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Elnökségi ülés 

 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2021. február 16. (18:30-19:46) 

Helyszín: Microsoft Teams felület 
 

Napirend: 

1. Animátori Kör és Gólyatábor felmerülő ügyei 

2. Beszámolók 

3. 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 

11. Blazinovits Bence   Animátor Koordinátor 
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1. Napirendi pont: Animátori Kör és Gólyatábor felmerülő ügyei 

 

Diczkó Dalma tájékoztatja az Elnökséget arról, hogy a Szervező koordinátor elfogadta, 

ugyanakkor a Csoportvezető koordinátor visszautasította a felkérést. Kifejti, hogy egyeztetett 

a Szervvel, Blazinovits Bence pedig prezentálja az Elnökségnek a Szerv álláspontját. Az 

Elnökség megvitatja és dönt a Csoportvezető koordinátor személyéről. 

Diczkó Dalma előadja, hogy az Animátori Körrel kapcsolatos megbeszélés után kiküldésre 

került egy felmérés, amelyben a képződők arról szavazhattak, hogy az animátori képzéseket 

milyen formában preferálnák. Blazinovits Bence kifejti, hogy a szavazófelületen három 

lehetőség közül lehetett választani: online képzések; tavaszi/nyári képzések; illetve 

szeptemberben induló képzések. Elmondja, hogy körülbelül 100 szavazat érkezett be, továbbá 

a szavazóknak majdnem a fele a tavaszi/nyári megoldást választotta. Elmondja, hogy a 

tavaszi/nyári kezdetű képzés három alkalmat foglalna magában. Áprilisban tervezik az első 

alkalomnak a megtartását, a következő képzés tavasszal, a harmadik alkalom pedig nyáron 

kerülne megrendezésre.  

 

2. Napirendi pont: Beszámolók 

 

    Kassai József bejelenti, hogy megtörtént a Beszámolók beküldésének határidejének kiírása. 

Kifejti továbbá, hogy bírálta a rendszeres szociális támogatásra beérkezett kérvényeket. 

    Szabó Krisztina bejelenti, hogy bírálta a rendszeres szociális támogatásra beérkezett 

kérvényeket. Beszámol róla továbbá, hogy részt vett az Animátori Kör megbeszélésén. 

Elmondja, hogy megtörtént a Szervező koordinátor felkérésre. 

    Antal Dániel bejelenti, hogy az egyik szeptemberben induló Atlétika 1-2 kurzus 

teljesítésével kapcsolatban probléma lépett fel és néhány hallgató nem tudta abszolválni a 

tárgyat. A vírushelyzet miatt az online oktatásra való átállást követően a hallgatóknak már 

nem volt lehetőségük teljesíteni a tárgy követelményeit. Ezen kérdéskörrel kapcsolatban 

tevékenykedett. Beszámol róla továbbá, hogy jelenleg jogtalan tárgyfelvételekkel, valamint 

további kurzusok elvégzésével kapcsolatos problémákkal foglalkozik. 

    Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy népszerűsítette a Mentorfelvételt, valamint megosztotta az 

egyszeri közéleti ösztöndíj dátumáról szóló promóciót. Beszámol róla továbbá, hogy február 

22-én kerül megtartásra egy újabb ülése a Kommunikációs Bizottságnak. 

    Gyura Réka bejelenti, hogy 7 új taggal bővült a PersPeKtíva. Beszámol róla továbbá, hogy 

február 17-én Fejtágítást tart a PersPeKtíva működéséről. Kifejti, hogy az Instagram oldallal 

kapcsolatban is konzultált.  

    Ehrenberger Blanka bejelenti, hogy zajlik a rendszeres szociális támogatásra leadott 

kérvények bírálása. 

    Fekete Anna bejelenti, hogy egyeztetett Kovács Kevével és Ulveczki Annával a kari 

lehetséges programokról. Kifejti, hogy felmerült az online PPQ ötlete, valamint a Honfoglaló 

verseny eseményének terve is. Prezentálja továbbá, hogy Kovács Keve felvetette azt a 
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lehetőséget, hogy pályázat formájában a PPK Events oldalán megjelenhetne egy bejegyzés, 

ahol a hallgatók jelentkezhetnek, hogy mi az a tevékenység, amit szívesen megvalósítanának. 

