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Elnökségi ülés 

 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2020. november 30. (18:00-18:58) 

Helyszín: Microsoft Teams 
 

Napirend: 

1. Beszámolók 

2. Tavaszi félév tervezése 

3. Egyebek 

 

Jelenlévők: 

 

1. Diczkó Dalma   Elnök 

2. Kassai József   Alelnök 

3. Antal Dániel    Szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

4. Szabó Krisztina   Gazdasági Bizottság elnöke 

5. Ehrenberger Blanka  Diákjóléti Bizottság elnöke 

6. Zsolnai Dorottya   Kommunikációs Bizottság elnöke 

7. Pásztor Katalin   Külügyi Bizottság elnöke 

8. Fekete Anna    Rendezvényszervező Bizottság elnöke 

9. Gyura Réka    Perspektíva főszerkesztő 

 

Tóth Cinita kimentését kérte. 

 

1.Napirendi pont: Beszámolók 

 

    Kassai József bejelenti, hogy november 25-én részt vett az EHÖK Küldöttgyűlésen. 

Beszámol róla, hogy november 25-én részt vett a Pszichológia MA moduláris átalakulás 
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megbeszélésén. Kifejti, hogy az Angyalkázással kapcsolatban kikerült minden fontos 

információ és szükséges táblázat a HÖK csoportba. Elmondja továbbá, hogy rendben és időre 

elkészültek a Beszámolók a Küldöttgyűlésre. 

    Gyura Réka bejelenti, hogy november 25-én volt a cikkleadási határidő.  Kifejti, hogy 

kevesebb cikk érkezett be, továbbá egy cikk vissza lett dobva együttes döntés által. 

Ehrenberger Blanka kérésére elmondja, hogy ennek az volt az oka, hogy nem volt megfelelő 

az adott cikk nyelvezete, továbbá kevés embert szólított volna meg. Beszámol róla, hogy a 

Perspektíva tagokkal konzultált a promócióról.  

    Pásztor Katalin elmondja, hogy november 29-én részt vett az EHKB ülésen. Diczkó Dalma 

elmondja, hogy Székely Ádám beszámolóját fogadták el az EHÖK Küldöttgyűlésen a 

legkevesebben, kérdezi Pásztor Katalint, hogy mennyire van megelégedve az eddigi 

munkájával. Pásztor Katalin válaszában elmondja, hogy nem észlelt semmi problémát. 

    Antal Dániel bejelenti, hogy megkereste őt az egyik oktató a PPK-ról azzal a céllal, hogy a 

közösségszervezés BA kampányfilm lebonyolításához kérjen segítséget. Elmondja továbbá, 

hogy megkereste egy hallgató azzal kapcsolatban, hogy a Gólyahét eseménye után meg nem 

kapott egyszeri közéleti ösztöndíjat. 

    Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy megosztotta a Kari Pályázatok pályázási időszakáról szóló 

posztot. 

    Szabó Krisztina bejelenti, hogy november 25-én részt vett az EHÖK Küldöttgyűlésen. 

    Ehrenberger Blanka bejelenti, hogy november 25-én részt vett az EHÖK Küldöttgyűlésen. 

Beszámol róla, hogy november 26-án részt vett az EHSZÖB ülésén. Elmondja továbbá, hogy 

elküldte Somogyvári- Korb Attilának az utalási listát. Bejelenti, hogy zajlik a kari Pályázatok 

Pályázási időszaka, valamint elmondja, hogy az egyszeri közéleti ösztöndíjra december 5-ig 

lehet pályázatot leadni.  

    Fekete Anna bejelenti, hogy lezajlott a jóga eseménye, valamint az online Karibuli is. 

Beszámol róla továbbá, hogy Fodor Árpád létre szeretné hozni a karok közötti e-sport 

bajnokságot.  

    Diczkó Dalma bejelenti, hogy összehívta a kari Küldöttgyűlést. Beszámol róla, hogy 

november 24-én részt vett az Integratív kurzusmegbeszélésen, valamint november 25-én a 

Pszichológia MA moduláris átalakulás megbeszélésén. Elmondja, hogy november 25-én részt 

vett az EHÖK Küldöttgyűlésen, ahol a beszámolók elfogadására került sor. Kifejti továbbá, 

hogy november 24-én Eszterhai Marcellel egyeztetett és tájékoztatta az Elnökséget arról, 

hogy Eszterhai Marcellhez nem jutott el az az információ, hogy a PPK-n dékánválasztás lesz. 

Elmondja továbbá, hogy Eszterhai Marcell felhívta a figyelmet arra, hogy abban az esetben, 

ha probléma merülne fel az új dékánnal való közös munkában, akkor azt jelezni kell az 

EHÖK felé. Diczkó Dalma tájékoztatja az Elnökséget, 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. Kifejti továbbá, hogy egyeztetett Pintér Mihállyal az 

Alapszabálymódosítással kapcsolatban. Jelenleg az Alapszabálymódosítás a pályázatokért és 
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kollégiumokért felelős referens tisztségre irányul, azonban az EB strukturális változása miatt 

további módosítás is várható. 

  

 

2. Napirendi pont: Tavaszi félév tervezése 

 

Diczkó Dalma elmondja, hogy a december 1-jén zajló Intézeti Tanács és Vezetői értekezlet fő 

témáját fogja képezni a távolléti oktatással kapcsolatos javaslatok. Kéri az Elnökséget arra, 

hogy osszák meg ajánlásaikat. Diczkó Dalma szerint előremutató lenne, ha minél több 

szakirodalom digitalizálását el lehetne érni, egységesek lennének az előadások, azaz, vagy 

csak aszinkron, vagy csak szinkron formában valósulna meg. Kifejti továbbá, hogy 

hatékonyabb, ha az oktatók redukálják az általuk használt felületek számát. Ehrenberger 

Blanka elmondja, hogy érdemes lenne az oktatóknak megadniuk egy olyan felületet, amelyen 

el lehet őket érni, ez az adott tárgy teljesítése szempontjából is fontos. Kassai József kérdezi, 

hogy a jelenlegi távolléti oktatás mennyiben fogja befolyásolni a szakdolgozatleadást. Diczkó 

Dalma válaszában kifejti, hogy ebben a félévben a záróvizsga online fog zajlani, továbbá a 

szakdolgozatot csak elektronikus formában kell leadni. 

 

3. Napirendi pont: Egyebek 

 

Diczkó Dalma előadja, hogy december 1-jén a Küldöttgyűlés kezdete előtt 15 perccel már 

elérhető lesz a Microsoft Teams felületén. Kéri az Elnökséget, hogy a Küldöttgyűlés ülése 

alatt legyen bekapcsolva végig a kamerájuk. 

Szőke Júlia elmondja, hogy Körmöczi Kitti küldöttgyűlési tagsága megszűnt, mert 

közalkalmazotti jogviszonyban áll az Egyetemmel.  

Nem érkezett több bejelentés. 

 

 

 

Budapest, 2020. december 1. 

 

    
    Szőke Júlia 

 elnök 

 Ellenőrző Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 

 


