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. április 13. (18:30-20:03)
Helyszín: Microsoft Teams felület
Jelenlévők:
1. Diczkó Dalma

Elnök

2. Szőke Júlia

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. Pásztor Katalin

Külügyi Bizottság elnöke

9. Fekete Anna

Rendezvényszervező Bizottság elnöke

10. Gyura Réka

Perspektíva főszerkesztő

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

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
1.

Beszámolók

2.

ELTE PPK HÖK Alelnökének kinevezése

3.

EHÖK Kabinet személyi ügyei
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4.

Rektorválasztás aktualitásai

5.

Animátori Kört érintő aktualitások

6.

Küldöttgyűlés időpontjának kijelölése

7.

Utódlások kérdése

8.

Alapszabály módosításával kapcsolatos információk

9.

Egyebek

Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a meghívóban rögzített
napirendi pontokat.

1. Beszámolók
Ehrenberger Blanka beszámol arról, hogy április 19-27.-ig lesz még egy fellebbezési időszak.
Elindultak a kari pályázatok. Továbbá elmondja, hogy a rendkívüli szociális pályázatokkal
foglalkozik.
Szabó Krisztina bejelenti, hogy április 9-én részt vett az EHÖK Gazdasági Bizottság ülésén.
Elmondja, hogy Szabó Tamással egyeztettek a Gólyatábort illetően. Ezen felül egyeztetett
Kalmár Bellával az elmaradt éves beszámolók kapcsán.
Tóth Cintia bejelenti, hogy a Delegált Képzések befejeződtek. Elmondja, hogy április 14-én
tesznek vizsgát a képződők. Elmondása szerint a képzésre érkezett visszajelzésekből többet fel
tudtak használni. Beszámol arról, hogy megközelítőleg 150 szakdolgozat határidővel
kapcsolatos kérvény érkezett be hozzájuk. Ezek elbírálásánál elmondása szerint 2 héttel
hosszabbítják meg a leadási határidőt. Több esetben tapasztalta azt, hogy ennél nagyobb
időkeretre érkeztek be kérések. Ezek esetében általánosan került meghatározásra plusz 3 hét
haladék. Ezzel azonban nem értett egyet, mivel szerinte nem veszi figyelembe eléggé az egyéni
helyzeteket. Továbbá elmondja, hogy Diczkó Dalmával és Kunsági Évával egyeztetett az
elmúlt időszakban.
Antal Dániel bejelenti, hogy a legutóbbi Elnökségi ülés után egyeztetés történt a májusi
programokat illetően. Elmondja, hogy a májusi hónapra egy közös bicikli túrát terveznek,
amely célkitűzése az autizmus spektrum zavarral élő személyek támogatása. Továbbá egy
közös túrázást terveznek geo-catchingel összekötve.
Pásztor Katalin bejelenti, hogy az EHKB-vel közösen egy projekten dolgoznak, mely
kapcsán készítettek egy kérdőívet, hogy felmérjék a hallgatók hozzáállását az Erasmus
programhoz. Elmondja, hogy a kérdőív többek között azt vizsgálja, hogy miért nem mennek
Erasmusra a hallgatók, vagy hova mennének szívesen. Továbbá beszámol arról, hogy az új
mentoroknak tréninget szerveztek.
Zsolnai Dorottya bejelenti, hogy a legutóbbi Elnökségi ülés után részt vett az EHÖK KMRI
megbeszélésén. A megbeszélésen az egész egyetemmel foglalkozó marketingesek kifejtették,
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hogy szorosabb kapcsolatot szeretnének kialakítani a kai Kommunikációs Bizottságokkal.
Elmondta, hogy az összegyetemi marketingesek célja, hogy egy egységesen kinéző ELTE-s
arculatot hozzanak létre, melynek célja az lenne, hogy a diákokban a kari identitáson túl az
egyetemi identitást is erődítsék. Továbbá felhozták azt az ötletet, hogy a TikTok felületre is
készüljön tartalom, hogy az egyetemre jelentkező diákoknak ott is szem előtt legyen az
egyetem, kiemelten a felvételi időszakban. Ezen felül beszámolt arról, hogy az összegyetemi
marketingesek az egész ELTE-t átfogó játékokat szeretnének, ahol nyereményeket is
kisorsolnának. Ezen felül a Neptun hirdetőfelület is szóba került. Elmondta továbbá, hogy
Ongai Kata felkérésre került, amit el is fogadott. Április 4-éna Perspektíva tagjaival tartottak
megbeszélést, a költészet napi anyagokkal kapcsolatban. Április 8-án részt vett a delegált
képzésen. Beszámolt továbbá a Mediagroup működéséről. Megemlíti továbbá, hogy az
Elnökségi ülés jegyzőkönyvei feltöltésre kerültek a honlapra.
Szőke Júlia bejelenti, hogy Kassai Józseffel április 12-én elkészítették az alelnöki tisztségre
vonatkozó Átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Elmondja, hogy ugyanezen a napon részt vett az
Ellenőrző Bizottság ülésén, ahol ő vezette még a jegyzőkönyvet.
Fekete Anna bejelenti, hogy a „LOL-os bajnokság” zökkenőmentesen lezajlott és jól sikerült.
Ezen felül beszámol arról, hogy egy online karibuli is megszervezésre került. Elmondja, hogy
részt vett a delegált képzésen. Beszámol arról, hogy a képzéshétvégék szervezésével
kapcsolatban egyeztetés történt az animátor szülőkkel, valamint a szervezetfejlesztőkkel.
Elmondja, hogy a továbbképzéssel kapcsolatban is zajlik a szervezés. Végül, beszámol róla,
hogy egy álommesélős workshop is szerveződik.
Gyura Réka bejelenti, hogy Ongai Kata felkérésre került. Tájékoztatja arról a jelenlévőket,
hogy a szerkesztőségi tagokkal többször volt megbeszélésük és a Költészet napi tartalmak is
kiadásra kerültek. Ehhez kapcsolódóan szerveztek egy nyereményjátékot, amely sok követőt
hozott a lapnak.
Bodócs Dóra tájékoztatja a jelenlévőket megválasztásáról.
Diczkó Dalma bejelenti, hogy az EHÖK Elnökségi ülésen egyeztettek a rektorválasztással
kapcsolatban. Tájékoztatja a jelenlévő tagokat, hogy részt vett a delegált képzésen. Elmondja,
hogy egyeztetett a szervezetfejlesztőkkel a 29-es tábor időpontjáról, mely végső időpontjaként
a július 26-28 közti idősávot jelölték meg. Jelzi a jelenlévők felé, hogy megbeszélés folyik a
pszichológia BA záróvizsgájának prezentációs idejének lecsökkentéséről. Továbbá elmondja,
hogy a Vezetői értekezleten szóba került a következő egyetemi félév megkezdésének módja.