    Tóth Cintia bejelenti, hogy február 10-én részt vett a Tanulmányi Bizottság ülésén, 

amelyen a bizottság tagjai beszámoltak arról, hogy a félév során milyen feladatokat láttak el. 

Kifejti, hogy Pesthy Zsuzsanna a Honoracior pályázattal foglalkozott elsősorban, Kunsági 

Éva az általános pszichológia szigorlattal kapcsolatos ügyeket intézte. Elmondja, hogy az 

ülésen részletesebben szó esett a Delegált képzésekről is. Kifejti, hogy a tavaszi félévben 

szükség van a képzésre az emberhiány miatt. Abban az esetben, ha sokan jelentkeznek, 2 

csoportban zajlanak majd a képzések Takács Anna és Pesthy Zsuzsanna segítségével. 

Elmondja továbbá, hogy a tavaszi szünet utáni héten lenne érdemes kivitelezni a képzéseket. 

A Delegált képzés népszerűsítése érdekében Zsolnai Dorottya segítségét kéri. Tájékoztatja az 

Elnökséget, hogy Takács Anna az őszi szemesztertől nem tudja tisztségét vállalni. Beszámol 

róla továbbá, hogy a szombathelyi ügyekkel kapcsolatban is tevékenykedett. Előadja, hogy az 

őszi szemeszterben csak az elsőéves hallgatókhoz lettek felkérve szakos hallgatói 

érdekképviselők. Elmondja, hogy számos szak esetében nincs szükség az érdekképviselőkre. 

    Pásztor Katalin bejelenti, hogy zajlik a Mentorfelvételi. Elmondja továbbá, hogy az 

Erasmus tájékoztatók megtartásra kerültek, illetve számos megkeresés érkezett. 

    Diczkó Dalma bejelenti, hogy február 10-én részt vett az EHÖK Elnökségi ülésen, amelyen 

jelen volt Babos János szolgáltatási igazgató úr is. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy jelenleg 

az összes költségvetésből 70% jut a kollégiumokra, 30% a szociális támogatásra. Elmondja, 

hogy szeretnék csökkenteni ezt a százalékot a kollégium esetében. Zsolnai Anikó támogatja 

ezt az álláspontot. Beszámol róla továbbá, hogy részt vett egy megbeszélésen Pintér Mihállyal 

az Alapszabály módosítással kapcsolatban és felhívja az Elnökség figyelmét arra, hogy sok 

átalakítással kell majd számolni a jövőre nézve. Elmondja, hogy február 15-én egyeztetett 

Zsolnai Anikóval a Térítési és juttatási szabályzattal kapcsolatban. Kifejti, hogy előremutató 

lenne egy olyan bejegyzést megosztani a HÖK online felületein, amely az adott hallgatóknak 

releváns információkat tartalmazza elsősorban a tárgyfelvétellel kapcsolatban, ugyanis 

számos elsőéves pszichológus hallgató nem vette fel a szükséges tárgyakat a félévben. 

Beszámol róla továbbá, hogy február 16-án részt vett a Vezetői értekezleten. 

 

3. Napirendi pont: Egyebek 

 

Diczkó Dalma megköszöni az Elnökség, valamint a bizottsági tagok munkáját. Elmondja, 

hogy a Pandémia következtében sem csökkent az elvégzett feladatok minősége, amely nagyon 

pozitív számára. 

Kassai József kérésére Diczkó Dalma elmondja, hogy a záróvizsga nem feltétlenül online 

formában fog megvalósulni. 

Diczkó Dalma tájékoztatja az Elnökséget arról, hogy a HÖOK felől érkezett egy civil 

szervezetek bevonására irányuló lehetőség, amely kiemelten azzal foglalkozik, hogy az egyes 
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munkacsoportok segíthetik egymás munkáját. Szabó Krisztina elmondja, hogy ő érdekelt 

ezügyben. 

Nem érkezett több bejelentés. 

 

Budapest, 2021. február 24. 

    
    Szőke Júlia 

 elnök 

 Ellenőrző Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 


