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Elnökségi ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2021. március 9. (18:30-21:10)
Helyszín: Microsoft Teams felület
Napirend:
1. Animátori kör felmerülő ügyei
2. Általános visszajelzés a rendszeres szociális támogatások e féléves bírálási
folyamatáról
3. Rektori pályázatok
4. Beszámolók
5. 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

Tóth Cintia 19:54 perckor távozik. Blazinovits Bence 19:06 perckor távozik.
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1. Napirendi pont: Animátori kör felmerülő ügyei
Diczkó Dalma, Fekete Anna és Blazinovits Bence március 4-én egyeztetett a Szülőkkel az
Animátor képzések lehetséges kivitelezéséről. A Szülők támogatták a tavaszi/nyári megoldást.
Áprilisban tervezik az első alkalom megtartását, az utolsó képzésalkalom pedig nyáron,
júliusban kerülne megrendezésre a koronavírus helyzettől függően. A képzések összevont,
szekciós formában, külső helyszínen kerülnek megvalósításra. A megbeszélésen jelenlévő
személyek egyhangúlag támogatták a képzés szeptemberben történő folytatását. Fekete Anna
elmondja, hogy az őszi képzések elsődlegesen a közösségfejlesztést szolgálják majd. Kifejti,
hogy egyeztetett a Szervezetfejlesztő Körrel a lényegi információ megfelelő módon történő
átadásáról. Kassai József javasolja, hogy a tudásátadás mellett fontos hangsúlyt helyezni már
az első képzésalkalmakon is a csapatépítő programokra, hiszen a Pandémia következtében a
képződők számára nem volt sok lehetőség a kapcsolatteremtésre.

2. Napirendi pont: Általános visszajelzés a rendszeres szociális támogatások e
féléves bírálási folyamatáról
Diczkó Dalma előadja, hogy EHÖK Elnökség szinten szó esett a rendszeres szociális
támogatások bírálásának folyamatáról. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy ebben a
szemeszterben megváltozott a kérvények bírálásának folyamata. A rendszeres szociális
támogatás elbírálásának időszakában felkért ideiglenes bizottsági tagoknak egy vizsgát kellett
teljesíteniük, amely elengedhetetlen feltétele volt a későbbi bírálási folyamatoknak. Az
EHÖK Szociális Alelnök fontos szerepet vállalt a bírálók felkészítésében, edukálásában,
amely a következetesebb bíráláshoz járult hozzá. Tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy a
karon a belső ellenőr a tanulmányi ösztöndíjakkal kapcsolatban már ellenőrzést hajtott végre,
betekintett az ösztöndíjszámítások folyamatába és nem talált szabálytalanságot. Kifejti, hogy
a kar betekintést fog nyújtani a belső ellenőrnek a szociális támogatások bírálásának
folyamatába is. Elmondja, hogy az EHÖK Elnökségi ülés keretein belül áttekintették a
bírálási folyamat azon pontjait, amelyekben mind egyetemi szinten, mind kari szinten javítani
kell. A bírálói felkészítésekkel és a vizsgázással kapcsolatban az a visszajelzés érkezett, hogy
előfordulhat, hogy a bíráló nem nyitja meg a bírálás folyamatában pályázati kiírást. Kiemelték
továbbá, hogy a kari szociális bizottsági elnököknek proaktívabbnak kell lenniük a bírálói
felkészítésben. Diczkó Dalma elmondja, hogy meglátása szerint a karon Ehrenberger Blanka
megfelelő módon látta el a bírálók felkészítését, hiszen példadokumentumok által is ismertette
a bírálás folyamatát. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy a következő félév szeptemberi bírálását
legalább 15 fős bírálói bizottsággal szükséges elkezdeni. Kifejti, hogy a legtöbb kérvény a
hiánypótlási és leadási időszak utolsó napjaiban érkezik, továbbá a nagyobb létszám az
utánpótlásképzést is szupportálja. Elmondja, hogy a bírálók irányába is érkezett egy olyan
visszajelzés, hogy legyenek proaktívabbak abban, hogy keressék a kari Diákjóléti Bizottság
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elnökét, mert kérdéseikre a szakterületi bizottsági elnök fog tudni a legpontosabban választ
adni. Kifejti, hogy egyeztetett Ehrenberger Blankával a bírálás kapcsán és javasolja a bírálói
felkészítés gyakorlatiasabb megvalósítását. A gyakori kérdéses dokumentum hasznos,
ugyanakkor nem elégséges. Diczkó Dalma álláspontja szerint előremutató lenne, ha a Neptun
felületén biztosítva lenne egy olyan lehetőség, hogy a bírálás folyamata előtt egy
próbakérvényt meg tudjanak nézni a bírálók. Szabó Krisztina javasolja, hogy az EHÖK
Szociális Alelnök által megtartott bírálói felkészítésen nagyobb hangsúlyt kellene helyezni az
egyes státuszok esetén felmerülő rendkívüli helyzetekre. Kassai József álláspontja szerint a
pályázati kiírásban még mindig fellelhetők hiányosságok. Ehrenberger Blanka válaszában
kifejti, hogy jelenleg is dolgoznak a pályázati kiírás pontosításán.

