Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Hallgatói Önkormányzat
1075 Budapest
Kazinczy utca 23- 27.
Tel., Fax.: 061/461-4500/3470

Küldöttgyűlés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Emlékeztető
2020. december 1. (17:33 -18:32)
Helyszín: Microsoft Teams felület
Jelenlévők:
1. Ács Bence
2. Bornemisza Ida
3. Brezóczki Bianka
4. Domokos Csenge
5. Földes Anna Viktória
6. F. Tóth Balázs
7. Hesz Anna Rebeka
8. Hoffer Krisztina
9. Kállai Róbert
10. Kocsis Krisztián
11. Kormos Rebeka Judit
12. Kunsági Éva
13. Lázár András Zsolt
14. Misák Emese
15. Müller Dorottya Anna
16. Nagy Eszter Dóra
17. Ongai Kata
18. Rentkó Anna
19. Sziráki Bálint
20. Tancsik Brigitta
21. Tóth Hanna
22. Ujvári Zoltán
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Diczkó Dalma 17:33-kor megnyitja az ülést és köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Az
Ellenőrző Bizottság elvégzi a mandátumellenőrzést és megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés 22
mandátummal határozatképes. Diczkó Dalma felkéri Szőke Júliát a jegyzőkönyv vezetésére,
melyet a Küldöttgyűlés szimpátiaszavazáson egyhangúlag elfogad.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok:
1. Az Elnökség beszámolója
2. Hallgatói tagok delegálása kari bizottságokba
3. A 2018-as költségvetési beszámoló áttekintése
4. A 2019-es költségvetési beszámoló áttekintése
5. Egyebek

Módosító javaslatok:
Diczkó Dalma tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a 2018-as és a 2019-es Költségvetési
beszámolók még nem készültek el, ezáltal előterjesztésben sem volt lehetőség azokat
kiküldeni. Szabó Krisztina kiegészíti, hogy nem akartak egy nem megfelelően szerkesztett
dokumentumot kiküldeni a Küldöttgyűlés számára.

