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Küldöttgyűlés 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Emlékeztető 

2021. február 23. (18:00 -18:59) 

Helyszín: Microsoft Teams felület 

Jelenlévők: 

1. Ács Bence 

2. Bátai Domonkos 

3. Brezóczki Bianka 

4. Domokos Csenge 

5. Földes Anna Viktória 

6. F. Tóth Balázs 

7. Hoffer Krisztina 

8. Kocsis Krisztián (18:52 perckor távozik) 

9. Kormos Rebeka Judit 

10. Kunsági Éva 

11. Misák Emese 

12. Müller Dorottya Anna 

13. Nagy Eszter Dóra (18:05 perckor érkezik) 

14. Ongai Kata 

15. Rentkó Anna 

16. Sziráki Bálint 

17. Tancsik Brigitta 

18. Tóth Hanna 

 

    Diczkó Dalma 18:00-kor megnyitja az ülést és köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Az 

Ellenőrző Bizottság elvégzi a mandátumellenőrzést és megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés 17 
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mandátummal határozatképes. Diczkó Dalma felkéri Szőke Júliát a jegyzőkönyv vezetésére, 

melyet a Küldöttgyűlés szimpátiaszavazáson egyhangúlag elfogad. 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok: 

1. Az Elnökség beszámolója 

2. Tisztségviselők rendszeres közéleti ösztöndíjainak bemutatása 

3. Egyebek 

 

A napirendi pontokat a Küldöttgyűlés 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag 

elfogadja. 

 

Diczkó Dalma tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy a szavazás a továbbiakban is a Microsoft 

Forms segítségével fog megvalósulni.  

 

1.Napirendi pont: Az Elnökség beszámolója 

 

    Diczkó Dalma kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy február 23-án részt vett a Vezetői 

Értekezleten, illetve egyeztetett az Oktatási Dékánhelyettes Úrral a szombathelyi ügyekről, 

továbbá Somogyvári-Korb Attilával a tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatban értekezett. 

Elmondja, hogy ez utóbbi ülésen Tóth Cintia is jelen volt. Sziráki Bálint kérésére Diczkó 

Dalma válaszában kifejti, hogy a Dékánasszonnyal a továbbiakban is sokat fog egyeztetni, az 

eddigiek során a rektorválasztással, tanulmányi ügyekkel kapcsolatban értekeztek. Elmondja, 

hogy Zsolnai Anikó támogatja a kari közéletet és reméli, hogy minél hamarabb vissza tudnak 

menni a hallgatók a Kazinczy, valamint az Izabella utcai épületekbe. Kifejti továbbá, hogy a 

Dékánasszony alapvetően nyitott minden olyan innovációra, amelyet a hallgatók, valamint a 

Hallgatói Önkormányzat szeretne bevezetni. Sziráki Bálint a szociális, illetve a tanulmányi 

ösztöndíjakkal kapcsolatban érdeklődik. Diczkó Dalma tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy 

az átlagok már elérhetőek a Neptun felületén. A Kancellária minden félév elején kiad egy 

dokumentumot, amely tartalmazza azt, hogy az utalási listákat a karokról mikor szükséges a 

Hallgatói Pénzügyek Osztályára eljuttatni. Ebben a szemeszterben március 10. az első 

alkalom, ami azt jelenti, hogy ekkor kerül sor az ösztöndíjak kiutalására, a bérszámfejtés 

pedig körülbelül 2-3 munkanappal korábban szokott megtörténni. Elmondja, hogy március 8-

án vagy 9-én már várható, hogy a tanulmányi ösztöndíjak, illetve szociális ösztöndíjak 

összege megjelenik a Neptunban a pénzügyek fül alatt az ösztöndíjak/kifizetések pontnál. 

Tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy amennyiben az időpontot illetően változás történik, a 

Hallgatói Önkormányzat mindenképpen kommunikálja azt majd a hallgatók felé. Bátai 

Domonkos kérésére Diczkó Dalma kifejti, hogy a Bodajki Falutáboron kívül még számos más 



 

3 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Hallgatói Önkormányzat 

1075 Budapest 

 Kazinczy utca 23- 27. 

Tel., Fax.: 061/461-4500/3470 

 
helyszín is felmerült a Gólyatábor megtartására, elsődlegesen Szolnokot keresték fel, azonban 

Szolnok a 2020-as években olyan pályázatokat nyert, amelyeket gyermekek táboroztatására 

tudnak felhasználni, azonban 2020-ban nem tudtak táboroztatni, ezért az összes tábort 2021. 

