
 

 

Elnökségi ülés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2019. április 1. (18:04-19:56) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület 406, ideiglenes HÖK iroda  

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Bejelentések 

2. Egyebek 
 
Doszpoth Rebeka és Kassai József késve érkezik. 
 
1. Napirendi pont: Bejelentések 
Fábián Fanni bejelenti, hogy Papp Lajos tanulmányi hivatalvezető elfogadta a Nemzeti           
Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatának tervezetét. Beszámol róla, hogy március 28-án         
megérkeztek a pólók a Delegált Kör részére, valamint március 29-31. között sikeresen            
lezajlott a Delegált hétvége, ahol szó esett többek között a középiskolai roadshow-ról,            
valamint a SZHÉK rendszeréről. Megemlíti, hogy idén több pszichológia mesterszakos          
hallgató elmulasztott időben jelentkezni a záróvizsgára. Ezenkívül beszámol a pszichológia          
szakot érintő reformok tervezetéről. 

Perger Petra bejelenti, hogy március 29-én volt a rövid távú szakmai utakra beérkezett kari              
pályázatok elszámolási határideje. Elmondja, hogy elkezdte szervezni a következő         
szendvicsgyűjtő eseményt, valamint a Jótékony Jóga eseményét Baranyai Zsófia         
sportreferenssel. 

Hoós Dorottya bejelenti, hogy elbírálták a Kari Napokra beérkezett pályázatokat.          
Beszámol róla, hogy március 31-én nem hivatalos RSZB ülést tartottak. Elmondja, hogy a             
Vezetőképző tábor végleges helyszíne Sástó lesz. Megemlíti továbbá, hogy a Kari Napok            
szervezése folyamatban van, valamint április 5-ére Ruhacsere eseményt terveznek.  

Doszpoth Rebeka bejelenti, hogy a Perspektíva oldalára heti rendszerességgel kerülnek ki           
cikkek. 

Timár Lili bejelenti, hogy március 29-én tartottak még egy mentorinterjút. Elmondja, hogy            
a reprezentatívok segítségével népszerűsítik a Kari Napok angol nyelvű eseményeit. 
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Hoffer Péter bejelenti, hogy a Kommunikációs Bizottság folyamatosan végzi a munkáját.           

Elmondja, hogy feltöltötte a PPK HÖK honlapjára az új tisztségviselők képeit is. 
Kreszadló Dóra bejelenti, hogy március 26-án kari Vezetői Értekezleten vett részt. Március            

27-én jelen volt az EHÖK elnökségi ülésén, ahol szóba került többek között, hogy az              
Egyetem megállapodási szerződést kötött a MÁV-val. Elmondja továbbá, hogy a jövőben a            
kari HÖK-ök által szervezett rendezvények az ELTE Szolgáltató Kft-n keresztül lesznek           
lebonyolítva. Megemlíti, hogy a következő EHÖK Küldöttgyűlés április 3-án lesz megtartva,           
valamint beszámol róla, hogy megérkeztek a bútorok az új HÖK irodába és a Napkazyba. 

 
2. Napirendi pont: Egyebek 
Kreszadló Dóra felveti utódlásának kérdését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Iván Rozália 
elnök 

Ellenőrző Bizottság 
ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2019. április 4. 
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