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 Elnökségi ülés 

 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Jegyzőkönyv 

2022. április 04. (17:30-19:42) 

Helyszín: KAZY 
 

 

Jelenlévők: 

 

1. Diczkó Dalma   Elnök 

2. Szőke Júlia    Alelnök 

3. Horváth Szonja   Gazdasági Bizottság elnöke 

4. Fejes Zsófia    Diákjóléti Bizottság elnöke  

5. Zsolnai Dorottya   Kommunikációs Bizottság elnöke 

6. Tóth Cintia    Tanulmányi Bizottság elnöke 

7. Bölcskei Dalma   Külügyi Bizottság elnöke 

8. Fekete Anna              Rendezvényszervező Bizottság elnöke 

9. Gál Anna    Perspektíva főszerkesztő 

10. Ehrenberger Blanka                    Vendég 

11. Téglási Berta   Ellenőrző Bizottsági elnök 

 

Az ELTE PPK HÖK Elnökségi ülése 8 mandátummal határozatképes. 

Diczkó Dalma javaslatára az ülés jegyzőkönyvvezetője Téglási Berta. 

A javaslatot az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag elfogadta. 

 

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők: 
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1. Kari buli promó videó és azzal kapcsolatos visszajelzések 

2. Aktualitások és beszámolók 

3. Gólyatábor szervezésével kapcsolatos tudnivalók 

4. Költségvetéssel kapcsolatos tudnivalók 

5. Egyebek 

 

Az ülés előtt történt egy napirendi pont módosítás. Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 

tartózkodással egyhangúlag elfogadta a meghívóban rögzített napirendi pontok módosítását.  

 

1. Kari buli promó videó és azzal kapcsolatos visszajelzések 

 

Diczkó Dalma azzal kezdi az ülést, hogy közli az Elnökség tagjaival, hogy milyen 

visszajelzéseket kapott a Hawaii témájú karibulinak a promóvideójával kapcsolatban. Ezen 

videót Szupkay Benedek rendezte és készítette el és az Animátor Körnek 2 tagja szerepelt 

benne. Sajnálattal közli velünk Diczkó Dalma, hogy a visszajelzések következtében el kellett 

távolítani ezt a videót a #mediagroup Facebook oldaláról és a Youtube-ról is. Ennek az oka, 

hogy elhangzik benne egy félreérthető, sejtető mondat, ami könnyen utalhat arra, hogy a HÖK 

ezen bulikból befolyó pénzügyi keretet igazságtalanul használja fel saját célra. Az Elnökség 

tagjai kifejezik meglepődésüket, miszerint ők nem vették észre ennek a mondatnak a negatív 

értelmezhetőségét. Diczkó Dalma viszont közli, hogy neki feltűnt és mivel néhány idősebb 

hallgatótól is visszahallotta ezt, ezért döntöttek a videó eltávolítása mellet. Így nem tudja majd 

senki felhasználni, esetlegesen rossz célra, vagy más, felsőbb körökbe elterjeszteni rossz hírrel, 

ha valaki félreértené ugyanilyen módon. Zsolnai Dorottya csatlakozik a mondandóhoz, 

miszerint Szupkay Benedekkel már közölték a döntést és az okát, de nyomatékosították róla, 

hogy nem történt semmi tragédia, még időben és megfelelően közbeavatkoztak, viszont ezentúl 

a procedúra az lesz, hogy a következő ehhez hasonló promó videókat Diczkó Dalmának is meg 

kell néznie és majd csak az ő hozzájárulásával kerülhet ki a Youtube-ra. A mostani promó 

videót pedig Szupkay Benedek megfelelően átírja és majd úgy kerülhet fel újra a nyilvánosság 

elé. Diczkó Dalma megkérdezi az esetről a jelenlévő tagokat. Gál Anna azzal az ötlettel áll elő, 

hogy Szupkay Benedek a kész szövegkönyvet mutassa be Diczkó Dalmának még a forgatás 

előtt, hogy át tudja nézni és jelezni, ha bármi kifogásolhatót talál, hogy ne a kész videót kelljen 

átalakítani nehézségek árán. Fejes Zsófia és Zsolnai Dorottya azt vitatják, hogy szerintük a 4 

perc már kicsit hosszú volt ennek a videónak, ezért a következőnek azt ajánlják, hogy legyen 

rövidebb. Zsolnai Dorottya mondta is, hogy meghúzták a határt 1-1,5 percnél. Még egy 

elhangzó információ, hogy a következő ilyen rövid promó videó a soron következő sörpongról 

fog szólni majd. 

Ezek után Zsolnai Dorottya 17:50 perckor elhagyta az ülést. 
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2. Aktualitások és beszámolók 

 

Diczkó Dalma felkéri a jelenlévőket, hogy számoljanak be az esetleges aktualitásaikról 

a Bizottságaikban. 

Fejes Zsófia beszámol arról, hogy folyamatban van a “Mindenki segít” nap szervezése. 

Több személyt és szervezetet is felkerestek már ez ügyben és tőlük várják jelenleg is a 

válaszokat. Ezzel a nappal kapcsolatban pályázatot fognak kiírni, mert kitűzőkre lesz 

szükségük. Fejes Zsófia azt a kérdést intézi Diczkó Dalmához, hogy utánakérdezett-e már a 

Diákjóléti Bizottság kifizetéseinek, mire Diczkó Dalma azt válaszolja, hogy igen és már 

folyamatban van a dolog. 

