Küldöttgyűlés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Emlékeztető
2022. március 21. (18:00 -18:27)
Helyszín: KAZY
Jelenlévők a Küldöttgyűlés részéről:
1. Bátai Domonkos
2. Brezóczki Bianka
3. Gutai Lili
4. Juha Martin
5. Kojnok Eszter
6. Layton Sandra
7. Pucsok Réka
8. Rentkó Anna
9. Sárközy Gergő
10. Török Soma

Jelenlévők az Elnökség részéről:
1. Diczkó Dalma

Elnök

2. Szőke Júlia

Alelnök

3. Horváth Szonja

Gazdasági Bizottság elnöke

4. Fejes Zsófia

Diákjóléti Bizottság elnöke

5. Zsolnai Dorottya

Kommunikációs Bizottság elnöke

6. Tóth Cintia

Tanulmányi Bizottság elnöke
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7. Bölcskei Dalma

Külügyi Bizottság elnöke

8. Gál Anna

Perspektíva főszerkesztő

Jelenlévők az Ellenőrző Bizottság részéről:
1. Téglási Berta

Elnök

2. Szépréti-Nagy Dorka

Tag

3. Sziráki Bálint

Tag

Diczkó Dalma 17:58-kor megnyitja az ülést és köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Az
Ellenőrző Bizottság elvégzi a mandátumellenőrzést és megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés 10
mandátummal határozatképes. Téglási Berta elmondja, hogy a meghívó és a szükséges
előterjesztések időben kiküldésre kerültek. Diczkó Dalma felkéri Téglási Bertát a
jegyzőkönyv vezetésére, melyet a Küldöttgyűlés szimpátiaszavazással egyhangúlag elfogad.

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok:
1. Az Elnökség beszámolója

2. Kari és egyetemi testületekbe való delegálás
3. Egyebek
A napirendi pontokat a Küldöttgyűlés 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag
elfogadja.

