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Elnökségi ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2017. szeptember 14. (13:40-15:30)
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, alagsor, HÖK Iroda
(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.)

Napirend:
1. Bejelentések
2. Animátor képzés
3. Egyebek

Fodor Alexandra és Lanku Máté a kimentését kérte. Karacsi Gábor becsatlakozott
az ülésre skype-on.
1. napirendi pont: Bejelentések
Baranyai Melinda köszönti az elnökséget a félév első ülésén. Törli a napirend
második pontját (Személyi ügyek), arra hivatkozva, hogy az érintett hallgatókkal
nem sikerült egyeztetni az ülés időpontjáig. A napirendi pont megtárgyalását a
következő ülésre halasztja. Az ülés napirendi pontjai így a következők: 1.
Bejelentések, 2. Animátor képzés, 3. Egyebek. Az új napirendi pontokat a
résztvevők elfogadják.
Baranyai Melinda beszámol róla, hogy júlis 3-án részt vett a Pszichológiai
Intézeti Tanácson, július 4-én pedig a DÖK alakuló ülésén, a Kari Tanácson, a
Kitüntetési Bizottság ülésén és a Kari Vezetői értekezleten. Július 7-10-ig tartott az
EHÖK vezetőképző hétvégéje, ahol Baranyai Melinda, Dávid Szamanta, Puju Robin
és Karacsi Gábor is jelen volt, mindannyian részt vettek a szakterületüknek
megfelelő szekciókon. A diplomaosztó ünnepségek július 25-én és 27-én zajlottak,
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amelyeken Baranyai Melinda is részt vett, illetve Baranyai Melinda és Demetrovics
Zsolt tartottak egy megbeszélést a gólyatábor és a gólyabál kapcsán.
Baranyai Melinda beszámol róla, hogy július 28-án Dávid Szamanta, Lanku
Máté és Puju Robin társaságában részt vett egy találkozón, amelyen a gólyatábor
főszervezői és koordinátorai voltak jelen. Július 31-én Baranyai Melinda,Dávid
Szamanta és Lanku Máté a Műegyetemi Hallgatói Kft.-vel egyeztetett a
gólyatáborral kapcsolatosan, illetve ezen a napon indult a gólyatábor felkészítő
tábora, amely augusztus 2-ig tartott. A táborban részt vett Baranyai Melinda, Dávid
Szamanta, Hulik Bernadett, Puju Robin, Lanku Máté és Kerekes Zsombor is. A
gólyatábor augusztus 26-szeptember 1-ig tartott, ahol ugyancsak részt vett
Baranyai Melinda, Dávid Szamanta, Hulik Bernadett, Puju Robin, Lanku Máté és
Kerekes Zsombor is. Az azt megelőző hetet pedig a főszervezők és koordinátorok
az előkészületekkel töltötték.
Baranyai Melinda beszámol arról, hogy szeptember 5-én részt vett a HÖOK
választmányi ülésén, ahol a Jövőkép Programról és a diákhitel módosításairól volt
szó. Szeptember 7-én Összmunkatársi értekezlet volt, illetve akkor tartották a PPKn az Évnyitó ünnepséget, Baranyai Melinda mindkettőn jelen volt. Baranyai
Melinda beszámol arról, hogy szeptember 11-én tartották a Kari Tanulmányi
Bizottság ülését, ahol Hulik Bernadettel mindketten részt vettek, ezen az ülésen
elbírálták a kérvényeket. Szeptember 12-én Baranyai Melinda a Pszichológiai
Intézeti Tanácson vett részt, szeptember 16-án pedig EHÖK Elnökségi ülésen.
Vértes Sára beszámol arról, hogy július 21-én megrendezésre került az ELUPos hallgatók diplomaosztó ünnepsége. Augusztus 16-án a Külügyi Bizottság ülést
tartott. Vértes Sára beszámol róla, hogy szeptember 4-én megtörtént a nemzetközi
