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Elnökségi ülés 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2020. szeptember 4. (13:08-15:11) 

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

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Beszámolók 

2. Utódok 

3. Egyebek 

 

Baán Lolita, Diczkó Dalma, Pásztor Katalin, Zsolnai Dorottya, Ehrenberger Blanka, Tóth 

Cintia, Fekete Anna videóhívással csatlakozik a Microsoft Teams felületén keresztül. 

 

 

1. Napirendi pont: Beszámolók 

 

    Korinek Janka bejelenti, hogy részt vett a Vezetői Értekezlet, valamint az Intézeti Tanács 

ülésén, ahol a távolléti oktatás témája került a középpontba. Elmondja, hogy továbbra is 

marad a hibrid oktatás a Karon, személyes, nagy létszámú előadáson pedig csak az elsőéves 

hallgatók vehetnek részt. Teljes online oktatás csak felsőbb utasítás esetén fog megvalósulni. 

Beszámol róla továbbá, hogy a Tanulmányi Hivatal személyesen nincs nyitva, e-mail, illetve 

telefon segítségével elérhetőek. Megemlíti, hogy körülbelül 4500 hallgatóból 250 távolsági 

kérelem érkezett be. Az Elnökség kérésére elmondja, hogy ezt a kérvényt bármikor le lehet 

adni a szorgalmi időszakban. Beszámol arról is, hogy a PPK egyetemi épületeinek területén 

kötelező a maszk viselése. Bejelenti, hogy június 4-én a Vezetőképzőben szekciót tartott. 

Elmondja továbbá, hogy a felvételi létszám növekedett, valamint a szombathelyi pszichológia 

is elindult. Bejelenti, hogy jövőre el fog indulni az Emberi erőforrás alapszak is. Szeptember 

4-én részt vett az EHÖK Elnökségi ülésen, ahol szó esett a választások első szakaszáról, a 

jelöltállítás menetéről is. A koronavírus-helyzet súlyosbodásának, illetve a hibrid oktatás 
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miatti ajánlásgyűjtés nehézségeinek következtében az ülésen a jelöltállítás online formában 

történő lebonyolítása mellett döntöttek. A PPK HÖK Elnöksége támogatta, hogy az 

ajánlásgyűjtés a technikai nehézségek miatt elektronikus formában ne valósuljon meg. 

Beszámol róla továbbá, hogy az SZFE mozgalomhoz egyetemi szinten diplomáciailag fogunk 

csatlakozni. 

    Fábián Fanni bejelenti, hogy a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázás határideje ki lett 

tolva másfél héttel. Beszámol róla, hogy június 4-én részt vett a kari Tanulmányi Bizottság 

ülésén, valamint megtörtént Tóth Cintia felkérése a Tanulmányi Bizottság elnöki tisztség 

betöltésére, augusztusban meg is valósult az információátadás. Beszámol róla továbbá, hogy 

augusztus 26-án részt vett a rendszeres szociális támogatás fejtágításán, valamint elmondja, 

hogy szeptember 1-től zajlik a kérvények bírálása. 

    Szabó Krisztina bejelenti, hogy július eleje óta a Gólyahét szervezésével, valamint ezen 

eseményhez kötődő beszerzésekkel foglalkozott. Beszámol róla, hogy megtörtént a DJ pad 

megrendelése a DJ Sqad számára, valamint a fényképezőgép beszerzése a Mediagroup 

számára. Elmondja továbbá, hogy a képkeretek megrendelése szeptember 4-én kezdődött 

meg. Megemlíti, hogy augusztus 26-án részt vett a rendszeres szociális támogatás fejtágításán, 

és jelenleg is zajlik a kérvények bírálása. 

    Kassai József bejelenti, hogy június 4-én a Vezetőképzőben szekciót tartott. Beszámol róla, 

hogy június 17-én részt vett az EHÖK Elnökségi ülésen.  Elmondja, hogy júniustól kezdődően 

a Gólyahét szervezési teendőit intézte. Beszámol róla továbbá, hogy augusztus 26-án részt 

vett a rendszeres szociális támogatás fejtágításán, valamint elmondja, hogy szeptember 1-től 

zajlik a kérvények bírálása. Megemlíti, hogy szeptember 1-én részt vett az Intézeti Tanács 

ülésén. 

