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 23. (18:30-20:13)
Helyszín: Microsoft Teams felület
Jelenlévők:
1. Diczkó Dalma

Elnök

2. Antal Dániel

Szombathelyi ügyekért felelős alelnök

3. Szabó Krisztina

Gazdasági Bizottság elnöke

4. Ehrenberger Blanka

Diákjóléti Bizottság elnöke

5. Zsolnai Dorottya

Kommunikációs Bizottság elnöke

6. Tóth Cintia

Tanulmányi Bizottság elnöke

7. Fekete Anna

Rendezvényszervező Bizottság elnöke

8. Gyura Réka

Perspektíva főszerkesztő

9. Pásztor Katalin

Külügyi Bizottság elnöke

Kassai József nem tud jelen lenni.
Az ELTE PPK HÖK Elnökségi ülése 8 mandátummal határozatképes.
Diczkó Dalma javaslatára az ülés jegyzőkönyvvezetője Szőke Júlia.
A javaslatot az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1. Beszámolók
2. Animátori Kör programjai, annak népszerűsítése, valamint koncentrálás
az idősebb Animátorok lehetőségeire
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3. Utódlások
4. Egyebek
Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a meghívóban rögzített
napirendi pontokat.

1. Napirendi pont: Beszámolók
Ehrenberger Blanka bejelenti, hogy március 17-én részt vett a SZÖB ülésén, amelyen a
fellebbezésekről egyeztettek. Beszámol róla továbbá, hogy a KÖB ügyrendet továbbították
Varga Rékának.
Szabó Krisztina bejelenti, hogy március 18-án Diczkó Dalmával elmentek az EHÖK
irodába elhozni az informatikai beszerzést. Beszámol róla továbbá, hogy március 19-én részt
vett a Gólyatábor további főszervezőivel és koordinátoraival a közösségfejlesztő eseményen.
Fekete Anna bejelenti, hogy március 23-án részt vett egy megbeszélésen a Kft-vel.
Beszámol róla, hogy megtartásra került egy a közösségépülést szolgáló esemény a Gólyatábor
főszervezőivel és koordinátoraival. Elmondja, hogy szervezés alatt áll az E-sportkör
bajnokság. Ezen esemény népszerűsítését szolgáló bejegyzés pedig március 23-án került
megosztásra. Beszámol róla továbbá, hogy április 2-án fog megvalósulni az online karibuli.
Április 1-jén a Szervezetfejlesztő kör főnökével fog egyeztetni a hétvégi képzések
megtartásával kapcsolatban. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy az ELTE Online egyik
szerkesztője interjút kíván vele készíteni a „Rendezd meg a saját online eseményed”
programmal kapcsolatban.
Tóth Cintia bejelenti, hogy március 23-án részt vett a Minőségbiztosítási Bizottság ülésén.
Beszámol róla, hogy a Bizottság 2020- as évre kitűzött céljai a koronavírus helyzet miatt a
következő évben kerülnek megvalósításra. A 2020-as év céljai között szerepel kari szervezeti
struktúra megtervezése, a Minőségbiztosítási Bizottság működésének felülvizsgálata,
valamint a kari minőségfejlesztési koncepció újraformálása. Megalkotásra kerül egy
minőségpolitikai dokumentum, amelyben a kar fő céljai fognak szerepelni időpontokkal
együtt. Ezt a Dékáni Hivatal fogja összeállítani december 31-ig, amely nyilvános lesz, így a
hallgatók is meg tudják tekinteni, nyomon tudják követni a Bizottság munkáját. A célok
között szerepel még a minőségirányítási struktúra létrehozása, az ehhez köthető tervet
szeptember végéig szeretnék kialakítani. A Minőségbiztosítási Bizottság összetételét is át
kívánják alakítani. A Bizottság eddig egy elnökből és kilenc tagból állt, a későbbiekben pedig
egy elnökből és tizennégy tagból fog állni. A 2021-es évre kitűzött célok között szerepel a
cselekvési terv kidolgozása. A képzéseknek, szakoknak a tantervét 5 évente felülvizsgálják.
Ezen szeretnének az OHV kérdőívek segítségével változtatni, javítani. Ehrenbeger Blanka
javasolja az OHV kérdőívekben szereplő kérdések pontosítását és a kérdőív rövidítését.
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Diczkó Dalma egyetértését fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a kérdőívnek kevesebb tételből
kellene állnia. Tóth Cintia tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy az OHV kérdőívek
eredményei az oktatók számára nem elérhetőek teljes mértékben, hanem csak azokat az
értékeléseket kapják meg, amelyek a negatív visszajelzésekkel operálnak. Beszámol róla
továbbá, hogy a delegáltképzések harmadik alkalmán sor kerül a HÖK bemutatására,
javasolja, hogy ezen az alkalmon több tisztségviselő is legyen jelen. Elmondja, hogy április 1jén egyeztetni fog Fábián Fannival és Varga Virággal a képzéstartással kapcsolatban.
Pásztor Katalin bejelenti, hogy Horváth Fanni kiküldte a képződők számára a
tréninganyagot. Beszámol róla továbbá, hogy egy mentor lefordította a pályázati
dokumentumokat angol nyelvűre a külföldi hallgatók számára.
Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy Földvári Anett elkészítette március 17-én a Doktori
programok felvételi időszakát népszerűsítő bejegyzést. Beszámol róla, hogy március 18-án a
honlap felületét szerkesztette. Már a Perspektíva szerkesztősége is megtalálható a weboldalon
a Szerkesztőség fül alatt. Március 21-én a Funfact Friday online eseménye került megtartásra
az Instagram oldalon. Beszámol róla továbbá, hogy Szokoly Fanni készített egy kérdőívet a
Mediagroup tagjai számára azzal kapcsolatban, hogy igényt tartanak- e online képzésre. Eddig
pozitívak a visszajelzések.
Antal Dániel bejelenti, hogy áprilistól megvalósul egy szabadtéri, hallgatóbarát rendezvény.
Beszámol róla továbbá, hogy március 29-én a végzősök számára szerveznek egy online
kérdezz- felelek eseményt a szakdolgozatleadással kapcsolatban. Elmondja, hogy
népszerűsítette a szombathelyi PPK csoportot, amelynek már 217 tagja van.
Gyura Réka bejelenti, hogy jelenleg zajlik az aktuális témahónap népszerűsítése. Elmondja,
hogy március 22-én volt egy megbeszélése a tagokkal, amelyen egyeztettek a következő
hónap témájáról. Elmondja, hogy a következő témahónaphoz hozzákötik a Költészet napját, a
szerkesztőség arra készül, hogy verseket zenésít meg, valamint videókban olvas fel verset.
Diczkó Dalma bejelenti, március 18-án Szabó Krisztinával elmentek az EHÖK irodába az
informatikai beszerzésért. Beszámol róla továbbá, hogy március 19-én részt vett a Gólyatábor
további főszervezőivel és koordinátoraival a közösségfejlesztő eseményen. Március 23-án
részt vett a Vezetői Értekezleten. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy Zsolnai Anikó kérte a
HÖK-öt, hogy abban az esetben, ha a kari tanács hallgatói frakciója jelen lesz a Kari
Tanácson, akkor szíveskedjenek kérdéseket megfogalmazni akkor, amikor véleményezésre
kerülnek a rektori pályázatok. Elmondja, hogy március 17-én részt vett az EHÖK Elnökségi
ülésen, amelyen jelen volt Szalay Péter és Horváth Zoltán. Tájékoztatja az Elnökséget, hogy
az ELTE elnyert az Európai Unió felsőoktatási pályázatán belül 60 milliárd forintot.
Beszámol róla továbbá, hogy részt vett egy megbeszélésen a Kft-vel, amelyen szó esett a
Műveltetőről, amelynek késik az építési engedélye. Áprilisi nyitást terveztek, ugyanakkor ez
az időpont kitolódik a Pandémia miatt.

