
 

 

Elnökségi ülés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2019. szeptember 5. (18:10-19:25) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület 406, ideiglenes HÖK iroda  

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Személyi változások 

2. Választás menetrendje (meghívóban 3. pont) 

3. Szombathelyi alelnök motivációs levelének elbírálása (meghívóban 4. pont) 

4. Beszámolók (meghívóban 2. pont) 

5. Egyebek 
 
Meghívott vendégként jelen van Hoffer Péter. 
 
1. Napirendi pont: Személyi változások 
Korinek Janka kinevezi Baán Lolitát a Rendezvényszervező Bizottság elnökének, valamint          
Zsolnai Dorottyát a Kommunikációs Bizottság elnökének. 

Az elnökség szavaz az esélyegyenlőségi referens, a Külügyi Bizottsági tag, valamint a            
Perspektíva főszerkesztő személyéről. Az elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal             
támogatta Brezóczki Bianka megválasztását esélyegyenlőségi referensnek, 8 igen, 0 nem és 0            
tartózkodó szavazattal támogatta Pásztor Katalin megválasztását Külügyi Bizottsági tagnak,         
valamint 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Zelena Dorina megválasztását             
Perspektíva főszerkesztőnek. 

Korinek Janka tájékoztatja az elnökséget az egyéb személyi változásokról: megüresedett          
többek között a Kommunikációs Bizottsági tag, a logisztikáért felelős bizottsági tag, a  
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sportreferens, a titkár, illetve a tanárképzési referens tisztsége. A sportreferens, illetve az            
animátor-koordinátor tisztség betöltésére a Rendezvényszervező Bizottság pályázatot fog        
kiírni. 
 
Korinek Janka indítványozza a napirendi pontok módosítását: 2. napirendi pont: Választás           
menetrendje, 4. napirendi pont: Beszámolók. A módosításokat az elnökség egyhangúlag          
támogatja. 

 
2. Napirendi pont: Választás menetrendje 
Korinek Janka ismerteti az őszi választások várható menetrendjét, illetve a fontosabb           
időpontokat.  
 
3. Napirendi pont: Szombathelyi alelnök motivációs levelének elbírálása 
A napirendi pont megtárgyalását az elnökség a következő hétre halasztja. 
 
4. Napirendi pont: Beszámolók 
Bodnár Réka beszámol róla, hogy Finnországból egyetemisták érkeztek a PPK-ra, nekik           
szerveznek programokat és angol nyelvű előadásokat. Elmondja, hogy részt vett egy           
megbeszélésen a Randstad egy munkatársával, ahol felajánlották, hogy a cég workshopokat           
tartana a külföldi hallgatók számára, amelyeken szó eseik többek között az álláskeresésről és             
interjúzásról. Bejelenti továbbá, hogy folyamatban van az Erasmus partneregyetemek         
keresése a közösségszervező szakos diákok részére. Beszámol arról, hogy tervez egy           
csereprogramot szervezni, jelenleg ehhez keres partneregyetemeket. Megemlíti továbbá, hogy         
az AIESEC-től érkezett egy megkeresés, mely szerint szeretnék a Karon népszerűsíteni az            
önkéntes lehetőségeket és egyéb programokat. 

Baán Lolita bejelenti, hogy következő héten kiírásra kerül az animátor-koordinátor tisztség           
pályázata. Beszámol róla, hogy ebben a félévben is tervezik megtartani a Gasztrokultúra,            
illetve a Lélek Filmek eseményeket. Elmondja, hogy elkészült az eseménynaptár az első            
félévre, az első esemény szeptember 12-én Animátor Fórum lesz. Megemlíti továbbá, hogy            
idén várhatóan korlátozni fogják az animátor képzésre jelentkezők számát. 

 
Diczkó Dalma 18:57-kor, Perger Petra 19:15-kor távozik személyes elfoglaltság miatt. 
 
4. Napirendi pont: Egyebek 
Kassai József kéri, hogy a beszerzésre vonatkozó igényeket mindenki adja le időben.  
Korinek Janka elmondja, hogy a közös ELTE-s Gólyabál jelenleg is szervezés alatt áll. 
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    Iván Rozália 
elnök 

Ellenőrző Bizottság 
ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2019. szeptember 9. 
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