
 

 

Küldöttgyűlés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Emlékeztető 

2019. május 7.  (18:45-19:29) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, 211-es terem 

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirendi pontok: 

1. Elnökségi beszámolók 

2. Ügyvivő elnök választása 

3. A hallgatói tagok delegálása a kari bizottságokba 

4. Egyebek 

 
Kreszadló Dóra köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. A Küldöttgyűlés 18:30-kor nem          
határozatképes, így a 18:45-kor összehívott pótülésen szavaznak a küldöttek. Az          
Ellenőrző Bizottság elvégzi a mandátumellenőrzést: a jelen lévő mandátumok száma 7.           
Timár Lili és Hoós Dorottya nem tud jelen lenni, kimentésüket kérték. Kreszadló Dóra             
felkéri Iván Rozáliát a jegyzőkönyv vezetésére, melyet a Küldöttgyűlés a          
szimpátiaszavazáson egyhangúlag elfogad. A napirendet a Küldöttgyűlés szintén        
egyhangúlag elfogadja. 
 
1.Napirendi pont: Elnökségi beszámolók 
Kreszadló Dóra több ponton is kiegészíti a beszámolóját. Beszámol a HÖOK Külhoni            
Programjáról, melynek célja a határon túli magyar hallgatókkal való kapcsolat          
kialakítása. A program keretei közt munka-és szervezetpszichológia szakos hallgatók         
utazhatnak ki a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemre. Elmondja,         
hogy a programban részt vevő szakterületek számát bővíteni tervezik. Beszámol róla           
továbbá, hogy a szombathelyi hallgatók már hivatalosan a Berzsenyi Dániel          
Pedagógusképző Karhoz tartoznak, a PPK HÖK azonban továbbra is gondoskodni fog           
a képviseletükről. Elmondja továbbá, hogy a PPK is csatlakozott a Bölcsész Hallgatók            
Szövetségéhez, amelynek célja a 
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bölcsészettudományi területhez tartozó képzések támogatása. Ezen kívül megemlíti,        
hogy folyamatosan egyeztetnek a Tanulmányi Hivatallal a pszichológia mesterszakos         
szakdolgozatok követelményeivel kapcsolatban. Zách Boglárka küldött kérésére       
elmondja, hogy milyen nehézségek merülhetnek fel a szombathelyi hallgatókkal         
kapcsolatban. Kéri beszámolójának elfogadását. 

Korinek Janka nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak elfogadását. 
Perger Petra kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy a BDPK-hoz átkerült eddig           

PPK-s hallgatók nem tudnak kérvényeket leadni. A probléma megoldásán dolgoznak.          
Kéri beszámolójának elfogadását. 

Kassai József nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak elfogadását. 
Hoffer Péter nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak elfogadását. 
Timár Lili és Hoós Dorottya nem tud jelen lenni az ülésen. Kreszadló Dóra kéri a               

beszámolójuk elfogadását. 
Fábián Fanni kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy május 6-án részt vett az            

Elnökség ülésén. Megemlíti továbbá, ő is foglalkozik a szakdolgozati követelmények          
problémáinak ügyével. Kéri beszámolójának elfogadását. 

Doszpoth Rebeka kiegészíti beszámolóját azzal, hogy május 6-án részt vett az           
Elnökség ülésén. Kéri beszámolójának elfogadását. 

Kreszadló Dóra kéri a Küldöttgyűlést az Elnökség beszámolóinak elfogadására. A          
Küldöttgyűlés az elnöki beszámolót 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal            
elfogadta, az alelnöki beszámolót 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta,             
a Diákjóléti Bizottság beszámolóját 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal            
elfogadta, a Gazdasági Bizottság beszámolóját 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó            
szavazattal elfogadta, a Kommunikációs Bizottság beszámolóját 7 igen, 0 nem és 0            
tartózkodó szavazattal elfogadta, a Külügyi Bizottság beszámolóját 7 igen, 0 nem és 0             
tartózkodó szavazattal elfogadta, a Rendezvényszervező Bizottság beszámolóját 7        
igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a Tanulmányi Bizottság           
beszámolóját 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a Perspektíva            
főszerkesztőjének beszámolóját 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal szintén           
elfogadta.  
 
2. Napirendi pont: Ügyvivő elnök választása 
Kreszadló Dóra bejelenti, hogy május 1-jei lemondásával elnöki mandátuma         
megszűnt, így a küldötteket ügyvivő elnök választására kéri fel. A vizsgaidőszakra           
való tekintettel az Ellenőrző Bizottság szeptemberben kezdi meg a választások kiírását.           
Az ügyvivő elnök személyére Kreszadló Dóra Korinek Jankát javasolja. 

Kreszadló Dóra felkéri a szavazatszámláló bizottságba Doszpoth Rebekát, Fodor         
Árpádot, és Ladányi Bencét. A Küldöttgyűlés szimpátiaszavazáson 7 igen, 0 nem és  
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0 tartózkodó szavazattal elfogadta a szavazatszámláló bizottság tagjait. A         
Küldöttgyűlés Korinek Janka ügyvivő elnöknek történő megválasztását 7 igen, 0 nem           
és 0 tartózkodó szavazattal támogatta. 
 
3. Napirendi pont: A hallgatói tagok delegálása a kari bizottságokba 
Kreszadló Dóra ismerteti a küldöttek számára, hogy mely bizottságokba szükséges          
hallgatói tagokat delegálni. Amíg a szavazatszámláló bizottság a szavazatokat         
számolja, Perger Petra részletesebben kifejti a BDPK-s hallgatók problémáját a          
pályázatokkal kapcsolatban. 

A Küldöttgyűlés 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Korinek Janka             
delegálását a Kari Etikai Bizottságba tagként. A Küldöttgyűlés 6 igen, 0 nem és 1              
tartózkodó szavazattal támogatta Szabó Bernadett delegálását a Tanárképzési        
Bizottságba tagként. A Küldöttgyűlés 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal            
támogatta Szabó Bernadett delegálását a Tanulmányi Bizottságba tagként. A         
Küldöttgyűlés 7 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Perger Petra            
delegálását a Tanulmányi Bizottságba póttagként. A Küldöttgyűlés 7 igen, 0 nem és 0             
tartózkodó szavazattal támogatta Szabó Bernadett delegálását a Kari Tanácsba tagként.  

 
4. Napirendi pont: Egyebek 
Kreszadló Dóra ismerteti a Kazinczy utcai épület felújításának részleteit. Megköszöni          
a küldötteknek a részvételt és az egész éves közös munkát. 

Kreszadló Dóra 19:29-kor lezárja  a Küldöttgyűlés ülését. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Kreszadló Dóra Iván Rozália 
 leköszönt elnök elnök 
ELTE PPK HÖK Ellenőrző Bizottság 

ELTE PPK HÖK 
 

 

Budapest, 2019. május 11. 
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