
 

 

Elnökségi ülés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2019. november 4. (18:02-19:51) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület 406, ideiglenes HÖK iroda  

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Beszámolók 

2. Együttműködés a Szolgáltató Kft.-vel 

3. Gólyatábori helyszín 

4. Felező-fúzió 

5. Egyebek 
 
Zelena Dorina nem tud jelen lenni az ülésen. 
 
1. Napirendi pont: Beszámolók 
Perger Petra bejelenti, hogy folyamatában van a HÖK összetartás programjának kidolgozása.           
Elmondja, hogy az animátorképzés rá eső részének megszervezésével foglalkozik. Beszámol          
róla továbbá, hogy október 25-én részt vett a Kari Tanácson. 

Pásztor Katalin bejelenti, hogy megtartották a mentortréningeket. Beszámol róla, hogy egy           
fő jelentkezett a Külügyi Bizottsági tag tisztségre. Elmondja, hogy az Utrechti Egyetemmel            
szervezett csereprogram előreláthatólag a következő évre tolódik. Beszámol róla továbbá,          
hogy november 14-én érkezik a Randstad előadást tartani. 

Fábián Fanni bejelenti, hogy október 25-én részt vett a Kari Tanács ülésén. Beszámol róla,              
hogy november 4-én elindult a párhuzamos képzés kompenzációjának pályázata. Ezen kívül           
elmondja, hogy szervezi az animátorképzés rá eső részét. 

Kassai József beszámol róla, hogy egyeztettek az ELTE Szolgáltató Kft-vel. Elmondja           
továbbá, hogy a PPK Roadshow-nak lehet, hogy lesznek beszerzési igényei. 
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Diczkó Dalma bejelenti, hogy a jövőben várhatóan összevonásra kerülnek a kollégiumi           

pályázatok és a rendszeres szociális támogatás kérvényei. Felveti a pályázati referens tisztség            
utódlásának kérdését. 

Zsolnai Dorottya beszámol róla, hogy a PPK HÖK Instagram oldalán kvízjátékot hirdettek,            
valamint a jövőben is terveznek hasonló eseményeket. Ezen kívül a HÖK választásokat és a              
kari eseményeket hirdették a Facebook-oldalon. 

Baán Lolita bejelenti, hogy október 28-án nem hivatalos Rendezvényszervező Bizottsági          
ülést tartottak. Beszámol róla, hogy a Gasztrokultúra eseményre november 11-13. között kerül            
sor, ezen kívül lesz csocsóbajnokság és lézerharc is. Elmondja, hogy november 4-én            
elkezdődött az animátorképzés. Megemlíti, hogy október 25-én részt vett a Kari Tanács            
ülésén. Ezen kívül beszámol róla, hogy több megkeresés is érkezett a Bizottság felé; hallgatók              
szerveznének ruhacsere-programot, valamint az Up Academy tartana előadást a PPK-s          
hallgatóknak. Beszámol róla továbbá, hogy elindult az Eklektik képzőművészeti pályázat. 

Korinek Janka kitűzi az Alakuló Küldöttgyűlés időpontját november 14-re. Elmondja,          
hogy a Jeges Est esemény február 13-án kerül majd megrendezésre. 
 
2. Napirendi pont: Együttműködés a Szolgáltató Kft.-vel 
Korinek Janka elmondja, hogy 2020-tól kezdődően minden HÖK által szervezett esemény az            
ELTE Szolgáltató Kft. közreműködésével kerül majd lebonyolításra, beleértve a Gólyatábort          
is. A megállapodási pontokat az ELTE HÖK elnökségével fogják meghatározni. 
 
3. Napirendi pont: Gólyatábori helyszín 
Az elnökség javaslatokat tesz a jövő évi Gólyatábor helyszínére. 
 
4. Napirendi pont: Felező-fúzió 
Korinek Janka elmondja, hogy a Felező Bál várhatóan a TÓK-kal közösen kerül            
megrendezésre. A kitűzött dátum február 20. 
 
5. Napirendi pont: Egyebek 
Fábián Fanni felveti a tanárképzési referens utódlásának kérdését. 
 

    Iván Rozália 
elnök 

Ellenőrző Bizottság 
ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2019. november 12. 
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