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Elnökségi ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2021. március 2. (18:30-20:49)
Helyszín: Microsoft Teams felület
Napirend:
1. Beszámolók
2. 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

1. Napirendi pont: Beszámolók
Szabó Krisztina bejelenti, hogy február 24-én részt vett a kari Gazdasági Bizottság ülésén,
ahol Godó Csengét informálta az eddigi tevékenységekről. Beszámol róla továbbá, hogy
február 26-27-28-án részt vett a HÖOK Vezetőképzőn. Elmondja, hogy részt vett EHÖK
Gazdasági Bizottság ülésén, ahol az irodabeszerzésekről egyeztettek. Kifejti, hogy Kalmár
Gyöngyvér Bella a leltározás egységesítése érdekében kérte, hogy szíveskedjen megosztani
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vele egy dokumentumot a leltározás folyamatáról. Kifejti továbbá, hogy egységesítették az
éves beszámolók formátumát. A 2019-es gazdasági beszámolót Kalmár Gyöngyvér Bella
megfelelőnek találta.
Fekete Anna bejelenti, hogy visszajelzések érkeztek a Szülőktől a tavaszi/nyári animátori
képzésekkel kapcsolatban. Elmondja, hogy a Szülők nem preferálják a képzések ilyen fajta
megvalósítását, ezért a mai nap folyamán Diczkó Dalmával és a Blazinovits Bencével
egyeztetnek a lehetőségekről egy megbeszélés keretein belül, továbbá március 4-én a
Szülőkkel is egyeztetnek a lehetséges kimenetelekről.
Pásztor Katalin bejelenti, hogy február 27-én részt vett a kari Külügyi Bizottság ülésén.
Beszámol róla továbbá, hogy Szombathelyről jelentkezett egy személy mentornak az ESN-be.
Elmondja, hogy egyeztet az ESN elnökével a Szombathelyre történő leutazással kapcsolatban.
Kifejti, hogy lezajlott az Erasmus pályázási időszak.
Tóth Cintia bejelenti, hogy megosztásra került az ösztöndíjszámítással kapcsolatos
dokumentum. Beszámol róla továbbá, hogy március 2-án a tanulmányi ösztöndíj összege
megjelent a Neptunban a pénzügyek fül alatt az ösztöndíjak/kifizetések pontnál. Kifejti, hogy
a tavaszi delegált képzések online keretek között kerülnek megtartásra a tavaszi szünet után.
Elmondja, hogy a Fábián Fanni által készített összesítő táblázattal foglalatoskodott.
Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy február 24-én részt vett az EHÖK Sajtó- és Kommunikációs
Bizottságának ülésén. Beszámol róla továbbá, hogy február 24-én megtartásra került a
Perspektíva online csapatépítő. Elmondja, hogy február 26-27-28-án részt vett az online
HÖOK Vezetőképzőn. Kifejti, hogy megtörtént a honlapszerkesztés, kicserélte a logót és a
honlap egy új galéria füllel is kiegészült. Egyeztetett F. Tóth Balázzsal a Mindenki segít
napról, mert a weboldalon hiányosságok voltak az eseménnyel kapcsolatban. Beszámol róla,
hogy március 1-jén elindult a Mediagroup tagfelvétel. A jelentkezés során a Perspektíva
márciusi témahónapjával kapcsolatban is kell anyagot küldeni. Elmondja, hogy február 26-án
kikerült a GIF csomag, a visszajelzések alapján pedig még fog készülni néhány GIF.
Gyura Réka bejelenti, hogy március 2-án került megosztásra az utolsó bejegyzés a kihívás
témakörrel kapcsolatban. Beszámol róla továbbá, hogy a Perspektíva online csapatépítő
visszajelzései mind pozitívak voltak. Elmondja, hogy megosztott egy bejegyzést a Perspektíva
tagokkal, amiben összefoglalta a fontosabb tudnivalókat.
Ehrenberger Blanka bejelenti, hogy február 24-én részt vett az EHSZÖB ülésén, ahol a
ponthatárok kerültek megszavazása a szociális támogatással kapcsolatban. Egyeztettek a
rendkívüli szociális támogatásokról, leginkább a szemüvegekkel és laptopokkal kapcsolatban.
Beszámol róla továbbá, hogy Fejes Zsófiával módosították a kari pályázatot, így eszközökre
nem tudnak támogatást adni, hanem csak végbement vagy szervezés alatt álló eseményre.
Kifejti, hogy fellebbezési kérvényeket bírálnak.
Antal Dániel bejelenti, hogy egyeztetett a BDPK gazdasági elnökével. Beszámol róla továbbá,
hogy március 2-án részt fog venni a BDPK Küldöttgyűlésen.
Diczkó Dalma bejelenti, hogy február 26-27-28-án részt vett az online HÖOK Vezetőképzőn.
Elmondja, hogy a HÖOK felsőoktatási törvénymódosítást szeretne megvalósítani. Beszámol
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róla továbbá, hogy részt vett a diplomaosztón. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a HÖK
irodához tartozó ajtónyitó kártya nem működik, így nem lehet bemenni az irodába. Beszámol
róla továbbá, hogy március 2-án részt vett az Intézeti Tanács ülésén, ahol az általános
pszichológia szigorlattal kapcsolatos problémákról, illetve a megoldásokról egyeztettek. Az
Affektív és a Kognitív Tanszék által elfogadott álláspont az, hogy a szigorlatnak lesz egy
írásbeli beugró, valamint egy írásbeli esszés része, továbbá az a hallgató, aki nincs
megelégedve a jegyével lehetősége van szóbeli felelettel javítani. Elmondja, hogy lesz
próbavizsga, valamint konzultáció a hallgatóknak és az oktatóknak azzal kapcsolatban, hogy
redundánsan javítsák a vizsgákat. Kifejti, hogy a Pszichológiai Intézet az alapszakos és
mesterszakos elsőéves hallgatók számára szeretne megalkotni kisebb tanulócsoportokat,
ugyanakkor ez megköveteli a Neptun rendszer módosítását. Beszámol róla, hogy részt vett a
Vezetői Értekezleten. A szakdolgozat leadása a Neptunon keresztül fog történni, ahol a
határidő előtt még lehetőség van módosítani a feltöltött fájlt. A CD-n keresztül történő leadás
meg fog szűnni, valamint az elearning rendszerébe sem kell feltölteni a szakdolgozatot.

