Küldöttgyűlés
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói Önkormányzat
Emlékeztető
2022. május 10. (18:04 - 18:48)
Helyszín: KAZY
Jelenlévők a Küldöttgyűlés részéről:
1. Bátai Domonkos
2. Gutai Lili
3. Layton Sandra
4. Pohl László
5. Pucsok Réka
6. Rentkó Anna
7. Sárközy Gergő
8. Szabó Fanni Rebeka

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

7. Bölcskei Dalma

Külügyi Bizottság elnöke

8. Gál Anna

Perspektíva főszerkesztő

1

Vendégek:
1. Varga Réka
2. Szabó Tamás
3. Bognár Fanni
4. Takács Luca Sára
5. Horváth Sára
6. Livingston Zoltán
7. Vasas Máté
8. Jeges Viktor
9. Nagymihály Levente
10. Árvai Lúcia
11. Tulipán Norbert
12. Németh Tamás Zoltán
13. Domboróczky Balázs
14. Töreki-Koczka Zsóka
15. Fodor Árpád
16. Lorna Emma Jones
17. Kunsági Éva
18. Korinek Janka
19. Tóth Zsófia
20. Szépréti-Nagy Dorka
21. Tóth Dorottya
22. Szupkay Benedek
23. Németh Fanni

Jelenlévők az Ellenőrző Bizottság részéről:
1. Téglási Berta

Elnök

2. Sziráki Bálint

Tag
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Diczkó Dalma 18:04-kor megnyitja az ülést és köszönti a Küldöttgyűlés tagjait. Az
Ellenőrző Bizottság elvégzi a mandátumellenőrzést és megállapítja, hogy a Küldöttgyűlés 8
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. Költségvetési beszámoló
3. Elnöki közéleti ösztöndíj módosítása
4. Személyi ügyek
5. Ügyvivő elnök és csapatának kinevezése
6. Delegálás kari bizottságokba
7. Egyebek
A napirendi pontokat a Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal egyhangúlag
elfogadja.