A módosított napirendi pontok a következők:
1. Az Elnökség beszámolója
2. Hallgatói tagok delegálása a kari bizottságokba
3. Egyebek
A módosított napirendi pontokat a Küldöttgyűlés 22 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal
egyhangúlag elfogadja.
Diczkó Dalma felszólítja a Küldöttgyűlést, hogy amennyiben bármi kérdésük van, akkor azt a
funkciók között megtalálható „kéz” ikonnal szíveskedjenek jelezni a tagok, az ülés
gördülékenyen haladása végett. Kifejti továbbá, hogy a továbbiakban a szavazás két felületen
fog történni. A Microsoft Forms segítségével fog megvalósulni a beszámolók elfogadása,
személyi ügyekben pedig az ELTE online szavazófelületének igénybevételével, a jelen lévő
tagok egy linken keresztül fognak tudni szavazni a hallgatók delegálásáról.
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1.Napirendi pont: Elnökségi beszámolók
Diczkó Dalma kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy december 1-jén részt vett az Intézeti
Tanácson, valamint a Vezetői értekezleten, ahol a tavaszi félévről esett szó. Kifejti, hogy
tavasszal is online távoktatásban fog elkezdődni az oktatás, azonban a tavaszi szünet után, ha
van rá mód, hibrid oktatásként folytatódna a tanítás. Elmondja, hogy részt vett a
Dékánválasztási Bizottság ülésén, és tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy december 8-án fog
sor kerülni a dékánválasztásra, az új dékán pedig február 1-jén fog pozícióba kerülni,
Demetrovics Zsolt január 31-ig tölti be a dékáni pozíciót. Bejelenti, hogy november 30-án
részt vett az Elnökségi ülésen. Sziráki Bálint kérésére elmondja, hogy Zsolnai Anikó
pályázata érkezett be a dékáni pozícióra. Ismerteti továbbá, hogy a pályázás november 29-ig
tartott. Zsolnai Anikó kezdeményezésére november 12-én sor került egy online
megbeszélésre, amelynek keretein beül az Elnökségnek is bemutatkozott. Elmondja továbbá,
hogy Zsolnai Anikó pályázatában a Hallgatói Önkormányzattal való együttműködés is
említésre került. Misák Emese a moduláris pszichológia mesterképzésről kérdez. Diczkó
Dalma válaszában kifejti, hogy jelenleg a pszichológia MA képzés nem moduláris
rendszerben folyik. A kezdeményezés által különböző modulokat szerveznek a mesterszakos
hallgatóknak, amely lehetővé teszi a számukra, hogy egy témában a specializáción túlmutatva
el tudjanak mélyülni és az általuk érdekesnek vélt területekről még szélesebb körű
tapasztalatot szerezzenek. Az új rendszer biztosítja, hogy a kötelezően és a szabadon
választható tantárgyak a hallgatók által érdekesnek vélt téma köré csoportosuljanak. Azt az
előnyét is kiemeli továbbá, hogy az Erasmusos hallgatóknak kevesebb az esélyük a
tanulmányaikkal egy félévet csúszni. Elmondja továbbá, hogy az áprilisi vagy a májusi Kari
Tanácson kerül majd elfogadásra a rendszer. Diczkó Dalma kéri beszámolójának elfogadását.
Kassai József kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy november 30-án részt vett az Elnökségi
ülésen. Kéri beszámolójának elfogadását.
Antal Dániel kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy november 30-án részt vett az Elnökségi
ülésen. Sziráki Bálint kérésére elmondja, hogy a Közösségszerelő műhely egy online,
interaktív előadássorozat. Kéri beszámolójának elfogadását.
Ehrenberger Blanka kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy november 30-án részt vett az
Elnökségi ülésen. Kifejti továbbá, hogy az ÁJK által javasolt pályázat elsősorban az
önköltséges hallgatók miatt jött létre, ugyanis a koronavírus- helyzet őket is megérintette.
Elmondja, hogy ez a pályázat a karon mind az állami, mind az önköltséges hallgatók által
beadható, továbbá a tanulmányokon túlmutató sport, közéleti, kulturális és tudományos
tevékenységet is értékeli a szociális helyzetet mellett. Misák Emese kérésére Ehrenberger
Blanka elmondja, hogy a rendkívüli szociális támogatás határideje december 10. helyett
december 5. Válaszában kifejti, hogy ennek az az oka, hogy az utalási listát december 10.
előtt kell leadni. Sziráki Bálint arról kérdez, hogy hogyan érintette a kollégiumi hallgatókat a
járványhelyzet. Diczkó Dalma válaszában elmondja, hogy méltányossági kérelemmel több
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hallgató tudott a kollégiumban maradni. Ehrenberger Blanka kéri beszámolójának
elfogadását.
Szabó Krisztina kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy november 30-án részt vett az
Elnökségi ülésen. Kéri beszámolójának elfogadását.
Zsolnai Dorottya kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy november 30-án részt vett az
Elnökségi ülésen. Elmondja továbbá, hogy megosztott a vizsgajelentkezés dátumáról egy
posztot a HÖK Instagram oldalán. Kéri beszámolójának elfogadását.
Pásztor Katalin kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy november 30-án részt vett az
Elnökségi ülésen. Elmondja továbbá, hogy hogy november 29-én részt vett az EHKB ülésen.
Kéri beszámolójának elfogadását.
Fekete Anna kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy november 30-án részt vett az Elnökségi
ülésen. Elmondja továbbá, hogy lezajlott a jóga eseménye, valamint az online Karibuli is.
Kifejti, hogy december 1-jén részt vett egy megbeszélésen, melyen a karok között e-sport
rendezvényről esett szó. Fodor Árpád készített egy igényfelmérést ezzel kapcsolatban, amely
alapján a PPK-n, illetve az IK-n van erre a leginkább igény. Ács Bence elmondja, hogy ő arról
értesült, hogy az esemény december 12-én fog megvalósulni. Fekete Anna elmondja, hogy
valóban ezt az időpontot beszélték meg először, azonban Fodor Árpád szerint megfelelőbb
lenne egy olyan időpontot választani, amely nem munkanapra esik. Misák Emese kérdezi,
hogy hogyan érintette a Szülőket az egyetembezárás, továbbá mindez hogyan hatott a
Családokra. Fekete Anna válaszában kifejti, hogy a járványügyi korlátozások miatt ebben a
félévben el kellett halasztani a képzéseket, ezt illetően továbbra is bizonytalan a helyzet. Kéri
beszámolójának elfogadását.
Tóth Cintia kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy december 1-jén részt vett az Intézeti
Tanács ülésén. Elmondja továbbá, hogy Kunsági Éva részt vett a Pszichológia MA moduláris
átalakulás megbeszélésén. Kéri beszámolójának elfogadását.
Gyura Réka kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy november 30-án részt vett az Elnökségi
ülésen. Kéri beszámolójának elfogadását.
Diczkó Dalma kéri a Küldöttgyűlést az Elnökség beszámolóinak elfogadására. A
Küldöttgyűlés az elnöki beszámolót 22 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, az
alelnöki beszámolót 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 1 érvénytelen szavazattal elfogadta, a
szombathelyi alelnöki beszámolót 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 3 érvénytelen szavazattal
elfogadta, a Diákjóléti Bizottság beszámolóját 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 3 érvénytelen
szavazattal elfogadta, a Gazdasági Bizottság beszámolóját 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 3
érvénytelen szavazattal elfogadta, a Kommunikációs Bizottság beszámolóját 20 igen, 0 nem,
0 tartózkodó és 2 érvénytelen szavazattal elfogadta, a Külügyi Bizottság beszámolóját 20
igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 2 érvénytelen szavazattal elfogadta, a Rendezvényszervező
Bizottság beszámolóját 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 2 érvénytelen szavazattal elfogadta, a
Tanulmányi Bizottság beszámolóját 19 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 3 érvénytelen szavazattal
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elfogadta, a Perspektíva főszerkesztőjének beszámolóját 22 igen, 0 nem és 0 tartózkodó
szavazattal szintén elfogadta.

