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ELNÖKI BESZÁMOLÓ

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2014. június 17., 26., szeptember 11., 18., Elnökségi ülés
25., október 2., 9.
2014. június 17.

EHÖK Küldöttgyűlés

2014. június 18., 25., július 21., szeptember EHÖK Elnökségi ülés
2., 10., 17., 24., 29., október 1., 2., 3., 6., 8.,
13.
2014. június 30., július 21., szeptember 22.

Szenátusi ülés

2014. július 7., szeptember 8., október 6.

Kari Tanulmányi Bizottság ülése

2014. július 8-11.

EHÖK Vezetőképző

2014. július 17.

Első megbeszélés a K&B Fest Kft-vel

2014. augusztus 1-3.

Gólyatábor előkészítő hétvége

2014. augusztus 23-24.

Gólyatábor szervezői napok

2014. augusztus 25-29.

Gólyatábor

2014. szeptember 1-4.

Gólyahét

2014. szeptember 2., 9., 16., 23., 30.., Vezetői értekezlet
október 7.
2014. szeptember 5.

Kari évnyitó

2014. szeptember 9., október 7.

Pszichológiai Intézeti Tanács ülése

2014. szeptember 11.

Kari Tanács

2014. szeptember 15.

Megbeszélés

a

kari

pályázatok

új
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pontrendszeréről
2014. szeptember 16.

Pszichológia (BA és MA) szak tájékoztató

2014. szeptember 16.

EHÖK

elnökjelölt

és

csapatának

bemutatkozása
2014. szeptember 17.

OHÜB ülés

2014. szeptember 18.

Megbeszélés a Diákjóléti Bizottsággal és az
Alelnökkel

2014. szeptember 18.

EHÖK tisztújító küldöttgyűlés

2014. szeptember 22.

Gólyatábor főszervezői értékelése

2014. szeptember 23.

A PPK előző dékánjának, Dr. Oláh Attilának
kari búcsúztatása

2014. szeptember 25.

Megbeszélés a Kommunikációs Bizottsággal
és az Alelnökkel

2014. szeptember 25.

Megbeszélés a Külügyi Bizottsággal és az
Alelnökkel

2014. szeptember 25.

Megbeszélés Szabó Áronnal, a Faninfo
vezetőjével

2014. szeptember 29.

Megbeszélés a Tanulmányi Bizottsággal és
az Alelnökkel

2014. szeptember 29.

Megbeszélés

a

Rendezvényszervező

Bizottsággal és az Alelnökkel
2014. szeptember 30.

Pedagogikum

Központ

Vezető

testületi

megbeszélése
2014. október 7.

Dr. Frei Zsolt látogatása a karon

2014. október 8.

Megbeszélés Rektor úrral, Főigazgató úrral
és az EHÖK elnökséggel

2014. október 8.

Animátorfórum

2014. október 10.

ELTEfeszt

2014. október 13.