2. Napirendi pont: ELTE PPK HÖK Alelnökének kinevezése
Diczkó Dalma tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Kassai József lemondott alelnöki
tisztségéről, helyére Szőke Júlia került megválasztásra. Szőke Júlia lemondott EB elnöki
tisztségéről, helyére Bodócs Dóra Luca került megválasztásra.

3. Napirendi pont: EHÖK Kabinet személyi ügyei
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Diczkó Dalma tájékoztatja a jelenlévő tagokat az EHÖK Kabinet személyi ügyeiben történő
változásokról.

4. Napirendi pont: Rektorválasztás aktualitásai
Diczkó Dalma beszámol a rektorválasztással kapcsolatos hírekről, továbbá tájékoztatja az
Elnökséget, hogy a Szenátus ülése április 19-én lesz megtartva. Biztosítja a tagokat, hogy az
Elnökség álláspontja mentén fog szavazni.

5. Napirendi pont: Animátori Kört érintő aktualitások
Fekete Anna tájékoztatja a jelenlévőket a tervezett képzések konkrét időpontjáról. Tóth
Cinita érdeklődik, hogy a tervezett képzések menete megegyezik-e a korábbi képzések
menetével. Fekete Anna elmondja, hogy történt szelekció és pár változtatás, de nagyrészt követi
a korábbi képzések felépítését. Diczkó Dalma hozzáfűzi, hogy a későbbiekben még lesznek
további megbeszélések a részletekkel kapcsolatban.

6. Napirendi pont: Küldöttgyűlés időpontjának kijelölése
Diczkó Dalma ismerteti a Küldöttgyűlés fő célkitűzését, valamint a jelenlévők egyeztetik a
gyűlés időpontját, melyet 05.06-ra szavazzák meg.

7. Napirendi pont: Utódlások kérdése
Diczkó Dalma jelzi a jelenlévők felé, hogy amennyiben még nem tették meg, szíveskedjenek
kidolgozni az utódlás menetét. Tóth Cintia kifejti, hogy Takács Anna az őszi szemesztertől nem
tudja vállalni tisztségét. Tóth Cintia kérésére Diczkó Dalma válaszában kifejti, hogy a május
végi tisztségátadást tartaná célszerűnek.

8. Napirendi pont: Alapszabály módosításával kapcsolatos információk
Diczkó Dalma ismerteti az Alapszabály módosításának tervezett menetét. Továbbá
tájékoztatja az Elnökséget, hogy több megbeszélés keretén belül fogját áttekinteni az adott
bizottsághoz tartozó feladatköröket. Hangsúlyozza az Ongai Kata által betöltött
Kommunikációs bizottsági tag tisztség feladatkörére vonatkozó változtatásokat.

9. Napirendi pont: Egyebek
Diczkó Dalma ismerteti a tagsággal, hogy fennáll egy hallgató és egy oktató közti konfliktus,
mely az online oktatás technikai hátteréből eredeztethető. A diák a 2 hiányzása mellé, egy
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alkalommal 10 perc késéssel lépett be az órára kamera nélkül, amelyet az oktató hiányzásnak
vett és ezért a hallgató lehúzásra került a kurzusról. A hallgató jelenlegi féléve az utolsó, így ez
az incidens veszélyezteti a diplomaszerzését. Diczkó Dalma kikéri az Elnökség véleményét. A
jelenlévő tagság nem ért egyet az oktató álláspontjával.
Diczkó Dalma ismerteti, hogy kaptak egy hallgatói levelet amely az Általános pszichológia
szigorlatot mentetét bírálta. Azt kifogásolta, hogy a félévközi zárthelyi dolgozat az elért
eredménytől függetlenül hivatalos próbálkozásnak számít. Elmondja, hogy Király Ildikóval és
Varga Katalinnal egyeztetni fog ezzel kapcsolatban.
Nem érkezett több bejelentés, így Diczkó Dalma az ülést 20:03 perckor lezárja.
Budapest, 2021. április. 20

Diczkó Dalma
elnök
ELTE PPK HÖK

Bodócs Dóra Luca
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
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