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Napirend: 

1. Beszámolók 

2. Gólyatábori koordinátori pozíciók 

3. Animátori kör képzéstartói 

4. Önkéntes programötletek 

5. Egyebek 

 

 

Bella Dániel videó hívással csatlakozik, Zelena Dorina 11:07-kor érkezik. 

 

1. Napirendi pont: Beszámolók 

 

   Korinek Janka bejelenti, hogy február 5-én részt vett az EHÖK Elnökségi ülésen, ahol 

lakhatási támogatásról szavaztak. 

    Kassai József bejelenti, hogy február 4-én részt vett a Pszichológiai Intézeti Tanács ülésén, 

ahol a terepgyakorlat újításról, illetve az MA statisztika előadásról volt szó. Az ülésen 

elhangzott a záróvizsgák időpontja is, azonban ez még későbbi tisztázásra szorul, illetve 

június 30- július 3-ig határozták meg az MA felvételi időszakát. Beszámol róla, hogy aznap 

részt vett a Vezetői Értekezleten, ahol szó esett a mobilitási ablakról, illetve a 

tantervmódosításról. Megemlíti, hogy jövő héten nem lesz Vezetői Értekezlet. Aznap, illetve 

február 5-én részt vett a rendszeres szociális támogatás fejtágításán, amit Diczkó Dalma 

tartott, illetve az új Hallgatói Önkormányzat tagjainak fejtágítást tartott. Kijelenti, hogy 
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megtörtént a fogadóórás táblázat kitétele a PPK Hallgatói Önkormányzat Facebook 

csoportjába. 

    Baán Lolita bejelenti, hogy február 4-én a Rendezvényszervező Bizottság tagjaival tartott 

ülésen egyeztetve lettek a jövőbeli tervek, valamint felmerült az utódlások kérdése is. Fodor 

Árpád, sportreferens, lézerharc programot szeretne szervezni. Miklós Bence, 

animátorkoordinátor jelezte, hogy a Minitáborok, illetve Megvendégelések főszervezői 

megválasztásra kerültek.  Beszámol róla, hogy a KAS vezetősége változott, illetve lezajlott a 

PPQ tagfelvétel, három taggal bővült a csoport. Megemlíti továbbá, hogy a Kultkör nem 

működik, így megszüntetésre fog kerülni. Kijelenti, hogy a jövő heti Zenésest elmarad, mert 

kevesen jelentkeztek fellépőnek. Az Eklektik február 17-én lesz megtartva, amelyre 12 

kiállító jelentkezett. Kijelenti, hogy részt vett a rendszeres szociális támogatás felkészítőjén 

február 4-én és 5-én. Felvetődött a továbbképzések, tréningek (konfliktuskezelés, önismeret) 

ötlete, mely idősebb animátoroknak lenne megtartva, megszervezve. 

    Diczkó Dalma bejelenti, hogy Mayer Katalinnal meg lett szervezve, illetve tartva a 

rendszeres szocilis támogatás fejtágítása.   

    Szabó Krisztina bejelenti, hogy részt vett február 4-én és 5-én a rendszeres szociális 

támogatás fejtágításán, illetve a Kassai József által megtartott fejtágításon is. 

    Zelena Dorina bejelenti, hogy részt vett a Kassai József által február 4-én megtartott 

fejtágításon. Beszámol róla, hogy február 5-én Brainstormingot tartott a perspektívásokkal, 

illetve, hogy lezajlott a csapatépítő program a perspektíva tagokkal. Megemlíti továbbá, hogy 

február közepétől elindul a Perspektíva Instagram oldala. 

Fábián Fanni bejelenti, hogy elindult a delegált képzésre való jelentkezési időszak, melyre 

február 9-ig lehet jelentkezni. Beszámol róla, hogy február 4-én és 5-én részt vett a rendszeres 

szociális támogatás fejtágításán. Elmondja, hogy a delegált elbeszélgetések a jövő héten 

fognak lezajlani.  

    Pásztor Katalin bejelenti, hogy e-maileket váltott a nemzetközi irodával, Beszámol róla, 

hogy megérkeztek az Erasmus diákok. Február 4-én találkozott a nemzetközi iroda 

vezetőjével, a találkozón hangsúlyozták a rendszeresebb találkozások szükségességét. 

Megemlíti továbbá, hogy február 20-án lesz megtartva az Erasmus-tájékoztató. 

    Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy február 3-án részt vett az EHÖK kommunikációs ülésén, 

ahol tisztázták, hogy az elkövetkező üléseken Workshopokat fognak a tagoknak tartani. 

Beszámol róla, hogy február 4-én részt vett a Kassai József által megtartott fejtágításon, 

valamint aznap Fodor Ádámmal megtörtént a szakmai nap leszervezésének megbeszélése. 

Megemlíti továbbá, hogy a Mediagroupban lemondott Misák Emese és Fejes Zsófia. 

 

 

2. Napirendi pont: Gólyatábori koordinátori pozíciói 

 

Az Elnökség tagjai megvitatják és megszavazzák gólyatábori koordinátori pozíciókat betöltő 

személyeket, valamint a Gólyahét főszervezőit. 
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3. Napirendi pont: Animátori kör képzéstartói 

 

Az Elnökség tagjai megbeszélik, hogy a tavaszi szemeszterben, az Animátori Körön belül 

futó animátorképzéseken kik legyenek a képzéstartók. 

 

4. Napirendi pont: Önkéntes programötletek 

 

Nem érkezett több bejelentés. 

 

5. Napirendi pont: Egyebek 

 

Korinek Janka elmondja, hogy az irodarendezés február 7-én valósul meg, illetve beszámol 

arról is, hogy módosult az EHÖK Vezetőképző időpontja.  

Az Elnökség tagjai megegyeznek abban, hogy az ülések állandó időpontja hétfő 17:30. 

Szabó Krisztina felveti a megüresedett gazdasági bizottsági tag tisztség utódlásának kérdését. 

Nem érkezett több bejelentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Szőke Júlia 

                                                                                                           elnök 

 Ellenőrző Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2020. február 08. 


