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Elnökségi ülés 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2020. február 10. (17:41-18:32) 

Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, alagsor 04, HÖK iroda  

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Beszámolók 

2. Önkéntes programötletek 

3. Egyebek 

 

Pásztor Katalin és Bella Dániel nem tud jelen lenni. 

 

1. Napirendi pont: Beszámolók 

 

    Korinek Janka bejelenti, hogy február 10-én részt vett a kari Tanulmányi Bizottság ülésén. 

    Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy elkészültek a promóciók a delegált képzésről, illetve a 

rendszeres szociális támogatás időszakáról. Beszámol róla, hogy megérkeztek a plakátok. 

    Fábián Fanni bejelenti, hogy elkezdődött a rendszeres szociális támogatás kérvényeinek 

elbírálása, beszámol róla, hogy lejárt a jelentkezési határidő a delegált képzésre és összesen 

19 fő jelentkezett. Február 10-én részt vett a kari Tanulmányi Bizottság ülésén. Megemlíti 

továbbá, hogy megkezdődtek a delegált elbeszélgetések, illetve a Delegált Kör Facebook 

oldalára kikerültek a fontosabb információk. 

    Szabó Krisztina bejelenti, hogy elkezdődött a rendszeres szociális támogatás által leadott 

kérvények bírálása. 

    Diczkó Dalma bejelenti, hogy elkezdődött a rendszeres szociális támogatás által leadott 

kérvények elbírálása. Megemlíti továbbá, hogy Zsolnai Dorottyával egyeztetve lett a véradás 

programja. 

    Baán Lolita bejelenti, hogy elkezdődött a rendszeres szociális támogatás által leadott 

kérvények bírálása.  Beszámol róla, hogy felkérésre kerültek az Animátor Kör képzéstartói. 
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Megemlíti továbbá, hogy február 20-án végül Összetartás lesz szervezve, melyen lehetőség 

nyílik animátor munkákat is elvégezni. Február 19-én 19:00-kor lesz megtartva az első 

animátori fórum. 

    Kassai József bejelenti, hogy kiküldött egy emlékeztetőt, amely a fogadóóra táblázat 

kitöltésével kapcsolatos. 

    Zelena Dorina bejelenti, hogy kijegyzetelte a Brainstormingon elhangzott fontosabb 

ötleteket, információkat. 

 

2. Napirendi pont: Önkéntes programötletek 

 

Nem érkezett több bejelentés. 

 

3. Napirendi pont: Egyebek 

 

Korinek Janka jelzi, hogy a HÖOK Vezetőképző módosított időpontja április 16-19, illetve a 

Küldöttgyűlés időpontjáról létrehozott egy szavazati fórumot. Bejelenti továbbá, hogy a 

Diplomaosztó szervezése folyamatban van, valamint nyilatkozik, hogy az Irodabuli időpontja 

március 12. 

Nem érkezett több bejelentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     Szőke Júlia 

                                                                                                 elnök 

 Ellenőrző Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2020. február 10. 


