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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 

2021. január 14. (20:00-20:51) 

Helyszín: Microsoft Teams felület 
 

Napirend: 

1. Beszámolók 

2. Utódlások átbeszélése 

3. Tavaszi félév programjainak tervezése 

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. Pásztor Katalin   Külügyi Bizottság elnöke 

 

Ehrenberger Blanka 20:33 perckor távozik. 
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1. Napirendi pont: Beszámolók  

 

    Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy december 17-én részt vett a kari Kommunikációs 

Bizottság ülésén, amelyen Fodor Ádám utódlásának kérdéséről, a Perspektíva Instagram 

átgondolásáról, illetve a Mediagroup képzésről értekeztek. Beszámol róla továbbá, hogy az 

Instagram felületén feltöltésre került a karácsonyi poszt, valamint lezajlott az évzáró Bingó 

eseménye. Elmondja továbbá, hogy zajlik a Nyílt hét promóciója. Kifejti, hogy január 11-én 

részt vett egy megbeszélésen a Perspektíva tagokkal, ahol az Instagram oldallal kapcsolatban 

egyeztettek.  

    Kassai József bejelenti, hogy megszervezte a HÖK karácsonyi eseményét. Beszámol róla 

továbbá, hogy december 16-án és január 11-én részt vett a Rekrutációs ülésen, ahol az 

Edukációt beszélték át. 

    Fekete Anna bejelenti, hogy a Gólyatábor helyszínét szervezi folyamatosan. 

    Ehrenberger Blanka bejelenti, hogy december 28-án volt egy megbeszélése Varga Rékával 

a pályázatokkal kapcsolatban. Beszámol róla továbbá, hogy zajlanak a rendszeres szociális 

támogatással kapcsolatos vizsgázási folyamatok. 

    Antal Dániel bejelenti, hogy lezajlott a Cipősdoboz Akció. Beszámol róla továbbá, hogy a 

másodéves közösségszervező hallgatók körében probléma merült fel a modulválasztással 

kapcsolatban. Elmondja, hogy sor fog kerülni a második nyíltnapra a SEK-en. Kifejti, hogy 

január 13-án kikerült a közösségszervezés szak kampányfilmje. Beszámol róla, hogy 

egyeztetett egy hallgatóval, aki február 1-jén szeretne megvalósítani egy online programot. 

    Pásztor Katalin bejelenti, hogy a szokásos megkereséseken kívül a BTK Külügyi Bizottság 

elnökével is felvette a kapcsolatot. Kifejti, hogy szeretne vele egyeztetni a reprezentatív 

rendszerrel kapcsolatban. 

    Tóth Cintia bejelenti, hogy a Nyílt hét, illetve az Edukáció szervezésével van elfoglalva. 

    Gyura Réka bejelenti, hogy december 17-én részt vett a kari Kommunikációs Bizottság 

ülésén. Beszámol róla továbbá, hogy január 30-án részt vett a Bingó elkészítésében. Kifejti, 

hogy január 11-én részt vett azon a megbeszélésen, amelyen a Perspektíva tagokkal is 

egyeztettek az Perspektíva Instagram oldalával kapcsolatban. 

    Diczkó Dalma bejelenti, hogy december 16-án részt vett egy megbeszélésen Demetrovics 

Zsolttal, Zsolnai Anikóval és Eszterhai Marcellel. A megbeszélésen szó volt a távoktatás 

nehézségeiről, a fejlesztendő hallgatói szolgáltatásokról, valamint arról, hogy hogyan képzelik 

el az elkövetkező időszakot, amíg Eszterhai Marcell elnökként tevékenykedik. Beszámol róla 

továbbá, hogy részt vett az EHÖK Elnökségi ülésen, ahol a belső ellenőrzésről volt szó. 

Elmondja továbbá, hogy részt vett a Tanárképzési megbeszélésen is. Kifejti, hogy január 13-

án részt vett az EHÖK Elnökségi ülésen, ahol szó esett arról, hogy a Kft szeretné, hogyha a 

HÖK elküldené azokat a programokat, amelyeket egy normális, vírusmentes időszakban 

szoktak szervezni. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy Gólyatábor helyszínt még mindig nem 

sikerült foglalni, a mai napon visszamondtak egy másik lehetőséget is.  
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2. Napirendi pont: Utódlások átbeszélése 

 

Zsolnai Dorottya kifejti, hogy a Kommunikációs Bizottság ülésén Fodor Ádám utódlásának 

átbeszélése történt és javaslatot tesz a Médiáért felelős referens személyére. Zsolnai Dorottya 

felveti utódlásának kérdését, illetve Földvári Anett utódlásának kérdését. Szabó Krisztina, 

valamint Kassai József felveti utódlásának kérdését. 

 

3. Napirendi pont: Tavaszi félév programjainak tervezése 

 

Diczkó Dalma tájékoztatja a jelenlévőket, hogy egyeztetett Demetrovics Zsolttal és Zsolnai 

Anikóval a tavaszi félévvel kapcsolatban. Fekete Anna javasolja, hogy előremutató lenne egy 

közös ötletelés az Elnökséggel, a Szervezetfejlesztőkkel és a Szülőkkel a jövőbeli 

programokról. Az Elnökség támogatja a javaslatot.  

 

4. Napirendi pont: Egyebek 

 

Zsolnai Dorottya javasolja, hogy a jövőhét folyamán kerüljön sor titkos szavazásra a Médiáért 

felelős referens tisztséget betöltő személy utódlásának kérdésében. Diczkó Dalma elrendeli, 

hogy az Elnökség elektronikus úton, titkos szavazással döntsön a személyi ügyben. 

Nem érkezett több bejelentés. 

 

 

 

Budapest, 2021. január 15. 

    
    Szőke Júlia 

 elnök 

 Ellenőrző Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 


