
 

 

Alakuló Küldöttgyűlés 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat 

Emlékeztető 

2019. november 21.  (18:01-18:49) 
Helyszín: ELTE PPK Kazinczy utcai épület, 302-es terem 

(1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27.) 

 

Napirendi pontok: 

1. Az elnökség beszámolója 

2. Az Alelnök, a Szombathelyi alelnök és a szakterületi bizottságok         
elnökeinek kinevezése 

3. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása 

4. A hallgatói tagok delegálása a kari bizottságokba 

5. Költségvetési terv elfogadása 

6. Egyebek 

 
Korinek Janka köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Az ELTE HÖK képviseletében jelen           
van Eszterhai Marcell és Kovács Viktória. Az Ellenőrző Bizottság elvégzi a           
mandátumellenőrzést: a Küldöttgyűlés nyolc mandátummal határozatképes. Korinek       
Janka felkéri Iván Rozáliát a jegyzőkönyv vezetésére, a Küldöttgyűlés a          
szimpátiaszavazáson egyhangúlag támogatja. A kiküldött napirendet a Küldöttgyűlés        
szintén egyhangúlag elfogadja. Korinek Janka kijelöli a szavazatszámláló bizottság         
tagjait: Fábián Fannit, Kassai Józsefet és Zsolnai Dorottyát. A szavazatszámláló          
bizottság tagjait a Küldöttgyűlés egyhangúlag támogatja.  
 
1. Napirendi pont: Az elnökség beszámolója 
Korinek Janka kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy megválasztásra került a          
tanárképzési referens és a pályázati referens Tóth Cintia és Ehrenberger Blanka           
személyében. Kéri beszámolójának elfogadását. 
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Perger Petra és Bella Dániel nem tud jelen lenni a Küldöttgyűlésen, az ő             

beszámolójukat Korinek Janka tolmácsolja. Egyikük sem kívánja kiegészíteni a         
beszámolóját. Kerkai Anna azt kérdezi, milyen az együttműködés a szombathelyi          
képviselettel. Korinek Janka kéri a távol maradó tagok beszámolójának elfogadását. 

Diczkó Dalma nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak elfogadását. 
Kassai József nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. Kerkai Anna kérésére          

elmondja, hogyan alakult az idei költségvetés. Kéri beszámolójának elfogadását. 
Zsolnai Dorottya nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját. Kerkai Anna kérésére          

kifejti, hogy hány taggal működik a Mediagroup, illetve milyen terveik vannak a            
jövőre nézve. Vereb Donát azt kérdezi, milyen visszhangja lett a Gólyahét           
összefoglaló videójának. Zsolnai Dorottya kéri beszámolójának elfogadását. 

18:08 perckor megérkezik Sziráki Bálint, a Küldöttgyűlés innentől kezdve 9 taggal           
van jelen. 

Pásztor Katalin kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy november 21-én befejeződik a           
mentorképzés. Kerkai Anna kérésére elmondja, hogy milyen kihívásokkal jár a          
Bizottsági elnöki tisztsége. Kéri beszámolójának elfogadását. 

Baán Lolita nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak elfogadását. 
Fábián Fanni nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját, kéri annak elfogadását. 
Zelena Dorina kiegészíti a beszámolóját azzal, hogy a decemberi szerkesztőségi          

képzés teljes létszámmal fog működni. Kéri beszámolójának elfogadását. 
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 9 igen, 0 nem és 0            
tartózkodó szavazattal elfogadta, a Külügyi Bizottság beszámolóját 9 igen, 0 nem és 0             
tartózkodó szavazattal elfogadta, a Rendezvényszervező Bizottság beszámolóját 9        
igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a Tanulmányi Bizottság           
beszámolóját 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadta, a Perspektíva            
főszerkesztőjének beszámolóját 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal szintén           
elfogadta.  
 