Horváth Szonja beszámol arról, hogy megrendelte az okleveleket a májusban 

megrendezésre kerülő Animátor Avatásra. Az esetleges csúszás veszélye miatt 

nyomatékosította a céggel, hogy május 6-ig mindenképpen kézhez szeretnénk kapni őket. 

Bölcskei Dalma arról számol be, hogy sikeresen folynak a Mentorképzések. Ezen kívül 

elkezdte keresni a megfelelő utódját. Eddig a legesélyesebbnek Tóth Dorkát találta, aki 

esetleges nemzetközi kiutazások és tanulmányok miatt sajnos nem biztos, hogy el tudná fogadni 

a pozíciót, de majd közli velünk a fejleményeket ezügyben. 

Erről átvezetve Diczkó Dalma közli az Elnökséggel azt a hírt, miszerint Harangozó 

Pálma elnyerte az Erasmus ösztöndíjat, így a következő félévben külföldön fogja folytatni a 

tanulmányait. Ezzel átadja a szót Tóth Cintiának, akit különösen érint ez az ügy, mivel ő nézte 

ki Harangozó Pálmát lehetséges utódjának.  

Tóth Cintia azt mondja, hogy több lehetséges utódon is gondolkodott Harangozó Pálma 

helyett, ám végső soron 2 ember között kell döntenie. Erről a döntésről kérdezi az Elnökségi 

tagok véleményét. Mindkét személy felkészítése és taníttatása időbe telne, csak más-más 

szempontokból, ezért az összes tag elmondja a véleményét, hogy melyikőjüket tartaná inkább 

megfelelőnek. A hallottak után Tóth Cintia megköszöni a véleményeket és közli, hogy 

átgondolja még a döntést. 

Ezek után Tóth Cintia felveti azt a kérdést, hogy mivel Harangozó Pálma jelenleg is 

pozíciót tölt be a HÖK-ben, ezért mi legyen, ha elutazik. Diczkó Dalma azt mondja, hogy mivel 

az aktuálpolitika eléggé középpontba helyezte a pedagógusok és tanárok helyzetét, ezért 

szerinte mindenképpen fontos lenne, ha a Tanárképzési referens Magyarországon tartózkodna 

az elkövetkezendő hónapokban. Ezek után Tóth Cintia azt kérdezi Diczkó Dalmától, hogy 

hogyan lehetne megoldani ezt a helyzetet, mert Harangozó Pálma nem szeretne feltétlenül 

lemondani a pozíciójáról. Felvetül az esetleges 6 hónapra, meghatározott időre kiadott pozíció 

lehetősége és akkor ha visszatér Harangozó Pálma, akkor tudná folytatni a feladatait. Ezt a 

helyzet szintén még kiforrásra vár.  
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Ezen kívül Tóth Cintia közli az Elnökséggel, hogy 9-étől kezdve minden szerdán 16:00-

tól részt vesz az EHÖK Elnökségi ülésein Diczkó Dalmával együtt. A mai napon Kari 

Tanulmányi Bizottsági ülésen vett részt. Továbbá jelenleg is nagy erőkkel folyik az ő 

felkészítése Diczkó Dalma által.  

Fekete Anna beszámol arról, hogy sikeresen lefolytak a szituációs képzések a most 

képződő animátoroknak március 28. és 30. között. Továbbá megtörtént a várva várt Avatás 

március 31-én, ahol 2 évre visszamenőleg felavattak minden Animátort és veteránt. Ennek 

lezárásaképpen pedig sikeresen lezajlott a Hawaii témájú karibuli is. A mostani héten pedig 

éppen folynak az utolsó képzések, amiket kizárólag a szülők tartanak a képződő családjaiknak.  

Szőke Júlia arról számol be, hogy kapott egy megrendelő lapot, de nem tudja, hogy 

milyen adatokat kell beleírni, ezért kéri majd Horváth Szonja segítségét ebben az ügyben, aki 

azt válaszolja, hogy természetesen szívesen a segítségére lesz. 

Még Fejes Zsófiának maradt egy olyan beszámolnivalója, miszerint Lillik Dóra is 

elnyerte az Erasmus ösztöndíjat, így az ő helyére is kell találnunk hamarosan egy megfelelő 

személyt.  

 

3. Gólyatábor szervezésével kapcsolatos tudnivalók 

 

Diczkó Dalma közli az Elnökséggel, hogy minden héten folynak a megbeszélések az 

EHÖK tagjaival. Ezen találkozókon az összes többi kar HÖK Elnöke is jelen van. Ezen a héten 

szombaton újra szerveznek egy terepbejárást Zánkán, amire csatlakoznak a gólyatábor 

koordinátorai is a főszervezőkhöz. Így meg tudják nézni újból együtt a pontos, számunkra 

kijelölt helyet, hogy fejben el tudják dönteni, hogy hova helyezzék el a fontosabb helyszíneket, 

mint például a főhadiszállást. A fix helyünk még szervezés alatt van, mert lehet, hogy a TÓK 

igényt tart a területünk felére, viszont Diczkó Dalma terület cserét javasol nekik. Az ELTE 

karai közül az ÁJK, az IK és a TTK nem tart velünk erre a közös gólyatáborra.  

 

4. Költségvetéssel kapcsolatos tudnivalók 

 

Diczkó Dalma a PPK költségvetését prezentálta az Elnökség tagjainak.  

 

 

5. Egyebek 

 

 

Nem érkezett több bejelentés, így Diczkó Dalma az ülést 19:42 perckor lezárja. 
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Budapest, 2022. április 04.  

 

 

Diczkó Dalma Téglási Berta 

        elnök elnök 

ELTE PPK HÖK Ellenőrző Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 

  

 


