
 

 

Elnökségi ülés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2019. május 13. (18:05-19:35) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület 406, ideiglenes HÖK iroda  

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Beszámolók 

2. Egyebek 
 
Timár Lili nem tud jelen lenni az ülésen, kimentését kérte. Doszpoth Rebeka és Fábián Fanni               
késve érkezik. Meghívott vendégként jelen van Bodnár Réka és Diczkó Dalma. 
 
1. Napirendi pont: Beszámolók 
Korinek Janka bejelenti, hogy május 8-án részt vett az EHÖK Elnökségi ülésén, ahol többek              
között az EHÖK idei költségvetéséről esett szó. Beszámol róla továbbá, hogy május 13-án             
jelen volt a kari Tanulmányi Bizottság ülésén. 

Hoffer Péter bejelenti, hogy május 7-én részt vett a kari Küldöttgyűlésen. Május 9-én             
megbeszélést tartott Orbán Réka médiáért felelős referenssel a Mediagroup eszközeinek          
ügyével kapcsolatban. 

Kassai József bejelenti, hogy május 7-én jelen volt a kari Küldöttgyűlésen. Beszámol róla,             
hogy május 8-án részt vett egy megbeszélésen Korinek Jankával és Kreszadló Dóra leköszönt             
elnökkel a gólyatábor költségvetésével kapcsolatban. Elmondja, hogy május 13-án elkészítette          
a PPK HÖK költségvetés-tervezetét a következő gazdasági évre. 

Perger Petra bejelenti, hogy május 7-én részt vett a kari Küldöttgyűlésen. Beszámol róla,             
hogy jelenleg zajlik a demonstrátori pályázatok leadása. Ezzel kapcsolatban megemlíti azt a            
problémát, hogy a BDPK-hoz átkerült, korábban a PPK-hoz tartozó szombathelyi hallgatók           
nem tudnak pályázatok leadni. Elmondja, hogy igyekeznek megoldást találni a problémára.           
Beszámol róla továbbá, hogy a május 9-ére tervezett Mindenki Segít Nap érdeklődés            
hiányában elmaradt. Megemlíti, hogy a hétvégén részt vett a HÖOK30 Küldöttgyűlésen. 
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Hoós Dorottya bejelenti, hogy május 6-án lezajlott az idei utolsó PPK PubQuiz, május 8-án              

pedig a Társas Est. Május 13-án megrendezésre került a Legfőbb Tehetség Állítása program,             
14-én pedig Lélek Filmek esemény lesz. Elmondja, hogy a májusi Kari Buli helyszíne a Füge               
Udvar lesz. 

Doszpoth Rebeka bejelenti, hogy a Perspektívában megjelenésre került egy cikk a PPK            
csatlakozásáról a Bölcsész Hallgatók Szövetségéhez. 

Fábián Fanni bejelenti, hogy május 8-án Delegált Értekezletet tartottak. Beszámol róla,           
hogy május 13-án jelen volt a kari Tanulmányi Bizottság ülésén. Elmondja, hogy merültek fel              
problémák a végzős hallgatók körében a szakzárással kapcsolatban, ezek ügyében intézkedik. 
 
2. Napirendi pont: Egyebek 
Az elnökség megtárgyalja a gólyatábor költségvetését. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Iván Rozália 
elnök 

Ellenőrző Bizottság 
ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2019. május 17. 
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