áprilistól szeptemberig tartó időszakra ütemezték be, ami miatt a PPK-t már nem tudják 

fogadni. Elmondja továbbá, hogy kevés olyan hely van Magyarországon, amely körülbelül 

300 fő fogadására alkalmas. Tatabánya, Bükkszék és további táborhelyek is szóba kerültek, 

amelyek megfelelő kapacitással rendelkeznek, ugyanakkor ezen táborhelyek a kívánt 

időpontban vagy foglaltak voltak, vagy mégsem tudtak ekkora létszámot fogadni, így a 

Bodajki Falutábor helyszíne mellett döntött az Elnökség. Bátai Domonkos arról kérdez, hogy 

jelenleg mennyire tűnik megvalósíthatónak a Gólyatábor a járványhelyzet miatt. Diczkó 

Dalma válaszában elmondja, hogy jelenleg az az álláspontja mind az EHÖK-nek, mind az 

egyetem vezetőségének, hogy ami jelenleg megengedett, azt elkezdheti intézni a Hallgatói 

Önkormányzat. Ebbe beletartozik a szervezői stáb kialakítása, helyszín lefoglalása, valamint 

az igények leadása a Kancellária felé. A Gólyatábor megtartása még kétséges, továbbá sok 

program megvalósítása nem lehetséges, amely a PPK Gólyatáborának eddig a részét képezte. 

Bátai Domonkos kérésére Diczkó Dalma válaszában kifejti, hogy a Falukutatás programja 

nem támogatott, így a Gólyatábor második napját újra kell gondolni. Diczkó Dalma kéri a 

beszámolójának elfogadását. 

    Kassai József nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját és kéri annak elfogadását. 

    Antal Dániel nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. Sziráki Bálint kérésére Antal Dániel 

válaszában kifejti, hogy az őszi szemeszterben elindult Szombathelyen a pszichológia 

alapképzés. Elmondja, hogy nagyon magas, 50-60 körüli létszámmal indult, továbbá új 

oktatók is érkeztek. Kifejti továbbá, hogy az induló képzéseknek egy része felmenő 

rendszerben fog elindulni. Antal Dániel kéri a beszámolójának elfogadását. 

    Ehrenberger Blanka kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy február 21-én részt vett a 

Szociális Ösztöndíj Bizottság ülésén, ahol egyeztettek a rendkívüli szociális támogatásokról, 

leginkább a szemüvegekkel és laptopokkal kapcsolatban. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az 

ezzel kapcsolatos összegekben, illetve a pályázásban változás fog történni. Sziráki Bálint a 

kollégiumi lakhatásban bekövetkező változásokról kérdez. Diczkó Dalma kifejti, hogy ő vett 

részt azokon az üléseken, amelyeken Babos János is jelen volt, így ezzel kapcsolatban ő tud 

választ adni. Elmondja, hogy a Vezér Utcai Kollégiumban elromlott a kazán, emiatt az ottani 

kollégistákat átköltöztették a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumba. Beszámol arról továbbá, 

hogy a kollégiumok működése, kialakítása a járványhelyzeti előírásoknak megfelelően 

történik, tehát kevesebb hallgató tartózkodik egy szobában, méltányossági alapon a távoktatás 

alatt is bent lehetett maradni a kollégiumokban. Ehrenberger Blanka kéri a beszámoló 

elfogadását. 

    Szabó Krisztina nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját és kéri annak elfogadását. 

    Zsolnai Dorottya kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy február 22-én tartott Gyura Rékával 

egy megbeszélést a Perspektíva csapatépítőjével kapcsolatban. Elmondja továbbá, hogy 

február 22-én részt vett a Kommunikációs Bizottság ülésén, ahol köszöntötték Szokoly Fannit 
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és átbeszélték a feladatköröket, jövőbeli tennivalókat. Sziráki Bálint kérésére Zsolnai 

Dorottya válaszában kifejti, hogy jelenleg arra várnak, hogy a PPK GIF csomagot az 

Instagram hivatalosan elfogadja. Kéri a beszámoló elfogadását. 

    Pásztor Katalin nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. Sziráki Bálint kérésére Pásztor 

Katalin válaszában kifejti, hogy sok Erasmusos hallgató még március közepéig nem érkezik 

meg Magyarországra, továbbá lényegesen kevesebb hallgató érkezett ebben a szemeszterben. 

Pásztor Katalin kéri a beszámoló elfogadását. 

