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Elnökségi ülés 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2018. március 22. (17:15-18:45) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, alagsor, HÖK Iroda 

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Animátor vezetőképző tábor (vendég: Bartók Réka, Animátor 

koordinátor) 

3. Egyebek 

 

 

Karacsi Gábor skype-on csatlakozik. Puju Robin és Bartók Réka Az ELTE SEK PPK-

s hallgatóinak tartott animátorképzés miatt a kimentését kérte.  

 

1. napirendi pont: Bejelentések 

Kreszadló Dóra napirendi módosítással él: a második napirendi pont során az 

elnökség beszél az animátor vezetőképzőről, Bartók Rékával viszont csak a 03.27-

én tartott rendkívüli ülésen fognak egyeztetni. 

Perger Petra beszámol arról, hogy március 12-én részt vett a Szociális 

Ösztöndíj Bizottság ülésén, illetve 20-án az Egyetemi Hallgatói Szociális Ösztöndíj 

Bizottság ülésén. Március 21-én elbírálták a kari pályázatokat, azután pedig 

tartottak ülést a Kari Ösztöndíj Bizottsággal. Perger Petra tájékoztatja az elnökség 

tagjait arról, hogy megközelítőleg háromszor annyi pályázat érkezett be, mint az 

ezt megelőző pályázási időszakokba. Perger Petra beszámol arról, hogy március 

21-én a delegált képzésen ismertette a bizottságának munkájával kapcsolatos 

fontos tudnivalókat a leendő delegáltakkal. 
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Hulik Bernadett beszámol arról, hogy február 27-én részt vett a Kari 

Tanácson, 28-án pedig tartottak egy megbeszélés a Tanulmányi Bizottsággal. 

Március 12-én részt vett a Kari Tanulmányi Bizottság ülésén, 13-án a Pszichológia 

Intézeti Tanácson, 19-21 között pedig lezajlott a delegált képzés. 

Timár Lili beszámol arról, hogy március 9-én megtartották a mentor képzést, 

amelyen most először külföldi hallgatók is részt vettek. A március 14-i Erasmus 

motivációs levelek bírálásán nem tudott részt venni. Március 19-én a Nemzetközi 

Kapcsolatok és Projektek Bizottságának ülésén az Erasmus pályázatokat bírálták. 

Március 20-21-én aláírást gyűjtött a Minority Safepack kezdeményezéshez. 

Továbbá a felezőbálhoz leírását fordította angol nyelvre. 

Doszpoth Rebeka beszámol arról, hogy március 8-án részt vett az ELTE Press 

Akadémián, emiatt nem tudott megjelenni az elnökség ülésén. A Perspektíva cikkei 

pedig folyamatosan megjelennek az online felületeken.   

Barlay Kristóf beszámol arról, hogy március 8-án és 14-én lezajlott a képződő 

animátorok első és második megvendégelése. Március 10-én részt vett egy 

találkozón az animátor képzés képzéstartóival. Március 22-én részt vett egy utolsó 

megbeszélésen a Hypnotiq vezetőivel, amely az aznap megrendezésre kerülő 

Felezőbál helyszíne. Március 19-én és 21-én képzést tartott a képződő 

animátoroknak. 

Kerekes Zsombor beszámol róla, hogy március 20-án részt vett egy találkozón 

az Ultrafutásról szóló film készítőivel, amelyet a Karinapokon terveznek levetíteni, 

illetve megcsinálta a Felezőbál promócióját. 

 Karacsi Gábor beszámol arról, hogy március 22-én lezajlott a szombathelyi 

PPK-s hallgatók számára tartott animátorképzés, ami nagyon jól sikerült. 

Dávid Szamanta beszámol arról, hogy március 12-én, 13-án és 14-én képzést 

tartott a képződő animátoroknak. Március 14-én részt vett egy találkozón az 

EFOTT Fesztivál promótereivel. Március 19-én elhozta a bélyegzőt, amelyet a 

rendezvényeken terveznek használni, 20-án pedig bevitte a számlát az ELTE 

Szolgáltató KFT irodájába. Március 20-án részt vett az EHÖK Gazdasági 

Bizottságának ülésén, 21-én pedig az EHÖK Küldöttgyűlésén. Dávid Szamanta 

tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy több beszerzési eljárás is elindult, ezek 

között vannak a Karinapokhoz szükséges kellékek, képkeretek és a bélyegző is. 

 Kreszadló Dóra beszámol arról, hogy március 11-én részt vett egy 

megbeszélésen az EFOTT Fesztivállal kapcsolatban, 12-én a Kari Tanulmányi 

Bizottság ülésén és a Szenátuson, 13-án a Pszichológia Intézeti Tanácson, illetve a 

tanárképzéssel kapcsolatos rektori egyeztetésen is. Március 14-én részt vett az 



 

3 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Hallgatói Önkormányzat 

1075 Budapest 

 Kazinczy utca 23- 27. 

Tel., Fax.: 061/461-4500/3470 

 
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézeti Tanácson, 20-án a Vezetői 

értekezleten, 21-én pedig az EHÖK Küldöttgyűlésén, illetve egy megbeszélésen 

Mathias Corvinus Collegium és a Mindset Pszichológia képviselőivel. 

 

2. napirendi pont: Animátor vezetőképző tábor 

 Kerekes Zsombor jelzést tesz arra vonatkozóan, hogy szeretne egy 

mediagrouppal kapcsolatos képzést tartani a vezetőképző táborban.  

 Kreszadló Dóra tájékoztatja az elnökséget arról, hogy az idősebb 

animátoroknak szóló rendezvényszervezős képzést szeretnék megtartani azok, 

akik tavaly is, kikéri az elnökség véleményét. Az elnökség tagjai egyhangúan 

elfogadják a lehetőséget. 

 

3. napirendi pont: Egyebek 

 Perger Petra kijelöli a következő szendvicsgyűjtés időpontját a Karinapok 

szerdájára. Az elnökség egyhangúan támogatja a javaslatot. 

 Timár Lili beszámol arról, hogy a Külügyi Bizottsági tag utódlását pályázással 

tervezik megoldani. 

 Barlay Kristóf felveti, hogy a Karinapok záróbuliját az ELTE TáTK-val és az 

ELTE ÁJK-val közösen szervezze a PPK Hallgatói Önkormányzata. 

 Doszpoth Rebeka felveti, hogy májusban jelenjen meg nyomtatásban is a 

Perspektíva. Az elnökség egyhangúan támogatja a javaslatot. 

Nem érkezett több bejelentés 

 
 
 
 
 
 
 
    
    
       Tóth Rebeka 
 elnök 
 Ellenőrző Bizottság 
 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2018.03.25. 

 