Megbeszélés

a

Rendezvényszervező

Bizottsággal és az Alelnökkel
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Részletes beszámoló
Tisztségviselői váltás
A legutóbbi Küldöttgyűlés alkalmával Nagy Andrea lemondott a Perspektíva
főszerkesztői feladatköréről, mivel befejezte mesterszakos tanulmányait. A főszerkesztői
teendőket azóta Elődi Fruzsina látja el. Ezen kívül a tavalyi tanévben elfogadott Alapszabály
értelmében két új tisztségviselővel bővült a Hallgatói Önkormányzat. Azóta már eltelt néhány
hónap, ami a két új tag létjogosultságát igazolja. Zsigmond Vanda, az alelnök nagyban
segíti mind az elnök, mind az egész szervezet munkáját. Antal Enikő, kulturális biztos több
kulturális programsorozatot is elindított, ami nagy népszerűségnek örvend a hallgatók
körében.
Dékán váltás
Dr. Oláh Attila dékáni megbízatása július 30-án lejárt. Tiszteletére szűkebb körben és
szélesebb körben is meglepetés ünnepségeket szervezett a kar, mely események
lebonyolításában aktívan részt vett a HÖK. Augusztus 1-től Dr. Demetrovics Zsolt a kar
dékánja. A korábbi dékánhoz hasonlóan a jelenlegi Dékán urat is a hallgatóbarát szemlélet
jellemzi. Ezt jelzi, hogy heti, esetenként napi egyeztetésben vagyunk a kar vezetését és a
hallgatókat egyaránt érintő ügyek esetében.
EHÖK elnökválasztás
Szeptember 18-án zajlott az ELTE EHÖK tisztújító küldöttgyűlése. Az EHÖK elnöki
tisztség pályázatára az előző ciklusban is elnökként tevékenykedő Zaránd Péter és csapata
adott le programot. A részönkormányzatok közül a PPK jelölte írásban és szóban is az
egyedüli elnökjelöltet. A szavazás eredményeként a tavalyi elnök és csapata folytathatja a
közösen megkezdett munkát, néhány tisztség esetében történt személycsere.
EHÖK Vezetőképző
Július elején került megrendezésre az idei EHÖK Vezetőképző. A magas színvonalú
eseményen minden szakterületnek lehetősége nyílt, hogy az aktuális kérdéseit alaposan
átbeszélje szakemberek segítségével. Az elnöki szekcióban főként az egységes választási
rendszer alapjait fektettük le. Ezenkívül az újonnan kinevezett felsőoktatási államtitkárral,
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illetve az egyemet vezetőségével is lehetőségünk nyílt a felsőoktatás jelenlegi helyzetéről
beszélnünk. Összességében igen eredményesen telt a vezetőképző.
Gólyatábor, gólyahét
Idén a kari gólyatábor jogi keretét az EHÖK által kiírt ELTE 2014. évi
gólyatáborainak megszervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást elnyerő cég, a K&B Fest
Kft. biztosította. Így a tábor szervezéséért és kivitelezéséért a cég felelt. A céggel szorosan
együttműködtünk az első tárgyalástól kezdve, a rendezvényt megelőző időszakban napi
kapcsolatban álltam a másik fél vezetőségével. A tábor programját már februárban elkezdtük
összeállítani a főszervezői csapattal. A rendezvény lebonyolításában segédkező felsőbb éves
hallgatókkal nyár elején kezdtük meg a részletes egyeztetéseket.
A gólyahét főszervezője idén Zágonyi Beáta volt. Ő fogta össze a tanév első hetén
megrendezésre kerülő programsorozat szervezőit és eseményeit. Augusztus elején mind a
gólyatábor, mind a gólyahét szervezői csapata egy előkészítő táborban vett részt, ami teret
adott a részletes program összeállításának és a csapat összekovácsolódásának egyaránt.
A hosszas és alapos előkészületeknek köszönhetően sikeres gólyatábort tudhatunk
magunk mögött. Idén először a tábort követően egy anonim, online felületen keresztül
adhattak visszajelzést a gólyák, többek között a tábor programjáról, a szervezésről alkotott
véleményükről. Az igen nagyszámú válasz alapján a gólyák is jó véleménnyel tértek haza a
táborból.
A gólyahét szintén igen jól sikerült, színes programokat kínált az odalátogató
hallgatóknak. Idén újításként a gólyahét szervezői között is hasonló stábrendszer alakult ki,
mint a gólyatáborban. A tapasztalatok szerint ez sokat segít az esemény megszervezésében és
lebonyolításában egyaránt. Hagyományainkhoz híven idén is volt egy nap, amely a BME
VIK-kel közösen került megrendezésre.
Egyeztetés a bizottságokkal
A gördülékenyebb munka érdekében minden bizottsággal megbeszélést tartottunk a
tanév kezdetekor. Ezek az alkalmak lehetőséget teremtettek, hogy a bizottság az alelnökkel és
az elnökkel közösen, kötetlen formában gondolhassa át az idei félév terveit.
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Elnökségi ülések, fogadóóra
Az elnökségi üléseket heti rendszerességgel megtartottam, fogadóórámban bármely
hallgató megkereshetett kérdéseivel, ügyeivel kapcsolatban.
Kari értekezletek, bizottságok
A Pszichológiai Intézeti Tanács megbeszélésein részt vettem. A korábbi időszakhoz
hasonlóan az elmúlt ülések során is az intézetvezetés és a hallgatóság közötti jó viszony
jegyében teletek a megbeszélések. A kari Tanulmányi Bizottság megbeszélésein jelen
voltam, ott a hallgatói érdekeket képviseltem. A vezetői értekezleteken részt vettem, az ott
megjelenteket a hallgatói ügyekről tájékoztattam. Az értekezleteken túl Dékán úrral többször
is szóban, illetve írásban is egyeztettem a hallgatói ügyekről. A Kari Tanács ülésein szintén a
hallgatói érdekeket szeme előtt tartva voltam jelen. A június 12-i ülésen tanulmányi okok
miatt nem tudtam részt venni.
Egyetemi bizottságok
Az EHÖK Elnökség ülésein rendszeresen részt vettem, ott a közös munka és
döntéshozatal során a kari érdekeket képviseltemAz OHÜB üléseken és a Szenátus ülésein
részt vettem, kivéve a június 30-i Szenátusi ülést, amelyen külföldön tartózkodás miatt nem
tudtam jelen lenni.A Pedagogikum Központ Vezető Testületi ülésén jelen voltam.

