
 

 

Küldöttgyűlés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Emlékeztető 

2019. február 12.  (18:01-19:10) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, 206-os terem 

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirendi pontok: 

1. Elnökségi beszámolók 

2. PPK HÖK Alapszabály módosítása 

3. Személyi ügyek 

4. Egyebek 

 
Kreszadló Dóra köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Hoós Dorottya és Karacsi Gábor           
kimentését kérte. Az Ellenőrző Bizottság tagjai elvégzik a mandátumellenőrzést: a          
Küldöttgyűlés 11 mandátummal határozatképes. Kreszadló Dóra felkéri Iván Rozáliát         
a jegyzőkönyv vezetésére, melyet a Küldöttgyűlés szimpátiaszavazáson egyhangúlag        
elfogad. A napirendet a Küldöttgyűlés szintén egyhangúlag elfogadja. 
 
1.Napirendi pont: Elnökségi beszámolók 

Kreszadló Dóra kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy február 11-én részt vett a kari             
Tanulmányi Bizottság ülésén. Kéri beszámolójának elfogadását. 

Korinek Janka kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy jelenleg a rendszeres szociális           
támogatás pályázatára beérkezett kérvények bírálásával foglalkozik, illetve dolgozik az         
elnökségi ülések időpontjának megszervezésén. A Küldöttgyűlés kérésére       
részletesebben kifejti, hogy milyen feladatokkal jár az alelnöki tisztsége. Kéri          
beszámolójának elfogadását. 
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Karacsi Gábor nem tudott részt venni a küldöttgyűlésen. Kreszadló Dóra kiegészíti           

Karacsi Gábor beszámolóját azzal, hogy továbbra is lesznek a Savaria Egyetemi           
Központ hallgatói között PPK-s hallgatók, akiknek az érdekképviseletéről a PPK HÖK           
gondoskodni fog. Kéri a beszámoló elfogadását. 

Perger Petra nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. A Küldöttgyűlés kérésére          
elmondja, hogy a Ráday utcai kollégiumtűz károsultjai számára az ELTE biztosít           
kollégiumi férőhelyeket, illetve ruhagyűjtést is szerveztek. Emellett egyetemi szinten         
tájékoztatták őket egyéb segítő lehetőségekről. Kéri beszámolójának elfogadását. 

Kassai József kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy február 11-én részt vett az            
EHÖK Gazdasági Bizottságának ülésén. A Küldöttgyűlés kérésére elmondja, hogy         
még a pályázati folyamatok miatt nem publikus a 2019-es gólyatábor helyszíne.           
Elmondja továbbá, hogy egyelőre nincs hír a 2019-es költségvetésről, de zajlanak a            
tárgyalások ezzel kapcsolatban. Kéri beszámolójának elfogadását. 

Eközben 18:13-kor Sarudi Mátyás és Lázár András küldöttgyűlési tag késve          
érkezik. Felveszik a mandátumukat. 

Hoffer Péter kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy február 11-én megtartották a           
Kommunikációs Bizottság ülését. A Küldöttgyűlés kérdésére elmondja, hogy        
terveznek egy PPK-s promóciós videót készíteni. Kéri beszámolójának elfogadását. 

Timár Lili nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak elfogadását. 
Hoós Dorottya nem tudott részt venni a küldöttgyűlésen. Kreszadló Dóra kéri a            

beszámoló elfogadását. 
Fábián Fanni kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy Jáger Borbála tanárképzési          

referens lemondott, az utódlása jelenleg folyamatban van. A Küldöttgyűlés kérésére          
elmondja, hogy megoldódott a pszichológia szakon a klinikai gyakorlati helyeknek a           
problémája. Reagál a közösségszervező szak problémáira, miszerint a 2017-ben         
felvetteknek csak a humánfejlesztés szakirány indul. A Küldöttgyűlés felveti azt a           
problémát, hogy a pszichológia szakon egyre több az olyan tárgy, amelynek nincs            
előfeltétele, így alsóbb évesek is fel tudják venni, kiszorítva ezzel a felsőbbéveseket.            
Kreszadló Dóra javasolja, hogy mivel még egy évig nem lesz tantervmódosítás, a            
hallgatók egymás közt beszéljék meg tárgyfelvételi igényeket (a SZHÉK-esek         
közbenjárásával). A Küldöttgyűlés felveti továbbá, hogy a pedagógia szakos szigorlati          
követelmények megváltoztak, ám a hallgatóknak még semmilyen információja nincsen         
róla. Fábián Fanni javasolja, hogy kérjenek az Intézettől tájékoztatást. Kéri          
beszámolójának elfogadását. 

