Elnökségi ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2022. május 02. (17:30-19:34)
Helyszín: KAZY
Jelenlévők:
1. Diczkó Dalma

Elnök

2. Szőke Júlia

Alelnök

3. Fejes Zsófia

Diákjóléti Bizottság elnöke

4. Zsolnai Dorottya

Kommunikációs Bizottság elnöke

5. Tóth Cintia

Tanulmányi Bizottság elnöke

6. Bölcskei Dalma

Külügyi Bizottság elnöke

7. Fekete Anna

Rendezvényszervező Bizottság elnöke

8. Gál Anna

Perspektíva főszerkesztő

9. Szupkay Benedek

Vendég

10. Tóth Dorottya

Vendég

11. Szépréti-Nagy Dorka

Vendég

12. Téglási Berta

Ellenőrző Bizottsági elnök

Az ELTE PPK HÖK Elnökségi ülése 7 mandátummal határozatképes.
Diczkó Dalma javaslatára az ülés jegyzőkönyvvezetője Téglási Berta.
A javaslatot az Elnökség 7 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. KFT-vel való megbeszélés eredménye
3. Gólyatábor alakulásának jelenlegi fázisa
4. Utódlás és Küldöttgyűlés
5. Egyebek
Az Elnökség 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a meghívóban rögzített
napirendi pontokat.

1. Aktualitások és beszámolók
Fekete Anna beszámol arról, hogy lement a Zenés Est. Sokan jelentkeztek fellépőnek,
így hosszúra és emellett nagyon jóra sikeredett. Tóth Cintia felteszi azt a kérdést, hogy nem
lehet-e korlátozni valahogy, hogy kevesebb számot lehessen előadni egy-egy embernek, mert
így kicsit túl hosszú volt így az esemény. Fekete Anna azt válaszolja, hogy eddig kevés
jelentkező volt, ezért személyenként 3 dal épp elég volt, hogy aki szeretne, az szerepeljen
nyugodtan, de igen, így, hogy ilyen sokan jelentkeztek, lehet kevesebb produkciót megszabni.
Fekete Anna azzal folytatja, hogy lement a Cyberjump esemény is. Nagyon remekül sikerült,
körülbelül 80-an voltak a PPK-ról. Ezen kívül még arról számol be, hogy megtörtént a
megvendégelés is, ami szintén jól sikerült. A legközelebbi nagy eseményünk a Vezetőképző
tábor lesz.
Tóth Cintia arról számol be, hogy az utódjának fel lett kérve Szépréti-Nagy Dorka, aki
elfogadta a felkérést. Ezen kívül beszámol arról, hogy április 27-én EHÖK elnökségin, 28-án
a 29-es táborról szóló megbeszélésen vett részt. A mai nap folyamán pedig Diczkó Dalmával
volt felkészítő beszélgetése és gólyatábor főszervező megbeszélés is. Arról számol még be,
hogy jelenleg úgy néz ki, hogy csúszni fog a mesterszakra járó hallgatóknak a témabejelentő
határideje a Neptun új rendszere miatt, ami eléggé instabil. Erről mindenképpen szeretnének
valamiféle értesítést kiküldeni.
Gál Anna bejelenti, hogy április 7-én megtörtént a Presstivál meeting. Ez a találkozó
sajnos nem volt zökkenőmentes. Április 11-én, a költészet napján ment ki egy ismertető az
oldalra. Ezeken kívül jeles események voltak még 12-én egy Perspektíva meeting, 16-án
Verses Estről egy promó, 21-én pedig maga a Verses Est. 29-én lezajlott maga a Presstivál
ahol ott volt a #mediagroup csapata is és pozitív visszacsatolást kaptak róla.
Zsolnai Dorottya beszámol arról, hogy április 28-án Szupkay Benedekkel és Szokoly
Fannival tartottak egy megbeszélést az egyik #mediagroup taggal. Ezen kívül egy másik
taggal is akadtak problémák, ám ettől a tagtól végleges búcsút kell vennie a #mediagrupnak.
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Beszámol továbbá arról, hogy készítettek egy képösszefoglalót a Cyberjump eseményről és
egy promóvideót a PPQ eseményéről. Került ki még a közösségi média oldalakra a
Tudományperspektíváról és a vizsgajelentkezésről is hír.
Fejes Zsófia arról számol be, hogy Lillik Dórával pályázatokat írtak ki, amik már ki is
kerültek.
Szőke Júlia bejelenti, hogy jövőhéten elkezdődnek a minielbeszélgetések. Továbbá
elmondja, hogy 3 féle ügyrendi tervezet lesz. Ebből egyet Elnökségi ülésen, kettőt pedig a
Küldöttgyűlésen kell majd megszavazni. Diczkó Dalma kiegészíti ezt azzal, hogy a jövőheti
ülés lesz számukra az utolsó Elnökségi, de bármikor kérdezhetjük őket erről.
Bölcskei Dalma beszámol arról, hogy kedden volt EHÖK-ös megbeszélésen, továbbá
megérkezett Budapestre az utolsó holland csapat és ma tartottak nekik előadást a
szociálpszichológia tanárok.