Kari pályázatok
Idén szeptemberben újragondoltuk a kari tudományos, kulturális, sport és sport
szakmai gyakorlat pályázati feltételeit, főként a pontrendszer objektivitását szem előtt
tartva. Fontosnak tartottuk, hogy olyan pontrendszert alakítsunk ki, amely egyenlő esélyeket
teremt a hallgatóknak és emellett kiemeli a kari szempontokat is.
Hallgatói Önkormányzat helyzete
Az egyetemen történt augusztusi és szeptemberi események minket is érintenek,
ugyanis a PPK HÖK részönkormányzata az egyetemen működő egy darab hallgatói
önkormányzatnak. Ha a gólyatáborokról beszélünk, szerencsére a kari rendezvénnyel nem
volt probléma, sőt kifejezetten jól sikerült. Azonban a más karokon történt események
egyértelműen rávilágítottak arra, hogy bizonyos pontokon tisztázatlan a HÖK jogköre,
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felelősségi köre és pontos feladata. Az EHÖK elnökségével megkezdtük ezen kérdések
tisztázását. A közös gondolkodásban az Egyetemvezetés,

a kari vezetés és a

részönkormányzati képviselők egyaránt részt vesznek.
Sztilkovics Zorka
elnök
ELTE PPK HÖK
ALELNÖKI BESZÁMOLÓ

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2014. június-augusztus

Gólyatábor megbeszélések és előkészületek

2014. július 7.-11.

EHÖK Vezetőképző

2014. augusztus 16.-22.

Gólyatábor

2014. szeptember 7.

Évindító összetartás

2014. szeptember 9.

Intézeti Tanács

2014. október 7.

Intézeti Tanács

Részletes beszámoló
Az utolsó küldöttgyűlés óta számos gólyatábori megbeszélésen vettem részt, az
előkészületek rendben lezajlottak. A Főhadiszálláson dolgozó stábtagokkal többször
találkoztam az esemény előtt csapatépítés és felkészülés okán. A gólyatáborban
koordináltam az étkezéssel és a szállással kapcsolatos elintézendő ügyeket, valamint ott
segítettem, ahol tudtam. Szeptember folyamán számos visszajelző alkalmon tárgyaltuk meg a
tábor tanulságait a főszervezőkkel, végigvéve a szervezői észrevételeket, javaslatokat
kidolgozva a következő évre.
Július elején a „rendezvényes” szekcióban dolgoztam, a következői évi programokat,
valamint a rendezvényes közbeszerzés megindítását övező kérdéseket megvitatva.
Szeptember első vasárnapjára Évindító összetartást szerveztünk Sztilkovics Zorkával,
amelyen a csapatépítésen kívül az éves programok is szóba kerültek. Ezt követően minden
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bizottsággal

külön

megbeszéléseket

tartottunk

a

féléves

programról,

tervekről,

észrevételekről.
Részt vettem két Intézeti Tanácson szeptember és október hónapokban.
Folyamatosan tartottam a kapcsolatot az Elnökkel, valamint a többi tisztségviselővel.
Fogadóóráimat rendben megtartottam, az elnökségi üléseken részt vettem.

Zsigmond Vanda
alelnök
ELTE PPK HÖK

A DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Dátum

Esemény

június 17.

EHSZÖB ülés

június 17.

EHÖK Küldöttgyűlés

július 7.

Kari TB ülés

július 8-11.

EHÖK vezetőképző

július 31.

Kari Tanács

szeptember 8.

Kari TB ülés

szeptember 8-20.

Pályázás rendszeres szociális támogatásra

szeptember 11.

Kari Tanács

szeptember 17.

