
 

 

Küldöttgyűlés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Emlékeztető 

2019. szeptember 30.  (19:15-19:50) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, 204-es terem 

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirendi pontok: 

1. Elnökségi beszámolók 

2. Hallgatói tagok delegálása a kari bizottságokba 

3. Egyebek 

 
Korinek Janka köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. A Küldöttgyűlés 19:00-kor nem          
határozatképes, így a 19:15-kor összehívott pótülésen szavaznak a küldöttek. Az          
Ellenőrző Bizottság elvégzi a mandátumellenőrzést: a jelen lévő mandátumok száma 6.           
Zelena Dorina nem tud jelen lenni, kimentését kérte. Korinek Janka felkéri Iván            
Rozáliát a jegyzőkönyv vezetésére, melyet a Küldöttgyűlés a szimpátiaszavazáson         
egyhangúlag elfogad. A napirendet a Küldöttgyűlés szintén egyhangúlag elfogadja. 
Ipacs Henriett 19:18-kor, Zách Boglárka 19:23-kor érkezik. Felveszik a         
mandátumukat. 
 
1.Napirendi pont: Elnökségi beszámolók 
Korinek Janka kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy megválasztásra került a          
szombathelyi ügyekért felelős alelnök Bella Dániel személyében. Elmondja, hogy a          
Gólyabál helyszíne várhatóan a Syma Rendezvényközpont lesz. Megemlíti továbbá,         
hogy szeptember 26-án részt vett az elnökségi ülésen, szeptember 30-án pedig az            
informális elnökségi ülésen. Kerkai Anna és Lázár Zsolt kérdésére bővebben kifejti a            
szombathelyi alelnökválasztás körülményeit. Kéri beszámolójának elfogadását. 

Perger Petra kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy szeptember 25-én részt vett az            
EHÖK elnökségi ülésén. Elmondja, hogy szeptember 26-án Fábián Fannival és          
Somogyvári-Korb Attilával egyeztettek a tanulmányi ösztöndíjakról. Megemlíti  
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továbbá, hogy szeptember 26-án jelen volt az elnökségi ülésen, szeptember 30-án a            
Rekrutációs Bizottság ülésén, valamint ugyanezen a napon az informális elnökségi          
ülésen. Ezen kívül szeptember 27-én tájékoztatót tartott az új HÖK tagoknak. Kéri            
beszámolójának elfogadását. 

Diczkó Dalma kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy szeptember 26-án részt vett az            
EHSZÖB ülésén, valamint ugyanezen a napon az elnökségi ülésen. Ezen kívül jelen            
volt szeptember 30-án az informális elnökségi ülésen. Kerkai Anna kérésére elmondja,           
hogy mi okozta a rendszeres szociális támogatások kérvényeinek késését. Kéri          
beszámolójának elfogadását. 

Kassai József kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy szeptember 25-én részt vett az            
EHÖK Gazdasági Bizottságának ülésén, ahol megismerkedtek az új beszerzési         
szabályzattal. Elmondja, hogy az EHÖK-ben felmerült pénzügyi problémák miatt a          
részönkormányzatok keretéből kerültek ideiglenesen levonásra összegek. Megemlíti       
továbbá, hogy szeptember 26-án jelen volt az elnökségi ülésen, szeptember 30-án           
pedig az informális elnökségi ülésen. Lázárt Zsolt azt kérdezi, hogy jelenleg mekkora            
összeg áll a HÖK rendelkezésére. Kerkai Anna kérdésére elmondja, hogy a Gólyahét            
főszervezői hamarosan megkapják a közéleti ösztöndíjat a munkájukért. Kéri         
beszámolójának elfogadását. 

Zsolnai Dorottya kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy szeptember 26-án részt vett           
az elnökségi ülésen, szeptember 30-án pedig az informális elnökségi ülésen. Ezen           
kívül elmondja, hogy szeptember 30-án elindult az animátor jelentkezés. Kéri          
beszámolójának elfogadását. 

