
Elnökségi ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat

Jegyzőkönyv

2022. szeptember 12. (18:00-19:30)
Helyszín: KAZY

Jelenlévők:

1. Tóth Cintia Elnök

2. Ehrenberger Blanka Alelnök

3. Horváth Szonja Gazdasági Bizottság elnöke

4. Fejes Zsófia Diákjóléti Bizottság elnöke

5. Szupkay Benedek Kommunikációs Bizottság elnöke

6. Szépréti-Nagy Dorka Tanulmányi Bizottság elnöke

7. Bölcskei Dalma Külügyi Bizottság elnöke

8. Tóth Dorottya Rendezvényszervező Bizottság elnöke

9. Gál Anna Perspektíva főszerkesztő

10. Téglási Berta Ellenőrző Bizottsági elnök

Az ELTE PPK HÖK Elnökségi ülése 8 mandátummal határozatképes.
Tóth Cintia 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:

1. Beszámolók

2. Aktualitások

3. Egyebek

1



Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a meghívóban rögzített
napirendi pontokat.

1. Beszámolók

Tóth Cintia felkéri a jelenlévőket, hogy számoljanak be mindenről, ami az elmúlt 2
hónapban történt.

Horváth Szonja arról számol be, hogy a Gólyatáborral kapcsolatban minden operatívan
lezajlott és a Gólyahét eszközbeszerzése is sikeresnek bizonyult.

Tóth Dorottya beszámol arról, hogy az elődjével, Fekete Annával befejezték az
átadás-átvétel folyamatát és most szeptembertől vette át hivatalosan a Rendezvényszervező
Bizottság elnöki posztját. Még ez előtt Fekete Anna megírta az új Animátor Kódexet az
Animátori Kör tagjainak a számára. Ezen kívül Fekete Anna jelen volt a Gólyatábort
megelőző főszervezői üléseken, nagy erőkkel szervezte az eseményt és részt is vett rajta.
Lezajlott a szemeszter első Karibulija is, továbbá Tóth Dorottya megbeszéléseket folytat a
majd megrendezésre kerülő Családi Napról.

Ehrenberger Blanka közli az Elnökség tagjaival, hogy jelenleg már levelezéseket
folytat a Szombathelyi ügyekért felelős alelnökkel kapcsolatban.

Szupkay Benedek arról számol be, hogy még az elődjével, Zsolnai Dorottyával a
Gólyatábor előkészületeit vitték véghez. Továbbá elkészült a Gólyahét hivatalos
promóvideója, aminek az elkészítésében sok ember vett részt, főleg a #mediagroup
csapatából. Egy ideje tervezi a PPK HÖK honlapjának a frissítését, amit hamarosan végre is
hajt.

Fejes Zsófia beszámol arról, hogy júliusban részt vett egy Szociális és
Ösztöndíjbizottsági ülésen, sikeresen kiírták az alaptámogatást és a rendszeres szociális
támogatást is. Továbbá részt vett Kari Tanácson is, valamint a szociális támogatás bírálóinak a
felkészítése is lezajlott és mindannyian sikeresen levizsgáztak. A közelmúltban el is kezdődött
a szociális támogatás időszaka, minden bíráló munkához látott és a bírálók fizetéséről is szót
ejtett. Kiírásra került egy poszt a Gólyatábor stábtagjainak a számára, ami az általuk
megpályázható egyszeri közéleti ösztöndíj leadásáról szól, természetesen a Gólyahét
stábjának is hamarosan kikerül egy ilyen poszt. Ezzel kapcsolatban arról számol még be, hogy
a #mediagroup tagjainak a számára plusz juttatás lehetőségét adja meg, hogy az általuk
elvégzett rengeteg munkával arányosan részesüljenek fizetésben. Továbbá elkezdett
gondolkodni a Bizottság tagjaival a későbbiekben megrendezésre kerülő Mindenki Segít
Napról és arról, hogy az Önkéntes Kört milyen módokon lehetne fellendíteni.

Szépréti-Nagy Dorka arról számol be, hogy július végén részt vett egy ÚNKP
megbeszélésen, majd pedig a diplomaosztókon segédkezett. Július 29-én EHÖK
Küldöttgyűlésen volt jelen és felkérték a Szakos Hallgatói Érdekképviselet tagjait. A
Gólyatáborban is részt vett, ahol a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos fontos információkkal
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gazdagították a frissen felvett hallgatók ismereteit és a HÖK-öt is bemutatták nekik. Ezen
kívül frissítette a Gólya Kisokost, amiben megtalálják egy helyen a legfontosabb
információkat és ki is lett küldve már az elsőéves hallgatóknak. Továbbá részt vett egy
megbeszélésen, aminek a témája az előző szemeszterben kezdődő hallgatók közötti
igényfelmérés volt, amit hallgatók indítottak az online oktatásról való attitűdökről.

Gál Anna arról számol be, hogy a Perspektíva főszerkesztő helyettesét leváltották és a
megüresedett pozícióra már sikerült is egy új hallgatót felkérni. A mai nap folyamán részt vett
egy főszerkesztői ülésen, amin az ELTE Online főszerkesztője, Princz Laura is jelen volt. A
szerkesztőségi üléseket a továbbiakban havonta tervezik megtartani. Beszámol továbbá arról,
hogy a Perspektíva szerepelt a Gólyahéten is, hogy a frissen felvett hallgatóknak is
bemutatásra kerülhessen.

Bölcskei Dalma beszámol arról, hogy beszédet mondott a diplomaosztón,
augusztusban pedig EHÖK Külügyi gyűlésen vett részt. Továbbá ismerteti az Elnökség
tagjaival, hogy az ESN főmentori tisztségbe új személy került.

Téglási Berta arról számol be, hogy a Küldöttgyűlés tagjai között szeptember 9. és 12.
között lebonyolított egy levélszavazást, aminek eredémyeképpen minden induló tagot sikerült
bedelegálni a Kari Tanácsba.

Tóth Cintia beszámol arról, hogy beszédet mondott a diplomaosztókon és minden
csütörtökön EHÖK Elnökségi üléseken vett részt. A Gólyatábor sikeresen lezajlott, részt vett
egy alakuló szervezői találkozón is. Járt egy megbeszélésen a Szolgáltató Kft-vel is és a
szemeszter első karibulija is lement.

2. Aktualitások

Horváth Szonja azt kérdezi, hogy lehet-e már tudni a következő HÖOK esemény
időpontját. Tóth Cintia azt válaszolja, hogy várhatóan október 7. és 9. között kerül
megrendezésre.

3. Egyebek

Tóth Cintia azzal fordul Gál Annához, hogy egy belvárosi Kávézó megkereste őket,
miszerint kis eseményekre szívesen látják a PPK hallgatóit. Ez azért lehet releváns
számunkra, mert a rendszeresen megrendezésre kerülő Verses Est programjának megfelelő
lehet a helyszín. Gál Anna megköszöni a javaslatot és közli, hogy ellenőrizni fogja a kávézót.

Nem érkezett több bejelentés, így Tóth Cintia az ülést 19:30 perckor lezárja.

Budapest, 2022. szeptember 12.
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Tóth Cintia Téglási Berta
elnök elnök

ELTE PPK HÖK Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
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