
 

1 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Hallgatói Önkormányzat 

1075 Budapest 

 Kazinczy utca 23- 27. 

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

 
 

Elnökségi ülés 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2018. szeptember 18. (16:00-19:30) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, alagsor, HÖK Iroda 

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Személyi ügyek 

2. Bejelentések 

3. Egyebek 

 

Doszpoth Rebeka kimentését kéri. Karacsi Gábor telefonon csatlakozik. 

 

1. napirendi pont: Személyi ügyek 
 Kreszadló Dóra kinevezi Hoós Dorottyát a Rendezvényszervező Bizottság 
elnökének. Kreszadló Dóra tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az 
Animátor koordinátor választás az Animátori Körben szeptember 18-án este 
lezárult. Egy mintapályázat és egy valódi érkezett be. Összesen 67-en adták le 
szavazatukat, ebből 49 igen érkezett Miklós Bencére. 
 16:20-kor csatlakozik Karacsi Gábor, Kreszadló Dóra összefoglalja az addig 
elhangzott információkat. 
 Kreszadló Dóra ismerteti Hoós Dorottyával az arra vonatkozó terveket, hogy 
a sportreferensi tisztségre előzőleg beérkezett pályázatokat vegyék elő újra. Hoós 
Dorottya támogatja az elképzelést. 
 

2. napirendi pont: Bejelentések 
 Timár Lili beszámol arról, hogy szeptember 11-én részt vett a Kari 
Tanácson, 16-án pedig az EHÖK Külügyi Bizottságának ülésén. Szeptember 3-6-ig 
tartott a Welcome week, ami jól sikerült. A Külügyi Bizottsággal találkoztak, hogy 
beszéljenek az angol nyelvű képzésben résztvevő hallgatók érdekképviseleti 
rendszeréről. 
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 Fábián Fanni beszámol arról, hogy augusztus 31-én, szeptember 1-én, illetve 
szeptember 3-5-ig részt vett a beiratkozáson. Tájékoztatja az elnökségi ülés 
résztvevőit arról, hogy érkezett egy kérdés a Neveléstudományi Intézet részéről 
arra vonatkozóan, hogy a demonstrátor pályázatot ki lehet-e terjeszteni más 
karok hallgatóira is. Szeptember 11-én részt vett a Kari Tanácson. A delegált 
képzés tervezett időpontja október 9-10, illetve 15-16. Fábián Fanni szeretné 
visszahozni a delegált képzés előtti személyes elbeszélgetést. 
 Perger Petra beszámol arról, hogy szeptember 3-án megtartotta a Kari 
Ösztöndíj Bizottság az első ülését, ahol kiírták a kari pályázatokat. Szeptember 3-
5-ig jelen volt a beiratkozáson, 6-án pedig részt vett az elnökségi ülésen. 
Szeptember 8-13-ig tartott a rendszeres szociális támogatás pályázási időszaka, a 
hiánypótlás pedig 20-ig tart. Szeptember 13-án részt vett egy továbbképzésen a 
kifizetési lista készítéssel kapcsolatban.  
 Dávid Szamanta beszámol arról, hogy szeptember 11-én részt vett a Kari 
Tanácson, 17-én pedig egy megbeszélésen a Gólyabállal kapcsolatban. Emellett 
szeptemberben elvégezte a Gólyatábor és a Gólyahét utómunkálatait. 
 Puju Robin beszámol arról, hogy szeptember 9-én részt vett a Rekrutációs 
Bizottság ülésén. Megkérdezi Karacsi Gábort a szombathelyi hallgatók számára 
szervezett animátor képzés ideális időpontjáról: az október 1-i hetet választják. A 
HÖK csapatépítő hétvégéjének időpontját is kiválasztják: november 23-25-ig fog 
megrendezésre kerülni. 
 Hoffer Péter beszámol arról, hogy Gólyatáborban ülést tartott a 
Kommunikációs Bizottság új tagjaival, ahol kiosztotta a feladataikat. Felügyelte a 
mediagroup tevékenységét a Gólyahéten és a Gólyatáborban. Szeptember 5-8-ig a 
BGGYK Gólyatáborában felelt a médiával kapcsolatos tevékenységekért. A 
mediagroup szakmai hétvégéjét október 12-14-re tervezik. Ezek mellett 
folyamatosan kezelte a szakos facebook csoportokat. 
 Hoós Dorottya beszámol arról, hogy elkészítették a féléves eseménynaptárt 
Kreszadló Dórával, amelyet majd az interneten elérhető formában is el fog 
készíteni. A programokat átveszi az elnökséggel is. Szeptember 17-én részt vett 
az Animátor képzésátalakításon is, lesz egy teljesen új képzés alkalom, amelynek 
témája Élet a körben. Dávid Szamanta javasolja, hogy a kész képzéstervet 
teszteljék le az animátorokon is.   
 Karacsi Gábor beszámol arról, hogy részt vett egy nem hivatalos 
megbeszélésen a szombathelyi képviselőkkel, a hivatalos az elnökségi ülés utáni 
napon esedékes.  
 Kreszadló Dóra beszámol arról, hogy szeptember 5-én részt vett egy 
találkozón a Kommunikációs Iroda munkatársaival. Szeptember 6-án volt az őszi 
félév első elnökségi ülése. Szeptember 10-én tartottak egy megbeszélést a 
Jótékonysági bállal kapcsolatban Perger Petrával és az ELTE Szolgáltató KFT. 
vezetőjével. Szeptember 11-én részt vett a Pszichológia Intézeti Tanácson és a 
Kari Vezetői értekezleten, 12-én pedig az EHÖK elnökségi ülésén. Szeptember 17-
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én részt vett egy megbeszélésen Dávid Szamantával és Hoós Dorottyával a 
Gólyabállal kapcsolatban. Dávid Szamanta felveti a gólyakeringő és az 
animátortánc kérdését. 
 Kreszadló Dóra felhívja az EHÖK küldöttgyűlési tagjainak figyelmét arra, 
hogy a következő Küldöttgyűlési ülés szeptember 25-én este 6-kor kerül 
megrendezésre. 

 
3. napirendi pont: Egyebek 
Nem érkezett több bejelentés 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       Tóth Rebeka 
 elnök 
 Ellenőrző Bizottság 
 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2018.09.22. 


