Elnökségi ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2022. április 25. (17:30-19:52)
Helyszín: KAZY
Jelenlévők:
1. Diczkó Dalma

Elnök

2. Szőke Júlia

Alelnök

3. Szabó Anna

Szombathelyi ügyekért felelős alelnök

4. Horváth Szonja

Gazdasági Bizottság elnöke

5. Fejes Zsófia

Diákjóléti Bizottság elnöke

6. Zsolnai Dorottya

Kommunikációs Bizottság elnöke

7. Tóth Cintia

Tanulmányi Bizottság elnöke

8. Bölcskei Dalma

Külügyi Bizottság elnöke

9. Fekete Anna

Rendezvényszervező Bizottság elnöke

10. Ehrenberger Blanka

Vendég

11. Tóth Dorottya

Vendég

12. Szupkay Benedek

Vendég

13. Szépréti-Nagy Dorka

Ellenőrző Bizottsági tag

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

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok a következők:
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1. Aktualitások és beszámolók
2. HÖOK-on történt események
3. Beszámoló a Gólyatábor alakulásáról
4. Egyebek
Az Elnökség 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a meghívóban rögzített
napirendi pontokat.

1. Aktualitások és beszámolók
Diczkó Dalma 17:40 perckor elkezdi az ülést. Diczkó Dalma elmondja, hogy Várnai
Olivér lemondott HÖK-ös pozíciójáról. Továbbá elmondja, hogy egy OHÜB ülésen nem lett
elfogadva a PPK előterjesztése, miszerint pszichológia BA-n vizsgakurzust lenne szükséges
indítani a szigorlati előfeltételt jelentő tárgyak esetében. Diczkó Dalma behozza a külföldi
hallgatók szociális alapon igényelhető ösztöndíjának témáját, Fejes Zsófia megerősíti, hogy
jelenleg nincs lehetőségük ilyet megpályázni.
Horváth Szonja beszámol, hogy április 6-án EHÖK Gazdasági ülés volt, ahol az
EHÖK költségvetési beszámolóját tekintették át a 2021-es évre, amely el lett fogadva a
küldöttgyűlésükön, így elkezdi készíteni a PPK költségvetését is.
Fekete Anna elmondja, hogy megszületett a Vezetőképző tábor szekcióvezetőinek
listája. Arról is beszámol, hogy részt vett az EHÖK Küldöttgyűlésén. Megemlíti azt is, hogy
az Animátori Körben szervezett mindkét Megvendégelés jól sikerült, azonban alacsony volt a
képződők létszáma - utóbbival kapcsolatban az animátor koordinátor már tett további
lépéseket. Ezzel kapcsolatban Diczkó Dalma elmondja, hogy az eseményt két nappal
korábban a Szolgáltató Kft. le akarta mondani - annak ellenére, hogy az előre egyeztetve volt
- mert egy másik esemény is zajlott volna ugyanakkor a helyszínen. Végül ezek
párhuzamosan zajlottak, azonban az együttműködés nem volt zökkenőmentes.
Tóth Cintia beszámol arról, hogy az elmúlt időszakban részt vett a szociális
támogatások kiértékelésén, EHÖK Elnökségi ülésén, EHÖK gólyatábori megbeszélésen és
EHÖK Küldöttgyűlésen. Elmondja azt is, hogy több hallgatónak is problémája akadt a
szakdolgozat leadásával, illetve más karokról a szabadon választott tárgyak elfogadtatásával,
azonban dolgoznak a megoldáson.
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Szőke Júlia beszámol arról, hogy az április 22-24-ei HÖK-ös Összetartás sikeresen
lezajlott.
Fejes Zsófia elmondja, hogy a tavaszi szünet előtt összegyűltek a szociális
támogatások bírálói és visszajelzést adtak és kaptak, valamint az EHÖK meghatározta nekik
járó közéleti ösztöndíj összegét is. A legutóbbi SZÖB-ön nem tudott részt venni, azonban
külön konzultált az illetékes személlyel. Elmondja, hogy sikeresen lezajlott a Mindenki Segít
Nap is, azonban a sütivásár elmaradt. Beszámol arról is, hogy májusban kiírásra kerülnek
majd az ösztöndíjak, melyeknek a sportösztöndíj is részét fogja képezni. Fejes Zsófia és Tóth
Cintia jelzik, hogy a következő félévben feltehetőleg lesz 2 olyan pozíció a Hallgatói
Önkormányzatban, amely online kerül majd betöltésre.
Zsolnai Dorottya elmondja, hogy az elmúlt hetekben kerültek ki posztok a Budaörsi
Napokról, a TDK felkészítő felhívásról, a Tudományperspektíva jelentkezésről, az ukrán
hallgatók szociális támogatásáról, a Mindenki Segít Napról, az Önkéntes Körről és a
Honorácior státuszról a főoldalon, a szakos csoportokban, és Instagramon is. Szupkay
Benedekkel és Szokoly Fannival átbeszélték a Sörpong promóciós videóját, mely nagy
népszerűségnek örvendett. Beszámol továbbá arról, hogy Kende Annával megbeszélése volt
arról, hogy növelni kéne a Pszichológiai Intézet social media láthatóságát, erről a következő
hetekben tovább fognak tárgyalni. Emellett április 21-én elkezdte betanítani utódját.
Bölcskei Dalma elmondja, hogy lezajlottak a mentorképzések, emellett pedig kari
utazási pályázatok bírálása zajlik.

2. HÖOK-on történt események
Diczkó Dalma elmondja, hogy jól sikerült a Vezetőképző, valamint megköszöni a
részvételt a jelenlévő tagoknak.

3. Beszámoló a Gólyatábor alakulásáról
Diczkó Dalma elmondja, hogy a gólyatábor szervezése rendben halad, és a PPK
minden programját meg fogja tudni szervezni anélkül, hogy más karokhoz kéne
alkalmazkodni, valamint az étkezések is egyedül fognak történni.

4. Egyebek
Diczkó Dalma elmondja, hogy május 10-én Ügyvivő elnökválasztó Küldöttgyűlés
lesz, melyhez május 5-ig kell leadnia az elnökségnek a beszámolóit.
Nem érkezett több bejelentés, így Diczkó Dalma az ülést 19:52 perckor lezárja.
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Budapest, 2022. április 25.

Diczkó Dalma
elnök
ELTE PPK HÖK

Szépréti-Nagy Dorka
tag
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
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