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Napirend: 

1. Beszámolók 

2. Gólyatábori pozíciók 

3. Egyebek 

 

Pásztor Katalin, illetve Zelena Dorina nem tud jelen lenni, Bella Dániel és Kassai József 

videó hívással csatlakozik. 

 

1. Napirendi pont: Beszámolók 

 

    Diczkó Dalma bejelenti, hogy Brezóczki Bianka, Esélyegyenlőségi Referens, kétnapos 

Mindenki Segít napot szeretne tartani,  amelyre március 25-26-án kerülne sor. Ezzel 

kapcsolatban felmerült a Jótékonysági Zenés Est koncepciója, de ez még további egyeztetésre 

szorul a Rendezvényszervező Bizottsággal. A Mindenki Segít nap kapcsán szóba jött a Down-

alapítvány mint önkéntes lehetőség, illetve az önkéntes kör toborzása. Megemlíti, hogy 

elindult a Több Lett Maradhat kampány. Beszámol arról, hogy megrendezésre fog kerülni a 

Sütivásár, valamit megemlíti, hogy a véradást is szeretnék belevenni az e féléves programba. 

Kijelenti, hogy február 7-én elindul a rendszeres szociális támogatás leadási időszaka. 

Beszámol továbbá arról, hogy január 6-án részt vett az EHSZÖB ülésén. 

    Baán Lolita bejelenti, hogy a múlt héten a Szervezetfejlesztő kör összeült az Érzékenyítés 

korszerűsítése érdekében, illetve, hogy kidolgozzák a kimaradt képzéseket. Felvetődött az 

ötlet, hogy a márciusi Kari Buli Felezőként lesz megtartva. Beszámol róla, hogy az Eklektik 

erős szervezés alatt áll és február 17-én valószínűleg meg is valósul.  Felmerült a színjátszó 

kör elindítása.  
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    Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy december 28-án lezajlott a karácsonyi kvíz az 

Instagramon. Beszámol róla, hogy az Eleven Kitti ötletéből származó projekt szerkezete 

január 9-én elkészült. A projektben hangsúlyt kap majd a Hallgatói Önkormányzat működése, 

az Erasmus, a kulturális vonal, a Veteránok, a Pszinapszis, illetve a Perspektíva is. Kijelenti, 

hogy elkezdődött a Weboldal szerkesztése, illetve javasolja a Perspektíva fejlesztését is. 

    Fábián Fanni bejelenti, hogy január 9 és 11 között lezajlott az Edukáció. Előtte megtörtént 

az emberek felkérése, illetve felkészítése. 39 embert sikerült bevonni a 3 nap során. Beszámol 

róla, hogy január 13-án részt vett a Tanulmányi Bizottság, valamint január 21-én a Kari 

Tanács ülésén. Kijelenti továbbá, hogy január 17-én lezajlott a Nyílt nap, illetve szervezés 

alatt áll a delegált hétvége, melynek időpontja március 27-29.  

    Szabó Krisztina bejelenti, hogy megtörtént a tudásátadás, illetve beszámol róla, hogy január 

20-án lezajlott az irodai beszerzés. 

    Kassai József bejelenti, hogy január 11-én részt vett az Edukáción, illetve január 14-én a 

Pszichológiai Intézeti Tanács ülésén. 

    Bella Dániel bejelenti, hogy január 9-11-ig részt vett az Edukáción. Beszámol róla, hogy 

január 22-én volt a Nyílt nap Szombathelyen, megemlíti továbbá, hogy megkezdődött a 

Segítések nevű programsorozat. 

    Korinek Janka bejelenti, hogy január 14-én részt vett a Pszichológiai Intézeti Tanács 

ülésén, ahol szó volt az MA záróvizsgáról, a szervezet és környezetpszichológia MA képzés 

tervéről, illetve a bicikliparkoló bevezetéséről.  Beszámol róla, hogy aznap délután részt vett a 

Vezetői értekezlet ülésén, valamint az EHÖK Elnökségi ülésen január 15-én, ahol az 

Alapszabály átalakításáról volt szó. Beszámol arról is, hogy a Pályázati Referens fogja 

végezni a kollégiumi feladatkört, hiszen a Kollégiumi Ügyekért Felelős Bizottsági Tag 

tisztség megszűnik, hiszen mint különálló tisztség szükségét vesztette. Kijelenti, hogy a 29-es 

tábor időpontja július 24-26, helyszíne pedig Bodajk, valamint, hogy a gólyatábor időpontja 

augusztus 22-28.  

 

2. Napirendi pont: Gólyatábori pozíciók 

 

Az Elnökség javaslatot tesz az egyes személyekre a 2020-as gólyatábori pozíciókat, illetve a 

Gólyahét főszervezői pozíciót illetően. 

 

 

3. Napirendi pont: Egyebek 

 

Korinek Janka elmondja, hogy a Küldöttgyűlés februárban kerül megrendezésre, az Elnökség 

a február 25. időpont mellett dönt.  

Bella Dániel kijutott Erasmusra. Felvetődött az Ügyvivő szerepe erre az időszakra, így Bella 

Dániel az Erasmus után újra meg tudja pályázni a Szombathelyi Ügyekért Felelős Alelnök 

tisztséget. 
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Korinek Janka jelzi, hogy az Elnökség tagjaival külön- külön szeretne egyeztetni. 

Korinek Janka bejelenti, hogy az EHÖK-ben elnökváltás fog bekövetkezni, illetve beszámol 

róla, hogy a HÖOK vezetőképző időpontja április 9-12. 

Nem érkezett több bejelentés. 

 

 

 

 

    

     Szőke Júlia 

                                                                                                 elnök 

 Ellenőrző Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2020. február 06. 


