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Küldöttgyűlés 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Emlékeztető 

2017. szeptember 26. (17:15-17:36) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, 201-es terem 

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirendi:  

1. Elnökségi beszámolók 

2. Alapszabály módosítás 

3. Egyebek 

Baranyai Melinda köszöntötte a Küldöttgyűlés tagjait. A Küldöttgyűlés 17:00-kor nem volt 

határozatképes, ezért a 17:15-kor összehívott pótgyűlésen szavaznak a küldöttek. Fodor 

Alexandra és Lanku Máté a kimentését kérte. Baranyai Melinda felkérte Tóth Rebekát a 

jegyzőkönyv vezetésére, melyet a küldöttgyűlés egyhangúan elfogadott. A napirendet a 

küldöttgyűlés szintén egyhangúan elfogadta. 

 

1. Napirendi pont: Elnökségi beszámolók 

Baranyai Melinda kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy egyeztetett Kiss Orchideával a 

HÖOK Külhoni programjával kapcsolatban, ismerteti a programot a küldöttekkel, majd kéri 

beszámolója elfogadását. 

Puju Robin kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy folyik a Mindenki segít-nap szervezése, 

illetve tudatja a küldöttekkel, hogy meghúzták a Szociális támogatás ponthatárát, ebben a 

félévben 28 ponttól lehetett megkapni, pontonként pedig 550 Ft jár a hallgatóknak. Puju Robin 

ezután kérte beszámolója elfogadását. 

Dávid Szamanta kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy leadta az Iskolaszövetkezethez az 

utalási listát. Kéri beszámolójának elfogadását. 
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Hulik Bernadett kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy lezárult a jelentkezés a delegált 

képzésre, 16 hallgató fog részt venni az őszi képzésen. Valamint elmondja azt is, hogy Baranyai 

Melindával részt vettek egy egyeztetésen a Tanulmányi Hivatal munkatársával, ahol az 

ösztöndíjakról volt szó. Kéri beszámolója elfogadását. 

Vértes Sára kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy a héten zajlanak a mentor felvételi 

elbeszélgetések, hétvégén pedig képzés lesz. Kéri beszámolója elfogadását. 

A beszámolóhoz érkezett egy kérdés, arra vonatkozóan, hogy a felvételi elbeszélgetésekre 

milyen időpontban lehet menni. 

Kerekes Zsombor nem kívánja kiegészíteni beszámolóját, kéri annak elfogadását. 

Fodor Alexandra és Lanku Máté nem tudott részt venni a küldöttgyűlésen. Baranyai 

Melinda kiegészíti Lanku Máté beszámolóját azzal, hogy a héten zajlanak az animátor felvételi 

elbeszélgetések. Kéri a hiányzók beszámolójának elfogadását. 

Az elnökségi beszámolók után Baranyai Melinda beszél a HÖK-ön belüli személyi 

változásokról, majd bemutatja az új elnökségi tagokat. 

Baranyai Melinda kéri a Küldöttgyűlést az Elnökség beszámolóinak elfogadására. A 

Küldöttgyűlés az elnöki beszámolót 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a 

Diákjóléti Bizottság beszámolóját 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a 

Rendezvényszervező Bizottság beszámolóját 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadta, a Külügyi Bizottság beszámolóját 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal 

elfogadta, a Perspektíva főszerkesztőjének beszámolóját 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal elfogadta, a Kommunikációs Bizottság beszámolóját 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal elfogadta, a Gazdasági Bizottság beszámolóját 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó 

szavazattal elfogadta, a Tanulmányi Bizottság beszámolóját 5 igen, 0 nem és 0 tartózkodó 

szintén elfogadta. 

 

2.Napirendi pont: Alapszabály módosítás 

Baranyai Melinda röviden ismerteti az alapszabály módosítás tervezetét, amelybe 

beletartozik az EHÖK küldöttgyűlési tagok delegálásának átvitele a küldöttgyűlés hatáskörébe. 

A karon történt változások miatt az új szakokat is be kell vezetni a szabályzatba, illetve az 

alacsony létszámú szakok miatt át kell fogalmazni, a küldöttállítás módját (minden megkezdett 
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100-as után egy hallgató, nem pedig minden 100. után). Az alapszabályból kivennék a 

minimum 19 fős küldöttgyűlést kötelezővé tevő szabályt, illetve a Küldöttgyűlési elnök 

tisztségét. A Kari Ösztöndíj Bizottság alá tartozó bizottságok működésén is terveznek 

módosítani. Az új alapszabály szerint az animátor koordinátor személyére az animátori kör 

tenne javaslatot, amiről az elnökség szavaz. A választásokra vonatkozó szabályokat is 

megváltoztatnák, a HÖOK választási kódexe alapján, illetve tervben van a választások 

visszaállítása őszre.  

 

3. Egyebek 

Dávid Szamanta megköszöni Baranyai Melindának az alapszabálymódosításba vetett 

rengeteg munkát. Baranyai Melinda megköszöni a küldötteknek a részvételt. 

Baranyai Melinda 17:36 perckor lezárja a Küldöttgyűlés ülését. 

 

Nem érkezett több bejelentés. 

 

 

 

 

 

 

Baranyai Melinda         Tóth Rebeka 

elnök          elnök 

ELTE PPK HÖK        Ellenőrző Bizottság 

ELTE PPK HÖK  

Budapest, 2017. 09. 26. 