1. Az Elnökség beszámolója
Diczkó Dalma beszámol arról, hogyan teltek az év közben az oktatással és
vizsgaidőszakkal kapcsolatos egyeztetések és, hogy hogyan folyt és tart jelenleg is a
gólyatábor szervezése. Diczkó Dalma arra kéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy fogadják el a
beszámolóját. A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja.
Szőke Júlia is köszönti a jelenlévőket. Jelzi, hogy ki szeretné egészíteni a beszámolóját
azzal, hogy a tegnapi nap folyamán Elnökségi ülésen vett részt. Az elmúlt időszakban az
Elnökségi üléseken felmerülő legfontosabb témák az utódlás kérdése és a gólyatábor
szervezésének részletei voltak. Beszámol továbbá arról, hogyan folytak a megbeszéléseik a
Pszichológiai Intézettel és, hogy jelenléti formában fog megvalósulni a vizsgaidőszak. Az
előző félévben a Covid járvány miatt elhalasztott HÖK-ös összetartás is sikeresen
megrendezésre került április 22-24-ig a Velencei Ifjúsági Táborban, ahol sok lehetőségről
tárgyaltunk és rengeteg innovatív ötlettel gazdagodtunk. Ezen kívül Diczkó Dalmával az
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ügyrendek aktualizálásán is dolgoztak. Szőke Júlia arra kéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy
fogadják el a beszámolóját. A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja.
Szabó Anna, Szombathelyi ügyekért felelős alelnök sajnálatos módon nem tud részt
venni a mai Küldöttgyűlésen. A nevében Diczkó Dalma arra kéri a Küldöttgyűlés tagjait,
hogy fogadják el Szabó Anna beszámolóját. A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja.
Fejes Zsófia is köszönti a jelenlévőket. Beszámol arról, hogyan folytak a
fellebbezések és hogy a kari pályázatok időszaka is sikeresen lezajlott. Esélyegyenlőségi
fronton adománygyűjtést folytattak az ukrajnai menekültek számára. Ezt Németh Fanni,
Esélyegyenlőségi referens koordinálta le. Ezzel kapcsolatban még azt kölzi, hogy már
szerveződik és hamarosan megtörténik ezen adományok elszállítása. Április 25-én
megrendezésre került a Mindenki Segít nap, szintén Németh Fanni vezetésével. Fejes Zsófia
azt mondja, hogy terveik szerint jövő félévben meg tudják majd ismételni ezt az eseményt.
Fellendült az Önkéntes Kör, ami rengeteg programmal és humán erőforrással valósul meg.
Fejes Zsófia arra kéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy fogadják el a beszámolóját. A
Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja.
Horváth Szonja köszönti a jelenlévőket. Beszámol arról, hogy számára az elmúlt
időszakban a gólyatábor szervezésén volt a fő fókusz, ezzel kapcsolatban részt vett a zánkai
tábor terepbejárásán is. Április 6-án EHÖK Gazdasági ülésen vett részt, április 20-án EHÖK
Küldöttgyűlésen. Hetente zajlanak a gólyatábor főszervezői csapatának megbeszélései.
Elkészítette a 2021-es év költségvetési beszámolóját. Horváth Szonja arra kéri a
Küldöttgyűlés tagjait, hogy fogják el a beszámolóját. A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja.
Zsolnai Dorottya is köszönti a jelenlévőket. Beszámol arról, hogy kiemelt figyelmet
kapott az utóbbi időkben a Lágymányosi Eötvös Napok és a Budaörsi Napok. Megtörtént a
Tudományperspektíva fellendítése is. Együtt dolgoztak a Diákjóléti Bizottsággal a Mindenki
Segít napon. Segítettek az Önkéntes Kör fellendítésében is. Ezen kívül Pszichológiai Intézeti
Tanács megbeszélésein vett részt Kende Annával, az intézet igazgatójával. Folyamatosan
tartanak felkészítő megbeszéléseket Szupkay Benedekkel, mert ő lesz az utódja. Szupkay
Benedekkel és Szokoly Fannival intézik a kari események promóvideóit. Készülőben van egy
évzáró és évösszegző kisfilm, ami tökéletes lesz arra a célra, hogy az újonnan érkező
