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Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Hallgatói Önkormányzat 

1075 Budapest 

 Kazinczy utca 23- 27. 

Tel., Fax.: 061/461-4500/3470 

 

Küldöttgyűlés 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Emlékeztető 

2018. május 17. (17:45-18:45) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, 302-es terem 

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirendi pontok:  

1. Elnökségi beszámolók 

2. 2018. évi költségvetési tervezet 

3. Alapszabálymódosítás - ELTE PPK HÖK 

4. Hallgatói tagok delegálása a kari bizottságokba 

5. Egyebek 

 

Kreszadló Dóra köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. A Küldöttgyűlés 17:30-kor 

nem határozatképes, ezért a 17:45-kor összehívott pótgyűlésen szavaznak a 

küldöttek. Karacsi Gábor a kimentését kérte. Az Ellenőrző Bizottság tagjai 

elvégzik a mandátumellenőrzést. Kreszadló Dóra felkéri Tóth Rebekát a 

jegyzőkönyv vezetésére, melyet a küldöttgyűlés egyhangúan elfogad. A 

napirendet a küldöttgyűlés szintén egyhangúan elfogadja. 

 

1. Napirendi pont: Elnökségi beszámolók 

Kreszadló Dóra kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy május 14-én részt vett 

egy találkozón Papp Lajossal és Hulik Bernadettel, ahol az átfogó és a kari különös 

Hallgatói Követelményrendszer módosításról volt szó. Május 15-én részt vett a 
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Kari Vezetői értekezleten, illetve a Kari Tanácson. Május 16-án részt vett az EHÖK 

Elnökségi ülésén. Tájékoztatja az küldöttgyűlés tagjait arról, hogy az EHÖK-ben 

lesz egy új tisztség: a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók főmentora, 

aki a Külügyi alelnök alá fog tartozni. Kéri beszámolójának elfogadását. 

Puju Robin nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak elfogadását. 

Karacsi Gábor nevében Kreszadló Dóra egészíti ki a beszámolóját: május 14-én 

részt vett a Sporttudományi Intézeti Tanácson. Kreszadló Dóra kéri Karacsi Gábor 

beszámolójának elfogadását. 

Perger Petra nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak elfogadását. 

Dávid Szamanta kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy a Mediagroup számára a 

fényképezéshez eszközt fognak beszerezni, ehhez elkezdtek ajánlatokat kérni. 

Kéri beszámolójának elfogadását. 

Kerekes Zsombor kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy május 15-én részt vett 

a Kari Tanácson. Kerekes Zsombor tájékoztatja a küldöttgyűlés tagjait arról, hogy 

a Mediagroup hivatalosan ezen a Küldöttgyűlésen fog megalakulni, amennyiben 

az alapszabálymódosítás elfogadásra kerül. Kéri beszámolója elfogadását. 

Timár Lili nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak elfogadását. 

Barlay Kristóf nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak 

elfogadását. 

Hulik Bernadett kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy május 14-én részt vett 

egy találkozón Papp Lajossal és Kreszadló Dórával, ahol az átfogó és a kari 

különös Hallgatói Követelményrendszer módosításról volt szó. Kéri beszámolója 

elfogadását. 

Doszpoth Rebeka kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy a Perspektíva 

megjelenése sokat késik, rajtuk kívül álló okok miatt. Kéri beszámolója 

elfogadását. 

A küldöttek részéről nem érkezik kérdés az elnökségi beszámolókhoz. 
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Kreszadló Dóra kéri a Küldöttgyűlést az Elnökség beszámolóinak elfogadására. 

A Küldöttgyűlés az elnöki beszámolót 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadta, az alelnöki beszámolót 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadta, a szombathelyi alelnöki beszámolót 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal elfogadta, a Diákjóléti Bizottság beszámolóját 8 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazattal elfogadta, a Gazdasági Bizottság beszámolóját 8 igen, 0 

nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a Kommunikációs Bizottság 

beszámolóját 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a Külügyi 

Bizottság beszámolóját 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a 

Rendezvényszervező Bizottság beszámolóját 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal elfogadta, a Tanulmányi Bizottság beszámolóját 8 igen, 0 nem és 0 

tartózkodó szavazattal elfogadta, a Perspektíva főszerkesztőjének beszámolóját 8 

igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta. 

 

2.Napirendi pont: 2018. évi költségvetési terv 

 Kreszadló Dóra tájékoztatja a küldöttgyűlés tagjait arról, hogy 2018. 

januárja óta tart a gazdasági év, viszont a költségvetési tervezet csak mostanra 

készült el.  

 A Küldöttgyűlés részéről érkeznek kérdések a 2018. évi költségvetési 

tervvel kapcsolatban.  

 Kerkai Anna Rebeka megkérdezi, hogy a mediagroup felszerelése a 

mindenkori Kommunikációs Bizottság tulajdonát képezi-e? 

