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Napirend:
1. Beszámolók
2. Személyi ügyek
3. Egyebek
Bella Dániel nem tud jelen lenni, Zelena Dorina 16:22-kor érkezik, Szabó Krisztina meghívott
vendégként van jelen.

1. Napirendi pont: Beszámolók
Perger Petra bejelenti, hogy részt vett az összetartáson (november 29-december 1),
valamint december 3-án a Pszichológiai Intézeti Tanács ülésén. Beszámol róla, hogy
december 10-én helyettesítette Korinek Jankát a Vezetői Értekezleten, illetve Diczkó Dalmát
december 12-én az EHSZÖB ülésen. A Vezetői Értekezlet egy ismerkedéses jellegű találkozó
volt, Demetrovics Zsolt találkozott az új polgármesterrel, felajánlotta a drogpolitika
alakításában való szerepvállalást. Beszámol arról, hogy Szombathelyen nem lesz fogyatékos
ügyi koordinátor, valamint tervben van a mobilitási ablak létrehozása. Kijelenti, hogy
december 23-án kerül sor az átadás-átvételi folyamatra közte és Kassai József között, a
tényleges tudás átadásra pedig december 20-án került sor.
Kassai József bejelenti, hogy december 9-11 között megtartották Zsolnai Dorottyával a
kommunikációs képzést, részt vett december 12-én a kari karácsonyon, valamint december
10-én megtörtént Szabó Krisztina felkérése a Gazdasági Bizottságba, gazdasági bizottsági
elnök tisztségbe. December 13-án részt vett a Perger Petra által megtartott fejtágításon, illetve
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december 20-án megérkezett a mikrofon. Beszámol róla, hogy a pénzügyi tájékoztató
elkészítése februárig bezárólag fog megtörténni.
Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy december 9-én megtörtént Fodor Ádám felkérése a
Kommunikációs Bizottságba, médiáért felelős referens tisztségbe. Beszámol róla, hogy
december 9-11-ig Kassai Józseffel tartott kommunikációs képzést. Felmerült a kérdés, hogy a
februártól induló, Eleven Kitti ötletéből származó projektben dolgozó Mediagroup tagjai
kaphatnának-e ezért fizetést. Ezt a pontot az elnökségi ülés tagjai elvetették.
Korinek Janka bejelenti, hogy december 9-én nem volt jelen a kari Tanulmányi Bizottság
ülésén, beszámol róla, hogy december 11-én az OHÜB ülésén HKR módosítás történt.
Szintén december 11-én volt az EHÖK elnökségi ülés, ahol a rendkívüli szociális támogatás
kapcsán felmerült laptopos kérvényekből adódó problémát tárgyalták meg. Ezen kérvények
szociális helyzethez való kötését tekintik a probléma megoldásának. December 16-án, a
Szenátuson elfogadták a HKR módosításokat, illetve új oktatók kinevezésére is sor került.
Beszámol arról is, hogy Szolnokról megérkezett az árajánlat.
Fábián Fanni bejelenti, hogy december 9-én részt vett a kari Tanulmányi Bizottság ülésén,
beszámol róla, hogy aznap délután került sor a delegált kör időmenedzsment képzésének
megtartására, december 12-én részt vett a kari karácsonyon, illetve a hét elején megtörtént az
edukációs lista elkészítése.
Baán Lolita bejelenti, hogy részt vett december 12-én a kari karácsonyon, beszámol róla,
hogy lezajlott a Bemutatkozás, illetve a Kari Buli. Kijelenti, hogy megtörtént a
Megvendégelések, Vezetőképző, Kari napok dátumainak kinevezése. Az Avatás időpontja
május 7. Megemlíti, hogy június első hetében fognak lezajlani a felkérések. Beszámol arról,
hogy február 24-26 lesz a következő félév első képzéseinek időpontja, illetve, hogy szükség
van a képzésfejlesztésre.
Pásztor Katalin bejelenti, hogy részt vett december 9-én az ELTE HÖK Külügyi
Bizottságának ülésén, beszámol róla, hogy december 11-én megtörtént Bölcskei Dalma Petra
felkérése a Külügyi Bizottságba, külügyi bizottsági tag tisztségbe.
Diczkó Dalma bejelenti, hogy részt vett december 12-én, 13-án, illetve 16-án az EHSZÖB
üléseken, ahol a laptopos kérvényekből származó problémák megvitatására került sor. Ennek
konklúziója, hogy csak azok a kérvények kerülnek elfogadásra, ahol bizonyítva vannak a
rendszeres körülmények. Beszámol arról, hogy lezajlottak az adománygyűjtések.
Zelena Dorina bejelenti, hogy meg lett tartva a perspektívások képzése, valamint beszámol
róla, hogy tervben van a Perspektíva Instagram oldalának megalkotása.

2. Napirendi pont: Személyi ügyek
Perger Petra lemond, Korinek Janka kinevezi Kassai Józsefet Alelnöknek, Szabó Krisztinát
pedig a Gazdasági Bizottság Elnökének. Az elnökség tagjai szavaznak az új médiáért felelős
referens kinevezéséről: Fodor Ádámot 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal
megválasztották médiáért felelős referensnek. Az elnökség tagjai szavaznak az új külügyi
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bizottsági tag kinevezéséről: Bölcskei Dalma Petra 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal
megválasztották külügyi bizottsági tagnak.

3. Napirendi pont: Egyebek
Korinek Janka felhívja a figyelmet a beszámolók helyes formátumban történő megírására.
Nem érkezett több bejelentés.

Szőke Júlia
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
Budapest, 2019. december 29.
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