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Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Egyebek 

 

 

Karacsi Gábor skype-on csatlakozik. Puju Robin 7 perc késéssel érkezik. Doszpoth 

Rebeka 10 perc késéssel érkezik. Hulik Bernadett 18:30-kor egyetemi elfoglaltság 

miatt a kimentését kéri.  

 

1. napirendi pont: Bejelentések 

 Hulik Bernadett beszámol arról, hogy február 19-én részt vett a kari 

Tanulmányi Bizottság ülésén, 21-én pedig tanulmányi tájékoztató fórumot tartott 

az EHÖK Tanulmányi Bizottságával Szombathelyen. 

Puju Robin február 21-én Karacsi Gáborral beszélt a szombathelyi 

animátorképzésről, röviden ismerteti az elnökséggel a jelenlegi terveket. 

Timár Lili beszámol arról, hogy február 21-én Erasmus tájékoztatót tartottak, 

és egy beszélgetést a korábban Erasmus programon részt vett hallgatók 

közreműködésével. Február 23-ra pedig egy találkozót terveznek, az angolnyelvű 

képzésen tanuló hallgatók képviselőivel és a Nemzetközi Irodával. 

Perger Petra beszámol arról, hogy február 20-án ülésezett a Kari Ösztöndíj 

Bizottság és a Szociális Ösztöndíj Bizottság. Február 22-én részt vett a Hallgatói 

Fegyelmi és Etikai Bizottság ülésén. Az ülést megelőző hétvégén befejezték a 

Rendszeres szociális támogatás bírálást. Perger Petra tájékoztatja az elnökség 



 

2 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Hallgatói Önkormányzat 

1075 Budapest 

 Kazinczy utca 23- 27. 

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

 
tagjait arról, hogy a szendvics gyűjtés időpont módosították, egy héttel később 

fogják megtartani. Ezt követően ismerteti a Jótékonysági bállal kapcsolatos 

terveket. 

 Dávid Szamanta beszámol arról, hogy az éves gazdasági beszámolót készíti. 

 Karacsi Gábor beszámol arról, hogy február 21-én Puju Robinnal és Hulik 

Bernadettel megbeszélést tartottak a szombathelyi animátor- és tanulmányi 

képzésről. Illetve jelzést tesz arra vonatkozóan, hogy a szombathelyi 

kollégiumokról készült leírásokat hamarosan küldi Perger Petrának. 

Kerekes Zsombor beszámol róla, hogy február 18-án frissítette a HÖK 

honlapján a fogadóórák időpontjait és az elérhetőségeket. Február 21-én részt vett 

az Egyetemi Hallgatói Sajtó- és Kommunikációs Bizottság ülésén, majd a kari HÖK 

Kommunikációs Bizottsági ülésén, ahol szó esett a tervezett Média hétvégéről, ahol 

a médiagroup tagjai és perspektíva újságírói vehetnének részt. 

 Barlay Kristóf beszámol arról, hogy február 18-án nem hivatalos ülést tartott 

a Rendezvényszervező Bizottság. Február 19-én lezajlott a Pubquiz, 20-án pedig 

megtartották az Animátor Fórumot. Barlay Kristóf értesíti az elnökség tagjait arról, 

hogy a Felezőbál végleges időpontja március 22.  

 Doszpoth Rebeka beszámol arról, hogy február 21-én részt vett a 

Kommunikációs Bizottság ülésén, illetve elkészítette a felhívó cikket, amelyben a 

Perspektívához való csatlakozás lehetőségéről tájékoztatja a hallgatókat 

 Kreszadló Dóra beszámol arról, hogy február 20-án részt vett egy összevont 

EHÖK elnökségi ülésen, ahol a BME EHÖK elnöksége is részt vett.  Kreszadló Dóra 

tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy minden HÖK-ös tisztségviselő hozzá lett adva 

a hivatalos e-mail címekhez. Február 22-én lezajlott a kari Diplomaosztó ünnepség. 

 

2. napirendi pont: Egyebek 

Nem érkezett több bejelentés 

 
 
    
    
       Tóth Rebeka 
 elnök 
 Ellenőrző Bizottság 
 ELTE PPK HÖK 
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