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Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Hallgatói Önkormányzat 

1075 Budapest 

 Kazinczy utca 23- 27. 

Tel., Fax.: 061/461-4500/3470 

 
 

Elnökségi ülés 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2020. október 5. (18:00-18:48) 

Helyszín: Microsoft Teams PPK HÖK szoba 

 

Napirend: 

1. Beszámolók 

2. Egyebek 

 

Jelenlévők1: 

 

1. Korinek Janka   Elnök 

2. Kassai József   Alelnök 

3. Szabó Krisztina   Gazdasági Bizottság elnöke 

4. Diczkó Dalma   Diákjóléti Bizottság elnöke 

5. Zsolnai Dorottya   Kommunikációs Bizottság elnöke 

6. Pásztor Katalin   Külügyi Bizottság elnöke 

7. Fekete Anna    Rendezvényszervező Bizottság elnöke 

8. Tóth Cintia    Tanulmányi Bizottság elnöke 

9. Gyura Réka    Perspektíva főszerkesztő 

10. Ehrenberger Blanka  Pályázati referens 

 

 

 

 
1 A jelenlévők pontos névsora 2021. január 15-én került kiegészítésre. A jegyzőkönyvet módosította: Szőke Júlia. 
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1. Napirendi pont: Beszámolók 

 

    Korinek Janka bejelenti, hogy szeptember 29-én részt vett a Vezetői értekezlet ülésén. 

Elmondja, hogy a MAB-tól további pozitív visszajelzés érkezett. Beszámol róla továbbá, 

hogy az OMHV kérdőívek kitöltése alapján a hallgatók úgy ítélik meg, hogy online formában 

több időt kell a tanulással tölteni. Elmondja, hogy szeptember 30-án részt vett az EHÖK 

Elnökségi ülésen, ahol az Alapszabály szerkesztésről esett szó. Bejelenti továbbá, hogy 

szeptember 29-én Somogyvári-Korb Attilával egyeztettek a tanulmányi ösztöndíjról és 

elfogadták azt (a tanulmányi ösztöndíjat a felső 50%-nak lehet kiutalni).  

     Diczkó Dalma bejelenti, hogy szeptember 29-én részt vett az EHSZÖB ülésén, ahol a 

rendkívüli szociális támogatás, alaptámogatás, illetve a rendszeres szociális támogatás 

megbeszélése történt meg. Elmondja, hogy a korábbi belső vizsgálat miatt kérdéses, hogy 

utalhatnak-e pénzt laptopra, szemüvegekre, eszközkárra, illetve eszközjavításra. Így ezen 

rendkívüli szociális támogatásra leadott kérvények a következő EHSZÖB ülésen kerülnek 

újbóli megvitatásra. Beszámol róla továbbá, hogy kihirdették a ponthatárt a rendszeres 

szociális támogatás kapcsán. Elmondja, hogy szeptember 30-án részt vett az EHÖK Elnökségi 

ülésen. 

    Tóth Cintia bejelenti, hogy egyeztetett Somogyvári-Korb Attilával azzal kapcsolatban, 

hogy melyik szakon mennyi a tanulmányi ösztöndíjhatár. Beszámol róla továbbá, hogy 

szeptember 30-án részt vett egy megbeszélésen, amelyen az összes kari tanárképzési referens 

is jelen volt. 

    Ehrenberger Blanka bejelenti, hogy F. Tóth Balázs leszervezett egy gyűjtést a hajléktalan 

otthonokba (maszkok, fertőtlenítők, írószerek gyűjtése), amely október 5. és október 26. 

között valósul meg, a gyűjtőpontok pedig az Izabella utcai könyvtárral szemben, illetve a 

HÖK irodában találhatóak. Beszámol róla továbbá, hogy az átadás-átvételi dokumentum 

megírására Fejes Zsófiával a jövő héten kerül sor. 

    Fekete Anna bejelenti, hogy kedden Blazinovits Bencével tartott az animátori képzés után 

érdeklődő személyeknek egy Fórumot online formában. Elmondja, hogy lezárult a jelentkezés 

az Animátorképzésre, összesen 118 fő küldte be motivációs levelét. Beszámol róla, hogy a 

Képződők számára el lett készítve egy Facebook csoport, továbbá, kiválasztásra kerültek a 

Szülők. Bejelenti, hogy kikerültek az Elbeszélgetés jelentkezések. Maga az Elbeszélgetés 

pedig online, illetve személyesen fog megvalósulni.  

    Gyura Réka bejelenti, hogy egyeztetett Zsolnai Dorottyával a honlapszerkesztés kapcsán, 

Beszámol róla továbbá felvette a kapcsolatot a Perspektíva csapatával. 

    Kassai József bejelenti, hogy az átadás-átvételik megírásának folyamatát követte. 

Megemlíti továbbá, hogy megtörtént a Beszámolóhoz a sablon kiírása. 

    Pásztor Katalin bejelenti, hogy lezajlott az Erasmus tájékoztató magyar és angol nyelven is. 

Beszámol róla továbbá, hogy szeptember 28-30-ig zajlottak a mentor interjúk. 

    Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy közzétette a választási plakátokat, beszámol róla továbbá, 

hogy szeptember 30-án megmutatta Gyura Rékának a Weblapot, ami sikeresen frissítve lett.  
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2. Napirendi pont: Egyebek 

 

Korinek Janka elmondja, hogy érkezett számára egy Összegyetemi információs kampányra 

szóló meghívó, melynek célja, hogy az oktatókon keresztül próbáljanak meg a hallgatók 

beszélgetni az egyetem jövőjéről, az egyetem autonómiájáról.  

Az Elnökség 8 igen 0 nem 0 tartózkodom szavazattal támogatta Kunsági Évát a Tanulmányi 

Bizottságba delegáltkoordinátor tisztségbe. 

Nem érkezett több bejelentés. 

 

 

 

 

 

    
 Szőke Júlia 

 elnök 

 Ellenőrző Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 

Budapest, 2020. október 10. 