hallgatók köszöntése. Szeptember 5-én egy tajvani diákcsoport látogatott az
egyetemre, az ő üdvözlésükre megalakult csoportnak Vértes Sára is tagja volt.
Szeptember 6-án az erasmusos, 8-án pedig az ELUP-os hallgatóknak tartottak
ismerkedést, szeptember 10-ére pedig egy tréninget szerveztek a mentoroknak.
Dávid Szamanta beszámol róla, hogy július 4-én részt vett a Kari Tanácson
Baranyai Melindával, Hulik Bernadettel, Puju Robinnal és Kerekes Zsomborral.
Július 12-17-ig jelen volt az EFOTT-on az ELTE képviseletében. Dávid Szamanta
részt vett az gólyatábor előkészületeihez kapcsolódó eseményeken, a fent
megnevezett időpontokban, illetve a augusztus 23-án ő intézte a még szükséges
beszerzéseket. Dávid Szamanta beszámol róla, hogy minden hónap 25-ig elküldte
a havi költségvetést., illetve augusztus végéig megcsinálta a Nemzeti
Kommunikációs Hivatalhoz szóló megrendelését, továbbá augusztusban
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elkészítette a listát az Iskolaszövetkezet számára. Dávid Szamanta ezen felül
beszámol arról is, hogy szeptember elején leadta a Perspektíva megrendelőlapját,
illetve elkészítette a jövő éves költségvetési tervezetet, amit az EHÖK Gazdasági
alelnökének is továbbított. Szeptember 7-én részt vett az EHÖK Gazdasági
Bizottsági ülésén, ahol megfogalmazták az elkövetkező időszak feladatait és
ügyrendjét.
Hulik Bernadett beszámol arról, hogy július 3-án részt vett egy delegált
gyorstalpalón Krén Helénával és Éliás Ivettel. Július 5-6-án elbírálták a
köztársasági ösztöndíjat. Hulik Bernadett beszámol róla, hogy júliusban felkérték
a SzHÉK-eseket, akik a ponthatárhúzás után be is mutatkoztak az elsőévesek
számára létrehozott facebook csoportokban. Hulik Bernadett részt vett a
gólyatábor előkészületeiben, illetve a táborban a fent részletezett időpontokban.
Szeptember 4-6-ig jelen volt a beiratkozáson és a kártyaosztásnál. Szeptember 11én pedig részt vett a kari Tanulmányi Bizottság ülésén.
Puju Robin beszámol róla, hogy július 12-17-ig részt vett az EFOTT-on az
ELTE képviseletében. Puju Robin is részt vett a gólyatáborban és annak
előkészületeiben. Szeptember 12-én pedig megtartották a Kari Ösztöndíj Bizottság
első ülését.
Kerekes Zsombor beszámol arról, hogy július 3-án megtörtént a
Kommunikációs Bizottsági elnöki tisztségének átadása. Július 22-23-án
létrehozták az elsőéves hallgatók számára a facebook csoportokat. Július 26-án
részt vett a Pont Ott Partin az ELTE képviseletében. Kerekes Zsombor is részt vett
gólyatábor előkészületeiben és táborban.
Karacsi Gábor beszámol róla, hogy nyáron elbírálták a köztársasági
ösztöndíjat, augusztusban pedig megszervezték a gólyahetet.
2. napirendi pont: Animátor képzés
Lanku Máté távollétében Baranyai Melinda ismerteti az elnökséggel a bevonó tábor
és a jelentkezés időpontját.
3. napirendi pont: Egyebek
Baranyai Melinda emlékezteti az elnökséget a szeptember 30-án tartandó
csapatépítő délutánra, illetve kijelöli a következő elnökségi ülés időpontját
szeptember 19. délután 4 órára.
Nem érkezett több bejelentés
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Tóth Rebeka
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK

Budapest, 2017.09.14.
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