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

Elnökségi ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2021. március 16. (19:15-20:39)
Helyszín: Microsoft Teams felület
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

Az ELTE PPK HÖK Elnökségi ülése 9 mandátummal határozatképes.
Diczkó Dalma javaslatára az ülés jegyzőkönyvvezetője Szőke Júlia.
A javaslatot az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1. Újdonságok az elnökségi üléseken
2. Utódlások kérdésköre
3. Beszámolók
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4. Egyebek
Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a meghívóban rögzített
napirendi pontokat.

1. Napirendi pont: Újdonságok az elnökségi üléseken
Diczkó Dalma tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy egyeztetett Szőke Júliával az
Elnökségi ülések szabályos működésével kapcsolatban. Ezentúl minden ülés részét fogja
képezni a napirendi pontok elfogadása, valamint jegyzőkönyvvezető megszavazása.

2. Napirendi pont: Utódlások kérdésköre
Diczkó Dalma előadja, hogy az Animátori Kör a HÖK utánpótlásképzésében is fontos
szerepet kap. Kéri az Elnökséget, hogy az utódlásokkal kapcsolatos kérdések legkésőbb
májusig rendeződjenek. Kifejti, hogy facilitálhatja a tisztségviselők közötti tudásátadás
folyamatát egy olyan átadható dokumentumnak az elkészítése, amely az egyes tisztségekkel
járó feladatkörökkel operál. Az Elnökség több tagja is jelezte, hogy a bizottságuk esetében
már létezik hasonló dokumentum. Fekete Anna álláspontja szerint ez a lehetőség elősegítheti,
hogy a tisztségviselők is jobban megismerjék egymás feladatkörét, ezáltal egy adott kérdés
esetében célzottan tudják megkeresni a kompetens személyt. Diczkó Dalma elmondja, hogy a
jövőhét folyamán el fogja kezdeni a dokumentum szerkesztését. Javasolja, hogy legkésőbb
májusig készüljön el a végleges változat.

3. Napirendi pont: Beszámolók
Szabó Krisztina bejelenti, hogy megérkezett az irodabeszerzés.
Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy aktualizálta a kari pályázatok fület a honlapon. Elmondja,
hogy március 11-én lezajlott a Mediagroup elbeszélgetés. Beszámol róla továbbá, hogy a
Mediagroup a kari lap számára küldött képeket a témahónapra. Kifejti, hogy március 15-én
Gyura Rékával, Földvári Anettel és Pesthy Zsuzsannával egyeztettek a
Tudományperspektíváról. Március 12-én a Fun fact Friday eseménye is a tudományos vonal
népszerűsítését célozta. Zsolnai Dorottya kérésére Szabó Krisztina válaszában kifejti, hogy
abban az esetben, ha nyomtatásba szeretnék adni a kiadványt, akkor a Gazdasági Bizottsággal
kell egyeztetni, mert keretszerződés van a nyomdára. Zsolnai Dorottya beszámol róla, hogy
március 16-án közzétételre került az ELTE Kortárs segítő csoport promóciós anyaga.
Fekete Anna bejelenti, hogy Kovács Keve egyeztetett az E- sportkör főnökével az E-sport
bajnoksággal kapcsolatban. Beszámol róla, hogy érkezett egy hallgatói megkeresés az
Animátori Kör működésével kapcsolatban. Kifejti, hogy a hallgató szerint nincs elegendő
program a Kör tagjai számára. Diczkó Dalma válaszában kifejti, hogy az Animátori Kör egy
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önszerveződő kör, így bármely tag szervezhet online programot, a PPK Events oldalán
meghirdetett pályázat is ezt a célt szolgálja. Fekete Anna egyetértését fejezi ki továbbá
elmondja, hogy szervezés alatt áll az online karibuli eseménye. Zsolnai Dorottya álláspontja
szerint előremutató lenne írni egy bejegyzést az Animátori Kör csoportba a lehetséges online
eseményekkel kapcsolatban, ugyanis nem biztos, hogy az animátorok a PPK Events oldalán
meghirdetett lehetőséget összekapcsolják az Animátori Körrel. Diczkó Dalma elmondja, hogy
nem látja problémának az online programok integrálását a működésbe. Diczkó Dalma kéri
Fekete Annát, hogy szíveskedjen megírni a hallgatónak, hogy a következő Elnökségi ülésen
az Animátori Kör felmerülő ügyei egy külön napirendi pontot fognak képviselni.
Ehrenberger Blanka bejelenti, hogy március 12-én részt vett a kari Diákjóléti Bizottság
ülésén, amelyen szó esett a következő félévi tervekről is. Beszámol róla továbbá, hogy
március 12-én részt vett az elbeszélgetésen Diczkó Dalmával, amelyen a bizottságában
felmerülő kérdésekről, problémákról és általános visszajelzésekről volt szó. Elmondja, hogy
március 13-án lezárult a fellebbezési időszak. Március 15-én részt vett a SZÖB ülésén, ahol a
rendkívüli közéleti ösztöndíjakkal kapcsolatban egyeztettek.
Gyura Réka bejelenti, hogy március 13-án volt a lapzárta. Beszámol róla továbbá, hogy a
témahónapra érkeztek vendégcikkek is. Elmondja, hogy a Mediagroupra nagyobb hangsúlyt
kíván fektetni a Perspektíva Instagram oldalán. Beszámol róla, hogy március 15-én
egyeztetett Zsolnai Dorottyával, Földvári Anettel és Pesthy Zsuzsannával a
Tudományperspektíváról.
Tóth Cintia bejelenti, hogy a hallgatói megkeresésekre válaszolt. Beszámol róla, hogy a
Neveléstudományi Intézeti ülésre adminisztratív problémák miatt két hallgatói tag nem került
meghívásra. Elmondja továbbá, hogy a jövőhét folyamán elkezdik a delegált képzések
népszerűsítését, amelyre március 25-től lehet jelentkezni.
Pásztor Katalin bejelenti, hogy március 15-én zajlottak a mentorinterjúk. Elmondja, hogy
csak a Főmentor felvételiztetett nem pedig az egész Külügyi Bizottság.
Antal Dániel bejelenti, hogy részt vett az elbeszélgetésen Diczkó Dalmával, amelyen az
esetlegesen felmerülő kérdésekről és általános visszajelzésekről volt szó. Beszámol róla
továbbá, hogy a szombathelyi elsőéves pszichológia szakos hallgatók rendezvényszervező
sorozatot kívánnak szervezni.
Diczkó Dalma bejelenti, hogy március 10-én részt vett az EHÖK Elnökségi ülésen,
amelyen jelen volt Fábián Fanni. Az ülésen a tanulmányi ügyekkel kapcsolatban is
egyeztettek. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az egyetem könyvtárai nyitva lehetnek.
Beszámol róla továbbá, hogy megtartotta az elbeszélgetéseket az alelnökökkel és a
szakterületi bizottság elnökeivel. Elmondja, hogy március 15-én részt vett a Vezetői
Értekezleten.

4. Napirendi pont: Egyebek
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Diczkó Dalma tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a pszichológia mesterszak
pszichoneuroimmunológia kurzus keretein belül megírt zárthelyi dolgozattal kapcsolatban
valószínűleg érkezni fog hallgatói megkeresés.
Nem érkezett több bejelentés, így Diczkó Dalma az ülést 20:39 perckor lezárja.

Budapest, 2021. március 23.

Diczkó Dalma
elnök
ELTE PPK HÖK

Szőke Júlia
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
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