3. Napirendi pont: Rektori pályázatok
Diczkó Dalma tájékoztatja az Elnökséget, hogy a rektori pályázás kapcsán összesen három
pályázat érkezett be. Szabó Krisztina elmondja, hogy számára nagyon pozitív volt, hogy
Borhy László pályázatában kiemelte a hallgatókkal való együttműködést. Diczkó Dalma
kiemeli a Horváth Zoltán rektori programjában leírt tanköröket. Kassai József kifejti, hogy
Borhy László pályázatában külön-külön részletezte az egyes karok esetében az innovációs
lehetőségeket. Diczkó Dalma tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy március 11-én fog
egyeztetni Zsolnai Anikóval a rektorválasztással kapcsolatban. Elmondja, hogy informálni
fogja az Elnökséget a megbeszélés kimeneteléről. Kifejti, hogy a későbbiek folyamán a Kari
Tanácson véleményezésre fognak kerülni a rektori pályázatok.

4. Napirendi pont: Beszámolók
Tóth Cintia bejelenti, hogy részt vett a Tanulmányi Bizottság ülésén.
Ehrenberger Blanka bejelenti, hogy március 3-án részt vett egy megbeszélésen Diczkó
Dalmával és Fejes Zsófiával az ügyrendi módosítással kapcsolatban. Beszámol róla továbbá,
hogy március 4-én részt vett a KÖB ülésén, ahol áttekintették a pályázatokat. A kari
pályázattal kapcsolatban kifejti, hogy egész félévben lehet pályázni, mert csak végbement
eseményre tudnak támogatást adni. Elmondja, hogy zajlik a fellebbezési időszak.
Szabó Krisztina bejelenti, hogy részt vett az elbeszélgetésen Diczkó Dalmával, amelyen az
általános visszajelzésekről, valamint a bizottságában felmerülő esetleges problémákról esett
szó.
Antal Dániel bejelenti, hogy a hallgatói megkeresésekre válaszolt.
Fekete Anna bejelenti, hogy volt részt vett az elbeszélgetésen Diczkó Dalmával, amelyen
az általános visszajelzésekről, valamint a bizottságában felmerülő esetleges problémákról
esett szó. Beszámol róla továbbá, hogy részt vett egy megbeszélésen, amelyen jelen volt
Diczkó Dalma, Szabó Krisztina, a Boci koordinátor és az Animátor koordinátor. Tájékoztatja
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a jelenlévő tagokat, hogy eddig nem érkezett pályázat a PPK Events oldalán meghirdetett
eseményre.
Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy új GIF csomag került megosztásra, amely a hallgatói
kérések és javaslatok alapján készült el. Beszámol róla továbbá, hogy március 5-én
megosztotta a PPK Events oldalán meghirdetett online eseményt az Instagramon is. Elmondja,
hogy felkereste Pesthy Zsuzsannát azzal kapcsolatban, hogy a honlapon van egy menüpont
Tudományperspektíva néven, amely már régóta nem került frissítésre. Pesthy Zsuzsanna
szerint előremutató lenne ezen lehetőség újbóli népszerűsítése. Kifejti, hogy ezt a szakmai
publikációt szeretnék különválasztani a Perspektívától. Gyura Réka meglátása szerint lenne
erre a lehetőségre igény. Kassai József javasolja az oktatókkal történő kapcsolatfelvételt.
Zsolnai Dorottya elmondja, hogy a Neptun Hírlevél felületet ki lehet használni a
Tudományperspektíva népszerűsítésével kapcsolatban. A távolléti oktatás miatt továbbá
praktikusabb, ha a cikkek online módon kerülnek megosztásra. Beszámol róla, hogy március
8-án egyeztetett Szokoly Fannival. Elmondja, hogy 5 új taggal bővült a Mediagroup és
március 11-én kerül megvalósításra online formában az elbeszélgetés. Kifejti, hogy
szeretnének online szakmai napot tartani abban az esetben, ha a Mediagroup tagok felől van
erre igény.
Gyura Réka bejelenti, hogy március 2-án részt vett az ELTE Press megbeszélésén.
