Elnökségi ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2019. október 24. (18:13-19:54)
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület 406, ideiglenes HÖK iroda
(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.)

Napirend:
1. Beszámolók
2. Összetartás
3. Egyebek
Pásztor Katalin és Perger Petra nem tud jelen lenni. Bella Dániel videóhívással csatlakozik
18:40-kor.

1. Napirendi pont: Beszámolók
Korinek Janka beszámol róla, hogy október 15-én részt vett a kari Vezetői Értekezleten, ahol
szó esett többek között a BA képzések felülvizsgálatáról. Október 16-án jelen volt az ELTE
HÖK elnökségi ülésén. Bejelenti, hogy a Gólyabálon idén elmarad az animátortánc. Beszámol
róla továbbá, hogy Fábián Fannival részt vettek a hétvégén a HÖOK Közgyűlésén.
Zelena Dorina bejelenti, hogy október 10-én jelen volt az ELTE HÖK főszerkesztői
gyűlésén. Elmondja, hogy a Perspektívában rendszeresen jelennek meg cikkek. Beszámol róla
továbbá, hogy terveznek egy képzést indítani a szerkesztők számára.
Fábián Fanni bejelenti, hogy október 14-én részt vett a kari Tanulmányi Bizottság ülésén,
október 16-án pedig az ELTE HÖK Tanulmányi Bizottságának ülésén. Ezen az ülésen a
következőkről esett szó: az ELTE Oktatási Igazgatósága HKR módosítást tervez, valamint
szeretnének készíteni egy lemorzsolódási felmérést is. Emellett szó esett a Neptun fizetéssel
kapcsolatos funkcióinak frissítéséről; tervezik a bankkártyás fizetés, valamint a
gyűjtőszámláról történő visszautalás bevezetését is. Elmondja továbbá, hogy október 14-22.
között lezajlottak a
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delegált képzések is. Ezen kívül megemlíti, hogy október 17-20-án HÖOK Közgyűlésen vett
részt Korinek Jankával.
Zsolnai Dorottya beszámol róla, hogy megkezdték a HÖK választások hirdetését.
Elmondja, hogy terveznek egy interjúsorozatot készteni a HÖK, valamint az Animátori Kör
egyes tagjaival. Ezenkívül felveti egy véradás szervezésének ötletét is.
Kassai József bejelenti, hogy a HÖK összetartás helyszíne Tahitótfalu lesz, megkapta az
árajánlatot is. Elmondja, hogy október 22-én Korinek Jankával részt vettek a Gloria Victis
eseményen.
Diczkó Dalma bejelenti, hogy október 24-én megtartotta a Kari Ösztöndíj Bizottság ülését.
Elmondja, hogy a kari pályázatok leadási határideje lezárult. Beszámol róla, hogy érkeztek
olyan megkeresések egyes alapítványok felől, amelyek hosszabb távú együttműködést
szeretnének a PPK-s hallgatókkal. Diczkó Dalma javaslatot tesz egy Önkéntes Kör
létrehozására. Ezen kívül elmondja, hogy a véradás szervezése zajlik, előreláthatóan
következő
félévben kerül majd sor rá.
Baán Lolita bejelenti, hogy zajlik az animátorképzések időpontjának szervezése, a képzés
november 4-én indul. Beszámol róla, hogy az animátor Bevonó Tábor rendben lezajlott.
Elmondja, hogy az október 24-ére tervezett Csocsóbajnokság érdeklődés hiányában elmarad.
Megemlíti, hogy képzőművészeti kiállítást hirdetnek PPK EKLEKTIK néven, februárig lehet
rá jelentkezni. Ezen kívül elmondja, hogy az Art Of Living szervezet tartana előadást a
hallgatók részére, amennyiben igény van rá.
Bella Dániel bejelenti, hogy a szombathelyi karok november 15-én tartják meg a
gólyabálukat. Beszámol róla, hogy október 24-én részt vett a szombathelyi Ösztöndíjbizottság
ülésén. Elmondja továbbá, hogy különböző közösségi programokat szerveznek a hallgatók
számára.

2. Napirendi pont: Összetartás
A HÖK összetartás november 29 - december 1. között lesz, a helyszíne Tahitótfalu.

3. Napirendi pont: Egyebek
Nem érkezett több bejelentés.
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Iván Rozália
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
Budapest, 2019. október 31.
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