2. KFT-vel való megbeszélés eredménye
Diczkó Dalma beszámol arról, hogy hogyan történt a Szolgáltató KFT-vel a
megbeszélése a múltkori megvendégelésen történt incidensről. Biztosítottak minket, hogy
többé ez nem fordul elő, megtették a szükséges óvintézkedéseket. Továbbá közli az
Elnökséggel azt, hogy KFT-hez felvettek egy új rendezvényszervezőt, Fazakas Fannit, a BTK
egyik hallgatóját.

3. Gólyatábor alakulásának jelenlegi fázisa
Diczkó Dalma azt mondja, hogy sikerült megoldani a beléptetési kérdést. Továbbá a
29-es szervezőtábor július 15. és 17. között lesz ugyanazon a helyszínen. Az ára egyelőre
14.930 Ft lenne, ami 3.000 Ft-tal több, mint tavaly. Próbáljuk ezt az árat a gazdasági és
működési keretből kipótolni. A beléptetés a személyi igazolványok begyűjtésével és
leszkennelésével lett megoldva. A vegán és másfajta étkezéseket is próbálják jelenleg
megoldani. Nekünk a PPK-n Thomas Rush lesz a fellépőnk, vele a héten ülnek le megbeszélni
a részleteket.
Tóth Dorottya azt kérdezi, hogy a Gólyahétről lehet-e már tudni valamit. Szupkay
Benedek azt válaszolja, hogy a hétvégi időpontban lesz megtartva végül a Gólyahét, tehát
csütörtöktől vasárnapig. Továbbá azt mondja el a jelenlévőknek, hogy ő és Gyura Réka
gyökeres változtatásokat terveznek a gólyahét eddig hagyományos napjain és programjain. A
nyár közepétől lesz rendszeresítve egy megbeszélés időközönként, ami kizárólag a gólyahét
szervezését foglalja majd magába, hogy nehogy elcsússzon bármi is időben.
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4. Utódlás és Küldöttgyűlés
Diczkó Dalma bejelenti, hogy jövőhéten kerül megtartásra a Küldöttgyűlés. Emiatt az
elnököknek csütörtökig, a bizottsági tagoknak pedig keddig kell elküldeniük a beszámolóikat.
Diczkó Dalma nyomatékosítja, hogy fontos, hogy betartsuk a határidőket, mert sok vendéget
várunk az eseményre. Továbbá azt kéri, hogy jelezzük, hogy melyik szakterületi vezetőnket
szeretnénk még meghívni és felsorolta, hogy eddig kik vannak meghívva.
Diczkó Dalma azt mondja, hogy beszéltek Hajdu Zsófiával, az EHÖK Ellenőrző
Bizottsági elnökkel és sikerült pontosítaniuk, hogy hogyan történjen pontosan az elnökváltás
menete. Elhangzásra kerültek a napirendi pontok is és az, hogy Diczkó Dalma egyik utolsó
teendője a HÖK elnök fizetésének a megemelése lesz.
Diczkó Dalma az utódlások kérdéseire tereli a témát. Felkéri az összes jelenlévő
elnököt, hogy mondják el, milyen terveik vannak a saját, illetve a bizottsági tagjaiknak a
pozícióira a későbbiekben.

5. Egyebek
Zsolnai Dorottya közli a jelenlévőkkel, hogy gondolkodott az átláthatósági kérdésen és
eszébe jutott, hogy sok egyetemen áll fenn olyan rendszer, ahol a hallgatóknak
rendelkezésükre áll egy form, amivel értékelhetik a HÖK munkáját. Erről kérdezi az
Elnökségi tagok véleményét.
Gál Anna azt mondja, hogy az egyik tanárjukkal problémák merültek fel és nem
tudják, hogy kit keressenek ezzel.
Fejes Zsófia beszámol arról, hogy megkeresték őt, hogy a HÖK-ös összetartásra akik
kocsival szállítottak le dolgokat, nekik a benzinpénz fedezve lesz-e. Diczkó Dalma azt
válaszolja, hogy természetesen ezt meg fogjuk oldani.
Nem érkezett több bejelentés, így Diczkó Dalma az ülést 19:34 perckor lezárja.

Budapest, 2022. május 02.

Diczkó Dalma
elnök
ELTE PPK HÖK

Téglási Berta
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
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