EHSZÖB ülés

szeptember 18.

EHÖK elnökválasztó Küldöttgyűlés

szeptember 20.

DJB bizottsági ülés

szeptember 25.

DJB Rendkívüli bizottsági ülés

október 6-15.

Kari pályázási időszak

október 10.

ELTEFeszt
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Részletes beszámoló
Nyáron megrendezésre került az EHÖK vezetőképzője, ahol bizottsági tagunk,
Margitai Anna az esélyegyenlőségi szekción vett részt, jómagam pedig a szociális szekción.
Itt fő projektünk a rendszeres szociális támogatás Neptunba integrált pályázati űrlapjának
tesztelése volt, hiszen ez év szeptemberétől a PPK-n már ezen a felületen bonyolítottuk le a
pályázást.
A regisztrációs héten a beiratkozás napjain tájékoztatót tartottam a hallgatóknak a
karon lévő ösztöndíjakról és támogatásokról, részletesebben az alaptámogatásról, illetve a
rendszeres és rendkívüli szociális támogatás lehetőségéről. A rendszeres szociális
támogatásra való pályázás rendben lezajlott, a hiánypótlási időszak lett kitolva két nappal a
labilis Neptun rendszer miatt. Bizottságommal a pályázatokat elbíráltuk, a hiánypótlásról
mindenkit időben értesítettünk. A 2014/15-ös tanév őszi félévében a rendszeres szociális
támogatásra a minimum ponthatár 12 pont, melyről a bizottság szeptember 25-én hozott
határozatot. A hallgatók a határozatot szeptember 29-én kapták meg, azóta néhány fellebbezés
érkezett hozzám a kisebb pontszámítási hibákkal kapcsolatban.
A

2014/15-ös

tanév

őszi

félévében

szeptember

1-15.

között

zajlott

az

Alaptámogatásra való pályázás. Az EHSZÖB tagjaival ezen kérvényeket elbíráltuk, és
levélszavazásban döntöttünk a pályázatok elfogadásáról/elutasításáról. A bírálatról szóló
határozatot minden hallgató megkapta. Szeptember 17-én az Erasmus kiegészítő támogatás
pályázata kiírásra került, ezek bírálása folyamatban van.
Az elmúlt időszakban a kari tudományos, sport és kulturális pályázatok pontrendszere
átalakításra került, melyet Margitai Anna, bizottságunk pályázatokért és kollégiumi ügyekért
felelős tagja koordinált. Ezzel az új szempontrendszerrel lett meghirdetve az októberi kari
pályázási időszak, és ez alapján lesznek elbírálva. Az elnökségi üléseken részt vettem, és a
fogadóóráimat is megtartottam.

Baranyai Melinda
elnök
Diákjóléti Bizottság
ELTE PPK HÖK
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A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Dátum

Esemény

július 8-11.

ELTE HÖK Vezetőképző

július 15.

Kiegészítő támogatás megbeszélés

augusztus 27-29.

Gólyatábor

szeptember 1-5.

Orientation Week

szeptember 11.

Kari Tanács

szeptember 16.

Kabinet fogadása

szeptember 18.

Elnökválasztó küldöttgyűlés

szeptember 22.

EHKB

szeptember 24.

Hallgatóktól hallgatóknak

szeptember 25-26.

Mentorinterjúk

október 30.

Mentorképzés

október 1.

Külügyi Börze megbeszélés

október 6.

EHKB

október 10.

ELTEfeszt

Részletes beszámoló
A vezetőképző remek alkalmat biztosított arra, hogy a külügyi terveket egyetem
szinten is összehangolhassuk. Erdődy Gábor nemzetközi rektorhelyettes úrral és Bélik
Mártonnal, a Nemzetközi Képzési és Mobilitás Osztály vezetőjével folytatott beszélgetések
során sokat megtudhattunk az ELTE nemzetközi projektjeiről, terveiről és az Eramus+
bevezetésével járó újdonságokról is.
Emellett kidolgoztunk egy tervezetet az Erasmus kiegészítő támogatást illetően,
amelyet továbbítottunk az EHSZÖB-nek, mint figyelembeveendő szempontsor a pályázat
kiírásakor.
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Gólyatáborban bemutatkozó és ismeretterjesztő előadásokat tartottunk a külügy
munkájáról, majd a kijelölt fogadóórában (és persze a tábor egész ideje alatt) válaszoltunk az
érdeklődők felmerülő kérdéseire.
A regisztrációs héten fogadtuk a beérkező külföldi hallgatókat, segítettünk nekik a
Bevándorlási Hivatalban és egyéb, a regisztrációhoz és a szemeszter elkezdéséhez szükséges
teendőkben (a kijelölt mentoraik persze az év többi részében is folyamatosan készen állnak a
segítségre a mindennapokban esetlegesen felmerülő gondokban). Az ELUP képzésben
nálunk tanuló hallgatók évnyitó beszélgetésein is részt vettem, ahol kiemelten bátorítottam
őket a kar közösségi életébe való intenzívebb bevonódásra, illetve az elérhetőségeimet
meghagyva biztosítottam őket, hogy fordulhatnak hozzám bármilyen érdekképviseletet érintő
problémával.
A

