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Elnökségi ülés 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2020. szeptember 21. (18:04-19:49) 

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

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirend: 

1. Beszámolók 

2. Időpontok egyeztetése (búcsúzás, Küldöttgyűlés) 

3. Sportreferensi pályázat 

4. Egyebek 

 

Pásztor Katalin, Zsolnai Dorottya, Ehrenberger Blanka, Tóth Cintia, Kassai József 

videóhívással csatlakozik a Microsoft Teams felületén keresztül. 

Blazinovits Bence 18:37-kor érkezik. 

 

 

1. Napirendi pont: Beszámolók 

 

    Korinek Janka bejelenti, hogy szeptember 8-án részt vett a Vezetői Értekezlet ülésén, ahol 

az oktatás formájáról volt szó. Elmondja, hogy továbbra is marad a hibrid oktatás a Karon, 

ugyanis nem érkezett felsőbb utasítás az online oktatásra való átállásra. Beszámol róla 

továbbá, hogy az SZFE mozgalommal kapcsolatban nem lesz egyetemi nyilatkozat. 

Megemlíti, hogy 2021-től Szombathelyen is elindul a pszichológia mesterszak, illetve szintén 

2021-től a HR alapszak is. Beszámol arról is, hogy szeptember 11-én látogatott el a PPK-ra az 

EHÖK Kabinet. Bejelenti, hogy szeptember 14-én részt vett a Vezetői Értekezlet ülésén. 

Elmondja továbbá, hogy szeptember 16-án részt vett az EHÖK Elnökségi ülésen, ahol az 

Alapszabállyal kapcsolatban értekeztek. Beszámol arról, hogy szeptember 17-én sor került a 

Rekrutációs bizottsági egyeztetésre, elmondja, hogy a gimnáziumokba a rekrutációs program 
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online fog megvalósulni: készülni fog egy kari videó, ami bemutatja a kari életet. Tájékoztat 

arról, hogy az ELTEfeszt online formában fog megvalósulni november 20-án. Beszámol róla 

továbbá, hogy szeptember 18-án beszélték át a Gólyaheti visszajelzéseket a főszervezőkkel. 

    Diczkó Dalma bejelenti, hogy szeptember1-16-ig tartott a rendszeres szociális támogatásra 

leadott kérvények bírálása. Beszámol róla, hogy sikeresen lezajlott a Programírás. 

    Fábián Fanni bejelenti, hogy szeptember1-16-ig bírálta a rendszeres szociális támogatásra 

leadott kérvényeket. Beszámol arról, hogy szeptember 11-én részt vett az EHÖK Kabinet 

látogatásán. Elmondja továbbá, hogy szeptember 21-én részt vett a kari Tanulmányi Bizottság 

ülésén. 

    Szabó Krisztina bejelenti, hogy szeptember1-16-ig bírálta a rendszeres szociális 

támogatásra leadott kérvényeket. Beszámol róla továbbá, hogy szeptember 10-én lezajlott az 

elszámolás a szolgáltatóval. 

    Fekete Anna bejelenti, hogy Korinek Jankával és Kassai Józseffel átbeszélték a beérkezett 

sportreferensi pályázatokat. Beszámol róla továbbá, hogy Diczkó Dalmával és Blazinovits 

Bencével átdolgozták az animátori képzést ezévre.  

    Gyura Réka bejelenti, hogy sikeresen zajlott a programírás. Elmondja, hogy a Perspektíva 

tagfelvételét későbbre időzíti. 

    Kassai József bejelenti, hogy szeptember 9-én részt vett az EHÖK Elnökségi ülésen, ahol 

az SZFE mozgalommal kapcsolatban történt értekezés. Beszámol róla továbbá, hogy 

elindultak a felkérések az egyes tisztségekbe. Elmondja, hogy szeptember1-16-ig bírálta a 

rendszeres szociális támogatásra leadott kérvényeket. 