Doszpoth Rebeka kiegészíti beszámolóját azzal, hogy február 11-én részt vett a           
Kommunikációs Bizottság ülésén. Kéri beszámolójának elfogadását. 

Kreszadló Dóra kéri a Küldöttgyűlést az Elnökség beszámolóinak elfogadására. A          
Küldöttgyűlés az elnöki beszámolót 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal            
elfogadta, az alelnöki beszámolót 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal  
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elfogadta, a szombathelyi alelnöki beszámolót 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodó            
szavazattal elfogadta, a Diákjóléti Bizottság beszámolóját 13 igen, 0 nem és 0            
tartózkodó szavazattal elfogadta, a Gazdasági Bizottság beszámolóját 13 igen, 0 nem           
és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a Kommunikációs Bizottság beszámolóját 13          
igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a Külügyi Bizottság beszámolóját            
13 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a Rendezvényszervező Bizottság            
beszámolóját 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a Tanulmányi            
Bizottság beszámolóját 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a            
Perspektíva főszerkesztőjének beszámolóját 13 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal           
szintén elfogadta.  
 
2. Napirendi pont: Alapszabály-módosítás 
Kreszadló Dóra ismerteti az Alapszabály-módosítás tervezetét. Változás történt a         
szavazókörzetekben, mivel az edző szak is bevezetésre került a szabályzatba.          
Módosultak a kari bizottságok is, amelyekbe hallgatói tagokat delegálnak, illetve az           
őszi választási időszak időpontjai is. A legfontosabb változások a Választási Bizottság,           
illetve az Ellenőrző Bizottság működését érintik; ezennel ugyanis a Választási          
Bizottság megszűnik, feladatkörét teljes mértékben az Ellenőrző Bizottság veszi át. Ezt           
a változtatást az indokolja, hogy az Ellenőrző Bizottság munkája eddig is szorosan            
összefonódott a Választási Bizottságéval, valamint a legutóbbi választási időszakban a          
Választási Bizottság tisztségei betöltetlenül maradtak. Kreszadló Dóra megemlíti,        
hogy a módosítás normakontrollja ugyan még folyamatban van, azonban az EHÖK           
elnöke és az EHÖK Ellenőrző Bizottságának elnöke már elfogadta azt. Kreszadló Dóra            
kéri a Küldöttgyűlést, hogy vegyék ezt figyelembe. A Küldöttgyűlés egyhangúlag          
elfogadja az Alapszabály-módosítás tervezetét. 
 
3. Napirendi pont: Személyi ügyek 
Kreszadló Dóra felkéri a szavazatszámláló bizottságba Doszpoth Rebekát, Fodor         
Árpádot, és Iván Rozáliát. A Küldöttgyűlés szünetet tart, amíg a szavazatok számlálása            
folyik, mert Iván Rozália addig nem tudja vezetni a jegyzőkönyvet. A Küldöttgyűlés            
12 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadja a szavazatszámláló bizottság            
tagjait.  

A Küldöttgyűlés 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal támogatta Miklós            
Bence delegálását a Kari Tanácsba tagként. A Küldöttgyűlés 11 igen, 0 nem és 2              
tartózkodó szavazattal támogatta Diczkó Dalma delegálását a Kari Tanácsba         
póttagként. A Küldöttgyűlés 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal delegálta            
Szabad Lillát a Kari Tanácsba póttagként. A Küldöttgyűlés 12 igen, 0 nem és 1  
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tartózkodó szavazattal delegálta Szabó Krisztinát a Kari Tanácsba póttagként. A          
Küldöttgyűlés 10 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazattal delegálta Molnár Esztert a             
Kari Tanácsba póttagként. A Küldöttgyűlés 12 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal             
delegálta Fodor Árpádot a Kari Tanácsba póttagként. 
 
4. Egyebek 
Nem érkezett több bejelentés. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Kreszadló Dóra Iván Rozália 
         elnök elnök 
ELTE PPK HÖK Ellenőrző Bizottság 

ELTE PPK HÖK 
 

 

Budapest, 2019. február 17. 
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