Hallgatóktól

hallgatóknak

rendezvényen

a

gólyatáborhoz

hasonlóan

megpróbáltunk átadni minden lényegi információt a külügyet érintő kérdésekről.
A mentorfelvételi során 27 új taggal gazdagodott a mentorgárda, akik egy délutáni
képzés

keretében

megismerkedhettek

a

tevékenységhez

kötődő

alapokkal,

illetve

megismerhették egymást és valamelyest az idősebb mentorokat is. Ez a folyamat egyetemi
szinten a mentortábor helyett szervezett mentorképző alkalmakon fog tovább erősödni, a
kari, proaktívan szervezett programok pedig szintén remek lehetőséget biztosítanak majd erre.
Az ÁJK és a BTK külügyi alelnökével elkezdtük szervezni a novemberben tartandó
Külügyi Börzét, amelyen a mobilitás és a nemzetköziség terepén igyekszünk majd minél
több érdekességgel szolgálni, ahogy tettük az ELTEfeszten is.
Az elnökségi üléseken szintén részt vettem, kérem beszámolóm szíves elfogadását.

Lantai Judit
elnök
Külügyi Bizottság
ELTE PPK HÖK
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A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Dátum

Esemény

június 19.

EHÖK TB ülés

július 9-11.

EHÖK vezetőképző

szeptember 1-3.

Tanulmányi

tájékoztató

a

gólyáknak,

beiratkozás
szeptember 12.

TB ülés

szeptember 18.

EHÖK elnök választás

szeptember 24. 29. 30.

Hallgatóktól Hallgatóknak

október 6.

TB ülés

Részletes beszámoló
Június 19-én részt vettem az EHÖK TB ülésén, ahol az OMHV megújításáról,
karspecifikussá tételéről volt szó. Emellett információkat kaptunk a Veszprémben
megrendezésre került EHÖK vezetőképző táborról.
Június 20-a volt a köztársasági ösztöndíj pályázatok leadásának, június 30-án pedig a
hiánypótlás kezdődött meg, június 4-ig tartott. Ezután a Bizottság június 7-ig elbírálta a
köztársasági ösztöndíj pályázatokat, ugyanezen a napon kiértesítettünk minden érintettet az
ideiglenes sorrendről.
Június 9-11-ig EHÖK vezetőképző táborban vettem részt Veszprémben. Értelem
szerűen a Tanulmányi Bizottság ülésein voltam. Újra egyeztettünk az OMHV megújításáról, a
Neptun hibáinak javításáról. Emellett belekezdtünk tanulmányi témájú infografikák
megtervezésébe.
A nyár folyamán folyamatosan válaszoltam a felmerülő tanulmányi kérdésekre.
Emellett a gólyatáborban is megtartottam a tanulmányi tájékoztatót.
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Szeptember 1-3-ig lelkes delegáltakkal segédkeztem a beiratkozásnál. Mindhárom napon
(naponta 3 alkalommal) tanulmányi tájékoztatót tartottam az érdeklődő gólyáknak.
Szeptember 24. 29. és 30-án megrendezésre került mindhárom Intézetben a
Hallgatóktól Hallgatóknak nevű rendezvény, amelyen sok új szakmai információt
nyújtottunk az érdeklődőknek, felvilágosítottuk őket a kari közéletről, kutatásokról, TDK,
OTDK, Kortárs segítőkről és még számos más lehetőségről.
Mindezeken kívül a tanév összes elnökségi ülésén részt vettem, és beszámoltam heti
tevékenységemről, fogadóóráimat megtartottam.
Hegedüs Gabriella
elnök
Tanulmányi Bizottság
ELTE PPK HÖK

A TUDOMÁNYOS REFERENS BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Dátum

Esemény

2014.07.31; 2014.09.11.

