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Kommunikációs Bizottság ülés 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2021. február 22. (18:00-18:50) 

Helyszín: Microsoft Teams felület 
 

 

Időpont: 2021. 02. 22 18:00 

Helyszín: Microsoft Teams felület 

Az ülést 18:00-kor megnyitotta Zsolnai Dorottya. 

 

Jelenlévők 

1. Zsolnai Dorottya   Kommunikációs Bizottság elnöke 

2. Földvári Anett    Kommunikációs Bizottsági tag 

3. Szokoly Fanni   Médiáért felelős referens 

4. Gyura Réka    PersPeKtíva főszerkesztő 

5. Szőke Júlia    Ellenőrző Bizottság elnöke 

 

Az ELTE PPK HÖK Kommunikációs Bizottság ülésén a Kommunikációs Bizottság mind a 3 

fője jelen van, így az ülés határozatképes. 

 

Zsolnai Dorottya javaslatára az ülés jegyzőkönyvvezetője Szőke Júlia. 

A javaslatot a Kommunikációs Bizottság 3 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag 

elfogadta. 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők: 

1. Általános tisztségi feladatok átbeszélése 

2. Perspektíva tagfelvétel, csapatépítő 

3. Media Group képzés 
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4. Media Group tagfelvételi kérdés 

5. Csapatépítő online keretek között a Media Group számára 

6. PPK GIF csomag 

7. Egyebek 

 

A jelenlévők 3 igen 0 nem 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadták a meghívóban rögzített 

napirendi pontokat. 

 

1. Általános tisztségi feladatok átbeszélése 

Zsolnai Dorottya érdeklődik, hogy Szokoly Fanni minden szükséges információt megkapott- 

e Fodor Ádámtól, a tudásátadásról kérdez. Szokoly Fanni elmondja, hogy Fodor Ádám 

ismertette és bemutatta az Outlook felületét, valamint a plakátok megalkotásáról is részletes 

tájékoztatást kapott. Zsolnai Dorottya tájékoztatja, hogy a beszámolók megírása a 

Küldöttgyűlés ülései előtt kerülnek elkészítésre. Kifejti továbbá, hogy folyamatban van a 

hivatalos ímélcímhez történő hozzárendelés. 

 

2. Perspektíva tagfelvétel, csapatépítő  

 

Zsolnai Dorottya tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 7 új taggal bővült a PersPeKtíva. Gyura 

Rékával szervezik az online csapatépítő eseményét, amelyre február 24-én fog sor kerülni, 

körülbelül 14-15 résztvevővel számolnak. Gyura Réka kifejti, hogy olyan csapatépítőt 

szeretnének megvalósítani, amely kreatív feladatokkal operál. Előadja, hogy a bemutatkozó 

„névkör” során a résztvevőknek meg kell osztania, hogy milyen motivációval jött a kari laphoz. 

A „körvonal” nevű feladat során a jelenlévőknek 5 szóból, 4 képből és 1 zenéből kell megírni 

egy történetet. Az esemény végén pedig a következő témahónapot fogják közösen megbeszélni. 

Elmondja továbbá, hogy az online térben a bemutatkozó kör során szólítani fogják egyesével a 

személyeket, és reméli, hogy nem fogják ezt rosszul megélni a résztvevők. Földvári Anett 

álláspontja szerint ebből nem fog származni negatív kimenetel. Zsolnai Dorottya elmondja, 

hogy a Microsoft Teams felületén az adott híváson belül nem tudnak kisebb csoportokat 
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megalkotni, ezáltal ezt majd egy másik felületen kell megvalósítani. Szokoly Fanni és Földvári 

Anett álláspontja szerint a csapatépítő megtervezése kiválóan sikerült.  

 

3. Media Group képzés 

 

Zsolnai Dorottya tájékoztatja Szokoly Fannit arról, hogy szeretne egy kreatív, három 

alkalmas képzést indítani. Zsolnai Dorottya kifejti, hogy a képzés első napja a fotós nap, 

második nap a videós képzés lesz, a harmadik nap pedig a marketingszemléletet öleli fel. 

Elmondja, hogy a fotósképzés már részletesen, alpontokra bontva szerepel az útmutatóban, 

amelyet majd Szokoly Fannival is megoszt. A videós képzést Kerekes Zsombor és Fodor 

Ádám szervezi meg. Elmondja, hogy a harmadik nap részletes kidolgozását Szokoly Fannira 

bízza. Szokoly Fanni szerint előremutató lenne, ha azzal kapcsolatban is készülne egy 

útmutató, hogy a kar bizonyos helyhez kötött eseményein milyen beállításokkal kell dolgozni. 