 Kerekes Zsombor válaszol a feltett kérdésre: a mindenkori Kommunikációs 

Bizottsági elnök és a Médiaügyi referens (a tisztség a 3. napirendi pontban 

megszavazásra kerülő alapszabálymódosításban van megnevezve) felelőssége az 

eszköz felügyelete. Illetve készül a Mediagroup szabályzata, az Animátori kódex 

mintájára. 
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 Dávid Szamanta kiegészíti azzal, hogy a HÖK raktárából csak kiviteli 

dokumentumok kitöltésével lehet elhozni eszközöket, hogy nyomon követhető 

legyen azok használata. 

 Kerkai Anna Rebeka megkérdezi, hogy a Gólyahétre elkülönített összeg hol 

látható a 2018. évi költségvetési tervezetben? 

 Dávid Szamanta tájékoztatja a küldötteket arról, hogy az új rendszer 

szerint a nagyobb rendezvényeket, amilyen a gólyatábor és a gólyahét is, egy 

közös EHÖK-ös keretből finanszírozzák. A gólyatábor kellékigénylésében szoktak 

benne lenni a gólyahéthez szükséges eszközök is, illetve a Rendezvények pontban 

van egy elkülönített összeg a gólyahétre. 

 Kerkai Anna Rebeka megkérdezi, hogy elképzelhető-e az, hogy valaki az 

Animátori Körből alapít egy céget, amellyel megpályázza a gólyatábort? 

 Dávid Szamanta válaszol a kérdésre. Alapvetően jó ötletnek tartja viszont a 

kiválasztási szempontok (tapasztalat, árajánlat) miatt nem lát rá sok esélyt, hogy 

meg tudná nyerni a pályázatot. 

 Kreszadló Dóra kiegészíti azzal, hogy a pályázati kiírás közösen történik 

minden kar gólyatáborára, azon belül pedig részegységek vannak a helyszínek 

szerint, emiatt pedig egyszerre több kar rendezvényére is ajánlatot kellene 

tenniük. 

 Vulgarasz Zoé javasolja, hogy a rendezvényekre olyan feltörekvő 

zenekarokat kérjenek fel, amelyeknek tagjai animátorok. 

 Barlay Kristóf, Dávid Szamanta és Kreszadló Dóra válaszol a kérdésre. Jó 

ötletnek tartják, viszont kiemelik, hogy egy ismert fellépőre is szükség van a 

feltörekvő zenekarok mellett. 

 A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadja a 2018. 

évi költségvetési tervezetet. 
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3. Napirendi pont: Alapszabálymódosítás - ELTE PPK HÖK 

Kreszadló Dóra tájékoztatja a küldöttgyűlés tagjait arról, hogy a 

normakontrollon átesett az alapszabály módosítás. Kreszadló Dóra ismerteti az 

alapszabálymódosítás pontjait. Aktualizáltak elavult megfogalmazásokat, 

megszüntettek ellentmondásokat az alapszabály egyes pontjai között. Az 

Esélyegyenlőségi referens feladatkörét pontosították. Létrehozzák a Médiaügyi 

referensi tisztséget. 

Ez utóbbi ponthoz érkezik kérdés Kerkai Anna Rebeka részéről: Mi lesz a 

Médiaügyi referens hatásköre? 

Kerekes Zsombor válaszol a feltett kérdésre: a Médiaügyi referens hasonló 

feladatot fog ellátni, mint az Animátor koordinátor, felügyeli az eszközt, illetve 

folyamatos kommunikációval biztosítja a hatékony munkavégzést és 

együttműködést.  

A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadja az 

alapszabálymódosítást. 

 

4. Napirendi pont: Hallgatói tagok delegálása a kari bizottságokba 

 Kreszadló Dóra felkéri a szavazatszámláló bizottságba Doszpoth Rebekát, 

Fábián Laurát és Tóth Rebekát. A küldöttgyűlés szünetet tart, amíg a szavazatok 

számlálása folyik, mert Tóth Rebeka addig nem tudja vezetni a jegyzőkönyvet. A 

szavazatszámláló bizottság tagjaival szemben nem érkezett ellenvetés. 

 A Küldöttgyűlés tagjai 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal delegálta 

Lukács Annát a Kari Ösztöndíj Bizottságba tagként. A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem 

és 0 tartózkodó szavazattal delegálta Lukács Annát a Kari Tanácsba póttagként. 
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5.Napirendi pont: Egyebek 

 Kreszadló Dóra tájékoztatja a küldötteket arról, hogy az EHÖK-ben jelenleg 

is zajlanak a választások, Horváth Mihály, a BTK HÖK jelenlegi elnöke indul az 

EHÖK elnöki tisztségéért. 

 Kreszadló Dóra tájékoztatja a küldötteket arról, hogy az előző EHÖK 

Küldöttgyűlésen két tisztségviselőt visszahívtak: Traumberger Zsófiát, a volt 

Kommunikációs Alelnököt, illetve Egervári Györgyöt, a volt Szombathelyi 

ügyekért felelős Alelnököt. 

Kreszadló Dóra 18:45 perckor lezárja a Küldöttgyűlés ülését. 

Nem érkezett több bejelentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreszadló Dóra             Tóth Rebeka 

elnök         elnök 

ELTE PPK HÖK       Ellenőrző Bizottság 

ELTE PPK HÖK  

 

Budapest, 2018. 05. 18. 


