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Napirend: 

1. Beszámolók 

2. Egyebek 

 

Szabó Krisztina és Bella Dániel videó hívással csatlakozik. 

 

 

1. Napirendi pont: Beszámolók 

 

    Korinek Janka bejelenti, hogy február 25-én részt vett a Vezetői Értekezlet ülésén, ahol az 

elektronikus úton történő szakdolgozat leadás HKR módosításként való elfogadásáról esett 

szó. Megemlíti továbbá, hogy február 25-én meg lett tartva a Küldöttgyűlés. Beszámol róla, 

hogy február 26-án lezajlott a Diplomaosztó, illetve február 28-án Diczkó Dalmával részt 

vettek a miskolci Közgyűlésen. Elmondja, hogy március 4-én részt vett az EHÖK Elnökségi 

ülésen, valamint, hogy március 18-án sor fog kerülni a Living Room megnézésére is.  

Beszámol róla továbbá, hogy március 9-én részt vett a Tanulmányi Bizottság ülésén. 

    Fábián Fanni bejelenti, hogy február 25-én részt vett a Küldöttgyűlésen, február 26-án 

pedig felavatták az új delegáltakat. Beszámol róla, hogy március 9-én tartották meg a 

Tanulmányi Bizottság ülését, ahol szó esett a delegált hétvégéről, a jövőbeli tervekről, 

valamint a Tudományos Referens tisztség utódlásának kérdéséről.  

    Pásztor Katalin bejelenti, hogy február 25-én részt vett a Küldöttgyűlésen. Beszámol róla, 

hogy lezárult a mentorjelentkezés. Megemlíti továbbá, hogy tervben van az önéletrajzírás és 

interjúfelkészítés program megszervezése a Randstad közreműködésével. 
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    Baán Lolita bejelenti, hogy február 25-én részt vett a Küldöttgyűlésen, február 27-én 

lezajlott a megvendégelés. Beszámol róla, hogy előző héten megtörtént az Érzékenyítő 

képzések megtartása. Megemlíti, hogy március 5-én, hogy lezajlott a Megvendégelés. 

Elmondja, hogy a Vezetőképző helyszíne le van foglalva. Kijelenti, hogy Sashegyi Soma 

felvetette utódlásának kérdését. Beszámol arról, hogy a héten fog lezajlani a 

Konfliktuskezeléses képzés, valamint, március 10-én meg fog valósulni a Lélekfilmek 

program.  

    Diczkó Dalma bejelenti, hogy február 25-én részt vett a Küldöttgyűlésen. Beszámol róla, 

hogy elküldte Somogyvári-Korb Attilának az utalási listát. Megemlíti, hogy Korinek Jankával 

részt vett a miskolci Közgyűlésen. Beszámol róla, hogy a múlthéten sor került az Érzékenyítő 

képzések megtartására. Elmondja, hogy leadta a beszámolót a KÖB-ről. Kijelenti, hogy a 

koronavírus-helyzet miatt a PPK véradás, Mindenki Segít Nap, illetve a Sütivásár elmarad. 

    Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy kikerült a mentorképzés promóciója, valamint február 27-

én megtörtént a honlap szerkesztése. Beszámol róla, hogy két új taggal bővült a Mediagroup. 

    Kassai József bejelenti, hogy február 25-én részt vett a Küldöttgyűlésen. 

    Szabó Krisztina bejelenti, hogy február 28-án találkozott Godó Csengével, akivel 

megbeszélték a tisztségéből fakadó feladatkörét. 

    Bella Dániel bejelenti, hogy filmvetítést szeretne megvalósítani. 

     

1. Napirendi pont: Egyebek 

 

Nem érkezett több bejelentés. 

 

    

     Szőke Júlia 

                                                                                                 elnök 

 Ellenőrző Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2020. március 11. 