Bodnár Réka kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy szeptember 23-án részt vett a            
Rekrutációs Bizottság ülésén, ahol főként az ELTEfeszt szervezéséről esett szó,          
valamint jelen volt szeptember 30-án az informális elnökségi ülésen. Kerkai Anna           
kérésére bővebben elmondja, hogy milyen programokat tervez szervezni a         
Randstaddal közösen. Kéri beszámolójának elfogadását. 

Baán Lolita kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy szeptember 23-án részt vett a            
HÖK-ös felkészítésen, szeptember 24-én pedig nem hivatalos Rendezvényszervező        
Bizottsági ülést tartottak. Ezen kívül jelen volt szeptember 26-án az elnökségi ülésen,            
szeptember 30-án pedig az informális elnökségi ülésen. Megemlíti, hogy az          
animátorjelentkezés szeptember 30-án elindult. Kéri beszámolójának elfogadását. 

Fábián Fanni kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy szeptember 26-án Perger          
Petrával és Somogyvári-Korb Attilával egyeztettek a tanulmányi ösztöndíjakkal        
kapcsolatban. Szintén szeptember 26-án jelen volt az elnökségi ülésen, szeptember          
30-án pedig az informális elnökségi ülésen. Kéri beszámolójának elfogadását. 

Zelena Dorina nem tud jelen lenni az ülésen. Korinek Janka kéri a beszámolójának             
elfogadását. 
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Korinek Janka kéri a Küldöttgyűlést az Elnökség beszámolóinak elfogadására. A          

Küldöttgyűlés az ügyvivő elnöki beszámolót 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal             
elfogadta, az 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 szintén           
elfogadta.  
 
2. Napirendi pont: Hallgatói tagok delegálása a kari bizottságokba 

Korinek Janka felkéri a szavazatszámláló bizottságba Iván Rozáliát, Molnár Esztert          
és Kassai Józsefet. A Küldöttgyűlés szimpátiaszavazáson 8 igen, 0 nem és 0            
tartózkodó szavazattal elfogadta a szavazatszámláló bizottság tagjait. A Küldöttgyűlés         
szünetet tart, amíg a szavazatok számlálása folyik, mert Iván Rozália addig nem tudja             
vezetni a jegyzőkönyvet. 

A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Bodnár Réka             
delegálását a Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságába tagként. A         
Küldöttgyűlés 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal támogatta Habuczki Milán            
delegálását a Tanulmányi Bizottságba tagként. A Küldöttgyűlés 7 igen, 0 nem és 1             
tartózkodó szavazattal támogatta Habuczki Milán delegálását a Kutatási        
Transzparencia Bizottságba tagként. A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó            
szavazattal támogatta Habuczki Milán delegálását a Digitális Oktatási Bizottságba         
tagként. A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Perger             
Petra delegálását a Rekrutációs Bizottságba tagként. A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és             
0 tartózkodó szavazattal támogatta Perger Petra delegálását a Kari Etikai Bizottságba           
tagként. A Küldöttgyűlés 7 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal támogatta Zelena             
Dorina delegálását a Kari Tanácsba tagként. A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0              
tartózkodó szavazattal támogatta Baán Lolita delegálását a Kari Tanácsba tagként. A           
Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Zsolnai Dorottya            
delegálását a Kari Tanácsba tagként. A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó              
szavazattal támogatta Gyura Réka delegálását a Kari Tanácsba póttagként. A          
Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Földvári Anett            
delegálását a Kari Tanácsba póttagként. A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó              
szavazattal támogatta Habuczki Milán delegálását a Kari Tanácsba póttagként.  
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A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Zelena Dorina             
delegálását az EHÖK Küldöttgyűlésbe póttagként. A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0             
tartózkodó szavazattal támogatta Zsolnai Dorottya delegálását az EHÖK        
Küldöttgyűlésbe tagként. A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal            
támogatta Baán Lolita delegálását az EHÖK Küldöttgyűlésbe tagként.  

 
3. Napirendi pont: Egyebek 
Nem érkezett több bejelentés. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Korinek Janka Iván Rozália 
 ügyvivő elnök elnök 
ELTE PPK HÖK Ellenőrző Bizottság 

ELTE PPK HÖK 
 

 

Budapest, 2019. október 3. 
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