2. Napirendi pont: Animátori Kör programjai, annak népszerűsítése, valamint
koncentrálás az idősebb Animátorok lehetőségeire
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Fekete Anna tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy egyeztetett Ulveczki Annával az idősebb
Animátorok lehetőségeiről. Ulveczki Anna a továbbképzés koncepcióját javasolta, melynek a
megvalósítása szekciókban történne. Szabó Krisztina álláspontja szerint az idősebb
Animátorok kevésbé igénylik, hogy egymásnak tartsanak képzéseket, ezért ebben az esetben
szükség van trénerekre. Hangsúlyozza továbbá az igényfelmérés fontosságát is. Zsolnai
Dorottya elmondja, hogy a HÖOK Vezetőképzőn egyeztetett a tréningtartókkal, akik szívesen
vállalják az egyes karokon az érveléstechnika képzés megtartását.
Szabó Krisztina felveti a két Animátor koordinátor szükségességét. Véleménye szerint
előremutató lenne a képződő Animátorok mellett az idősebb Animátorokra is koncentrálni.
Diczkó Dalma javasolja, hogy ezen kérdés kerüljön letisztázásra még mielőtt Pintér Mihállyal
egyeztet az Elnökség az Alapszabálymódosítással kapcsolatban. Kéri a jelenlévőket, hogy
szíveskedjenek ezt a lehetőséget a következő Elnökségi ülésig átgondolni.

3. Napirendi pont: Utódlások
Zsolnai Dorottya javasolja, hogy a hét folyamán kerüljön sor titkos szavazásra a
Kommunikációs bizottsági tag tisztséget betöltő személy utódlásának kérdésében. Diczkó
Dalma elrendeli, hogy az Elnökség elektronikus úton, titkos szavazással döntsön a személyi
ügyben.
Tóth Cintia tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy Takács Annának ez az utolsó féléve, így a
tisztségét nem tudja majd a következő szemeszterben vállalni.

4. Napirendi pont: Egyebek
Diczkó Dalma elmondja, hogy a közérdekű adatbekérés a tisztségviselői közéleti
ösztöndíjakra vonatkozik.
Nem érkezett több bejelentés, így Diczkó Dalma az ülést 20:13 perckor lezárja.

Budapest, 2021. március 27.

Diczkó Dalma
elnök
ELTE PPK HÖK

Szőke Júlia
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK

4