    Ehrenberger Blanka bejelenti, hogy hogy szeptember1-16-ig bírálta a rendszeres szociális 

támogatásra leadott kérvényeket.  

    Pásztor Katalin bejelenti, hogy szeptember 7 és szeptember 20 között zajlott a Mentor 

felvételi. Beszámol róla továbbá, hogy elindult az Erasmus pótpályázat. Elmondja, hogy 

szeptember 23-án és szeptember 24-én fog megvalósulni az Erasmus tájékoztató online 

formában. 

    Tóth Cintia bejelenti, hogy szeptember 21-én részt vett a kari Tanulmányi Bizottság ülésén. 

Beszámol róla, hogy folyamatosan válaszol a hallgatói levelekre. Elmondja továbbá, hogy 

szeptember1-16-ig bírálta a rendszeres szociális támogatásra leadott kérvényeket. 

    Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy megjelent a Túrasorozat, illetve az Erasmus promóciója. 

Elmondja továbbá, hogy közreműködik a bemutatkozási időszakban, a Diczkó Dalma és 

csapata promótálásával. Beszámol róla, hogy szeptember 17-én részt vett a Rekrutációs 

ülésen. 

 

 

2. Napirendi pont: Időpontok egyeztetése (búcsúzás, Küldöttgyűlés) 

 
Az Elnökség megvitatja az időpontokat: az Alakuló Küldöttgyűlés időpontja október 15, a 

Búcsúzás pedig az Alakuló Küldöttgyűlés után fog zajlani. 
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3. Napirendi pont: Sportreferensi pályázat 

 

Korinek Janka ismerteti a beérkezett pályázatokat. Az Elnökség 8 igen 0 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal támogatja Kovács Keve megválasztását a Rendezvényszervező Bizottságba 

sportreferens tisztségbe. 

 

4. Napirendi pont: Egyebek 

 

Kassai József felveti, hogy a deleált-koordinátor tisztség betöltésére pályázatot lehetne kiírni. 

Blazinovits Bence felvázolja az idei Animátorképzés tervét. Bejelenti, hogy szeptember 25-én 

fog megvalósulni az Animátorfórum online formában, ahol beszámolnak majd az évi 

konkrétumokról. Elmondja, hogy létre fog hozni egy csoportot azoknak a személyeknek, 

akiket érdekel, hogy miről szól az Animátorképzés, továbbá ezeknek a tagoknak is tartana egy 

Fórumot. Az Animátorképzésre történő jelentkezés szeptember 28 és október 2 között 

valósulna meg. A jelentkezés feltétele egy motivációs levél elkészítése. A képzések ugyanúgy 

hétfőn, kedden és szerdán zajlanak majd. Mivel 15 főnél nem tartózkodhat több fő egy 

teremben, így a Családokat ketté bontanák a képzések ideje alatt körülbelül 10-10 főre. 

Beszámol róla továbbá, hogy november 2-án kezdődne az Animátorképzés. Elmondja, hogy a 

Bevonó esemény elmarad, az ETALON pedig a követkető félévben valósulna meg. 

Zsolnai Dorottya az Avatásról kérdez. Korinek Janka elmondja, hogy ezt a programot 

egyaránt online és személyes formában tervezik. 

Korinek Janka az Animátorképzés másik opciójáról kérdez. Blazinovits Bence elmondja, 

hogy abban az esetben, ha ebben a félévben a Koronavírus helyzet következtében nem tud 

elindulni az Animátorképzés, akkor a tavaszi szemeszterben fog elkezdődni, így kevesebb 

képzésalkalommal zajlana. 

Az Elnökség 8 igen 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Pesthy Zsuzsanna 

megválasztását a Tanulmányi Bizottságba tudományos referens tisztségbe. 

Nem érkezett több bejelentés. 

 

 

 

 

 

    
 Szőke Júlia 

 elnök 

 Ellenőrző Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2020. szeptember 28. 


