Elnökségi ülés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Jegyzőkönyv
2022. szeptember 19. (18:00-19:24)
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. Gólyabál jegykonstrukciói
3. Egyebek
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Az Elnökség 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodással egyhangúlag elfogadta a meghívóban rögzített
napirendi pontokat.

1. Beszámolók
Tóth Cintia arra kéri az Elnökség tagjait, hogy számoljanak be az eheti eseményekről.
Szépréti-Nagy Dorka arról számol be, hogy részt vett Pszichológiai Intézeti Tanácson
és az ott megbeszélt ügyeket ismerteti a jelenlévőkkel. Fő témaként vetült fel a előadások
online, vagy élőben való megtartásának kérdésköre. A szerdai napon Kari Tanulmányi
Bizottsági ülésen vett részt és jelenleg az új Delegáltkoordinátor jelöltön gondolkodik.
Elmondja továbbá, hogy Delegált társas estet terveznek megtartani 2 hét múlva. Az Elnökség
tagjai ezek után az előadások megtartásának kérdéskörét vitatják meg egymás között.
Felhozzák tényként, hogy az élőben megtartott előadásoknak jóval kisebb számú a
látogatottsága, továbbá az egyetem jelenleg nem is tud olyan nagy tanteremmel szolgálni,
ahova beférne egy nagy évfolyamos előadás egész hallgató gárdája.
Szupkay Benedek beszámol arról, hogy elkezdték intézni a Gólyahét alatt beérkezett
feladatokat. Kerültek ki promók a szociális média oldalakra a Perspektíváról, a Sportreferensi
tisztség megpályázhatóságáról, az Animátori Körbe való jelentkezési felhívásról, és a
választási kiírásról. Sikerült visszaállítani minden tartalmat a Gólyatábor miatt fontos Boci
rendszer titkosításából, emellett a HÖK Instagram oldalát is rendezettebbé tette. Készített egy
új chatet a Kommunikációs Bizottság tagjainak a számára, akiknek kéthetente találkozókat
szeretne szervezni a jövőben. Hamarosan a Gólyahét eseményéhez is elkészül a feedback
Google Form, továbbá a HÖK Iroda új nyitvatartását is hamarosan elkészíti és megosztja.
Horváth Szonja arról számol be, hogy jelenleg arra vár, hogy elszámoljanak a
Gólyahéttel kapcsolatban. Hamarosan megrendezésre kerül egy EHÖK Gazdasági Bizottsági
ülés, amin sajnos nem tud majd részt venni, de emellett rendszeresen kiveszi a részét a
szociális támogatás bírálási feladataiból.
Gál Anna beszámol arról, hogy volt egy megbeszélése Tóth Zsófiával a Tudomány
Perspektíváról. 18-án lezajlott egy nyereményjáték, amit még a Gólyahéten indítottak, már fel
is keresték a nyertest. Tóth Cintia azt kérdezi, hány darab iromány érkezett be a Tudomány
Perspektívába. Gál Anna azt válaszolja, hogy 12 érkezett, de ebből egyelőre 8 fog minden
bizonnyal be is kerülni a lapba. Szóba kerül a papír alapú kinyomtatása, de Gál Anna azt
mondja, hogy csak néhány jelképes példányt szeretnének majd kinyomtatni.
Ehrenberger Blanka arról számol be, hogy hogyan halad a még régebben felmerült
Mentorrendszer program tervezése, kivitelezése. Jelenleg írják össze, hogy mi a HÖK
álláspontja az ötlettel kapcsolatban. A részünkről egyelőre a Mentorok potenciális feladatai
nagyon hasonlítanak a már meglévő és működő SzHÉK-esek munkájához. Az üggyel
kapcsolatos további fejleményekről majd tájékoztatja az Elnökség tagjait.
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Tóth Dorottya beszámol arról, hogy az előző héten részt vett Szerv alakuló ülésen,
ahol többek között a Bevonó táborról ejtettek szót. Kikerült a közösségi média oldalakra a
Sportreferensi tisztség megpályázhatóságáról szóló promó és az Animátori Körbe való
jelentkezésről is egy felhívás. Jelenleg nagy erőkkel folyik a keresése egy új lehetséges
Karibuli helyszínnek, mivel az előzővel nem voltak teljes mértékben megelégedve. Ezzel
kapcsolatban szóba jött a Füge, mint régebbi helyszín, de felvetült a Doboz is, mint új
lehetőség.
Fejes Zsófia beszámol arról, hogy csütörtökön volt egy Kari Ösztöndíj Bizottsági
ülésük, ahol minden jelenlévőnek tetszett az idei Gólyatábor stábtagjai számára
megpályázható egyszeri közéleti ösztöndíj kivitelezése. Lillik Dóra az Erasmus program
keretein belül megkezdte külföldön az idei félévét, így a Pályázati- és kollégiumi referensi
kötelezettségeit online formában fogja folytatni. Elmondja az Elnökség tagjainak, hogy
szociális támogatás bírálói csapatának nagy részével meg van elégedve, de van, akinek a
munkáját egyelőre jobban kell felügyelni, de ettől függetlenül jó ütemben haladnak velük. A
holnapi nap folyamán a Neptun Kliens kezeléséről szóló továbbképzésen kell részt vennie.
Tóth Cintiához és Ehrenberger Blankához fordulva közli, hogy elküldte nekik az utalási
listákat. Kijöttek a friss ISZTK keretek, amik szerint idén 10 millió Forintot költöttünk el a
tavalyról megmaradt összegből, de még mindig maradt elég arra, hogy új pályázatos
lehetőségeket keressünk. Ha van hasonló ötlete a jelenlévő tagoknak, arra buzdítja őket, hogy
keressék fel. Horváth Szonja azt kérdezi, hogy elektronikus eszközök támogatására nem
lehetséges-e pályázatot létrehozni, de Fejes Zsófia azt válaszolja, hogy sajnos erre nincsen
lehetőség, mert másfél éve megszüntették a laptopra igényelhető támogatást. Továbbá azt
osztja meg az Elnökség tagjaival, hogy hamarosan elkezdik tervezni a Mindenki Segít napot.
Téglási Berta arról számol be, hogy ő is részt vett a Pszichológiai Intézeti Tanácson,
továbbá Szupkay Benedek segítségével mindenki számára láthatóvá és elérhetővé tették az
idei választási kiírást.
Bölcskei Dalma azt mondja, hogy jelenleg halad a féléves Erasmus Plus pályázat és az
Erasmus Start kiegészitő támogatás is. Továbbá a külföldi hallgatóktól kaptak egy
panaszlevelet az egyik oktatóval kapcsolatban, ezen ügyben pedig Szépréti-Nagy Dorka
segitségét kéri majd.
Tóth Cintia beszámol arról, hogy kedden részt vett Kari Vezetőségi ülésen, ami élőben
volt megtartva a Kari Tanácsteremben. A Dékán asszony is jelen volt és megosztotta a
jelenlévőkkel az információkat a jelenállásokról és a jövőbeli egyetemi kilátásokról. Egyik
központi témája volt az ülésnek a fűtés és a gáz kérdésköre. Az ülésen továbbá az egyetemi
nyíltnap tervezése is szóba jött, amit előreláthatólag november 25-ei dátummal terveznek
megtartani. Nem mindenki értett egyet ezzel a dátummal kapcsolatban, ugyanis elég korainak
tekinthető, ha figyelembe vesszük, hogy még mindig formálódik az új felvételi rendszer, így
nem fognak tudni valid és pontos információkat átadni az érdeklődő gimnazisták számára. Ezt
a problémát úgy próbálják kiküszöbölni, hogy a nyílt napot nagyon karspecifikusra tervezik.
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Tóth Cintia továbbá arról tájékoztatja az Elnökség tagjait, hogy részt vett a Szerv alakuló
ülésén, szerdai napon Kari Tanulmányi Bizottsági ülésen és Kari Elnökségi ülésen. Ezeken
kívül szerdai napon EHÖK Elnökségi ülésen is részt vett, ahol a Kancellár azt ismertette,
hogy legkorábban áprilisra várható a kapuk kinyitása. A vizsgaidőszak élőben, vagy online
való megvalósulásáról pedig egyelőre nem kaptak hivatalos információt.

