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

Kommunikációs Bizottság ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2020. december 17. (17:00-17:55)
Helyszín: Microsoft Teams felület
Időpont: 2020. 12. 17 17:00
Helyszín: Microsoft Teams felület
Az ülést 17:00-kor megnyitotta Zsolnai Dorottya.
Jelenlévők
1. Zsolnai Dorottya

Kommunikációs Bizottság elnöke

2. Földvári Anett

Kommunikációs Bizottsági tag

3. Fodor Ádám

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 31
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. Visszajelzések az eddigi munkákra
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A jegyzőkönyvet 2021. április 11-én módosította Szőke Júlia.
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2. Fodor Ádám utódlásának megbeszélése
3. Perspektíva Instagram
4. Mediagroup képzés tovább gondolása, közös ötletelés
5. Tavaszi EB ellenőrzési tervezet felvázolása
A jelenlévők 3 igen 0 nem 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadták a meghívóban rögzített
napirendi pontokat.
1. Visszajelzések az eddigi munkákra
Zsolnai Dorottya elmondja, hogy nagyon meg van elégedve Gyura Réka munkájával. Az
elmúlt időszakban eddig nem ütköztek adminisztratív problémákba, a cikkek megosztásával és
közzétételével kapcsolatban is minden hatékonyan ment. Zsolnai Dorottya javasolja, hogy
előremutató lenne, ha nem- animátorok is érdekeltek lennének a vendégcikkek megírásában.
Gyura Réka válaszában kifejti, hogy a PersPeKtíva mindig egy hónappal korábban írja meg a
cikkeit, így ez nehézséget okozhat a nem- animátorok toborzásában. Zsolnai Dorottya szerint
ebben segítséget nyújthat, ha minden hónap elején megosztanak egy posztot azzal kapcsolatban,
hogy a PersPeKtíva a következő hónapra várja a cikkeket.
Zsolnai Dorottya kifejti, hogy Földvári Anettel is szintén meg tud valósulni az
együttműködés. Kéri, hogy amennyiben Földvári Anett nem elérhető egy bizonyos
időintervallumban, akkor azt szíveskedjen előre jelezni. Zsolnai Dorottya tájékoztatja a
Bizottság tagjait arról, hogy Földvári Anettel szeretnének elkészíteni egy PPK-s Gif-et.
Földvári Anett ismerteti, hogy ahhoz az alkalmazáshoz, amely lehetővé tette volna ezt a
funkciót, vállalkozói papír szükséges, ezért jelenleg ebben a tekintetben nem történt
előrehaladás.
Zsolnai Dorottya megköszöni Fodor Ádám munkáját is. Elmondja, hogy pozitívak a
visszajelzések a Mediagroup tagjai felől is. Zsolnai Dorottya javasolja, hogy a Mediagroup
Facebook privát csoportjában el lehetne indítani egy témahetet, amellyel kapcsolatban minden
tag feltölthetné az adott témához a fotóját. Fodor Ádám válaszában kifejti, hogy a
témaválasztásnál ügyelni kell arra, hogy bizonyos témák nehezen megvalósíthatókká válhatnak
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a koronavírus- helyzet következtében. Zsolnai Dorottya szerint ezzel kapcsolatban hasznos
lenne igényfelmérést készíteni.
2. Fodor Ádám utódlásának megbeszélése
A Bizottság tagjai megvitatják és javaslatot tesznek az új Médiáért felelős referens tisztség
betöltésére. Zsolnai Dorottya tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a javaslatot továbbítja az
Elnökség felé.
3. Perspektíva Instagram
Zsolnai Dorottya elmondja, hogy fontosnak látja kiemelni ezt a pontot ezen ülés keretein belül
is, ugyanis az Elnökségi ülésen már felmerült az Instagram oldal egyes esztétikai dimenzióinak
kérdése. Zsolnai Dorottya javasolja annak a színkalkulátor felületnek az alkalmazását, amely
segít annak eldöntésében, hogy mely színek mutatnak harmóniát egymással. Kifejti továbbá,
hogy a nyomtatott betűtípus az írott helyett sokkal jobb, figyelemfelkeltőbb. Érdemes lenne
három különböző színt kiválasztani egy adott hónapra és nem csak egyet. Gyura Réka kérésére
Zsolnai Dorottya válaszában elmondja, hogy a témahónap bejelentő hátterében megjelenhet a
három szín, és a későbbi bejegyzések esetében ezt a három színt lenne érdemes váltakoztatni.
Beszámol róla továbbá, hogy nagyon hatásos az, amikor videó formájában bejelentik, hogy ki
írt éppen cikket. Gyura Réka elmondja, hogy azok a PersPeKtíva bejegyzések, amelyeket a
HÖK is megoszt, sokkal népszerűbbek. Zsolnai Dorottya javasolja, hogy ezzel kapcsolatban
még később egyeztessenek.
4. Mediagroup képzés tovább gondolása, közös ötletelés
Zsolnai Dorottya tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a képzés első napja fotós képzés lesz,
amely magában foglal egy fotótörténelem szegmenset is. A második nap a videós képzés lesz.
A Bizottság ötletel a harmadik nappal kapcsolatban és támogatják azt az elképzelést, mely
szerint az utolsó nap felölelhetné a marketingszemléletet, reklámfilmötletet. Zsolnai Dorottya
elmondja, hogy a Mediagroup képzés elsődleges célja, hogy új tagokat integráljanak a
Mediagroupba, ugyanakkor természetesen a már meglévő tagok is részt vehetnek a képzésen
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korlátozott létszámmal. Előadja, hogy az igények függvényében akár két képzést is meg lehet
tartani egy félévben.
5. Tavaszi EB ellenőrzési tervezet felvázolása
Szőke Júlia tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a következő félévben a kari Ellenőrző
Bizottság 2021 február 8- 17-ig szeretné ellenőrizni a Kommunikációs Bizottság szabályos
működését. Ismerteti, hogy ebben az időszakban mind az elnök, mind a bizottsági tagok
számíthatnak megkeresésekre.
További bejelentés nem érkezett, így Zsolnai Dorottya az ülést 17:55 perckor lezárja.

Budapest, 2020. december 21

Zsolnai Dorottya
elnök
Kommunikációs Bizottság
ELTE PPK HÖK

Szőke Júlia
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
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