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Elnökségi ülés 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2018. december 4. (15:30-17:50) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, alagsor, HÖK Iroda 

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Animátori kör szervezeti struktúrája – vendég: Miklós Bence, 

Animátor koordinátor 

2. Sportreferensi pályázatok 

3. Bejelentések (meghívóban 2. pont) 

4. Egyebek (meghívóban 3. pont) 

 

Doszpoth Rebeka és Puju Robin kimentését kéri. Fábián Fanni és Timár Lili 16:15-

kor távozik, az animátor képzés miatt. Miklós Bence, Animátor koordinátor 

meghívott vendégként részt vesz az ülésen, ahonnan 16:15-kor. Hoffer Péter és 

Timár Lili 16:40-kor távozik. 

 

1. napirendi pont: Animátori kör szervezeti struktúrája – vendég: Miklós 
Bence, Animátor koordinátor 
 Kreszadló Dóra felvezeti az első napirendi pont témáját: az Animátori körben 
már kimondatlanul is vannak olyan körök, amelyek rendszeresen ugyanazt a 
feladatot látják el. Ezeket a köröket szeretnék hivatalossá tenni, a csoportok által 
felhalmozott közös tudás megőrzésének könnyebbé tétele végett. 
 Miklós Bence bővebben ismerteti az Animátori kör struktúrájára vonatkozó 
elképzeléseket. A rendszeresen azonos feladatot ellátó csoportokat egyrészt a 
tudásmegőrzés miatt szeretnék összevonni, ahogyan azt Kreszadló Dóra is mondta. 
Másrészt a körök hivatalossá tétele mellett szól az is, hogy a kisebb, családias 
csoportok feltehetően még nagyobb megtartó funkcióval rendelkeznének. A körök 
a Rendezvényszervező Bizottság referensei alá tartoznának. Ezeket a köröket az 
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Élet a körben tematikájú animátor képzésen a következő félévben már be is 
mutatnák. 
 
 
Kreszadló Dóra indítványozza a napirendi pontok módosítását: 2. napirendi pont: 

Sportreferensi pályázatok, 3. napirendi pont: Bejelentések. Az elnökség tagjai 
szimpátiaszavazáson 6 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogadják. 

 
 
2. napirendi pont: Sportreferensi pályázatok 
 Hoós Dorottya tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy összesen 3 pályázat 
érkezett be. Ezt követően az elnökség tagjai megvitatják a beérkezett pályázatokat. 
Megegyeznek arról, hogy a legjobb pályázatokat beküldő hallgatókat behívják egy  
személyes elbeszélgetésre. 
 
3. napirendi pont: Bejelentések 
 Timár Lili beszámol arról, hogy november 21-én tartottak egy megbeszélést 
a teljes idejű angolnyelvű képzésben résztvevő hallgatók szakos 
érdekképviselőinek (továbbiakban: reprezentatívok), amelyen ő nem tudott részt 
venni. Szabad Lillával, a Külügyi bizottsági taggal, terveznek egy elbeszélgetést 
januárra, amelyen felosztanák a reprezentatívok között a feladatokat. November 
31 és december 2 között részt vett a PPK HÖK csapatépítő hétvégéjén. Timár Lili 
tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy megrendezésre került a PPK Talks 
esemény, amely jól sikerült. 
 Fábián Fanni beszámol arról, hogy november 21-én részt vett egy 
megbeszélésen Kreszadló Dórával és három hallgatóval az egyik Tanulási- és 
kommunikációs készségfejlesztés c. kurzus csoportjában felmerült gondokról. 
Szintén november 21-én részt vett a Rekrutációs Bizottság ülésén, amelyen az 
Educatio kiállításról volt szó. November 31 és december 2 között részt vett a PPK 
HÖK csapatépítő hétvégéjén. December 4-én részt vett a Neveléstudományi 
Intézeti Tanácson, ahol a Neveléstudományi MA képzésen tervezett új 
szakirányokról volt szó. 
 Perger Petra beszámol arról, hogy november 21-én megtartotta a Kari 
Ösztöndíj Bizottság ülését. November 26-án részt vett az Egyetemi Hallgatói 
Szociális és Ösztöndíj Bizottság ülésén. November 28-án megrendezésre került a 
szendvics gyűjtés, illetve a Jótékony jóga esemény, amelyek jól sikerültek. 
November 31 és december 2 között részt vett a PPK HÖK csapatépítő hétvégéjén. 
 Dávid Szamanta beszámol arról, hogy november 31 és december 2 között 
részt vett a PPK HÖK csapatépítő hétvégéjén, amelyre a szállást ő foglalta, illetve 

elküldte a novemberi utalási listát. 
 Hoffer Péter beszámol arról, hogy november 28-án Doszpoth Rebekával, 
Bartók Rékával, a korábbi Animátor koordinátorral és Orbán Rékával, a Médiáért 
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felelős referenssel megbeszélést tartottak a kommunikációs animátor képzésről. 
November 31 és december 2 között részt vett a PPK HÖK csapatépítő hétvégéjén. 
December 3-án részt vett az Egyetemi Hallgatói Kommunikációs Bizottság ülésén. 
 Hoós Dorottya beszámol arról, hogy november 20-án volt a Dürerben egy 
megbeszélésen a tavaszi Felező bállal kapcsolatban. November 21-én 
megrendezésre került a Just dance est és a Beerpong Bajnokság. November 26-28 
között lezajlottak a rendezvényszervezős animátor képzések. Volt egy 
megbeszélésen a BTK HÖK Rendezvényszervező Bizottságának elnökével, akivel a 
közös Felező bál lehetőségéről beszéltek. Lezajlott a stresszoldó légzést tanító 
program. November 29-én találkozott Kreszadló Dórával és Miklós Bencével, ahol 
az Animátori Kör struktúrájáról beszéltek. Miklós Bencével elkészítették 2019 első 
félévének programbeosztását, ezt ismerteti az elnökség tagjaival. December 3-án 
megrendezésre került a PPQ. November 31 és december 2 között részt vett a PPK 
HÖK csapatépítő hétvégéjén. 
 Kreszadló Dóra beszámol arról, hogy november 21-én részt vett egy 
megbeszélésen Fábián Fannival és három hallgatóval az egyik Tanulási- és 
kommunikációs készségfejlesztés c. kurzus csoportjában felmerült gondokról, 
amely azóta rendeződött. November 21-én részt vett az EHÖK elnökségi ülésén. 
November 23-án részt vett a Pszichológiai Intézet terepbejárásán. November 29-
én találkozott Hoós Dorottyával és Miklós Bencével, ahol az Animátori Kör 
struktúrájáról beszéltek. November 31 és december 2 között részt vett a PPK HÖK 
csapatépítő hétvégéjén. Folyamatosan egyeztet a Dékáni Hivatallal a felújítás 
ügyében. December 4-én részt vett a Pszichológia Intézeti Tanácson, ahol a 
honlapok fejlesztéséről volt szó, illetve a Kari Vezetői Értekezleten.  
 
4. napirendi pont: Egyebek 

Kreszadló Dóra tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy a nyári évkönyvek 

december 7-én fognak megérkezni és arról, hogy a költségvetés jelenlegi állása 

miatt a Pályaképünket online formában fogják kiadni. 

Kreszadló Dóra tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy december 13-án 

fog megrendezésre kerülni a kari karácsonyi ünnepség, az Alakuló Küldöttgyűlést 

pedig várhatóan december 18-án fogják megtartani. 

Nem érkezett több bejelentés     

 
    
       Tóth Rebeka 
 elnök 
 Ellenőrző Bizottság 
 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2018.12.11. 


