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Elnökségi ülés 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2018. április 5. (17:15-18:35) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, alagsor, HÖK Iroda 

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Beszámolók 

2. Egyebek 

 

 

Barlay Kristóf kimentését kéri. Hulik Bernadett 17:45-kor egyetemi elfoglaltság 

miatt a kimentését kéri. 

 

1. napirendi pont: Beszámolók 

 Hulik Bernadett beszámol arról, hogy április 4-én informális Tanulmányi 

Bizottsági ülést tartottak, amelyek megbeszélték a delegált képzésről és -

hétvégéről érkezett visszajelzéseket. A delegált képzéssel kapcsolatban 

átalakításokat terveznek, többek között egy őszi delegált hétvégét is. 

Perger Petra beszámol arról, hogy folyamatban van a Mindenki segít-nap 

szervezése, eddig 6 hely van, ahova mehetnek majd az önkéntesek. 

Puju Robin beszámol arról, hogy beszélt a KolHÖK elnökével, az 

animátorképzésre érkező ELTE SEK-es hallgatók számára tudnak szállást 

biztosítani a kollégiumok valamelyikében.  Emlékezteti az elnökség tagjait, hogy a 

szombati csapatépítés délben fog kezdődni. 

Timár Lili beszámol arról, hogy az angol nyelvű képzésen résztvevő hallgatók 

képviselői elkészítették a kérdőívet a hallgatótársaiknak. Április 5-én tartottak egy 

informális ülést a Külügyi Bizottság tagjaival, ahol megbeszélték Drubina Boglárka, 

Külügyi Bizottsági tag lemondását, illetve azt, hogy az utódját pályázat útján 



 

2 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Hallgatói Önkormányzat 

1075 Budapest 

 Kazinczy utca 23- 27. 

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

 
szeretnék kiválasztani. Egyeztetéseket folytat a Nemzetközi Irodával abból a 

célból, hogy az angol nyelvű képzésen résztvevő hallgatók képviselőivel 

létrejöhessen egy újabb találkozó. A fentiek mellett pedig a Kari Napokhoz 

fordította a különböző események leírásait. 

Dávid Szamanta beszámol arról, hogy leadta a március havi 

Iskolaszövetkezeti utalási listát, illetve a megrendelő lapot a képkeretekre és a 

Vezetőképző tábor szekciótartóinak szállására. Március 28-án Barlay Kristóffal és 

Kreszadló Dórával felkérték a gólyatábor koordinátorait, mindannyian igent 

mondtak, illetve a gólyahét főszervezőit is felkérik hamarosan. 

Doszpoth Rebeka beszámol arról, hogy március 28-án lezajlott az első 

találkozó a Perspektíva készítőivel.  

Kerekes Zsombor beszámol róla, hogy március 29-én részt vett egy találkozón 

Névai Gáborral, az ELTE PPK Kommunikációs Irodájának vezetőjével és Kreszadló 

Dórával. 

 Kreszadló Dóra beszámol arról, hogy március 28-án részt vett a Dékáni 

Hivatalban tartott értekezleten, amelyen a tanárképzésről volt szó. Március 28-án 

Barlay Kristóffal és Dávid Szamantával felkérték a gólyatábor koordinátorait, 

illetve megkezdődtek a Vezetőképző táborral kapcsolatos munkálatok. Március 28-

án részt vett az EHÖK Elnökségi ülésén és egy értekezleten, ahol az EFOTT-ról volt 

szó. Március 29-én részt vett egy találkozón Névai Gáborral, az ELTE PPK 

Kommunikációs Irodájának vezetőjével és Kerekes Zsomborral. Április 4-én részt 

vett az EHÖK Elnökségi ülésén.  

 

2. napirendi pont: Egyebek 
  Kreszadló Dóra emlékezteti az elnökség tagjait, hogy április 6-ig küldjék el a 

beszámolókat Puju Robinnak és neki, illetve, hogy erre emlékeztessék a 

bizottságuk tagjait is.  

 Kerekes Zsombor bejelenti, hogy Jakobovits Lili nem tudja vállalni a 

mediagroup szekció megtartását a Vezetőképző táborban, helyette Engelmann 

Pétert, a mediagroup másik alapítótagját kérte fel. 

 Dávid Szamanta indítványozza, hogy az utolsó szombati szekció után a 

Vezetőképző táborban ajándékozzák meg a képződőket PPK-s kitűzővel.  

 Az elnökség tagjai közös megegyezéssel úgy döntenek, hogy a következő 

héten nem tartanak hivatalos Elnökségi ülést, a fontos dolgokat megbeszélik a 

HÖOK Vezetőképzőjében egy informális ülés keretében. 
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 Kerekes Zsombor ismét megbeszéli a Kari Napok programját az elnökség 

tagjaival, majd egyeztet Doszpoth Rebekával arról, hogy ezek közül mivel 

kapcsolatban jelenjen meg cikk a Perspektívában. 

 Puju Robin bejelenti, hogy a májusra tervezett csapatépítő hétvégét 

kénytelenek őszre halasztani. 

Nem érkezett több bejelentés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Tóth Rebeka 
 elnök 
 Ellenőrző Bizottság 
 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2018.04.03. 


