
 

 

Elnökségi ülés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2019. február 25. (18:06-19:11) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület 406, ideiglenes HÖK iroda  

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Egyebek 
 
Hoós Dorottya, Fábián Fanni, Kassai József és Doszpoth Rebeka kimentését kérte. Karacsi            
Gábor telefonon csatlakozik. 
 
1. Napirendi pont: Bejelentések 

Timár Lili bejelenti, hogy február 19-én megbeszélést tartott Horváth Fanni főmentorral a            
mentorfelvételikkel kapcsolatban, melyek várható időpontja március 4-e és 6-a lesz.          
Terveznek tartani egy újabb workshopot is, erre várhatóan március 13-án kerül sor. Beszámol             
róla, hogy február 20-án részt vett az EHÖK Küldöttgyűlésén. Elmondja továbbá, hogy            
február 21-én a Nemzetközi Iroda Erasmus tájékoztatót tartott a külföldi hallgatók számára.            
Megemlíti, hogy összeállítottak egy listát a kevésbé népszerű külföldi egyetemekről, ezeket           
igyekszenek népszerűsíteni a Facebookon keresztül. 

Korinek Janka bejelenti, hogy február 19-én részt vett a Kari Tanácson. Elmondja, hogy az              
átadás-átvétel közte és Diczkó Dalma esélyegyenlőségi referens között rendben lezajlott. 

Hoffer Péter bejelenti, hogy február 19-én részt vett a Kari Tanácson. Beszámol róla, hogy              
február 20-án megbeszélést tartott Orbán Réka médiáért felelős referenssel, ahol a           
Mediagroup eszközeit érintő ügyeket tárgyalták.  

Perger Petra bejelenti, hogy február 19-én éjfélkor lezárult a rendszeres szocális           
támogatások hiánypótlásának határideje. Beszámol róla, hogy február 20-án részt vett a           
Szociális és Ösztöndíj Bizottság ülésén, február 25-én pedig az ELTE Egyetemi Hallgatói            
Szociális és Ösztöndíj Bizottságának ülésén, ahol megállapításra került a rendszeres szociális           
támogatás ponthatára, illetve a pontonként járó összeg. Elmondja továbbá, hogy a  
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megbeszéltek alapján a Ráday utcai kollégium ELTE-s hallgatói pályáztak a rendkívüli           
szociális támogatásra, illetve az ELTE Jeges Esten is szerveztek számukra jótékonysági           
gyűjtést. Emellett az ELTE Szolgáltató Kft. is hozzájárul az adományokhoz. 

Karacsi Gábor bejelenti, hogy két megbeszélésen vett részt a szombathelyi képviselőkkel.           
Elmondja, hogy bár február 1-jétől már a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Karhoz           
tartoznak, gyakorlatban még nem történt semmilyen változás. 

Kreszadló Dóra bejelenti, hogy február 19-én részt vett a kari Vezetői Értekezleten, ahol             
szó esett a pszichológia szakos normatíva újrakalkulálásáról. Ezen a napon jelen volt a Kari              
Tanácson is, ahol a kreditenkénti önköltség rész átalakítását tárgyalták (a 2019-es évfolyamtól            
kezdve). Beszámol róla, hogy február 20-án részt vett az Oktatásszervezési és Hallgatói            
Ügyek Bizottságának ülésén, ahol a lakhatási támogatások idei felosztásáról volt szó.           
Ugyanezen a napon jelen volt az ELTE Küldöttgyűlésén is. Elmondja, hogy február 25-én             
Fábián Fannival és Somogyvári-Korb Attila tanulmányi informatikussal megállapították a         
tanulmányi ösztöndíj összegének felosztását a tavaszi és az őszi félév között. Megemlíti            
tovább, hogy a gólyatábor szervezése, illetve a PPK-s pulóverek rendelése továbbra is            
folyamatban van. 

 
2. Napirendi pont: Egyebek 
Nem érkezett több bejelentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Iván Rozália 
elnök 

Ellenőrző Bizottság 
ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2019. február 26. 
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