1. Az Elnökség beszámolója
Diczkó Dalma beszámol arról, hogy visszatértünk a jelenléti oktatásba, tehát a
továbbiakban az egyetem offline módon fog működni. Ez tervezetten így is marad, kivéve a
nagyelőadásokat, amik a mi karunkon főként az alapszakos pszichológia hallgatókat érintik.
Az egyetemi és kari vezetés is ezt támogatja.
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A továbbiakban Diczkó Dalma az ukrán-orosz háború témáját érinti. Kijelenti, hogy
minden erejével azon van a Hallgatói Önkormányzat, hogy támogassa és segítse az érintett
hallgatóinkat. A HÖK irodába adománygyűjtést folytattunk, továbbá többek között a Kortárs
Segítők is be lettek vonva a folyamatokba, ha az érintett hallgatóink igényt tartanának rá.
Zsolnai Dorottya megérkezik az ülésre 18:06 perckor.
Ezek után Diczkó Dalma közli a Küldöttgyűlés tagjaival, hogy folyamatban van a
HÖK-ben az Alapszabály módosítása. Ez sok fajta újítást fog magába foglalni, többek között
azt, hogy a Hallgatói Önkormányzat egy új Bizottsággal fog bővülni, emellett pedig Gál
Anna, a Perspektíva főszerkesztője ki fog szállni a Kommunikációs Bizottságból, ezzel
létrehozva egy saját elnöki posztot.
Jelenleg is folynak szervezetfejlesztési elbeszélgetések, mivel fény derült arra, hogy
nincsenek megfelelő ügyrendjeink. Ennek a problémának az elrendezése folyamatban van.
Szervezetfejlesztési elbeszélgetések is folynak, csak úgy, mint az átadás-átvételi folyamatok.
Diczkó Dalma közli azt az információt a Küldöttgyűlés tagjaival, hogy az ő lemondása
után Tóth Cintia lesz az utódja, tehát majd az ő vezetésével fog elindulni az új Elnökség
munkája. Emiatt Tóth Cintia felkészítése folyamatosan zajlik.
A következőkben Diczkó Dalma bejelenti, hogy a Pszichológia Intézet megválasztott
igazgatója Kende Anna lett, aki rengeteg új innovatív ötlettel van felszerelkezve. Fontos új
információ, hogy az IZU fog kapni egy új épületet, ami az IZU udvarának hátsó részénél lesz
felhúzva és szemináriumi, illetve hallgatói közösségi térként fog szolgálni. Diczkó Dalma
kiemeli azt, hogy ebben az új épületben nem lesz vizesblokk, így ezzel számolnunk kell majd.
A Küldöttgyűlés jelenlévői közül Bátai Domonkos és Sziráki Bálint kérdéseket tesznek fel az
építési tervről.
Ezek után a gólyatábor témáját érinti Diczkó Dalma. Közli, hogy az eddig megszokott
gólyatábor struktúrája meg fog változni, mivel nem Bodajkon, hanem Zánkán kerül
megtartásra. Itt az ELTE legtöbb karával egyszerre fogjuk megtartani a gólyatábort, kivéve az
Informatikai Kart és a Természettudományi Kart. Az ő pénzügyi keretüknek köszönhetően
meg tudják engedni maguknak a saját gólyatábort, de mi nem vagyunk ilyen helyzetben.
Tervezett dátuma augusztus 26. és szeptember 1. közé esik. Diczkó Dalma azt mondja, hogy
egy ténylegesen elkerített helyszínt fogunk magunkénak tudni a tábor egész ideje alatt, így
nyugodtan és a szokott módon tudjuk majd megtartani a hagyományainkat és folytatni a
PPK-s szellemiség továbbadását a következő generációnak. Folyamatosan zajlanak a
terepbejárások és a megbeszélések is a jelen helyzetnek a lehető legjobb megoldása
érdekében. Ezen terepbejárásokon eddig a gólyatábor 4 főszervezője: Fekete Anna, a
Rendezvényszervező Bizottság elnöke, Tóth Cintia, ügyvivő HÖK elnök, Horváth Szonja, a
Gazdasági Bizottság elnöke és Diczkó Dalma, leköszönő HÖK elnök vettek részt. A
koordinátorok is felsorolásra kerültek, név szerint: Tóth Dorottya, mint Főhadiszállás és
adminisztrációs koordinátor, Kovács Dorka, mint Logisztikáért felelős koordinátor, Kassai
József, mint a Boci rendszer koordinátora, Nagygyörgy Anna, mint Szervező koordinátor és
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Ehrenberger Blanka, mint Csoportvezető koordinátor. Természetesen ahogy eddig minden
kari eseményünket, mint
a kari bulikat és az eddigi gólyatáborokat, ezt is ugyan úgy a Szolgáltató Kft-vel fogjuk
megvalósítani.
Rentkó Anna felteszi azt a kérdést, hogy ha jól értette-e, akkor több karral együtt
leszünk-e egy időben lent a táborban. Diczkó Dalma azt válaszolja, hogy igen, több kar lesz
lent egy időben, viszont egy messzi táborhelyszínt kapunk és emiatt megoldható lesz nekünk
az elkülönülés.
Layton Sandra azt kérdezi, hogy a karok közötti ismerkedés elkerülhető-e, mire
Diczkó Dalma azt válaszolja, hogy igen, nem vagyunk rákötelezve az ismerkedésre, és mi
már jeleztük is a többi karnak hogy nem szeretnénk részesülni ebben a lehetőségben.
Bátai Domonkos azt kérdezi, hogy a helyszínre való tekintettel lesz-e tartva egy
strandnap, mire Diczkó Dalma azt mondja ezt egyelőre nem terveztük, de bevehetjük az
ötletkalapba.
Kojnok Eszter azt kérdezi, hogy akarunk-e valamiben együtt dolgozni a többi karral.
Diczkó Dalma azt válaszolja, hogy nem terveztünk együtt lenni a többi karral egyáltalán,
kizárólag az eddig megszokott módon a saját hagyományainkat tervezzük véghezvinni.
Diczkó Dalma ezzel befejezte a beszámolóját és arra kéri a Küldöttgyűlést, hogy
fogadják el azt. A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta Diczkó Dalma beszámolóját.
Szőke Júlia köszönti a Küldöttgyűlés tagjait és bejelenti, hogy nem kívánja
kiegészíteni a beszámolóját. Arra kéri a Küldöttgyűlést, hogy fogadják el azt. A küldöttgyűlés
egyhangúlag elfogadta Szőke Júlia beszámolóját.
Sajnálatos módon Szabó Anna nem tud jelen lenni, így a nevében Diczkó Dalma arra
kéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy fogadják el a beszámolóját. A Küldöttgyűlés egyhangúlag
elfogadta Szabó Anna beszámolóját.
Fejes Zsófia is köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Nem kívánja kiegészíteni a
beszámolóját és arra kéri a Küldöttgyűlést, hogy fogadják el azt. A Küldöttgyűlés
egyhangúlag elfogadta Fejes Zsófia beszámolóját.
Horváth Szonja is köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Nem kívánja kiegészíteni a
beszámolóját és arra kéri a Küldöttgyűlést, hogy fogadják el azt. A Küldöttgyűlés
egyhangúlag elfogadta Horváth Szonja beszámolóját.
Zsolnai Dorottya köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Közli, hogy ki szeretné egészíteni a
beszámolóját. Bejelenti, hogy Lillik Dóra kérésére frissítette a kari ösztöndíjakról szóló
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segédleteket és felhívásokat a közösségi média oldalakon. Ezen kívül került ki promó a
hamarosan megrendezésre kerülő karibuliról és hírek az új, bárki által használható mikrókról,
amik a KAZY alsó emeletén kerültek elhelyezésre. Ezek után Zsolnai Dorottya arra kéri a
Küldöttgyűlés tagjait, hogy fogadják el a beszámolóját. A Küldöttgyűlés egyhangúlag
elfogadta Zsolnai Dorottya beszámolóját.
Bölcskei Dalma is köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Nem kívánja kiegészíteni a
beszámolóját és arra kéri a Küldöttgyűlést, hogy fogadják el azt. A Küldöttgyűlés
egyhangúlag elfogadta Bölcskei Dalma beszámolóját.
Sajnálatos módon Fekete Anna nem tudott részt venni a mai Küldöttgyűlésen, így a
nevében Diczkó Dalma arra kéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy fogadják el Fekete Anna
beszámolóját. A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta Fekete Anna beszámolóját.
Tóth Cintia is köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Közli, hogy egy dologgal ki szeretné
egészíteni a beszámolóját, mégpedig, hogy részt vett az elmúlt időszakban a gólyatábor
helyszínbejárásán, és hogy Fejes Zsófiával részt vettek a közéleti ösztöndíj munkacsoport
megbeszélésén. Tóth Cintia arra kéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy fogadják el a beszámolóját.
A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta Tóth Cintia beszámolóját.
Gál Anna is köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Nem kívánja kiegészíteni a beszámolóját
és arra kéri a Küldöttgyűlést, hogy fogadják el azt. A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta
Gál Anna beszámolóját.