2. Napirendi pont: Az Alelnök, a Szombathelyi alelnök és a szakterületi           
bizottságok elnökeinek kinevezése 
Korinek Janka megkéri Iván Rozáliát, hogy ismertesse a választások eredményét. Iván           
Rozália beszámol arról, hogy a nappali tagozatos hallgatók 30%-a vett részt a            
szavazáson, így a választás érvényesnek minősül. A választások során az Ellenőrző  
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Bizottság mindent rendben talált. Elnöki tisztségre egy fő jelöltette magát, Korinek           
Janka 627 igen szavazattal megválasztásra került. Küldöttgyűlési tag tisztségre 13          
érvényes jelölés érkezett be, mind a 13 fő megválasztásra került. ELTE HÖK            
Küldöttgyűlési tag tisztségre két érvényes jelölés érkezett, Fábián Fanni 574 igen           
szavazattal, Perger Petra 626 igen szavazattal megválasztásra került. 

Korinek Janka kinevezi Perger Petrát alelnöknek, Bella Dánielt szombathelyi         
ügyekért felelős alelnöknek, Diczkó Dalmát a Diákjóléti Bizottság elnökének, Kassai          
Józsefet a Gazdasági Bizottság elnökének, Zsolnai Dorottyát a Kommunikációs         
Bizottság elnökének, Pásztor Katalint a Külügyi Bizottság elnökének, Baán Lolitát a           
Rendezvényszervező Bizottság elnökének, Fábián Fannit a Tanulmányi Bizottság        
elnökének, Zelena Dorinát pedig Perspektíva főszerkesztőnek. 

 
3. Napirendi pont: Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megválasztása 
A küldöttek szavaznak az Ellenőrző Bizottság tagjainak személyéről. Korinek Janka          
felhívja a Küldöttgyűlés figyelmét, hogy lehetőségük van három tagot is támogatni. 

Fábián Fanni ismerteti a szavazás eredményét. Iván Rozáliát 9 igen, 0 nem és 0              
tartózkodó szavazattal támogatták. Szőke Júliát 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó            
szavazattal támogatták. Zách Boglárkát 8 igen, 0 nem és 1 tartózkodó szavazattal            
támogatták. 
 
4. Napirendi pont: A hallgatói tagok delegálása a kari bizottságokba 
A Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatja Pásztor Katalin             
delegálását a Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságába tagként.  

A Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatja Tóth Cintia             
delegálását a Kari Tanácsba tagként. 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal             
támogatja Ehrenberger Blanka delegálását a Kari Tanácsba tagként. 

A Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatja Tóth Cintia             
delegálását a Tanulmányi Bizottságba tagként. 

A Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatja Tóth Cintia             
delegálását a Tanárképzési Bizottságba tagként. 

A Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatja Ehrenberger            
Blanka delegálását a Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottságba tagként. 

A Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatja Ehrenberger            
Blanka delegálását a Kari Ösztöndíj Bizottságba tagként. 
 
5. Napirendi pont: Költségvetési terv elfogadása 
Korinek Janka prezentálja a küldöttek számára a 2019-es év költségvetési tervezetét. A            
Küldöttgyűlés 9 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal elfogadja a költségvetési            
tervezetet. 
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6. Napirendi pont: Egyebek 
Korinek Janka bejelenti, hogy a következő héten átadásra kerül az új HÖK iroda. 

Darai Zsófia elmondja, hogy felmerült az igény a hallgatók részéről arra, hogy            
legyen a Kazinczy utcai épületben egy, hallgatók részére kialakított konyhasarok. 

Kemenczei Kitti azt kérdezi, hogy milyen lehetőségei vannak az oktatóknak az           
elmaradt órák pótlására. 

Sziráki Bálint elmondja, hogy még mindig nem rendeződtek a Pszichológia BA           
szakos terepgyakorlatok problémái. 

Korinek Janka reflektál a küldöttek hozzászólásaira. 
Eszterhai Marcell az ELTE HÖK nevében gratulál a megválasztott elnökségnek,          

további sikeres munkát kíván. 
Több bejelentés nem érkezett. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 Korinek Janka Iván Rozália 
        elnök elnök 
ELTE PPK HÖK Ellenőrző Bizottság 

ELTE PPK HÖK 
 

 

Budapest, 2019. november 25. 
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