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Elnökségi ülés 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2019. február 04. (12:00-14:30) 

Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, 406, HÖK Iroda  

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Személyi ügyek 

2. Bejelentések 

3. Egyebek 

 

Korinek Janka, Doszpoth Rebeka és Hoós Dorottya nem tudott részt venni az ülésen, 

kimentésüket kérték. A Rendezvényszervező Bizottságot Lojt Bálint képviseli. 

 

1. Napirendi pont: Személyi ügyek 

Az elnökség tagjai szavaznak az új főmentor kinevezéséről: Horváth Fannit 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazattal kinevezik főmentornak. 

 

2. Napirendi pont: Bejelentések 

Perger Petra beszámol arról, hogy az utóbbi hetekben felkészültek a rendszeres 

szociális ösztöndíjak fogadására és bírálására. Január 23-án részt vett egy álltalános ösztöndíj 

bírálás felkészítőn. Január 24-én, a többi ELTE Hallgatói Önkormányzattal együtt, részt vett 

egy nagy tájékoztatón, amin a szociális ösztöndíjak bírálása volt a téma. Részt vett január 28-

án a kari szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos tájékoztatón. Szintén ezen a napon részt vett az 

Ellenőrző Bizottság ülésén, ahol jegyzőkönyvet vezetett. Február 4-én részt vett a HÖK iroda  
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berendezésében. Február 6-án kezdődött meg a szociális ösztöndíjak leadása és aznap 

meg is kezdték elbírálni a leadott kérelmeket.  

Kassai József január 25-én részt vett egy gazdasági megbeszélésen. Beszámol arról, 

hogy január 30-án megbeszélték az első részleteket a gólyatáborról az idei főszervezőkkel. 

Timár Lili beszámol arról, hogy január 25-én részt vett egy főmentori megbeszélésen, 

ahol megbeszélték, hogy ki legyen az új főmentor. Február 5-én volt az Orientációs megnyitó. 

Az Erasmus pályázatok hirdetése megkezdődött. 

Fábián Fanni beszámol arról, hogy január 15-én Hegyi-Halmos Nóra megbízott 

intézetvezetővel és az FTI munkatársaival összeülve megbeszélést tartottak a következőkről: a 

közösségszervező BA szakirányváltásának lehetőségeiről, Erasmus lehetőségeiről. Később 

egyezettek a PI-vel a pszichológia BA szakmai gyakorlatok férőhelyeinek problémájáról. 

Január 27-én Varga Virággal, a delegált koordinátorral egyeztettek a delegáltak csapatépítő 

tréningjéről, a Delegált Hétvégéről, amelynek időpontja március 29-31. Szintén január 28-án 

részt vett a kari szociális ösztöndíj bírálás felkészítőjén. Január 30-án részt vett egy olyan 

szociális ösztöndíj bírálási tréningen, ahol a többi kar is képviseltette magát. Február 1-én 

részt vett a kari nyílt napon. Február 4-én segített a ELTE PPK HÖK iroda berendezésében. 

 Lojt Bálint, logisztikáért felelős bizottsági tag, Hoós Dorottya nevében számolt be a 

Rendezvényszervező Bizottság tevékenységéről. Beszámol arról, hogy január 29-én tartottak 

megbeszélést a Felező Bál szervezésével kapcsolatban. Ismertette, hogy mi lesz a bál témája, 

és hogy készülnek majd tombolával, és promóciós videóval. Január 30-án tartottak egy 

megbeszélést a gólyatáborral kapcsolatban. 

 Kreszadló Dóra beszámol arról, hogy január 15-én Hegyi-Halmos Nóra megbízott 

intézetvezetővel és az FTI munkatársaival összeülve megbeszélést tartottak a következőkről: a 

közösségszervező BA szakirányváltásának lehetőségeiről, Erasmus lehetőségeiről. Később 

egyezettek a PI-vel a pszichológia BA szakmai gyakorlatok férőhelyeinek problémájáról. 

Január 16-án részt vett az EHÖK elnökségi ülésen, ahol a rektori pályázatokat véleményezték, 

és csináltak egy esemény naptárt, így megvan minden további EHÖK ülésnek az időpontja,  
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illetve a HÖOK vezetőképző tábor időpontja, ami április 11-13. lesz. Beszámol arról, hogy új 

15 babzsák rendelésére volt lehetőség egy sikeres pályázat áltál. Január 21-én az új Ellenőrző 

Bizottsági tagokkal tartott megbeszélést, ahol megbeszélték, hogy milyen feladatköröket tölt 

be egy EB tag és az elnöke. Január 22-én részt vett egy Vezetői Értekezleten, ahol a hallgatói 

normatíva emelésről volt szó. Részt vett január 23-án az EHÖK elnökségi ülésén, ahol az év 

rendezvényeit beszélték meg, és az alapszabály-módosításáról tárgyaltak. Január 25-én részt 

vett egy gazdasági megbeszélésen. Január 30-án részt vett egy megbeszélésen, ahol a 

gólyatábor specifikációkat beszélték meg. Részt vett február 1-én a kari nyílt napon. Február 

6-án részt vett az EHÖK elnökségi ülésen, ahol véglegesítették a gólyatábor specifikációkat.  

 

3. Napirendi pont: Egyebek 

Kreszadló Dóra tájékoztatja a bizottsági elnököket, hogy a Művészetek Palotája megkereste 

elektronikus úton az ELTE PPK-t azzal a szándékkal, hogy partnerkapcsolatot szeretnének 

létesíteni a karral. Ennek ügyintézése az elkövetkezendő napokban megkezdődik. 

 Perger Petra tájékoztatja a bizottsági elnököket, hogy Kuti Alexandra, az ELTE PKK 

hallgatója, szeretne egy jótékonysági gyűjtést szervezni, amivel segíteni szeretnének egy 

leégett állatmenhelyen.  

 Az elnökség tagjai megbeszélik, hogy a tavaszi szemeszterben, az Animátor Körön 

belül futó animátor képzésen kik legyenek a képzéstartók. 

 

 

 

 

 

Budapest, 2019. 02. 15.              Fodor Árpád 

         Ellenőrző Bizottsági tag 

               ELTE PPK HÖK 


