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Elnökségi ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2016. június 23. (17.00-18:30)
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, alagsor, HÖK Iroda
(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.)

Napirend:
1. Bejelentések
2. Személyi ügyek
3. Egyebek
1. napirendi pont: Bejelentések
Baranyai Melinda beszámol róla, hogy részt vett a június 14-ei Kari Tanácson, melyen
személyi ügyekről, szabálymódosításról és az ÚNKP pályázatról esett szó. Másnap OHÜB
ülésen vett rész, ahol a szenátus előterjesztéseket nézték át, valamint a
szabálymódosítások kerültek szóba.
Baranyai Melindát felkereste Zsigmond Brigitta, végzett PPK-s hallgató, aki tréninget
szeretne tartana PPK-soknak a nyár folyamán.
Június 17-18-án HÖOK Kabinettáboron vett rész, melynek keretében sor került egy
választmányi ülésre és egy HÖOK közgyűlésre is. Hétfőn gólyatáboros megbeszélésen vett
részt, melynek során egyeztetések folytak többek között a jelentkezési felületekről és az
egészségügyi személyzet biztosításáról. A PPK táborában Szemán Dénes lesz jelen
pszichológusként.
Baranyai Melinda június 21-én találkozott az új külügyi bizottsági taggal és megtörtént a
titkár pozíciójára pályázó hallgatók meghallgatása is. Jakobovits Lilit felkérték
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kommunikációs bizottsági tagnak. Az elnökségi ülést megelőző nap került sor EHÖK
elnökségi ülésre is.
A PPK-s Diplomaosztó és Utcafesztivál szervezés alatt áll.
Kiírásra került a rektori sportpályázat, melynek hirdetéséhez kérték a HÖK
Kommunikációs Bizottságának segítségét.
A 2016/2017-es tanévre történő beiratkozásra szeptember 2-án és 3-án, valamint 5-én és
6-án kerül sor. Tervben van ezeken a napokon az IZU-s beléptetőkártyák kiosztása is.
Elődi Fruzsina beszámol róla, hogy folynak a Kazynfo munkálatai, így kéri az elnökség
tagjait, hogy az ezzel kapcsolatos feladatokat minél előbb végezzék el.
Puju J. Robin beszámol róla, hogy részt vett a Kari Tanácson. Az ülés napján fegyelmi
bizottsági ülésen is részt vett,. Ma Bencze Norberttel, az EHÖK leendő Szociális
alelnökével találkozott, valamint besegített a sportpályázatokkal kapcsolatos ügyek
intézésében.
Soós Alexandra 17-én részt vett a Rekrutációs ülésen, ahol szó esett az ELTEFeszt és a
Pont Ott Party szervezéséről. Előbbinél a HÖK-nek nincs feladata. Utóbbira a PPK-ról
szívesen várják a PPK-s ajándéktárgyakat.
Krén Heléna beszámol róla, hogy részt vett a Kari Tanácson. A Kazynfo kapcsán rá osztott
feladatokat elvégezte. A tudományos referens pozíciójában megtörtént az átadás-átvétel
Ribáry Gergely és Tomku György között.
Palkó Márton beszámol róla, hogy hallgatói részről megkeresés történt, hogy a
sportszervező szakosoknak korábban az ÁJK-n oktatott tárgyak eltörlése ellen
szeretnének kezdeményezést indítani. A PPK olimpián részt vevő hallgatóinak készül a
Kommunikációs Bizottság kari szintű szurkolói meglepetés szervezésére.
Madari Regina beszámol róla, hogy június 13-án leadta a Kazynfo igénybejelentőjét,
továbbá részt vett a Kari Tanácson. A Gólyatábor előkészítő táborának megrendelőjét is
leadta.
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együttműködésben készítik.
Lanku Máté beszámol róla, hogy szintén részt vett a Kari Tanácson. Létrehozták a
Gólyatábori stáb csoportját. Az ülést megelőző nap Animátori Fórumot tartottak, ahol
szóba kerültek az Animátor Kódex problémás részei, az AK és HÖK közötti kapcsolat, a
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HÖK-be történő kiválasztás módszerei, a PPK és a BME VIK kapcsolata, valamint
megtörtént az egyesület szervezésén dolgozó munkacsoport beszámolója és szó esett a
képzés átalakításán is.

2. napirendi pont: Személyi ügyek
Az elnökség szavazott a bizottsági tagsági és referensi posztok betöltéséről.
Az elnökség 7 igen 0 nem szavazattal megszavazta Tóth Reginát Esélyegyenlőségi
referensnek.
Az elnökség 7 igen 0 nem szavazattal megszavazta Kiss Sándort Logisztikáért felelős
bizottsági tagnak.
Az elnökség 7 igen és 0 nem szavazattal megszavazta Drubina Boglárkát Külügyi
Bizottsági tagnak.
Az elnökség 7 igen és 0 nem szavazattal megszavazta Jakobovits Lilit Kommunikációs
bizottsági tagnak.
3. napirendi pont: Egyebek
Soós Alexandra és Baranyai Melinda jelzik, hogy július 3-án csapatépítő összetartásra
kerül sor a Margitszigeten, melyre az elnök és az alelnök várja a PPK HÖK összes
tisztségviselőjét.
Nem érkezett több bejelentés.

Hegedüs Andrea Márta
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK

Budapest, 2016.06.23.
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