
 

 

Elnökségi ülés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2019. május 6. (18:32-20:48) 
Helyszín: Külső helyszín 

Napirend: 

1. Személyi ügyek 

2. Bejelentések 

3. Egyebek 
 
Timár Lili nem tud jelen lenni az ülésen, kimentését kérte. 
 
1. Napirendi pont: Személyi ügyek 
Nem érkezett bejelentés. 
 
2. Napirendi pont: Bejelentések 
Hoós Dorottya bejelenti, hogy május 2-án lezajlott az Animátor Avatás. Beszámol róla, hogy             
elkészítette a májusi programajánlót. Elmondja, hogy a májusi Kari Buli helyszíne szervezés            
alatt van. 

Fábián Fanni bejelenti, hogy április 30-án részt vett a Neveléstudományi Intézet ülésén.            
Szintén április 30-án jelen volt a Kari Tanács ülésén, ahol szavazásra előterjesztette a Nemzeti              
Felsőoktatási Ösztöndíj pontrendszerének tervezetét, amit a Tanács egyhangúlag elfogadott.         
Beszámol róla, hogy sok kérdés merül fel a szakdolgozatok leadásával kapcsolatban, ezek            
ügyében intézkedik. Elmondja, hogy május 8-án Delegált Értekezletet fognak tartani. 

Korinek Janka bejelenti, hogy április 30-án részt vett a kari Vezetői Értekezleten és a Kari               
Tanács ülésén. Május 6-án jelen volt a Rekrutációs Egyeztető Bizottság ülésén, ahol főként az              
ELTEfeszt eseményéről esett szó. 

Perger Petra bejelenti, hogy jelenleg a Mindenki Segít Nap Szervezésével foglalkozik. 
Kassai József bejelenti, hogy április 30-án részt vett a Kari Tanács ülésén. Elmondja, hogy              

összegezte az Iskolaszövetkezet által kifizetett költségeket a 2018-as évben. 
Hoffer Péter bejelenti, hogy a Mediagroup fotósa jelen volt az Animátor Avatáson.            

Beszámol róla, hogy megbeszélést tartott Orbán Réka médiáért felelős referenssel a           
mediagroupos fényképezőgép ügyével kapcsolatban. Elmondja továbbá, hogy számos        
hivatalos emailre és Facebook-üzenetre válaszolt.  
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Doszpoth Rebeka bejelenti, hogy részt vett egy megbeszélésen Blankó Miklós ELTE           

Online főszerkesztővel és Zelena Dorinával. 
Kreszadló Dóra bejelenti, hogy április 30-án jelen volt a kari Vezetői Értekezleten és a              

Kari Tanács ülésén. Május 1-jén EHÖK elnökségi ülést tartottak, ahol leginkább a HÖK             
pénzügyi helyzetéről esett szó, emellett folyik a térítési és szolgáltatási díjak egyeztetése is.             
Elmondja, hogy hétvégén megrendezésre kerül a HÖOK30 Küldöttgyűlés. Megemlíti         
továbbá, hogy az EHÖK Alapszabályában újabb módosítások várhatóak. 
 
3. Napirendi pont: Egyebek 
Az elnökség megbeszéli a gólyatábor költségvetését érintő ügyeket. Kreszadló Dóra          
megköszöni az elnökségnek a közös munkát. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Iván Rozália 
elnök 

Ellenőrző Bizottság 
ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2019. május 11. 
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