Elnökségi ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2019. december 5. (18:56-21:13)
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, alagsor 04, HÖK iroda
(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.)

Napirend:
1. Beszámolók
2. Személyi ügyek
3. Egyebek

Zelena Dorina nem tud jelen lenni, Baán Lolita 19:36-kor érkezik. Bella Dániel
videóhívással csatlakozik.
Az ülés 20:00-tól külső helyszínen folytatódik.
1. Napirendi pont: Beszámolók
Korinek Janka bejelenti, hogy a neveléstudomány MA képzéssel kapcsolatban felmerült
kérdésként, hogy a PPK-hoz vagy a TÓK-hoz tartozik-e. Ezügyben december 6-án fog
egyeztetni a két kar dékánja az Egyetem rektorával. Beszámol róla, hogy november 26-án
elmaradt a Vezetői Értekezlet, 27-én pedig az ELTE HÖK elnökségi ülése. December 3-án
részt vett a Pszichológiai Intézeti Tanács ülésén. Elmondja, hogy a pszichológia BA szakos
terepgyakorlatok ügye egyeztetés alatt áll. Bejelenti továbbá, hogy Demetrovics Zsolt
intézetvezetői pályázata elfogadásra került. Elmondja tovább, hogy december 4-én jelen volt
az ELTE HÖK Küldöttgyűlésén, ahol az ELTE Kollégiumi Központ 2,5 millió forint összeget
ajánlott fel a Gólyabál költségeinek fedezésére.
Fábián Fanni bejelenti, hogy november 11-13. között képzést tartott a leendő animátorok
részére. November 11-én részt vett a kari Tanulmányi Bizottság ülésén, november 15-17.
között
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pedig a HÖOK Vezetőképzőjén. Beszámol róla, hogy november 19-én lezajlott az
átadás-átvételi folyamat közte és Tóth Cintia tanárképzési referens között. November 21-én
jelen volt az Alakuló Küldöttgyűlésen, november 27-28-án pedig Varga Virág
delegált-koordinátorral egyeztettek a PPK-s Roadshow-val kapcsolatban. Ezen kívül
november 28-án részt vett egy megbeszélésen az Educatio szervezését illetően. December
3-án jelen volt a Kari Tanács ülésén, december 4-én pedig az ELTE HÖK Küldöttgyűlésén.
Megemlíti továbbá, hogy december 3-án egyeztetett Papp Lajos hivatalvezetővel a
kivetésekkel kapcsolatban.
Diczkó Dalma bejelenti, hogy a rendkívüli szociális támogatások kapcsán felmerült
probléma nem oldódott meg, jelenleg is zajlik az egyeztetés. A laptopigénylésre beérkezett
kérvények emiatt nem kerültek elfogadásra, feldolgozás alatt vannak. Ezen kívül felveti a
HÖK-ös közéleti ösztöndíjak emelésének lehetőségét.
Bella Dániel bejelenti, hogy november 26-án lezajlott a Sportszakmai Nap. November
27-én részt vett a Vas Megyei Ifjúsági Konferencián, november 29 - december 1. között pedig
a PPK HÖK szakmai hétvégéjén. Elmondja, hogy december 5-én és 6-án rendezik meg a
Sporttudományi Konferenciát. Korinek Janka és Perger Petra elmondja, hogy mivel Bella
Dániel levelező tagozatos, emiatt nem lehetséges neki közéleti ösztöndíjat utalni a HÖK-ben
végzett munkájáért. Bella Dániel elmondja, hogy ennek ellenére folytatja a munkát
szombathelyi ügyekért felelős alelnökként.
Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy december 3-án részt vett a Kari Tanács ülésén, december
4-én pedig az ELTE HÖK Küldöttgyűlésén. Beszámol róla, hogy jelen volt a PPK HÖK
szakmai hétvégéjén. Elmondja továbbá, hogy Orbán Réka médiáért felelős referens lemondott
a tisztségéről, utódot keresnek a helyére.
Pásztor Katalin beszámol róla, hogy kiküldte a Külügyi Hírlevelet. Elmondja, hogy részt
vett a PPK HÖK szakmai hétvégéjén. Bejelenti, hogy december 13-án az Egyetemre érkezik a
tunéziai nagykövet, egy HÖK-ös képviselőt keresnek a fogadására. Elmondja, hogy részt vett
egy egyeztető ülésen az Educatioval kapcsolatban. Beszámol róla továbbá, hogy a Külügyi
Bizottsági tag tisztségre egy pályázat érkezett be. Felveti továbbá a problémát, hogy a külföldi
hallgatók gyakran nem értik a kari pályázatok szövegét, ami megnehezíti számukra a
pályázást.
Kassai József bejelenti, hogy jelen volta PPK HÖK szakmai hétvégéjén. Beszámol róla,
hogy december 3-án Szabó Krisztina Gazdasági Bizottsági taggal részt vett az ELTE HÖK
gazdasági ügyekkel kapcsolatos képzésén. Elmondja, hogy december 4-én jelen volt a
Rekrutációs Bizottság ülésén, ahol az Educatio szervezéséről esett szó.
Baán Lolita bejelenti, hogy részt vett a PPK HÖK szakmai hétvégéjén, valamint a Kari
Tanács ülésén december 3-án. Elmondja, hogy december 2-án lezajlott a PPQ, 3-án pedig a
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Lélek Filmek esemény. Beszámol róla, hogy a Ruhacsere esemény a Pszinapszissal közös
szervezésben kerül megrendezésre. Elmondja továbbá, hogy december 12-én kerül sor az
képződő animátorok bemutatkozására, utána pedig Kari Buli lesz.

2. Napirendi pont: Személyi ügyek
Kassai József felveti a Gazdasági Bizottsági elnök tisztség utódlásának kérdését.

3. Napirendi pont: Egyebek
Korinek Janka bejelenti, hogy december 12-én kerül megrendezésre a Kari Karácsony, ahová
az Elnökség is hivatalos. Diczkó Dalma bejelenti, hogy a kollégiumi ügyekért felelős referens
és a pályázati referens tisztség összevonását tervezi.

Iván Rozália
Ellenőrző Bizottsági tag
ELTE PPK HÖK
Budapest, 2019. december 13.
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