    Baán Lolita bejelenti, hogy a Vezetőképzőben szekciót tartott, valamint jelen volt a 29-es 

Táborban. Elmondja továbbá, hogy A Gólyahéttel kapcsolatban számos egyeztetésre, illetve 

találkozókra került sor a főszervezőkkel.  Beszámol róla továbbá, hogy augusztus 26-án részt 

vett a rendszeres szociális támogatás fejtágításán, valamint elmondja, hogy szeptember 1-től 

zajlik a kérvények bírálása. Elmondja, hogy a Rendezvényszervező Bizottság 

személyügyeiben változások történtek: lezajlott az Animátor Koordinátor pályázás, amely 

tisztségre összesen két fő jelentkezett. Blazinovits Bencére érkezett a több szavazat. Az 

Elnökség egyhangúan támogatja Blazinovits Bence megválasztását a Rendezvényszervező 

Bizottságba animátor koordinátor tisztségre. Beszámol róla továbbá, hogy megtörtént Fekete 

Anna felkérése a Rendezvényszervező Bizottság elnöki tisztségére. Megemlíti továbbá, hogy 

jelenleg is zajlik a sportreferens pályázási időszak. Elmondja, hogy szeptember végére 

szerveznék az Avatás eseményét, azonban ez még további tervezést igényel a koronavírus 

helyzet miatt. 

    Diczkó Dalma bejelenti, hogy a Vezetőképzőben szekciót tartott Ehrenberger Blankával. 

Beszámol róla továbbá, hogy szeptember 4-én részt vett az EHÖK Elnökségi ülésen. 

Elmondja, hogy a Diákjóléti Bizottság személyügyeiben változások történtek: Ehrenberger 

Blanka fel lett kérve a Diákjólét Bizottság elnöki tisztségébe, valamint felveti az 
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esélyegyenlőségi referens tisztség utódlásának kérdését. Elmondja, hogy szeptember 1-től 

zajlik a rendszeres szociális támogatásra leadott kérvények bírálása. 

    Pásztor Katalin bejelenti, hogy készült egy bemutatkozó videó a Nemzetközi Irodával. 

Beszámol róla továbbá, hogy augusztus 26-án részt vett az EHKB ülésen, ahol a start 

ösztöndíjról szavaztak. 

    Tóth Cintia bejelenti, hogy közreműködött a Kazynfo megalkotásában. Beszámol róla 

továbbá, hogy elkezdődött a Szakos Hallgatói Érdekképviselők felkérése. 

    Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy a Vezetőképzőben Mediagroupos szekciót tartott. 

Beszámol róla továbbá, hogy kikerültek a Gólyahét, illetve a rendszeres szociális támogatás 

promóciói. Elmondja, hogy szeptember 1-én közzétételre került a Kazynfo. Megemlíti, hogy a 

HÖK Instagram oldala átlépte az 1500-as követői számot. 

 

2. Napirendi pont: Utódok 

 
Takács Annát 8 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal megválasztották a Tanulmányi 

Bizottságba tanárképzési referens tisztségbe.  

F. Tóth Balázst 8 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal megválasztották a Diákjóléti 

Bizottságba esélyegyenlőségi referens tisztségbe.  

Gyura Rékát 8 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal megválasztották a Kommunikációs 

Bizottságba perspektíva főszerkesztőnek.  

Körmöczi Kittit 8 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal megválasztották Főtitkár tisztségbe.  

Tóth Dorottyát 8 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatták Titkár tisztségbe. 

Ulveczki Annát 7 igen 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal támogatták a Rendezvényszervező 

Bizottságba kulturális referens tisztségbe.  

Fejes Zsófiát 8 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatták a Diákjóléti Bizottságba 

pályázati referens tisztségbe. 

 

3. Napirendi pont: Egyebek 

 

Diczkó Dalma felveti a Gólyahét résztvevőinek honorációjának a kérdését. 

Zsolnai Dorottya az Elnökségi ülés fogadóóráról, annak lehetőségéről kérdez. 

Nem érkezett több bejelentés. 

    
 Szőke Júlia 

 elnök 

 Ellenőrző Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2020. szeptember 11. 


