Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Hallgatói Önkormányzat
1075 Budapest
Kazinczy utca 23- 27.
Tel., Fax.: 061/461-4500/3470

Diákjóléti Bizottság ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2021. március 12. (16:30-16:45)
Helyszín: Microsoft Teams felület
Időpont: 2021. 03. 12 16:30
Helyszín: Microsoft Teams felület
Az ülést 16:30-kor megnyitotta Ehrenberger Blanka.
Jelenlévők
1. Ehrenberger Blanka

Diákjóléti Bizottság elnöke

2. Fejes Zsófia

Pályázati és kollégiumi referens

3. F. Tóth Balázs

Esélyegyenlőségi referens

4. Szőke Júlia

Ellenőrző Bizottság elnöke

Az ELTE PPK HÖK Diákjóléti Bizottság ülésén a Diákjóléti Bizottság mind a 3 fője jelen van,
így az ülés határozatképes.
Ehrenberger Blanka javaslatára az ülés jegyzőkönyvvezetője Szőke Júlia.
A javaslatot a Diákjóléti Bizottság 3 igen 0 nem 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag
elfogadta.
Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1. Félévre vonatkozó tervek átbeszélése
2. Információk megbeszélése az Alapszabályról, tisztségekről, EHÖK
intézkedésekről
3. Következő félévre vonatkozó tervek átbeszélése
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4. Egyebek
A jelenlévők 3 igen 0 nem 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadták a meghívóban rögzített
napirendi pontokat.
1. Félévre vonatkozó tervek átbeszélése
Ehrenberger Blanka tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy szeretné F. Tóth Balázst
informálni a pályázati folyamatokkal kapcsolatban, továbbá ezen napirendi ponton belül kíván
az Esélyegyenlőségi referens feladatköréről is egyeztetni. F. Tóth Balázs kifejti, hogy az
EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottsággal egyeztettek azzal kapcsolatban, hogy a SHÜTI
munkatársai egy előadást fognak tartani a bizottság számára március végén. Beszámol róla
továbbá, hogy Zsolnai Dorottyával is egyeztetett azzal kapcsolatban, hogy a honlapon
megtalálható önkéntes lehetőségek közül melyek azok, amik tudják fogadni a hallgatókat.
Elmondja, hogy sikeresen aktualizálták a felületet. A Pandémia következtében a kórházak,
illetve gyermekotthonok nem tudják fogadni a hallgatókat. Ehrenberger Blanka kifejti, hogy
a koronavírus helyzet miatt a Mindenki Segít Nap, valamint az adománygyűjtések is
elmaradnak. Ehrenberger Blanka kéri Fejes Zsófiát, hogy a pályázati kiírásokkal
kapcsolatban szíveskedjen egyeztetni Varga Rékával, mert az EHSZÖB-re hamarosan be kell
vinni az ügyrendet. Fejes Zsófia elmondja, hogy pályázatok átírásra kerültek, a pályázati
kiírásból kikerült az elszámolás, továbbá elmondja, hogy az ösztöndíj teljesítmény alapú,
ezáltal tagdíjra, sporteszközökre, sportfelszerelésekre nem adhatnak támogatást. Ehrenberger
Blanka kiegészíti, hogy a KÖB a szakmai tanulmányi útra valószínűleg nem ír ki pályázatot a
koronavírus helyzet miatt. Ehrenberger Blanka beszámol róla, hogy március 13-ig tart a
fellebbezési időszak.
2. Információk megbeszélése az Alapszabályról, tisztségekről, EHÖK intézkedésekről
Ehrenberger Blanka tájékoztatja a jelenlévő tagokat az Alapszabálymódosításról. Elmondja,
hogy a módosítás következtében bizonyos tisztségek meg fognak szűnni. Álláspontja szerint a
Diákjóléti Bizottságnak szüksége van a Pályázati és kollégiumi, illetve az Esélyegyenlőségi
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referens tisztségekre a feladatkörök megfelelő teljesítéséhez. A bizottság tagjai felől nem
érkezett ellenvetés ezzel az állásponttal kapcsolatban.
Ehrenberger Blanka beszámol róla, hogy a következő félév szeptemberi bírálását legalább
10-15 fős bírálói bizottsággal szükséges elkezdeni. Kifejti, hogy a legtöbb kérvény a
hiánypótlási és leadási időszak utolsó napjaiban érkezik, így egy magasabb létszámmal
körülbelül 30 pályázat jutna egy főre. Kifejti, hogy a vizsgázási folyamatok is szigorúbbak
lesznek a következő szemeszterben. Javasolja a bírálói felkészítés gyakorlatiasabb
megvalósítását, valamint az egyes státuszok esetén felmerülő rendkívüli helyzetek
dokumentációját és áttekintését. Elmondja továbbá, hogy jelenleg is dolgoznak a pályázati
kiírás pontosításán.
3. Következő évre vonatkozó tervek átbeszélése
Ehrenberger Blanka kérésére Fejes Zsófia és F. Tóth Balázs kifejtik, hogy a következő
évben is tisztségben kívánnak maradni. Ehrenberger Blanka felveti utódlásának kérdését.
4. Egyebek
Ehrenberger Blanka elmondja, hogy eddig nem érkezett negatív visszajelzés a bírálás
folyamatával kapcsolatban.
További bejelentés nem érkezett, így Ehrenberger Blanka az ülést 16:45 perckor lezárja.

Budapest, 2021. március 20

Ehrenberger Blanka
elnök
Diákjóléti Bizottság
ELTE PPK HÖK

Szőke Júlia
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
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