
 

 

Elnökségi ülés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2019. március 25. (17:59-19:54) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület 406, ideiglenes HÖK iroda  

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Egyebek 
 
Doszpoth Rebeka kimentését kérte. Kreszadló Dóra betegség miatt nem tud jelen lenni, ezért             
telefonon jelentkezik be. Az ülést Korinek Janka alelnök vezeti. 
 
1. Napirendi pont: Bejelentések 
Hoós Dorottya bejelenti, hogy március 20-án megrendezésre került a Verses Est, 21-én pedig             
a Felezőbál. Beszámol róla, hogy a Vezetőképző Tábor helyszíne valószínűleg Sástó           
(Mátrafüred) lesz. Elmondja, hogy a képződő animátorok felavatására május 2-án kerül majd            
sor. Megemlíti továbbá, hogy összeállt a Kari Napok végleges programja. 

Hoffer Péter beszámol róla, hogy érkezett egy felkérés a Kommunikációs Bizottság felé,            
amelyben egy helyszínbejárós videó készítésére kérik őket az OTDK részére. Elmondja           
továbbá, hogy elindult a Szuperhős szakszeminárium nevű esemény az EHÖK          
szervezésében. 

Timár Lili bejelenti, hogy március 18-án sikeresen lezajlott a mentorképzés. A mentortábor            
megrendezésére március 22-24. között került sor. Beszámol róla továbbá, hogy angol nyelvű            
jóga szervezésével készülnek a Kari Napokra. 

Fábián Fanni bejelenti, hogy március 24-én nem hivatalos bizottsági ülést tartott, ahol a             
Delegált Hétvége részleteit beszélték meg.  

Kassai József bejelenti, hogy folynak a beszerzések a Kari Napok kellékeire. Beszámol            
róla, hogy felkérték a gólyatábor koordinátorait és a gólyahét főszervezőit, akik mind            
elfogadták a felkérést. Elmondja, hogy a TáTK megkeresésére önismereti szekciót tartott           
Nyíregyházán, a TáTK-s Vezetőképző Tábor keretei között. 

 

1 
 



 

 
 
Perger Petra bejelenti, hogy március 20-án a Kari Ösztöndíj Bizottság ülést tartott, ahol a              

beérkezett kari pályázatokat nézték át. Elmondja továbbá, hogy március 21-én részt vett a             
Szociális és Ösztöndíj Bizottság, 25-én pedig az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj            
Bizottság ülésén.  

Korinek Janka bejelenti, hogy tervezi a tavaszi összetartást a HÖK részére. 
Kreszadló Dóra bejelenti, hogy március 19-én jelen volt a kari Vezetői Értekezleten, ahol             

elmondták, hogy a Kazinczy utcai épület felújítási munkálatai várhatóan elhúzódnak.          
Beszámol róla, hogy március 20-án EHÖK elnökségi ülésen vett részt, ahol a különeljárási             
díjakra vonatkozó törvény vizsgálatáról volt szó. Elmondja, hogy május 10-12. között ünnepi            
HÖOK Küldöttgyűlés megrendezésére kerül sor, a HÖOK Vezetőképző pedig április 11-13.           
között lesz. Megemlíti, hogy szervezés alatt áll az ELTE Roadshow, valamint az Éjszakai             
sport eseménye. Beszámol róla továbbá, hogy a Savaria Egyetemi Központban várhatóan           
tavasz végére megalakul a helyi képviselet (HK). 

 
2. Napirendi pont: Egyebek 
Az elnökség röviden megvitatja a Vezetőképző Tábor szekciótartóit. Perger Petra          
felveti az utódlásának kérdését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Iván Rozália 
elnök 

Ellenőrző Bizottság 
ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2019. március 28. 

2 
 