Elmondja, hogy pozitív visszajelzés érkezett a témahónapokra. Előremutatónak látja a
szerkesztőség közötti tudásmegosztást. Beszámol róla továbbá, hogy részt vett az
elbeszélgetésen Diczkó Dalmával, amelyen az általános visszajelzésekről, valamint az
esetlegesen felmerülő kérdésekről esett szó.
Kassai József bejelenti, hogy részt vett az elbeszélgetésen Diczkó Dalmával, amelyen az
általános visszajelzésekről, valamint az esetlegesen felmerülő kérdésekről esett szó.
Pásztor Katalin bejelenti, hogy március 8-án részt vett az elbeszélgetésen Diczkó Dalmával,
amelyen az általános visszajelzésekről, valamint a bizottságában felmerülő esetleges
problémákról, kérdésekről esett szó. Beszámol róla továbbá, hogy március 8-án részt vett a
Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságának ülésén, ahol arról esett szó, hogy kevés
hallgató jelentkezett Erasmusra.
Diczkó Dalma bejelenti, hogy A Diákjóléti Bizottság elnökével, valamit az EHÖK
Szociális Alelnökkel egyeztetett a szociális támogatások bírálásának folyamatáról. Elmondja,
hogy a HÖOK Vezetőképzőn a Corvinus egyetem azért nem vett részt, mert nem viselhették a
mandátumukat. Kifejti, hogy a KÖB ügyrendjének módosítására azért volt szükség, mert a
benne foglaltak már nem bizonyultak helytállónak. Beszámol róla, hogy részt vett egy
megbeszélésen a Kft működésével kapcsolatban. Egyeztettek a Műveltetőről, amely minden
ELTE polgár számára elérhető lesz. Elmondja továbbá, hogy március 9-én részt vett a Vezetői
Értekezlet ülésén. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy érkezett felé egy hallgatói megkeresés. A
hallgató az ELTE színeiben sportol. Van egy kurzus, amelyen jelezte, hogy az óra első tíz
percében nem tudja bekapcsolni a kamerát, mert edzésen volt és éppen hazafelé tart. Az
oktató hiányzónak írta be a hallgatót, így nem teljesíthette a kurzust. Diczkó Dalma kifejti,
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hogy a személyiségi jogok vannak sértve azáltal, hogyha követeli az oktató, hogy a hallgató
kapcsolja be a kameráját, továbbá az nem minősülhet hiányzásnak, ha a hallgató nem kapcsol
kamerát. A mobilitási ablakkal kapcsolatban elmondja, hogy a Pszichológia MA képzésen
megfelelő módon van kialakítva. A Pszichológia BA képzésen azonban a mobilitási ablak
még sok egyeztetést, korrekciót kíván meg. Leginkább azt szeretnék elérni, hogy a 3. félévben
menjenek Erasmusra a hallgatók, de legtöbben még is 2. félévet választják, mert akkor tartják
jobban összeegyeztethetőnek a kurzusokat. Sok olyan pszichológia tanóra van, ami azért
nehezíti meg a mobilitási ablak kialakítását mert a külföldi kurzusok nem egyeznek annyiban
az itthoni kurzusokkal. Továbbá a távoktatás megváltoztatja az oktatásszervezést olyan
szempontból, hogy lesz olyan tanóra, amely csak online formában lesz megtartva. A
pszichológia alapképzés tekintetében még a klinikai gyakorlat és előadás is egy nehezítő
tényező. Összességében arra törekednek, hogy az Erasmus ne növelje a hallgatók csúszásának
valószínűségét.

5. Napirendi pont: Egyebek
Zsolnai Dorottya kérésére Diczkó Dalma válaszában kifejti, hogy egyeztetett Pintér Mihállyal
azzal kapcsolatban, hogy mennyire jogsértő az a GIF, amelyen dalszöveg szerepel,
ugyanakkor még nem kapott választ.
Nem érkezett több bejelentés.

Budapest, 2021. március 21
Szőke Júlia
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
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