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Elnökségi ülés 

 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2020. december 07. (18:00-20:31) 

Helyszín: Microsoft Teams felület 
 

Napirend: 

1. Gólyatáborral kapcsolatos kérdések átbeszélése 

2. Beszámolók 

3. Ellenőrző Bizottság tavaszi féléves ellenőrzési terve 

4. 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. Tóth Cintia    Tanulmányi Bizottság elnöke 

8. Fekete Anna    Rendezvényszervező Bizottság elnöke 

9. Gyura Réka    Perspektíva főszerkesztő 

10. Blazinovits Bence   Animátor koordinátor 

 

Pásztor Katalin kimentését kérte. 

 

1. Napirendi pont: Gólyatáborral kapcsolatos kérdések átbeszélése  
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Diczkó Dalma elmondja, hogy egyeztetett a Szervvel a Gólyatábor főszervezőivel 

kapcsolatban. Blazinovits Bence ismerteti az Elnökséggel, hogy kik azok a személyek, akiket 

javasolnak Boci- koordinátornak, Csoportvezető- koordinátornak, Szervező- koordinátornak 

és Főhadiszállás- koordinátornak. Az Elnökség megvitatja a személyi ügyeket és dönt 

azokról. 

Diczkó Dalma ismerteti, hogy a Gólyatábor helyszínével problémák adódtak, ugyanis a 

Szolnoki Turisztikai Központban nem tudják fogadni a PPK-t. Kifejti, hogy további 

lehetőségként felmerült a Bodajki Falutábor helyszíne is, ahonnan azonban még nem érkezett 

visszajelzés. Tatabányán és Révfülöpön is adódott megfelelő szálláshely, ugyanakkor nem 

biztos, hogy a két helyszín kinyit financiális problémák miatt. Tájékoztatja az Elnökséget 

arról, hogy az egri szálláshelyről kért árajánlatot, elmondja továbbá, hogy a bükkszéki 

szálláshely nem megfelelő, mert az az időpont ütközne a Gólyahéttel. Blazinovits Bence 

kérdésére Diczkó Dalma válaszában kifejti, hogy jelenleg még nincsen biztos táborhely a 

Gólyatábor számára. 

Az Elnökség tagjai javaslatot tesznek arra vonatkozóan, hogy kit támogatnak a Gólyahét 

főszervezői pozíciójába és dönt a személyi ügyekben. 

 

2. Napirendi pont: Beszámolók 

 

    Antal Dániel bejelenti, hogy december 1-jén részt vett a kari Küldöttgyűlésen. Elmondja, 

hogy egyeztetett azzal a hallgatóval, aki nem kapta meg az egyszeri közéleti ösztöndíjat. 

Beszámol róla továbbá, hogy a hallgatók felől ellenérzetet keltett az, hogy az egyik PPK-s 

oktató a vizsgaidőszak előtt néhány héttel két feladatot is kiadott. Elmondja, hogy sikerült az 

oktatóval egyeztetni ezzel kapcsolatban. 

    Ehrenberger Blanka bejelenti, hogy december 1-jén részt vett a kari Küldöttgyűlésen, 

december 3-án pedig részt vett a SZÖB ülésén. Elmondja, hogy a rendszeres szociális 

támogatás, a rendkívüli szociális támogatás és az alaptámogatás kapcsán is sok minden 

átírásra került. Ismerteti, hogy lezajlott a kari pályázás időszaka is. 

    Gyura Réka bejelenti, hogy december 1-jén részt vett a kari Küldöttgyűlésen. Elmondja, 

hogy megtörtént a honlapszerkesztés. Beszámol róla továbbá, hogy kapott egy cikksorozatot, 

amely még átnézésre szorul. 

    Kassai József bejelenti, hogy december 1-jén részt vett a kari Küldöttgyűlésen. 

    Fekete Anna bejelenti, hogy december 1-jén részt vett a kari Küldöttgyűlésen. Beszámol 

róla továbbá, hogy december 5-én egyezettet a Szervvel. 

    Szabó Krisztina bejelenti, hogy december 1-jén részt vett a kari Küldöttgyűlésen. 

Elmondja, hogy december 4-én részt vett az EHÖK Gazdasági Bizottság ülésén. Beszámol 

róla, hogy jövőre lehetőség nyílik bútorbeszerzést csinálni, amelyre lesz keretrendszer. 

Tájékoztatja az Elnökséget, hogy a maradványok megmaradnak és átmennek a jövőévi 

keretre. Elmondja továbbá, hogy februárban lesz egy megbeszélése az EHÖK Gazdasági 
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Bizottságnak, ahol megpróbálják egységesíteni azokat a formai követelményeket, amelyek a 

gazdasági beszámolókkal kapcsolatosak. 

    Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy megosztotta Cipősdoboz akciót és a Neptun frissítésről 

szóló bejegyzést is, illetve az online edzés promócióját. Beszámol róla továbbá, hogy 

december 1-jén részt vett a kari Küldöttgyűlésen. 

    Tóth Cintia bejelenti, hogy december 1-jén részt vett a kari Küldöttgyűlésen. 

    Dickó Dalma bejelenti, hogy december 1-jén részt vett a kari Küldöttgyűlésen. Beszámol 

róla továbbá, hogy részt vett EHÖK Elnökségi ülésen, amelyen Pintér Mihály is jelen volt. 

Elmondja, hogy vannak karok, ahol nem történt meg a vizsgajelentkezés megfelelően. Kéri az 

Elnökséget, hogy abban az esetben, ha bárki azt észlelné, hogy a tanárok nem hirdetik meg a 

vizsgákat időben, akkor feltétlenül szóljon. Elmondja, hogy létrehoztak az EHÖK 

Alapszabályban egy kisebbségvédelmi rendszert, melynek értelmében bármilyen döntés 

esetén legalább 5 kari Küldöttgyűlésnek egyhangúlag kell határozni azzal kapcsolatban, hogy 

az adott döntés megfelelő- e vagy sem. Elmondja továbbá, hogy Eszterhai Marcell 

rendszeresítette a Kancelláriával való találkozást. Kifejti továbbá, hogy az Alumni-tól érkezett 

egy levél az Inkubátorház létrehozásával kapcsolatban. Abban az esetben, ha egy személy 

vállalkozást szeretne elindítani, akkor az Alumni felhívná a figyelmet, hogy ezzel 

kapcsolatban mik azok a főbb szempontok, amelyekre ügyelni kell. Diczkó Dalma álláspontja 

szerint a PPK ebből tudna profitálni. Ismerteti, hogy bekerült pár új kérdés a hallgatói 

véleményezésekbe a koronavírus és az online oktatás vonatkozásában. Tájékoztatja az 

Elnökséget, hogy zajlik a Baptista gyűjtés.  

  

3. Napirendi pont: Ellenőrző Bizottság tavaszi féléves ellenőrzési terve 

 

Szőke Júlia kifejti az Elnökség számára, hogy az Ellenőrző Bizottság másfél hetes 

intervallumokban kívánja ellenőrizni az egyes szakterületi bizottságok szabályos működését. 

Elmondja, hogy ezekben az időszakokban mind a bizottság elnökei, mind a bizottsági tagok 

számíthatnak megkeresésekre. 

 

4. Napirendi pont: Egyebek 

 

Nem érkezett több bejelentés. 

 

 

 

Budapest, 2020. december 21. 

    
    Szőke Júlia 

 elnök 

 Ellenőrző Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 


