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Elnökségi ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2021. szeptember 16. (18:30-19:55)
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület
Jelenlévők:
1. Diczkó Dalma

Elnök

2. Szőke Júlia

Alelnök

3. Horváth Szonja

Gazdasági Bizottság elnöke

4. Ehrenberger Blanka

Diákjóléti Bizottság elnöke

5. Tóth Cintia

Tanulmányi Bizottság elnöke

6. Bölcskei Dalma

Külügyi Bizottság elnöke

7. Gyura Réka

Perspektíva főszerkesztő

8. Szokoly Fanni

Médiáért felelős referens

(Zsolnai Dorottya megbízásából)
Vendégek:
1. Szokoly Fanni

Médiáért felelős referens

Az ELTE PPK HÖK Elnökségi ülése 6 mandátummal határozatképes.
Diczkó Dalma javaslatára az ülés jegyzőkönyvvezetője Bodócs Dóra Luca.
A javaslatot az Elnökség 6 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadta.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
Az Elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a meghívóban rögzített
napirendi pontokat.
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1. Beszámolók, aktualitások
Diczkó Dalma jelzi, hogy nem lesz átsorolás a 2021/22-e tanév őszi félévben. Elmondja,
hogy ez a koronavírus miatt lesz megvalósítva. Ismerteti, hogy október 15-ig kell visszasorolni
az átsorolt embereket, azonban nem világos, hogy ez hány embert érint a karon. Jelzi, hogy az
időpont azért problémás, mert a rendszeres szociális támogatásra így nem tudnak jelentkezni
ezek a hallgatók, továbbá amennyiben ezen okból kifolyólag passziváltatta magát az adott
személy, úgy a 4. szorgalmi hétre tudna visszacsatlakozni az oktatásba. Elmondja, hogy ez a 3
hiányzás miatt okozhat gondot, valamint más karokon a laborgyakorlatok végett. Továbbá
elmondja, hogy a kollégiumi jelentkezés is problémás lehet emiatt. Tóth Cintia kérdésére
Diczkó Dalma elmondja, hogy ez a tanulmányi alapú átsorolásban érintett diákokat érinti.
Diczkó Dalma jelzi, hogy valószínűleg az átsorolásban érintett diákoknak lesz egy külön
szociális támogatási időszak. Diczkó Dalma ismerteti, hogy a rendszeres szociális
támogatáshoz kötött bírálói bérek valószínűleg 600ft/ kérvény kifizetés mentén mozognak
majd. Ismerteti, hogy ISZTK kerethez lesz kötve a kifizetés és lesz áttolás, hogy azokon a
karokon is megfelelően ki legyenek fizetve a bírálók, ahol erre nem áll rendelkezésre megfelelő
keretösszeg. Diczkó Dalma jelzi, hogy lesz Gólyakupa az ELTE Feszten. Ismerteti, hogy az
EHÖK vezetőképző egy időben lenne az Animátor Körös Bevonó táborával. Elmondja, hogy a
Vezetőképző ingyenes és Zánkán lesz megtartva. Elmondja, hogy a vezetőképző tervezetét
előre meg fogják kapni a tagok, hogy össze tudják szervezni a két eseményt. Elmondja, hogy
ezzel kapcsolatban fog kimenni poszt, valamint egy Google Form.
18:50-kor Szőke Júlia megérkezik.
Diczkó Dalma rátér a Gólyabál témájára. Ismerteti, hogy az első és másodévesek is gólyáknak
számítanak, valamint tájékoztatja az Elnökséget a jegyárakról. Ismerteti, hogy Neptun
autentifikációhoz lesz kötve és az ELTE Shop elületén lesz megszervezve. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy járatsűrítés lesz a BKV-nál, valamint tárgyalásokat folytatnak a pulttal
kapcsolatban. Elmondja, hogy sok ott dolgozó emberre lesz szükség, megközelítőleg 120 főre.
Ebben számítanak az Animátori Körre és a dolgozók megközelítőleg 20.000 forint juttatást
fognak kapni 14-16 óra munkáért.
Szőke Júlia beszámol arról, hogy részt vett a Rekrutációs Bizottság ülésén, ahol
ismertették, hogy az ELTE Feszt jelenléti formában lesz megszervezve. Elmondja, hogy a
reggeli programon nem lesz szükséges a védettségi igazolvány, azonban az esti Gólyakupán