2. Napirendi pont: Egyebek
Szabó Krisztina felveti utódlásának, valamint Godó Csenge utódlásának a kérdését. Diczkó
Dalma elmondja, hogy Eszterhai Marcell kérte, hogy a tisztségek úgy kerüljenek átadásra,
hogy ne legyen üresedés.
Diczkó Dalma tájékoztatja a jelenlévőket az Alapszabálymódosításról. Kifejti, hogy bizonyos
tisztségek meg fognak szűnni. A Küldöttgyűlés tagsága meg fog változni, elnökségi tag is
lehet küldöttgyűlési tag. Kifejti, hogy az EHÖK nem tartja megfelelőnek azt, hogy az
elnökség nem szavazhat a saját munkájáról. Elmondja továbbá, hogy az alelnököket, valamint
a szakterületi bizottságok elnökeit nem az elnök fogja kinevezni, hanem a Küldöttgyűlés fogja
megválasztani. Az Elnökség kérésére Diczkó Dalma válaszában elmondja, hogy a bizottsági
tagokat a továbbiakban is az Elnökség választja meg. A tudományos és a tanulmányi alelnök
tisztség külön lesz kezelve. Az általános alelnök tisztségéből fakadóan más jogköröket is fog
kapni. Elmondja, hogy az Alapszabálymódosítás ebben a félévben le fog zárulni.
Diczkó Dalma előadja, hogy részt vett egy megbeszélésen Kökönyei Gyöngyivel, ahol arról
egyeztettek, hogy nem lehet felvenni a szinkron előadásokat, mert az a személyiségi jogokat
sérti. Elmondja, hogy a Pszichológiai Intézet a 2022-es felvételi rendszerben kevesebb
hallgatót kíván felvenni alapszakra, illetve mesterszakra. A demonstrátori munkát növelni
szeretnék azért, hogy fokozzák a hallgatók involválódását. Kökönyei Gyöngyi kifejtette, hogy
nagyobb figyelmet szeretnének fordítani arra, hogy a specializációkról szélesebb képet
kapjanak a hallgatók.
Zsolnai Dorottya kérésére Diczkó Dalma válaszában kifejti, hogy az online ülésekről abban az
esetben készülhet felvétel, ha az kizárólag a jegyzőkönyv vezetéséhez szükséges.
Nem érkezett több bejelentés.

3

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

Budapest, 2021. március 7
Szőke Júlia
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
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