
 

 

Elnökségi ülés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2019. március 4. (18:04-18:35) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület 406, ideiglenes HÖK iroda  

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Egyebek 
 
Perger Petra kimentését kérte, Doszpoth Rebeka késve érkezik. Kreszadló Dóra a Tanárképző            
Központ Egyeztető Testületének rendkívüli ülésén való jelenléte miatt nem tud jelen lenni,            
ezért Korinek Janka alelnök vezeti az ülést. 
 
1. Napirendi pont: Bejelentések 

Kassai József bejelenti, hogy a PPK-s pulóverek megérkeztek, azonban egy gyártási hiba            
miatt vissza kellett küldeni őket. 

Hoffer Péter elmondja, hogy az elmúlt hétben leginkább hivatalos emailekre válaszolt,           
illetve a HÖK Facebook-oldalára készített posztokat. 

Timár Lili bejelenti, hogy február 25-én a delegált képzés részeként Erasmus-tájékoztatót           
tartott. Beszámol róla, hogy március 4-én lezajlottak a mentorfelvételi interjúi. Elmondja,           
hogy a jövő hétre workshopot terveznek, az azt követő héten pedig megtartják a mentortábort. 

Hoós Dorottya bejelenti, hogy február 19-én Filmklubot rendeztek, 21-én pedig rendben           
lezajlott a Kari Buli. Február 25-én megrendezésre került az első Sport Pub Quiz, 26-án pedig               
a Zenés Est. Beszámol róla, hogy március 4-én megbeszélésen vett részt a TáTK és BTK               
képviselőivel, ahol a Felező Bál részleteit egyeztették. Elmondja továbbá, hogy változás lesz a             
jövő heti animátorképzések időpontjaiban és helyszínében. 

Fábián Fanni bejelenti, hogy február 19-én részt vett a Neveléstudományi Intézet ülésén.            
Beszámol róla, hogy február 20-21-én, illetve 25-26-án lezajlott a delegált képzés, 8 hallgató             
végezte el idén, akiket február 26-án fel is avattak. Elmondja, hogy február 25-én Kreszadló              
Dórával és Somogyvári-Korb Attila tanulmányi informatikussal egy megbeszélésen vett részt,          
ahol a tanulmányi ösztöndíjak idei felosztását tárgyalták meg. Megemlíti továbbá, hogy  
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február 28-án megkapta a tanulmányi ösztöndíjszámítás végleges eredményét, amelyből         
megírta a határozatot. 

Doszpoth Rebeka bejelenti, hogy február 11-én jelen volt a Kommunikációs Bizottság           
ülésén. Beszámol róla, hogy felvételit hirdet a Perspektíva szerkesztői csoportjába. Felveti a            
főszerkesztői tisztség utódlásának kérdését. 

Korinek Janka bejelenti, hogy a bizottsági elnökök beszámolóinak leadási határideje          
március 13. Elmondja, hogy tervezi a tavaszi HÖK-összetartást. 

 
2. Napirendi pont: Egyebek 
Nem érkezett több bejelentés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Iván Rozália 
elnök 

Ellenőrző Bizottság 
ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2019. március 5. 
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