gólyáknak bemutassák a PPK-s életérzést. Ezen kívül beszámol arról, hogy a múlt hétvégén
megrendezésre került Vezetőképző táborban #mediagroup szekciót tartott és a tegnapi nap
folyamán Elnökségi ülésen vett részt. Zsolnai Dorottya arra kéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy
fogadják el a beszámolóját. A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja.
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Bölcskei Dalma is köszönti a jelenlévőket. Beszámol arról, hogy sikeresen lezajlott az
Erasmus Plus pályázási időszak és több, mint 100 pályázat érkezett be. Megtartásra került a
mentorképzés is. Ezen kívül egy holland tanulmányi csoport látogatása is megtörtént
Budapestre, ami szintén sikeresen ment végbe. Bölcskei Dalma arra kéri a Küldöttgyűlés
tagjait, hogy fogadják el a beszámolóját. A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja.
Fekete Anna is köszönti a jelenlévőket és beszámol arról, hogy sikeresen befejeződtek
az Animátor képzések. Lezajlottak a megvendégelések is és igen jól sikerültek. A múlt
hétvégén lezajlott a Vezetőképző tábor a Velencei Ifjúsági Táborban, ami szintén jól sikerült.
Kiemelné még azt, hogy az előző két év elmaradt Animátor avatásainak a bepótlása sikeresen
lement. Sok kulturális és sporteseményt tartottak, amiket nem kíván részletezni. Számára is
nagy hangsúly volt a gólyatábor szervezésén. Tóth Dorottya felkészítése is ezerrel zajlik, mert
ő lesz az utódja. Megkérdezi a jelenlévőket, hogy van-e bárkinek kérdése. Rentkó Anna az
iránt érdeklődik, hogy a tegnapi napra tervezett sörpong bajnokság milyen okból maradt el?
Fekete Anna azt válaszolja, hogy sajnálatos módon nem volt elég jelentkező az eseményre
szervezői részről, pontosabban asztalfelelős pozícióra. Fekete Anna arra kéri a Küldöttgyűlés
tagjait, hogy fogadják el a beszámolóját. A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja.
Tóth Cintia is köszönti a jelenlévőket. Beszámol arról, hogy május 3-án bemutatkozott
a Pszichológiai Intézeti Tanács intézményvezetőinek. Ő is részt vett a Kende Annával
megtartott megbeszélésen. Elnökségi üléseken, EHÖK-ös Elnökségi üléseken, gólyatábor
főszervezői üléseken és EHÖK gólyatábor szervezői üléseken is részt vett. Beszámol arról,
hogy sajnálatos módon a Delegált Körben nem tudott megvalósulni a tervezett Delegált Túra,
viszont az esemény még szervezés alatt áll. Tóth Cintia arra kéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy
fogadják el a beszámolóját. A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja.
Gál Anna is köszönti a jelenlévőket. Beszámol arról, hogy az április 21-én megtartott
Verses Est sikeresen zajlott le, sok pozitív visszajelzést kaptak róla. Erősebb köteléket
alakítanak ki az ELTE Online-nal, aminek egyik első közös eseménye volt a Presstivál, április
29-én. Ezen eseményen a #mediagroup fotói kerültek bemutatásra a Perspektíva tagok
irományaival karöltve. Szeretné kiegészíteni a beszámolóját, miszerint május 3-án
megrendezésre került egy Nemi Esélyegyenlőségi fókuszcsoport interjú, ami egy online
interjút foglalt magába a nemi esélyegyenlőségről. Ezen kívül részt vett a május 9-ei
elnökségi ülésen. Gál Anna arra kéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy fogadják el a beszámolóját.
A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja.
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2. Költségvetési beszámoló
Diczkó Dalma felkéri Horváth Szonját, hogy ismertesse a 2021-es költségvetési
beszámolót. A jelenlévők előtt kivetítőn megjelennek a költségvetési beszámoló részletei.
Horváth Szonja arra kéri a jelenlévőket, hogy fogadják el a 2021-es költségvetési beszámolót.
A Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja.

