
 

 

Elnökségi ülés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2019. február 18. (18:03-19:28) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, 406, ideiglenes HÖK Iroda 

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Személyi ügyek 

2. Bejelentések  

3. Egyebek  
 
Doszpoth Rebeka, Hoós Dorottya és Korinek Janka kimentését kérte.  
 
1. Napirendi pont: Személyi ügyek 
Az elnökség szavaz az új tanárképzési referens kinevezéséről: 6 igen, 0 nem és 0              
tartózkodó szavazattal támogatják Szabó Bernadett kinevezését a Tanulmányi        
Bizottság tanárképzési referens tisztségébe. 
 
2. Napirendi pont: Bejelentések 
Hoffer Péter beszámol róla, hogy a félévkezdéssel a Kommunikációs Bizottság is           
megkezdte a munkáját: folytatódik a plakátkihelyezés az épületekben, illetve a PPK           
HÖK Instagram-oldalának kezelése. Február 11-én bizottsági ülést tartottak, ahol a          
Kommunikációs Bizottság minden tagja részt vett. Elmondja továbbá, hogy február          
12-én részt vett a kari Küldöttgyűlésen. 

Perger Petra bejelenti, hogy február 12-én részt vett a kari Küldöttgyűlésen. Február            
13-án KÖB ülést tartott, ahol az egyszeri közéleti ösztöndíjakról született döntés.           
Emellett folyamatosan a rendszeres szociális támogatásra beérkezett kérvények        
bírálásával foglalkozik, illetve válaszol az ezzel kapcsolatos kérdésekre. 

Fábián Fanni beszámol róla, hogy február 12-én részt vett a kari Küldöttgyűlésen.            
Február 11-én jelen volt a kari Tanulmányi Bizottság ülésén,  
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valamint ő is részt vesz a rendszeres szociális támogatás kérvényeinek bírálásában.           
Elmondja, hogy február 13-án és 18-án megtartották a delegált-elbeszélgetéseket         
Varga Virág delegált-koordinátorral, valamint meghosszabbították a delegált képzésre        
való jelentkezés határidejét február 15-ig. Február 15-én felkérték Szabó Bernadettet a           
tanárképzési referens tisztségébe, aki elfogadta a felkérést. Beszámol róla továbbá,          
hogy február 14-én Lukács Anna pályázati referenssel megkezdték a Nemzeti          
Felsőoktatási Ösztöndíj pontrendszerének átdolgozását, valamint a pályázati kiírás        
korrektúráját is elkezdte. Megemlíti továbbá, hogy február 14-én és 15-én egy           
megbeszélésen vett részt Kreszadló Dórával és Papp Lajos Tanulmányi         
Hivatalvezetővel, ahol megegyeztek a kredintenkénti önköltség rész átalakításáról a         
2019-2020-as tanévben felvettekre vonatkozóan.  

Kassai József bejelenti, hogy február 11-én részt vett az EHÖK Gazdasági           
Bizottságának ülésén, valamint február 12-én a kari Küldöttgyűlésen. Elmondja, hogy          
a PPK-s pulóverek megrendelése folyamatban van. 

Timár Lili beszámol róla, hogy február 7-én megtartották az interjúkat a           
reprezentatívok részére. Február 11-én Erasmus-tájékoztatót tartott, amit egy kötetlen         
beszélgetés követett. Beszámol róla, hogy február 12-én részt vett a kari           
Küldöttgyűlésen. Február 17-én találkozót szerveztek a reprezentatívok részére, ahol         
felosztották egymás között a feladatköröket. Elmondja továbbá, hogy az Erasmus          
pályázatok leadási határideje március 4., így addig is igyekszenek az Erasmust minél            
jobban népszerűsíteni. 

Kreszadló Dóra beszámol róla, hogy február 11-én részt vett a kari Tanulmányi            
Bizottság ülésén. Elmondja, hogy Varga Virággal megkezdték a tanulmányi ügyekkel          
kapcsolatos legyakoribb “típushibák” összegyűjtését. Felmerült problémaként, hogy az        
emberi erőforrások menedzsment szakon nehéz a hallgatókat elérni, mivel többségben          
levelező tagozaton vannak. Elmondja, hogy várhatóan a 2018/19-es tanterv         
szakdolgozati követelménye változni fog, mivel átalakult a terepgyakorlatoknak és a          
szakdolgozatnak az értékelése. Emellett a 2017-ben felvett pszichológia MA szakos          
hallgatóknak még papír alapon és elektronikusan is be kell nyújtani a           
szakdolgozatukat. Február 12-én kari Vezetői Értekezleten vett részt, ahol elmondták,          
hogy a Kazinczy utcai épület felújítási munkálatai várhatóan április közepéig          
elhúzódnak. Ugyanezen a napon jelen volt a kari Küldöttgyűlésen is. 

Beszámol róla továbbá, hogy február 13-án EHÖK Elnökségi ülésen vett részt, ahol            
szó esett többek között a lakhatási támogatások idei felosztásáról. Tervben van a            
kollégiumi és a rendszeres szociális támogatások kérvényeinek egységesítése, valamint         
terveznek készíteni egy pontszámító-kalkulátort is.  

Elmondja továbbá, hogy a 2019-es gólyatábor műszaki specifikációja, illetve a          
közalkalmazotti felkérés kiküldésre került, a szervező cég kiválasztása pedig még  
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folyamatban van. Megemlíti, hogy a HÖOK Külhoni Programja felől érkezett egy           
felkérés, amelyben arra kérik a kari önkormányzatokat, hogy tartsanak szakmai          
programokat külhoni hallgatóknak. A kiutazás és szállás költségének támogatására         
lehetőség lenne kari pályázatot benyújtani. 
 
3. Napirendi pont: Egyebek 
Timár Lili felveti a közeljövőben megüresedő tisztsége utódlásának kérdését.  
Nem érkezett több bejelentés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Iván Rozália 
elnök 

Ellenőrző Bizottság 
ELTE PPK HÖK 

 

Budapest, 2019. február 24. 
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