
 

 

Elnökségi ülés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2019. március 18. (18:05-20:00) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület 406, ideiglenes HÖK iroda  

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Egyebek 
 
Timár Lili és Doszpoth Rebeka késve érkezik. 
 
1. Napirendi pont: Bejelentések 

Kassai József bejelenti, hogy március 11-én részt vett az EHÖK Gazdasági Bizottságának            
ülésén, ahol többek között szó esett a Nebuló Iskolaszövetkezetet érintő kérdésekről.           
Elmondja, hogy még mindig nincs információ az idei költségvetésről. Beszámol róla, hogy            
megérkeztek a PPK-s pulóverek a leköszönt bizottsági tagok részére. Megemlíti továbbá,           
hogy megkezdte az árajánlat-kéréseket a Kari Napokhoz szükséges eszközökre. 

Fábián Fanni bejelenti, hogy elküldte Lukács Anna pályázati referensnek a Nemzeti           
Felsőoktatási Ösztöndíj tervezetének korrektúrázott változatát. Beszámol róla, hogy előző         
héten lezajlottak a befizetések a március 29-31. között megrendezésre kerülő Delegált           
Hétvégére. 

Hoffer Péter bejelenti, hogy a Mediagroup jelen volt minden kari eseményen. Elmondja,            
hogy folyamatosan zajlik a plakátok kihelyezése, illetve a Facebook- és Instagram-posztok           
készítése. 

Hoós Dorottya bejelenti, hogy a Vezetőképző Tábor szervezése folyamatban van,          
amelynek helyszíne várhatóan Bodajk lesz. Beszámol róla, hogy a Kari Napok szervezése            
szintén szervezés alatt áll, hamarosan elkészül a részletes program is. Elmondja, hogy            
elkészült a promóciós videó a március 21-én megrendezésre kerülő Felezőbálhoz. Megemlíti,           
hogy március 14-én rendben lezajlott az idei első Animátor Fórum, március 12-én pedig a              
PPKaraoke esemény. Elmondja továbbá, hogy március 20-án kerül megrendezésre a          
következő Verses Est. 
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Perger Petra bejelenti, hogy február 25-én részt vett a delegált képzésen, mint képzéstartó.             

Elmondja, hogy március 1-jén az EHÖK Szociális és Ösztöndíj Bizottságával reflexiós kört            
tartottak a rendszeres szociális támogatást érintően. Beszámol róla, hogy a kari pályázatok            
leadási határideje március 8-a, a hiánypótlási időszak pedig március 13-a volt. Beszámol róla             
továbbá, hogy március 11-13-ig érzékenyítő képzést tartott az animátorképzés részeként.          
Megemlíti, hogy március 13-án sikeresen lezajlott a szendvicsgyűjtő akció. Elmondja          
továbbá, hogy március 14-én elküldte a három éves összefoglalót a Kari Ösztöndíjbizottság            
munkájával kapcsolatban Demetrovics Zsolt dékánnak.  

Korinek Janka bejelenti, hogy a bizottsági elnökök beszámolóinak leadási határideje          
március 13-a volt.  

Kreszadló Dóra bejelenti, hogy március 13-án EHÖK Elnökségi ülésen vett részt, ahol            
megvitatták többek között a Nemzeti Felsőoktatási Törvény különeljárási díjakra vonatkozó          
részét. Elmondja, hogy az idei gólyabálok költségei kifizetésre kerültek az Egyetem által.            
Beszámol arról, hogy az Egyetem szigorúbban kívánja kezelni a jövőben a pénzügyi            
tartozásokkal kapcsolatos kivetéseket. Megemlíti továbbá, hogy a következő EHÖK         
Küldöttgyűlés időpontja április 3. lesz. 

 
2. Napirendi pont: Egyebek 
Az elnökség megbeszéli a következő Mindenki Segít Nap időpontját, valamint megvitatják a            
Vezetőképző Tábor szekciótartóit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Iván Rozália 
elnök 

Ellenőrző Bizottság 
ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2019. március 19. 
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