igen. Elmondja, hogy az Edukációt is jelenléti formában tervezi az Oktatási Hivatal.
Fekete Anna beszámol arról, hogy múlt héten csütörtökön Rendezvényszervező
Bizottsági gyűlés volt, ahol Ulveczki Anna ismertette, hogy milyen programokat terveznek a
következő időszakban. Elmondja, hogy Kállai Róbert megszavazásra került. Ismerteti, hogy a
most képződött animátoroknak csak egy képzéshétvégét terveznek az idő szűkössége miatt.
Gyura Réka ismerteti, hogy Gál Anna felkérésre került. Elmondja, hogy megkezdték a
munkafolyamatok átadását, valamint összegezte a fontos információkat. Ismerteti, hogy
Hangyás Eszter is felkérésre került főszerkesztő helyettesi pozícióba.
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Tóth Cintia ismerteti, hogy a Minőségbiztosítási Tanáccsal történt egyeztetés, amely
kapcsán a pedagógia alapképzés, valamint a fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzés kerül
majd átvizsgálásra. Elmondja, hogy mindkét szak esetében szükséges egy, az adott szakon
tanuló hallgató, azonban az utóbbi esetében nehézségekbe ütköztek ennek kapcsán. Beszámolt
arról, hogy szeptember 13-án ülésezett a Tanulmányi Bizottság, ahol a Delegált Képzésről esett
nagyrészt szó. Ismerteti, hogy a Delegált hétvége októberben kerül majd terveik szerint
megrendezésre, valamint, hogy jelenléti képzést szeretnének szervezni a képződő
delegáltaknak. Fekete Annával közösen megvitatják, hogy a Kutatók Éjszakájával kapcsolatos
pozíciós felhívások milyen ütemben kerüljenek kiírásra az Animátor Körös, valamint a Delegált
Körös csoportokba.
Bölcskei Dalma beszámol arról, hogy Lázár András Zsolt felkérésre került a Külügyi
bizottsági tag tisztségbe, melyet elfogadott és jelenleg a betanítási fázis zajlik. Elmondja, hogy
részt vett az EHÖK Külügyi Bizottságának ülésén, ahol a fő téma a teljes képzési időt az ELTEn töltő hallgató vízumszerzési problémája volt.
Szokoly Fanni Zsolnai Dorottya nevében beszámol arról, hogy a Mediagroup felvételi
eljárásban 8 új tag került felvételre. Elmondja, hogy a következő hétre egy csapatépítő
programot terveznek az új tagok integrálása érdekében, valamint egy szakmai napot is
szerveznek októberben.
Ehrenberger Blanka tájékoztatja az Elnökséget, hogy október első hetében szándékozik
felkérni utódját.
Horváth Szonja beszámol arról, hogy a Perspektíva különkiadásának szervezése zajlik.
Elmondja, hogy az árajánlattal kapcsolatos megbeszélések zajlanak már. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy a nagy darabszám miatt csúszásra lehet számítani. Elmondja, hogy a
képkeretekkel kapcsolatban már 3 árajánlat érkezett, amelyekből az egyik céggel már
megbeszéléseket folytatnak.

2. Választások időszakának átbeszélése
Diczkó Dalma ismerteti, hogy a Választási Határozatot az EHÖK Küldöttgyűlés szeptember
19-én fogja megszavazni. Ismerteti, hogy a kari Küldöttgyűlésbe mind a régi, mind az új
szakokról kell majd hallgatókat delegálni és kiemeli, hogy ezt az Alapszabály módosításba is
ki kell majd fejteni. Ismerteti a kari választás tervezett menetét, valamint elmondja, hogy Szőke
Júliával és Bodócs Dóra Lucával szeptember 17-én üléseznek majd a választások
lebonyolításával kapcsolatban.

3. Egyebek
Nem érkezett bejelentés.
Az „A félév tervezése, rendezvények egyeztetése”, a „Sportreferensi pályázatok áttekintése”,
valamint a „Visszajelzés a Gólyahétről” napirendi pontok elhalasztásra kerültek.
Nem érkezett több bejelentés, így Diczkó Dalma az ülést 19:55 perckor lezárja.
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Diczkó Dalma
elnök
ELTE PPK HÖK

Bodócs Dóra Luca
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
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