Zsolnai Dorottya elmonda, hogy ez az ötlet a Szakmai nappal kapcsolatban releváns.  

 

4. Media Group tagfelvételi kérdés 

 

Zsolnai Dorottya tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az őszi szemeszterben nem indult 

Mediagroup képzés, mert a koronavírus-helyzet miatt jelenleg nincs elegendő munka a tagok 

számára. Álláspontja szerint még ebben a félévben is bizonytalan, hogy indítanak- e 

jelentkezést, mert még nincsenek kari események, ahol a Mediagroup tagjai dolgozni tudnak. 

Zsolnai Dorottya javasolja, hogy ősszel indítsanak tagfelvételt. Szokoly Fanni elmondja, hogy 

ő még nem vetette el a tagfelvétel lehetőségét. Gyura Réka és Földvári Anett álláspontja 

szerint abban az esetben, ha ebben a szemeszterben történik tagfelvétel, akkor a leendő tagok 

több lehetőséget ragadnának meg, továbbá Gyura Réka tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy 

A PersPeKtíva számít arra, hogy a Mediagrouppal tudjon dolgozni. Zsolnai Dorottya 

elmondja, hogy eddig a jelentkezés során motivációs levelet, illetve egy jól sikerült fotót vagy 

videót kértek a személyektől, így akár már magát a jelentkezést is össze lehet kötni a 

PersPeKtíva témahónappal. A jelenlévő tagok egyhangúlag támogatják, hogy a tavaszi félévben 

kerüljön sor a tagfelvételre. Zsolnai Dorottya javasolja, hogy március 1-jén jelentsék be a 

tagfelvételt. Földvári Anett elmondja, hogy ő szívesen elkészíti a promóciós anyagot hozzá. 
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5. Csapatépítő online kertek között a Media Group számára 

 

Zsolnai Dorottya előadja, hogy korábban már Fodor Ádámmal is egyeztettek azzal 

kapcsolatban, hogy a már meglévő tagoknak is fontos lenne valamilyen online tevékenységet 

szervezni. Elmondja továbbá, hogy ezt a feladatot Szokoly Fannira kívánja bízni. Szokoly 

Fanni kifejti, hogy ebben az esetben szükség lehet igényfelmérésre, amely alapján majd 

konkrétabb terveket is ki lehet dolgozni. Gyura Réka kifejti, hogy abban az esetben, ha majd 

a PesPeKtíva szerkesztői által készített interjúk személyes jelenlét formájában is folyhatnak, 

szükség lehet a Mediagroup tagjaira is. Zsolnai Dorottya szorgalmazza az ötletet, továbbá 

elmondja, hogy ezt akár be is lehet építeni Mediagroup munkatáblázatba.  

 

6.  PPK GIF csomag 

 

Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy 2 hete elkezdtek PPK-s GIF-eket tervezni. Jelenleg 20-22 

GIF áll a rendelkezésükre ugyanakkor még várnak arra, hogy az Instagram által hivatalosan el 

legyen fogadva, engedélyeztetve legyen. Szokoly Fanni olyan képeket fog szerkeszteni, 

amelyekkel az új PPK GIF csomagot tudják népszerűsíteni. 

 

7. Egyebek 

 

Zsolnai Dorottya kérésére Szőke Júlia válaszában kifejti, hogy a Kommunikációs Bizottság 

működésében nem talált szabálytalanságot az ellenőrzés során.   

Zsolnai Dorottya kéri Szokoly Fannit, hogy jelezzen vissza számára azzal kapcsolatban, hogy 

szeretne-e az online bejegyzések létrehozásában, megalkotásában segíteni, továbbá kéri, hogy 

szíveskedjen a Mediagroup képzés promóciós anyagához elkészíteni a szövegrészt február 25-

ig.  

 

További bejelentés nem érkezett, így Zsolnai Dorottya az ülést 18:50 perckor lezárja.  
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Budapest, 2021. március 3. 

 

 

Zsolnai Dorottya Szőke Júlia 

       elnök elnök 

       Kommunikációs Bizottság Ellenőrző Bizottság 

ELTE PPK HÖK ELTE PPK HÖK 

   

 

 