    Fekete Anna nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. Bátai Domonkos kérésére Fekete 

Anna válaszában kifejti, hogy a Gólyatábor koordinátorainak és a Gólyahét főszervezőinek 

kiválasztása a Szerv és az Elnökség közös döntése által történik. Elmondja, hogy idén 

különösen nehéz helyzetben voltak, hiszen a járványhelyzet következtében nem volt alkalmuk 

jobban megismerni az újonnan képződött animátorokat. Kifejti továbbá, hogy mindenképpen 

olyan személyekben gondolkodtak, akik már legalább egy alkalommal a szervezői stáb részét 

képezték. Az animátorképzéssel kapcsolatban elmondja, hogy kiküldésre került egy felmérés, 

amelyben a képződők arról szavazhattak, hogy az animátori képzéseket milyen formában 

preferálnák. Körülbelül 100 szavazat érkezett be ezzel kapcsolatban. Ennek az eredménye 

alapján fognak konkrét terveket kidolgozni a továbbiakban. Sziráki Bálint az online kari 

eseményekről kérdez. Fekete Anna válaszában elmondja, hogy az online PPQ, valamint a 

Honfoglaló megvalósításával kapcsolatosan tevékenykednek, valamint felmerült egy olyan 

lehetőség is, hogy pályázat formájában a PPK Events oldalán meg fog jelenni egy bejegyzés, 

ahol a hallgatók jelentkezhetnek azzal kapcsolatban, hogy mi az a tevékenység, amit szívesen 

megvalósítanának. Ezen kívül ebben a szemeszterben is meg szeretné valósítani az online 

Karibuli eseményt. Kormos Rebeka Judit arról kérdez, hogy a Rendezvényszervező Bizottság 

milyen eseményeket tervez a korlátozások feloldása után. Fekete Anna válaszában elmondja, 

hogy jelenleg még ezzel nem számolnak, mert nem látják még a realitását. Kéri a beszámoló 

elfogadását. 

    Tóth Cintia kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy február 23-án Kunsági Éva részt vett a 

Kognitív Pszichológia Tanszék ülésén, ahol a szigorlattal kapcsolatos új rendszer 

kialakításáról egyeztettek. Beszámol róla továbbá, hogy részt vett egy értékelő 

megbeszélésen, ahol a Kommunikációs Iroda munkatársaival, illetve a Tanulmányi Hivatal 

munkatársaival értékelték a Nyílt hetet. Elmondja, hogy részt vett a tanulmányi 

ösztöndíjszámítás megbeszélésén Somogyvári-Korb Attilával. Bátai Domonkos kérésére Tóth 

Cintia válaszában kifejti, hogy a szigorlattal kapcsolatban több változással kell majd 

számolni, azonban erről még nem rendelkezik pontos információval, de mindenképpen fog 

majd ezzel kapcsolatban egy, a hallgatók számára is elérhető nyilvános dokumentum 

megjelenni. Bátai Domonkos kérdezi, hogy a mai nap folyamán történt- e ezügyben 

előrehaladás a Kognitív Pszichológia Tanszék megbeszélésén. Diczkó Dalma válaszában 

tájékoztatja, hogy a tanszéki értekezlet más ügyekkel operál, mint a Kognitív és Affektív 

Tanszék szigorlati megbeszélése. A két tanszék egy másik ülés keretein belül egyeztetnek a 

szigorlat rendszeréről. Elmondja, hogy Kökönyei Gyöngyivel egyeztetett arról, hogy mikor 
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lenne megfelelő a hallgatói rész bevonása ezen értekezletekbe, illetve a szigorlati rendszer 

átalakításába. A tanszékek által is elfogadott álláspont, hogy az általános pszichológia 

szigorlat ebben a formában nem maradhat. Egy olyan rendszer kialakítását kívánják 

szorgalmazni, amely mind a hallgatóknak, mind az oktatóknak megfelelő. Jelenleg ez a 

kérdéskör folyamatos megbeszélés alatt áll, a HÖK egyelőre a két tanszék egyeztetésén nem 

vett részt. Elmondja, hogy az Oktatási Dékánhelyettes Úr kérése volt, hogy ne legyen 

egyszerre írásbeli és szóbeli a szigorlat. Sziráki Bálint az Edukációról és a Nyílt napról 

kérdez. Tóth Cintia elmondja, hogy ezen online eseményekre sokkal kevesebben látogattak el, 

mint akkor, amikor személyesen kerültek megtartásra. A Nyílt napon minden szaknak külön 

voltak szakos tájékoztatói, volt egy Padlet felület, ahova az érdeklődők folyamatosan írhattak 

kérdéseket, amelyekre hallgatói részről, illetve a Tanulmányi Hivatal részéről is érkeztek 

válaszok. Ezen kívül a héten két alkalommal volt online kérdezz-felelek program is, ahol jelen 

volt a Tanulmányi Hivatal kollégája, egy HÖK képviselő, továbbá a Delegált körből is jelen 

voltak hallgatók. Elmondja, hogy lejegyezték a problémákat, nehézségeket arra az esetre, ha a 

jövőben is online formában kerül majd megvalósításra az esemény. Tóth Cintia kéri a 

beszámoló elfogadását. 

