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Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Hallgatói Önkormányzat 

1075 Budapest 

 Kazinczy utca 23- 27. 

Tel., Fax.: 061/461-4500/3470 

 
 

 Diákjóléti Bizottsági ülés 

 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2022. március 21. (14:30-15:42) 

Helyszín: KAZY 
 

 

Jelenlévők: 

 

1. Fejes Zsófia    Diákjóléti Bizottság elnöke  

2. Lillik Dóra                                    Pályázati- és kollégiumi referens 

3. Németh Fanni                               Esélyegyenlőségi referens 

4. Téglási Berta   Ellenőrző Bizottsági elnök 

 

Az ELTE PPK HÖK Diákjóléti Bizottsági ülése 3 mandátummal határozatképes. 

Fejes Zsófia javaslatára az ülés jegyzőkönyvvezetője Téglási Berta. 

A javaslatot a Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők: 

 

 

1. GT/G7 közéleti ösztöndíjak 

2. Kari pályázatok átbeszélése, TDK pályázat 

3. Adománygyűjtés 

4. Mindenki segít nap 

5. A félév további tervei 

6. Egyebek 
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A Bizottság 3 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a meghívóban rögzített 

napirendi pontokat. 

 

1. GT/G7 közéleti ösztöndíjak 

 

Fejes Zsófia bejelenti, hogy a gólyahét és a gólyatábor folyamán a pozíciókból származó 

közéleti ösztöndíjaknak a problémája megoldódni látszik. Sok embert mozgósítottak ez ügyben. 

Fejes Zsófia azt mondja, hogy ezen ösztöndíj a gólyahét főszervezői párosát és a koordinátori 

csapatát egyaránt megilleti. Ezen ügynek a későbbi fejleményeiről majd tájékoztatja a Bizottság 

tagjait.  

 

2.Kari pályázatok átbeszélése, TDK pályázat  

 

Fejes Zsófia felkéri Lillik Dórát, hogy számoljon be a Kari Ösztöndíjbizottság üléséről, 

ismertesse a jelenlévőkkel az ott elhangzott információkat, hasznos tudnivalókat.  

A továbbiakban Fejes Zsófia a Tudományos Diákkör pályázatáról számol be a bizottsági 

tagoknak, továbbá közli velük, hogy erről megosztott velük már egy Google Dokumentumot, 

amiben minden hasznos információt megtalálnak. 

 

3.Adománygyűjtés 

 

Fejes Zsófia felkéri Németh Fannit, hogy számoljon be az utóbbi időkben és a jelenleg 

is zajló adománygyűjtésről. Németh Fanni a következőket közli: Március elején vette kezdetét 

az adománygyűjtés. A HÖK irodába történt a gyűjtés, minden adománytárgyat feljegyeztek egy 

adatbázisba cheklist szerűen. Sajnálatos módon azt vették észre a múlt hónapban, hogy lopás 

történt, ezért átszámolták az összes eddig beérkezett adományt. Úgy tűnt számukra, hogy az 

adatbevitelben probléma történt. Amik eddig beérkeztek az irodába, azokat kiszámolták, hogy 

mi mennyit ér, így ebből kifolyólag, hogy mennyi lehetett a pontos kár. A múlthét folyamán az 

adományok át lettek helyezve egy másik raktárba.  

Fejes Zsófia azt mondja, hogy jelenleg várnak autókat, amik még több adományt fognak 

hozni a raktárunkba, ezen túlmenően pedig olyan autók érkezését is várjuk, amik a fent említett 

adományokat már a határra tudják elszállítani.  

Fejes Zsófia azt mondja a jelenlévőknek, hogy a HÖOK minden tavasszal 

adománygyűjtést rendez, ebben az évben kifejezetten az ukrán menekültek számára. A HÖOK  

 

 

azzal az ötlettel állt elő, hogy a jelenleg fennálló adománygyűjtő helyet a PPK-n tartsák fenn 

későbbre és az oda beérkező adományok ezentúl kerüljenek bele a HÖOK-os adományalapba. 

Arra kéri Fejes Zsófia a jelenlévőket, hogy osszák meg gondolataikat erről az ötletről.  
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Németh Fanni megosztja információit a nemrég lezajlott Esélyegyenlőségi napról, ami 

Lágymányoson került megrendezésre. 

 

4.Mindenki segít nap 

 

Fejes Zsófia bejelenti, hogy most fontos feladata a Bizottságnak, hogy találjanak egy 

megfelelő dátumot a hamarosan megrendezésre kerülő “Mindenki segít” napnak. Eddig 

felmerült lehetséges dátum április 25-e és az akörüli napok. Ezek után Fejes Zsófia ismerteti a 

szervezeteket, akik szívesen részt vennének a “Mindenki segít” napban és fogadnák azon 

egyetemistákat, akik részt vennének ezen eseményen. Ezenkívül arra kéri a jelenlévő tagokat, 

hogy ők is gondolkozzanak és gyűjtsenek potenciális szervezeteket. Erről legközelebb jövőhét 

hétfőn tárgyalnak 14:30-tól. Ha megtörtént a megbeszélés és a brainstorming, akkor 

elkezdődhetnek a felkérések és a személyes megkeresések e-mail formájában. Ezek után 

várhatóan április elején elkezdődhet a hivatalos promózása, meghirdetése az eseménynek. 

Szóba jött, hogy esetleg sütivásárral össze lehetne kötni a “Mindenki segít” napot. a jelenlévők 

vevők az ötletre.  

A majd megtörténő újabb brainstormingon megbeszélik, hogy pontosan hogyan 

történjen az esemény promózása.  

 

 

5. A félév további tervei 

 

Fejes Zsófia közli a Bizottsággal, hogy a félév további tervei között van az előbb 

megbeszélt “Mindenki segít” nap.  

Továbbá tervben van egy segítő kézikönyv elkészítése, amiben tájékozódni lehet afelől, 

hogy mit tehet, hova fordulhat valaki, akit szexuális zaklatás ért.   

 

6. Egyebek 

Fejes Zsófia megköszöni a beérkezett beszámolókat, amik a mai napon lezajló 

Küldöttgyűlésre elengedhetetlenek.  

A következő hónapban megrendezésre kerül egy, az egész HÖK-öt érintő összetartás, 

amivel kapcsolatban lelkesen invitálja a jelenlévő tagokat, hogy ha tudnak, mindenképpen  

 

 

vegyenek részt rajta. Ennek pontos dátuma majd a későbbiekben lesz megszavazva közösen.  

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy tervezik-e a következő félévben megtartani a jelenlegi 

pozíciójukat. Németh Fanni azt válaszolja, hogy igen, viszont Lillik Dórának ez az Erasmus 

jelentkezésének teljesülésétől függ, ami majd a következő hónapban derül ki.  
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Nem érkezett több bejelentés, így Fejes Zsófia az ülést 15:42 perckor lezárja. 

 

 

 

Budapest, 2022. március 21.  

 

 

 

     Fejes Zsófia  Téglási Berta 

          elnök                                                                                               elnök 

Diákjóléti Bizottság                                                                        Ellenőrző Bizottság 

  ELTE PPK HÖK                                                                             ELTE PPK HÖK 

  

 