PPK Kari Tanács

2014.09.09.

Pszichológiai Intézeti Tanács

2014.09.12.

PPK HÖK TB ülés

2014.09.22.

Kari

Minőségfejlesztési

projekt

–

KOOCS ülés
2014.10.02.

EHÖK Tudományos Bizottsági ülés

Részletes beszámoló
Az október 2-i EHÖK Tudományos Bizottsági ülésen főként az új tudományos
ösztöndíjakról egyeztettünk, amelyek bevezetése lassan a végső stádiumhoz ér. A
felhőegyetem projekt keretéről megegyezésünk alapján átcsoportosítunk majd a tudományos
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eredmények, és a tudományos konferenciák pályázatára. A felhőegyetem gyakorlati
kivitelezéséről is egyeztettünk. Hosszú távon az idegen nyelvű támogatott lenne, de mivel ez
nagy projekt, ezért jó ötletnek tartotta a bizottság, ha kezdetben főleg magyar nyelvű
előadásokkal kísérletezne a projekt. Idő hiányában a tehetséggondozási jelentésről és a
könyvtári ALEPH rendszer és a Neptun összekapcsolásáról csak röviden egyeztettünk.
A szeptemberi 22-i Minőségfejlesztési Projekt KOOCS ülésén, elhangzott, hogy nyár
óta új dékánunk Demetrovics Zsolt megköszönte a projekt eddig munkáját, és felkérte a benne
dolgozókat az akkreditációs folyamatban való segédkezésben, amely meg is kezdődött. A
PPK HÖK által kiírt kari tudományos/kulturális/sport pályázatok pontrendszerét
objektívvé és jobban mérő rendszerré szerettük volna alakítani. A munka lezajlott Margitai
Anna pályázatokért felelős tagunk vezetésével, és a munkában én is jelentősen részt vettem.
Az őszre tervezett hallgatói igényfelmérésünkhöz, egy előzetes felmérést is kiküldtünk. Ennek
megalkotásában is segédkeztem.
Folyamatosan kiírásra kerülnek a kart érintő TDK/OTDK időpontok. Ezekről
lehetőségeink szerint folyamatosan igyekszünk tájékoztatást adni. A pszichológia TDK-t
általánosan is népszerűsítettem a szeptember 24-i Hallgatóktól Hallgatóknak rendezvény
pszichológia szakos állomásán. Ezen felül a gólyatáborban is tartottam egy TDK/OTDK-ról
és kutatásról szóló interaktív tájékoztatót. A TDK-val kapcsolatosan idén az eddig
megszokottnál nagyobb érdeklődést tapasztaltam, a felmerülő személyes kérdésekre a
témában pedig e-mailben válaszoltam.
Borbély Krisztián
Tudományos Referens
Tanulmányi Bizottság
ELTE PPK HÖK
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A TANULMÁNYI REFERENS BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Dátum

Esemény

2014. 06. 17.

EHÖK KGY

2014. 06. 30.

Szenátus

2014. 07. 02.

EHÖK Elnökségi

2014. 07. 07.

Kari TB ülés

2014. 07. 8-11.

EHÖK Vezetőképző, Veszprém

2014. 07. 21.

Szenátus

2014. 08. 25-29.

PPK Gólyatábor, Tanulmányi és szakos
tájékoztatók, Balatonlelle

2014. 09. 01-04.

PPK Gólyahét, főszervező

2014. 09. 08.

Kari TB ülés

2014. 09. 12.

HÖK TB ülés

2014. 09. 18.

EHÖK Elnökválasztó KGY

2014. 09. 22.

Szenátus

2014. 09. 30.

Hallgatóktól Hallgatóknak

2014. 10. 06.