2. Gólyabál jegykonstrukciói
Tóth Cintia ismerteti az Elnökséggel az össz-ELTE szervezésű Gólyabál eddigi hiteles
információit, miszerint a dátum november 24., a helyszín pedig az MVM Dome. Az eddigi
koncepció az, hogy minden kar elküldi, hogy milyen jegyárakat preferálna, hogy ne legyenek
nagy eltérések a karok között. Az előző években megtartott Gólyabálokból kikövetkeztetve a
PPK várhatóan 700 fővel számol. A jegyekkel kapcsolatban Tóth Cintia ismerteti a PPK
preferenciáit, miszerint úgy szeretnénk, hogy 2 fajta early bird jegy vásárlására legyen
lehetőség, egyfajta a jelenlegi elsőéveseknek 3000 Ft-ért és egy másik fajta a
felsőbbéveseknek 3500 Ft-ért. Ezek után lehetőség lenne egyéb, vagy helyszíni jegy
vásárlására is körülbelül 4000 Ft ellenében. Ha sikerülne a jegyekből a megfelelő összegnek
befolynia, akkor 2 milliót kellene ráfizetni a Gólyabálra. Tóth Cintia megosztja továbbá a
lehetséges fellépők neveit is, akik szóba jöttek az EHÖK ülésen. A továbbiakban ismerteti az
eladásra szánt jegyek darabszámait is, miszerint elsőévesek számára megvásárolható early
bird jegyekből 300 db, felsőbbévesek számára megvásárolható early bird jegyekből 250,
normál jegyekből pedig 100 db a tervezett szám. A legutóbb megrendezett össz-ELTE
szervezésű Gólyabál visszajelzéseire nagy hangsúlyt fognak fektetni a tervezési folyamat
alatt, odafigyelve, hogy ne ismétlődhessenek meg a problémák. Példának okáért ismertették,
hogy a helyszín nagy ruhatárral rendelkezik, továbbá a pultok számát is növelni fogják a
legutóbbihoz képest. A Gólyabál szervezéséről a továbbiakban heti rendszerességgel
megbeszélések fognak zajlani, Tóth Cintia pedig az ott elhangzottakról tájékoztatni fogja az
Elnökség tagjait. Még azt az információt közli, hogy a helyszínen várhatóan lesz egy
elkülönített VIP rész a Dékán, a Rektor és más oktatók számára, mert az MVM Dome felső
részén vannak kialakítva elkülönített termek, amik megfelelnek erre a célra. Valószínűleg a
vacsora is azon a helyen lesz megvalósítva. Tóth Cintia azt a kérdést intézi a jelenlévő
tagokhoz, hogy szerintük online, vagy élőben legyen megvásárolható majd a jegy a
Gólyabálra, mire az Elnökség tagjai egyhangúlag az online jegyvásárlást preferálnák.

2. Egyebek
Nem érkezett több bejelentés, így Tóth Cintia az ülést 19:24 perckor lezárja.
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Budapest, 2022. szeptember 19.

Tóth Cintia
elnök
ELTE PPK HÖK

Téglási Berta
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
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