2. Napirendi pont: Hallgatói tagok delegálása a kari bizottságokba
A Küldöttgyűlés 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 1 érvénytelen szavazattal támogatja
Pásztor Katalin delegálását a Kari Tanácsba tagként.
A Küldöttgyűlés 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 1 érvénytelen szavazattal támogatja
Zsolnai Dorottya delegálását a Kari Tanácsba tagként.
A Küldöttgyűlés 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 2 érvénytelen szavazattal támogatja
Kunsági Éva delegálását a Kreditátviteli Bizottságba tagként.
A Küldöttgyűlés 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 1 érvénytelen szavazattal támogatja
Diczkó Dalma delegálását a Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottságba póttagként.
A Küldöttgyűlés 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 1 érvénytelen szavazattal támogatja
Ehrenberger Blanka delegálását a a Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottságba tagként.
A Küldöttgyűlés 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 1 érvénytelen szavazattal támogatja
Fekete Anna delegálását a Kari Tanácsba póttagként.
A Küldöttgyűlés 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 1 érvénytelen szavazattal támogatja Antal
Dániel delegálását a Kari Tanácsba póttagként.
A Küldöttgyűlés 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 1 érvénytelen szavazattal támogatja Fejes
Zsófia delegálását a Kari Tanácsba póttagként.
A Küldöttgyűlés 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 1 érvénytelen szavazattal támogatja
Pásztor Katalin delegálását a Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságába tagként.

3. Napirendi pont: Egyebek
Diczkó Dalma elmondja, hogy nincs más, amiről tájékoztatni kívánja a Küldöttgyűlést és kéri,
hogy amennyiben bárkiben felmerült még kérdés, akkor jelezze.
Nem érkezett több bejelentés, így Diczkó Dalma az ülést 18:32 perckor lezárja.
Budapest, 2020. december 4.

Diczkó Dalma
elnök
ELTE PPK HÖK

Szőke Júlia
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
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