2. Kari és egyetemi testületekbe való delegálás
A továbbiakban Diczkó Dalma kinezevi a jelen lévő Ellenőrző Bizottsági tagokat a
Szavazatszámláló Bizottságba. Kéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy fogadják el
szimpátiaszavazással. A Küldöttgyűlés 9 db igen és 1 db tartózkodó szavazattal megszavazta
a Szavazatszámláló Bizottságot.
Ezek után a Szavazatszámláló Bizottság kiosztotta a szavazólapokat a Küldöttgyűlés
tagjainak. Miután mindenki szavazott, a Szavazatszámláló Bizottság összegyűjti a lapokat és a
termet elhagyva megszámlálják azokat. Miután visszatérnek bejelentik az eredményt,
miszerint:
A Küldöttgyűlés 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Horváth Szonja
delegágását az EHÖK Küldöttgyűlésbe tagként.
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A Küldöttgyűlés 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Fejes Zsófia
delegágását az EHÖK Küldöttgyűlésbe póttagként.
A Küldöttgyűlés 10 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Tóth Zsófia
delegálását a Kari Tanulmányi Bizottságba tagként.

3. Egyebek
Diczkó Dalma bejelenti, hogy a legközelebbi várható Küldöttgyűlés időpontja május
10. 18:00, ami ügyvivő elnökválasztó Küldöttgyűlés lesz.
Nem érkezett több bejelentés, így Diczkó Dalma az ülést 18:27 perckor lezárja.
Budapest, 2022. március 21.

Diczkó Dalma
elnök
ELTE PPK HÖK

Téglási Berta
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
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