
 

 

Elnökségi ülés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2019. szeptember 16. (18:30-19:50) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület 406, ideiglenes HÖK iroda  

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Beszámolók 

2. Személyi ügyek (meghívóban: Év menete) 

3. KGY-tagok 

4. Gólyabál 

5. Iroda berendezése 

6. Egyebek 
 
Zelena Dorina és Zsolnai Dorottya személyes elfoglaltságok miatt nem tud jelen lenni. 
 
Korinek Janka indítványozza a napirendi pontok módosítását: 2. napirendi pont: Személyi           
ügyek, valamint felveszi a napirendi pontok közé a Gólyabálat is. Az elnökség            
szimpátiaszavazáson egyhangúlag elfogadja a napirendi pontok módosítását. 
 
1. Napirendi pont: Beszámolók 
Baán Lolita bejelenti, hogy a meghirdetett sportreferens tisztségre egy pályázat érkezett be,            
valamint lezárult a pályázási időszak az animátor-koordinátor tisztségre is. Beszámol róla,           
hogy részt vett egy nem hivatalos Rendezvényszervező Bizottsági ülésen, ahol összeállították           
a félév programtáblázatát, beleértve a kulturális programokat is. Beszámol róla továbbá, hogy            
szeptember 12-én megtartották az Animátor Fórumot. Elmondja, hogy az animátor Bevonó  
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Tábor időpontja október 18-20. lesz, helyszíne Velence. A tábor kisebb programjainak           
megszervezése programfelelősökön keresztül fog lezajlani. Elmondja továbbá, hogy az         
október 10-ei Kari Buli a TÓK-kal és a Testnevelési Egyetemmel közös szervezésben kerül             
megrendezésre. A félév utolsó, szemeszterzáró Kari Bulija december 12-én várható.          
Megemlíti továbbá, hogy az animátorjelentkezés a szeptember 30-ai héten indul, a maximum            
létszám - jelentkezési sorrend alapján - maximum 130 fő lesz. Ezen kívül elmondja, hogy              
ettől az évtől kezdve minimum négy animátori munka elvégzése szükséges majd az aktív             
animátori státusz fenntartásához. 

Diczkó Dalma bejelenti, hogy központi hiba miatt a rendszeres szociális támogatás           
kérvényeinek leadási időszaka egy héttel később kezdődött, a kérvények leadása jelenleg is            
zajlik. Elmondja, hogy részt vett a ELTE Kancellárián egy kérvényekkel kapcsolatos           
tájékoztatón. Bejelenti továbbá, hogy szeptember 19-ére KÖB ülést hívott össze. 

Perger Petra bejelenti, hogy június 4-én vezetői értekezleten vett részt, június 11-én pedig a              
Kari Tanácson. Jelen volt június 12-én az EHÖK Küldöttgyűlésén, június 17-én pedig a             
Rekrutációs Bizottság ülésén, ahol szó esett többek között a Pont Ott Parti és az ELTEfeszt               
szervezéséről. Ezenkívül megjelent az EHÖK elnökségi ülésén június 26-án, valamint az           
EHÖK Alakuló Küldöttgyűlésén június 28-án. Beszámol róla továbbá, hogy segített a           
Gólyatábor szervezésében is. Megemlíti, hogy a Bizottsági elnökök beszámolóinak leadási          
határideje szeptember 27. lesz. 

Fábián Fanni bejelenti, hogy a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázata június 4-én           
elindult, a pályázatok bírálása július 3-5. között zajlott. Beszámol róla, hogy június 7-én nem              
hivatalos Tanulmányi Bizottsági ülést tartottak. Június 27-én jelen volt a kari Tanulmányi            
Bizottság ülésén, ahol szó esett többek között a szakdolgozatok titkosítási határidejének           
módosulásáról, valamint a késedelmes szakdolgozat-leadás ezentúl csak méltányossági        
esetekben fogadható el. Elmondja, hogy megtörtént a szakos hallgatói érdekképviselők          
felkérése. Beszámol róla, hogy a Gólyatáborban megtartották a tanulmányi ügyekkel          
kapcsolatos tájékoztatókat, valamint augusztus 30-szeptember 4. között jelen volt a          
beiratkozási napokon, ahol szintén információval látták el az érdeklődőket. Bejelenti továbbá,           
hogy szeptember 11-én részt vett a Rekrutációs Bizottság ülésén, ahol kijelölték az Educatio             
időpontját, ami január 9-11. között lesz. Megemlíti továbbá, hogy szeptember 16-án jelen volt             
a kari Tanulmányi Bizottság ülésén, valamint felveti a tanárképzési referens tisztség           
utódlásának kérdését. 

Kassai József beszámol róla, hogy részt vett a Gólyatábor szervezésében, mint főszervező.            
A Gólyahét során elintézte a szükséges beszerzéseket. Elmondja, hogy szeptember 3-án           
megjelent a Pszichológiai Intézeti Tanács ülésén. 

Bodnár Réka bejelenti, hogy a Finnországból érkezett hallgatóknak szerveznek jelenleg          
programokat. Beszámol róla, hogy folyamatban van a közösségszervező szakos hallgatók  
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számára az Erasmus partneregyetemek keresése. Elmondja, hogy az AIESEC és a Randstad is             
szervezne workshopokat, előadásokat a külföldi hallgatóknak. 

Korinek Janka beszámol róla, hogy részt vett a Gólyatábor szervezésében, mint főszervező.            
Elmondja, hogy még zajlik a felújítás a Kazinczy utcai épületben. Bejelenti továbbá, hogy             
októberre tervezi összehívni a kari Küldöttgyűlést. 
 
2. Napirendi pont: Személyi ügyek 
Az elnökség tagjai szavaznak a Kommunikációs Bizottsági tag és a titkár személyéről. Az             
elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Földvári Anett megválasztását             
Kommunikációs Bizottsági tagnak. Az elnökség tagjai 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó             
szavazattal támogatták Gyura Réka megválasztását titkárnak. 
 
3. Napirendi pont: Küldöttgyűlési tagok 
Korinek Janka prezentálja körzeteket, amelyeket a Küldöttgyűlés tagjai képviselnek. Kéri az           
elnökséget, hogy segítsenek a Küldöttgyűlési tagok választásában. 
 
4. Napirendi pont: Gólyabál 
Korinek Janka elmondja, hogy a közös ELTE-s szervezésű Gólyabál helyszínének a           
következők merültek fel: MOM Park, Lurdy Ház, Syma Rendezvényközpont, Tüskecsarnok.          
Beszámol róla, hogy az időpontja novemberre várható, a különböző teendők elvégzésére           
szervezőkörök lesznek kialakítva. Elmondja továbbá, hogy várhatóan kétféle jegytípus lesz,          
különböző árkategóriákkal. 
 
5. Napirendi pont: Iroda berendezése 
Korinek Janka elmondja, hogy a HÖK iroda felújítása elkészült, kéri az elnökséget, hogy             
készüljenek a költözésre. Felveti, hogy a HÖK iroda berendezése beszámítható legyen           
animátori munkának. 
 
6. Napirendi pont: Egyebek 
Nem érkezett egyéb bejelentés. 
 
 
 
 

    Iván Rozália 
elnök 

Ellenőrző Bizottság 
ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2019. szeptember 23. 
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