
 

 

Elnökségi ülés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2019. április 15. (18:03-19:56) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület 406, ideiglenes HÖK iroda  

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Személyi ügyek 

2. Bejelentések 

3. Egyebek 
 
Hoós Dorottya, Doszpoth Rebeka és Kassai József nem tud jelen lenni az ülésen,             
kimentésüket kérték. 
 
1. Napirendi pont: Személyi ügyek 
Kreszadló Dóra bejelenti, hogy május 1-jei hatállyal lemond az elnöki tisztségéről. Elmondja,            
hogy a választások megkezdéséig az ügyvivő elnök személyére Korinek Jankát javasolja majd            
a Küldöttgyűlés elé terjesztve. 
 
2. Napirendi pont: Bejelentések 
Fábián Fanni bejelenti, hogy április 9-én EHÖK Tanulmányi Bizottsági ülésen vett részt, ahol             
felvetették az ötletét egy EHÖK Tudásbázis összeállításának a jövő HÖK, illetve EHÖK            
tisztségviselői számára. Szó esett továbbá a térítési és szolgáltatási díjak ügyéről. Beszámol            
róla, hogy április 12-14. között részt vett a HÖOK Vezetőképzőn. 

Perger Petra bejelenti, hogy április 10-én lezajlott a szendvicsgyűjtés eseménye. Beszámol           
róla, hogy április 12-14. között részt vett a HÖOK Vezetőképzőn. 

Hoffer Péter bejelenti, hogy a Kari Napok népszerűsítésével foglalkoztak, valamint a           
Mediagroup fotósai jelen voltak a Kari Napok eseményein. Beszámol róla, hogy           
megbeszélésen vett részt Orbán Réka médiáért felelős referenssel, akivel összeállították a           
Vezetőképző  
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Mediagroup szekciójának tervezetét. Elmondja továbbá, hogy április 16-án nem hivatalos          
EHÖK Kommunikációs Bizottsági ülés lesz. 

Timár Lili bejelent, hogy április 2-án részt vett egy megbeszélésen a Nemzetköziesítési            
Akciótervvel kapcsolatban. Elmondja továbbá, hogy tartott egy megbeszélést a         
reprezentatívok számára. 

Korinek Janka bejelenti, hogy jelen volt a HÖOK Vezetőképzőn, ahol a vezetői szekcióban             
vett részt.  

Kreszadló Dóra bejelenti, hogy április 9-én informális találkozón vett részt Horváth Mihály            
EHÖK elnökkel, valamint az EHÖK elnökséggel, ahol találkoztak dr. Horváth Georginával, a            
nemrég pozícióba lépett hallhatói ügyek rektori biztosával. Elmondja, hogy Ladányi Bence           
tudományos referenssel gondoskodnak a tudományos referensi tisztség utódlásáról. Beszámol         
róla, hogy április 10-én EHÖK elnökségi ülést tartottak, ahol jelen volt a BEAC elnöke,              
Simon Gábor is. Az ülésen szó esett az idei költségvetés problémáiról, valamint kijelölték az              
EHÖK összetartás időpontját, ami május 18. lesz. 

Kreszadló Dóra beszámol róla, hogy április 12-14. között részt vett a HÖOK            
Vezetőképzőn. Elmondja, hogy a Bölcsész Hallgatók Szövetségének kövekező ülése         
Miskolcon lesz, ahol a PPK HÖK is képviselni fogja magát. Megemlíti továbbá, hogy április              
15-én részt vett a Szenátus ülésén.  
 
3. Napirendi pont: Egyebek 
Az elnökség reflektál a Kari Napok eseményére. Megbeszélik, hogy a következő           
Küldöttgyűlés időpontja május 7. lesz. Timár Lili ismét felveti utódlásának kérdését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Iván Rozália 
elnök 

Ellenőrző Bizottság 
ELTE PPK HÖK 
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Budapest, 2019. április 16. 
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