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Elnökségi ülés 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2018. május 24. (16:00-18:00) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, alagsor, HÖK Iroda 

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Egyebek 

 

 

Timár Lili késve érkezik. Karacsi Gábor skype-on csatlakozik. 

 

1. napirendi pont: Bejelentések 
 Puju Robin beszámol arról, hogy május 19-én részt vett az Egyetemi 
Hallgatói Önkormányzat csapatépítő programján, május 17-én részt vett a kari 
Küldöttgyűlésen. 
 Perger Petra beszámol arról, hogy május 17-én részt vett a kari 
Küldöttgyűlésen, május 18-án pedig a Kari Ösztöndíj Bizottság ülésén. 
 Dávid Szamanta beszámol arról, hogy május 17-én részt vett a kari 
Küldöttgyűlésen. Dávid Szamanta tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy 
megérkeztek a nyomtató tonerek, illetve a mediagroupos beszerzések is 
folyamatban vannak. 

Hulik Bernadett beszámol arról, hogy május 17-én részt vett a kari 
Küldöttgyűlésen, illetve május 23-án a tanári szakmódszertannal foglalkozó 
fórumon. 

Kerekes Zsombor beszámol arról, hogy május 17-én részt vett a kari 
Küldöttgyűlésen. 

Karacsi Gábor beszámol arról, hogy regionális vetélkedőt, illetve szakestet 
rendezett a szombathelyi hallgatóknak, ezek jól sikerültek.  
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Timár Lili beszámol arról, hogy május 17-én részt vett a kari 

Küldöttgyűlésen. 
Barlay Kristóf beszámol arról, hogy május 17-én részt vett a kari 

Küldöttgyűlésen, illetve ezen a napon megrendezésre került a szemeszterzáró 
rendezvény.  

Doszpoth Rebeka beszámol arról, hogy május 17-én részt vett a kari 
Küldöttgyűlésen, május 15-én pedig a Kari Tanácson. 

Kreszadló Dóra beszámol arról, hogy május 17-én részt vett a kari 
Küldöttgyűlésen, illetve május 23-án az Oktatói és Hallgatói Ügyek Bizottságának 
ülésén. Kreszadló Dóra tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy egyeztetett a 
gondnokkal, kikerült az EFOTT-ot reklámozó molino. 

 
2. napirendi pont: Egyebek 
 Timár Lili felveti, hogy az angol nyelvű képzésben résztvevő hallgatók 
képviselői tartozhatnak-e a HÖK körébe. Kreszadló Dóra szerint a Külügyi 
Bizottsági tag lehetne a közvetlen kapcsolattartó, ahogyan a Szakos Hallgatói 
Érdekképviselők tartoznak a Tanulmányi Bizottság alá. 
 Karacsi Gábor megkérdezi, hogy a szombathelyi hallgatók számára rendezett 
animátor képzés mikor esedékes. Puju Robin azt válaszolja, hogy az őszi félévben. 
 Kreszadló Dóra tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a következő héten 
fogadják az ELTE HÖK választásokon induló elnökjelöltet és csapatát. 
 Kreszadló Dóra megkéri az elnökség tagjait, hogy gondolkozzanak az ősszel 
megrendezésre kerülő Jótékonysági bál időpontjáról. 
 Kreszadló Dóra tájékoztatja az elnökség tagjait, hogy a Gólyatáboros 
pályázatot a Műegyetemi Hallgatói Szolgáltató Kft. nyerte meg. 
Nem érkezett több bejelentés 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       Tóth Rebeka 
 elnök 
 Ellenőrző Bizottság 
 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2018.06.04. 


