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Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Személyi ügyek 

3. Animátor, Mentor, Delegált képzés 

4. Egyebek 
 

 

 

1. napirendi pont: Bejelentések 

Puju János Robin beszámol róla, hogy a hét folyamán elbírálták az egyszeri közéleti 

ösztöndíj pályázatokat, jelenleg pedig zajlik a rendszeres szociális támogatás 

pályázatainak bírálása. Részt vett a Kari Tanácson, SZÖB és EHSZÖB üléseken 

Madari Regina beszámol róla, hogy szintén részt vett a Kari Tanácson. Jelenleg 

tervben van további PPK HÖK-ös pólók rendelése és a HÖK számára szervezett 

összetartás szervezése is, melynek költségvetésének tervezésével foglalkozott az 

elmúlt hétben. 

 



 

2 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Hallgatói Önkormányzat 

1075 Budapest 

 Kazinczy utca 23- 27. 

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

 
Palkó Márton beszámol róla, hogy szintén részt vett Kari Tanácson valamint egy 

rekrutációs ülésen, melyen elhangzottak a 2017. január 19-21-en megrendezendő 

Educatio Kiállításon tervezett ELTÉ-vel kapcsolatos információk. 

Vértes Sára beszámol róla, hogy jelenleg zajlanak az Erasmus 7 programok, 

melyeken aktív hallgatói részvétellel találkoztak. A szeptember 21-én ESN által 

szervezett Kocsmatúra jól sikerült. Már tervezési fázisba érkeztek az őszi ELUP 

választások, mellyel kapcsolatban hamarosan megkezdődnek a munkálatok. 

Jelenleg zajlik a mentorfelvételi pályázás és hamarosan sor kerül majd a szóbeli 

elbeszélgetésekre is. Hamarosan pedig megkezdődik az Erasmus pótpályázás. 

Elődi Fruzsina beszámol róla, hogy sor került egy megbeszélésre a Tátékás Nyúz 

főszerkesztőjével, akivel az október 14-én rendezendő ELTE Press Akadémián 

közösen tartanak majd szekciót. Több hallgató jelentkezett a Perspektíva újságírói 

stábjába, így velük tervezi megkezdeni az elkövetkezendőkben a közös munkát. 

Krén Heléna beszámol róla, hogy szintén részt vett Kari Tanácson. A hét folyamán 

megtartották az első SZHÉK ülést, melynek keretében megkapták a 

visszajelzéseket a rendszer működésével kapcsolatban. A héten továbbá részt vett 

az EHÖK KGY-n is. 

Lanku Máté beszámol róla, hogy szintén részt vett a Kari Tanácson. Az animátor 

képzés jelentkezési időszaka zajlik jelenleg, de kijelölésre került már a Bevonó 

tábor időpontja is, október 7-9. között. 

Soós Alexandra beszámol róla, hogy részt vett a Kari Tanácson, valamint a 

Pszichológiai Intézeti Tanácson.  

Baranyai Melinda beszámol róla, hogy részt vett a PPK-s évnyitón, ahol két korábbi 

PPK HÖK-ös tisztségviselő is kitüntetést vehetett át. Részt vett továbbá a 

Pszichológiai Intézeti Tanácson is, ahol továbbra is a mintatanterv módosításokról 

volt elsősorban szó. Részt vett az EHÖK KGY-n ahol a gólyabálok szervezéséről és 

az OHV-val kapcsolatban is egyeztettek. Szeptember 20-án Kari Vezetői ülésen vett 

részt, ahol csak úgy, mint a Kari Tanácson, a szombathelyi integrációról volt szó. Az 
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Iskolaszövetkezet által tartott közgyűlésen is részt vett. Az EHÖK Elnökségi ülésen 

érintett témák az OHV, a tanszergyűjtés, a sikeresen lebonyolított Inkluzív 

Sportnap és a tervezett HKR módosítások voltak, melynek értelmében a 

korábbiakkal ellentétben egy hallgató 1 jogcímen a hallgatói normatíva 100%-t 

kaphatja meg, de összesen 200%-t.  

 

2. napirendi pont: Személyi ügyek 

Lanku Máté és Baranyai Melinda ismertetik az elnökséggel az elmúlt időszakban 

felmerülő problémákat a Farkas-Kovách Rékával való együttműködés és közös 

munkával kapcsolatban, így szavazásra bocsátják a tisztségéből való visszahívását. 

Az ELTE PPK HÖK elnöksége 6 igen, 1 nem és 1 érvénytelen szavazattal visszahívja 

Farkas-Kovách Rékát animátor-koordinátori tisztségéből. 

 

3. napirendi pont: Animátor, Mentor, Delegált képzés 

Lanku Máté, Krén Heléna és Vértes Sára ismertetik az animátor-, mentor- és 

delegált képzések és felvételik tervezett időpontjait, hogy azok között ütközés ne 

legyen. 

Lanku Máté ismerteti az animátori képzés csoportok vezetőinek személyeit.  

 

4. napirendi pont: Egyebek 

Nem érkezett több bejelentés. 

 

 

 

 Baranyai Melinda Hegedüs Andrea 
 elnök elnök 
 ELTE PPK HÖK Ellenőrző Bizottság 
 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2016.09.22. 