3. Elnöki közéleti ösztöndíj módosítása
Diczkó Dalma bejelenti, hogy az elmúlt félévben az összes HÖK-ös tisztségviselőnek
megemelték a fizetését 10 ezer Forinttal, kivéve az elnöknek. Most viszont meg szeretné
emelni ezt is, tehát a jelenlegi 85 ezer Forintról 95 ezer Forintra emelkedne a HÖK elnök
fizetése. Kéri a Küldöttgyűlés tagjait, hogy szavazzanak a javaslatáról. A Küldöttgyűlés
egyhangúlag elfogadja.

4. Személyi ügyek
Diczkó Dalma bejelenti, hogy fájó szívvel beadja a lemondását az elnöki posztról a
Küldöttgyűlésnek. A továbbiakban felolvassa az elköszönő levelét, amiben köszönetet mond
valamennyi jelenlévőnek.
Szőke Júlia is felmegy a pódiumra és felolvassa elköszönő levelét. Ezúton fájó szívvel
ő is lemond az alelnöki tisztségről.

5. Ügyvivő elnök és csapatának kinevezése
Diczkó Dalma kinevezi ügyvivő elnöknek Tóth Cintiát. Felkéri az Ellenőrző
Bizottságot, hogy ossza ki a Küldöttgyűlés tagjai között a szavazólapokat. Diczkó Dalma
kijelöli a szavazatszámláló bizottságba Nagymihály Leventét, Fodor Ádámot és Tulipán
Norbertet. Elfogadják a jelölést. A Küldöttgyűlés tagok szavaznak, az Ellenőrző Bizottság
összeszedi a szavazólapokat és odaadja a szavazatszámláló bizottságnak. A szavazatszámláló
bizottság elhagyja a termet, hogy megszámolja a szavazatokat.
Visszatérnek a terembe és Nagymihály Levente közli a jelenlévőkkel az összeszámolt
szavazatok eredményét, miszerint Tóth Cintia ügyvivő elnöknek való megválasztását a
Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodom szavazattal megválasztotta.
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Tóth Cintia megköszöni a Küldöttgyűlésnek a belé vetett bizalmukat és, hogy
megválasztották. A következőkben kinevezi az új Elnökségének a megbízott tagjait:
Ehrenberger Blankát, megbízott alelnököt, Szabó Annát, megbízott Szombathelyi ügyekért
felelős alelnököt, Fejes Zsófiát, megbízott Diákjóléti Bizottsági elnököt, Horváth Szonját,
megbízott Gazdasági Bizottsági elnököt, Zsolnai Dorottyát, megbízott Kommunikációs
Bizottsági elnököt, Bölcskei Dalmát, megbízott Külügyi Bizottsági elnököt, Fekete Annát,
megbízott Rendezvényszervező Bizottsági elnököt és Gál Annát, megbízott Perspektíva
főszerkesztőt. Kinevezi Szépréti-Nagy Dorkát megbízott Tanulmányi Bizottsági elnöknek.

6. Delegálás kari bizottságokba
Tóth Cintia felkéri az Ellenőrző Bizottságot, hogy ossza ki a kari bizottságokba való
delegálásokról szóló szavazólapokat a Küldöttgyűlés tagjainak, illetve felkéri az előbbi
szavazatszámláló bizottságot (tehát Nagymihály Leventét, Tulipán Norbertet és Fodor
Árpádot), hogy vállalják el újra a szerepet. A kijelölt tagok elvállalják. Miután a
Küldöttgyűlés szavazott az Ellenőrző Bizottság összegyűjti a szavazólapokat és átadja a
szavazatszámláló bizottságnak. A szavazatszámláló bizottság elhagyja a termet.
Miután a szavazatszámláló bizottság visszatér a terembe Nagymihály Levente
bejelenti az összeszámolt szavazatok eredményét, miszerint:
A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Tóth Cintia
delegágását a Hallgatói Fegyelmi Bizottságba póttagként.
A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Tóth Cintia
delegágását a Kari Kitüntetési Bizottságba tagként.
A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Szépréti-Nagy
Dóra delegálását a Kreditátviteli Bizottságba tagként.
A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Szépréti-Nagy
Dóra delegálását a Minőségirányítási Bizottságba tagként.
A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Szépréti-Nagy
Dóra delegálását a Kari Tanácsba tagként.
A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Szépréti-Nagy
Dóra delegálását a Tanulmányi Bizottságba tagként.
A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Szépréti-Nagy
Dóra delegálását az EHÖK Küldöttgyűlésbe póttagként.
A Küldöttgyűlés 8 igen, 0 nem és 0 tartózkodó szavazattal támogatta Szupkay
Benedek delegálását az EHÖK Küldöttgyűlésbe tagként.
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7. Egyebek
Tóth Cintia megkérdezi, hogy bárkinek a jelenlévők közül van-e egyebe.
Varga Réka megköszöni a csapat egész éves munkáját. Megköszöni Diczkó Dalmának
a 3 éve tartó ismerettségüket, a hosszú munkát és lelkiismeretes erőbefektetést, itt a PPK-n és
az EHÖK-ben is. Diczkó Dalma megköszöni.
Tóth Cintia megkérdezi, hogy van-e még bárkinek egyebe.
Korinek Janka megköszöni Diczkó Dalmának, hogy méltó módon vitte tovább a HÖK
vezetését, jó kezekben hagyta a volt pozícióját. Sokminden jót kíván neki, bármerre viszi is az
útja. Mindent köszön neki. Diczkó Dalma megköszöni.
Nem érkezett több bejelentés, így Tóth Cintia az ülést 18:48 perckor lezárja.
Budapest, 2022. május 10.

Tóth Cintia
elnök
ELTE PPK HÖK

Téglási Berta
elnök
Ellenőrző Bizottság
ELTE PPK HÖK
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