    Gyura Réka kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy február 22-én részt vett azon a 

megbeszélésen, amelyen Zsolnai Dorottyával a Perspektíva csapatépítőjével kapcsolatban 

egyeztettek. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a csapatépítő elsődleges célja, hogy az új 

tagokat integrálja a Perspektíva csapatába. Elmondja továbbá, hogy február 22-én részt vett a 

Kommunikációs Bizottság ülésén. Elmondja, hogy a Perspektíva számít a Mediagroup 

munkájára. Kéri a beszámoló elfogadását. 

 

 

    Diczkó Dalma kéri a Küldöttgyűlést az Elnökség beszámolóinak elfogadására. A 

Küldöttgyűlés az elnöki beszámolót 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, az 

alelnöki beszámolót 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 1 érvénytelen szavazattal elfogadta, a 

Szombathelyi alelnöki beszámolót 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a 

Diákjóléti Bizottság beszámolóját 17 igen, 1 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a 

Gazdasági Bizottság beszámolóját 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a 

Kommunikációs Bizottság beszámolóját 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a 

Külügyi Bizottság beszámolóját 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a 

Rendezvényszervező Bizottság beszámolóját 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadta, a Tanulmányi Bizottság beszámolóját 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadta, a Perspektíva főszerkesztőjének beszámolóját 18 igen, 0 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal szintén elfogadta.  

 

2. Napirendi pont: Tisztségviselők rendszeres közéleti ösztöndíjainak bemutatása 
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Diczkó Dalma prezentálja, hogy milyen összegekkel dolgozik a HÖK minden hónapban. 

Tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy rendszeres közéleti ösztöndíjat havi folyósítással kapnak 

a tisztségviselők, továbbá elmondja, hogy ezek az összegek nem változtak az elmúlt 

időszakban. 

A Küldöttgyűlés 17 igen, 0 nem, 0 tartózkodó és 1 érvénytelen szavazattal elfogadta a 

tisztségviselők rendszeres közéleti ösztöndíjait. 

 

3. Napirendi pont: Egyebek 

 

Diczkó Dalma elmondja, hogy nincs más, amiről tájékoztatni kívánja a Küldöttgyűlést és kéri, 

hogy amennyiben bárkiben felmerült még kérdés, akkor jelezze. 

Tóth Cintia elmondja, hogy megkapta azt a dokumentumot, amely tartalmazza, hogy mennyi 

szakonként az ösztöníjindex határa. Tájékoztatja a Küldöttgyűlést, hogy ez a dokumentum a 

héten közzétételre fog kerülni. 

Ongai Kata érdeklődik, hogy mi az oka annak, hogy az előző félévben több volt a tanulmányi 

ösztöndíj összege. Tóth Cintia válaszában kifejti, hogy az őszi félévben még nem 

számítódnak be az elsőéves hallgatók, ebből kifolyólag szokott kevesebb lenni a tavaszi 

félévben az összeg. Diczkó Dalma elmondja, hogy 2018-2020-ig növekedtek a hallgatói 

normatívák, így az ösztöndíjkeretek is nőttek, ezáltal több pénzzel tudnak számolni mind a 

tanulmányi ösztöndíj, mind a szociális ösztöndíj, valamint a kari pályázatok esetén.  

Ehrenberger Blanka elmondja, hogy a rendszeres szociális támogatásra kevesebb pályázat 

érkezett be, így annak összegében is növekedés várható.  

Hoffer Krisztina a tanulmányi ösztöndíj számítással kapcsolatban kérdez. Tóth Cintia 

elmondja, hogy Zsolnai Dorottya az ehhez szükséges dokumentumot a HÖK honlapjának 

felületén elérhetővé fogja tenni. 

Nem érkezett több bejelentés, így Diczkó Dalma az ülést 18:59 perckor lezárja. 

    

Budapest, 2021. február 28. 

 

 

 

Diczkó Dalma Szőke Júlia 

        elnök elnök 

ELTE PPK HÖK Ellenőrző Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 

   

 


