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Elnökségi ülés 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2018. április 26. (17:20-19:00) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, alagsor, HÖK Iroda 

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Egyebek 

 

 

Hulik Bernadett és Kerekes Zsombor a kimentését kéri. Barlay Kristóf késve 

érkezik. Karacsi Gábor skype-on csatlakozik. 

 

1. napirendi pont: Bejelentések 
Doszpoth Rebeka beszámol arról, hogy április 23-án részt vett az ELTE Press 

szerkesztői ülésén. A héten új cikkek kerültek ki a ppkhok.elte.hu-ra és a 
PersPeKtíva Facebook oldalára. Továbbá elkészítette az Animátor Vezetőképző 
táborban tartott szekció tervét. 

Puju Robin beszámol arról, hogy elkészítette az Animátor Vezetőképző 

táborban tartott szekció tervét, illetve előkészítette a szükséges eszközöket. 

Perger Petra beszámol arról, hogy április 23-án részt vett az Egyetemi 

Hallgatói Szociális- és Ösztöndíj Bizottság ülésén. Elkészítette a képzéstervet az 

Animátor Vezetőképző táborban tartott szekcióhoz. 

Timár Lili beszámol arról, hogy részt vett a HÖOK április 12-15-ig tartó 

Vezetőképzőjén. Április 20-án tartottak egy találkozót az angolnyelvű képzésben 

résztvevő hallgatók érdekképviselőivel. Elkészítette a képzéstervet az Animátor 

Vezetőképző táborban tartott szekcióhoz. 
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Dávid Szamanta beszámol arról, hogy az Animátor avatásra megérkeztek a 

képkeretek, illetve elküldte az Animátor Vezetőképző tábor szekciótartóinak 

szállására- és étkezésére vonatkozó specifikációt. Elkészítette a képzéstervet az 

Animátor Vezetőképző táborban tartott szekcióhoz. Április 25-én részt vett az 

EHÖK Elnökségi ülésén, amely össze volt vonva az EHÖK Gazdasági Bizottságával. 

Az Elnökségi ülésen a 2018-as költségvetésről esett szó, amelynek lesz egy 

elkülönített része a karok közös költségeire is, mint amilyenek a gólyatáborok, 

illetve gólyabálok. Április 26-án Kreszadló Dórával részt vett egy Gólyatábor 

főszervezői megbeszélésen, ahol a pályázó cégek is jelen voltak. 

Karacsi Gábor beszámol arról, hogy április 25-én lezajlott a Sporttudományi 

Intézeti Tanács szakmai napja. 

Barlay Kristóf beszámol arról, hogy lezajlott a Kari Napok, illetve a PPK és a 

TáTK közös zárórendezvénye. Terveznek egy közös kiértékelést a 

Rendezvényszervező Bizottsággal. Az Animátor Avatáshoz a Kazy Aulát lefoglalták, 

a program május 3-án, 18:00-kor kezdődik.  

 

17:55-18:05-ig szünet 

 

 Kreszadló Dóra beszámol arról, hogy április 22-én hétfőn részt vett egy 

rendkívüli Szenátusi ülésen, ahol elfogadták a 2017-es költségvetési beszámolót, 

illetve a 2018-as költségvetési tervet. Április 25-én részt vett az EHÖK Elnökségi 

ülésén, ahol az EHÖK Gazdasági Bizottsága is jelen volt. Itt a 2018-as év 

költségvetéséről volt szó. Ezen túl részt vett április 26-án egy Gólyatábor 

főszervezői megbeszélésen, ahol a pályázó cégek is jelen voltak. 

 

2. napirendi pont: Egyebek 
 Kreszadló Dóra emlékezteti az elnökség tagjait arra, hogy nyáron el fog 
indulni a Kazy alagsorának felújítása, ami a HÖK irodát is érinteni fogja. 
 Az elnökség tagjai beszéltek a közel jövőben esedékes utódlásokról is. 
 Az elnökség tagjai megegyeznek abban, hogy a következő Küldöttgyűlést 
májusban tartják. 
Nem érkezett több bejelentés 

       Tóth Rebeka 
 elnök 
 Ellenőrző Bizottság 
 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2018.04.30. 