Kari TB

Részletes beszámoló
2014.

június

17-én,

valamint

szeptember

18-án részt

vettem az

EHÖK

Küldöttgyűlésen. Az utóbbin EHÖK elnököt is választott a Küldöttgyűlés. Júniusban és
szeptember jelen voltam a Szenátus ülésén, valamint a júliusi rendkívüli Szenátusi ülésen is,
mely összehívásának a legfőbb oka a rektorhelyettesek megválasztása volt. Július 2-án
Sztilkovics Zorkát (PPK HÖK elnök) helyettesítettem az EHÖK elnökségi ülésén. Július 7-én,
szeptember 8-án és október 6-án a Kari Tanulmányi Bizottság ülésén megjelentem, ott a
beérkezett kérvények elbírálásában részt vettem. Július 8-11. között került megrendezésre az
EHÖK Vezetőképző.
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A háromnapos rendezvény középpontjában a szakmai felkészítés állt. A tábor során a
Tudományos szekció munkájában vettem részt. Augusztus hónap végén zajlott le a PPK
Gólyatábor, ahol a frissen felvett hallgatóknak szakos tájékoztatókat és tanulmányi
tájékoztatókat tartottam, ez utóbbit Hegedüs Gabriellával (PPK HÖK Tanulmányi Bizottság
elnöke).
Szeptember első hetén került megrendezésre a PPK Gólyahét, melynek munkálataiban
főszervezőként vehettem részt. A sikeresen lezajlott programsorozatot hosszú, nyári
előkészületek előzték meg. Többek között a stábbal részt vettünk egy három napos felkészítő
táborban, illetve szoros együttműködésben dolgoztam a BME VIK gólyahét főszervezőivel,
mivel a programsorozat egy napját közösen szerveztük meg a két kar barátságának jegyében.
Szeptember 12-én HÖK Tanulmányi Bizottsági ülést tartottunk. Itt két nagyobb témát
érintettünk: a Hallgatóktól Hallgatóknak programot, valamint a Delegáltak ügyét, amelyet a
hatékonyabb működés érdekében nagy változtatásoknak vetettük alá; szigorítottuk a delegálttá
válás feltételeit. A Hallgatóktól Hallgatóknak program egyfajta szakos, közéleti és az
egyetemen lévő szakmai és szabadidős tevékenységeket bemutató tájékoztató a frissen
felvettek számára. Ennek mind szervezésében, mind lebonyolításában részt vettem. A
pedagógia szakos előkészületeknek koordinátora voltam, a tájékoztatót szeptember 30-án
megtartottuk. Az PPK HÖK elnökségi ülésien részt vettem. Fogadóórámat rendszeresen
megtartottam.
Zágonyi Beáta
Tanárképzési referens
Tanulmányi Bizottság
ELTE PPK HÖK
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A KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Dátum

Esemény

2014.06.12.

Kari Tanács

2014. 06.17.

Elnökségi ülés

2014. 07. 8-12.

EHÖK vezetőképző

2014. 07. 21.

ELTEfeszt megbeszélés

2014.07.24.

Pont Ott Party

2014. 07. 31.

Kari Tanács

2014. 08. 25-29.

Gólyatábor

2014. 09. 11.

Kari tanács

2014. 09 11.

Elnökségi ülés

2014. 09. 16.

EHÖK kabinet bemutatkozása

2014. 09. 18.

Elnökségi ülés

2014. 09. 18.

EHÖK Elnökválasztó KGY

2014. 09.24.

Hallgatóktól Hallgatóknak - Pszichológia

2014. 09. 25.

Elnökségi ülés

2014. 09. 26.

Kommunikációs bizottság ülése

2014.09.30.

Hallgatóktól

Hallgatóknak

-

Pedagógia,

Andragógia
2014. 10. 02

Elnökségi ülés

2014. 10. 02

FanInfo megbeszélés

2014. 10.03.

EHSKB ülés

2014. 10. 08

ELTEfeszt ülés

2014.10.9.

Elnökségi ülés
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Részletes beszámoló
A júliusi összegyetemi vezetőképzőn a Sajtó és Kommunikációs bizottság szekciójában
vettem részt, ahol főként a következő évi kampányokról ötleteltünk. Közös beszélgetést
folytattunk Dr. Fábri Györggyel, és a rektori hivatal kommunikációs munkatársaival, hogy
hogyan lehetne még jobban összehangolni a Hallgatói Önkormányzat és az egyetemi vezetés
kommunikációs felületeit. Meghallgattunk egy előadást is egy vezető marketing cég
munkatársától.
A Pont Ott Partyn segítettem a leendő PPK-s hallgatók eligazításában, illetve képeket
készítettünk a felvett hallgatókról, amelyekből egy üdvözlő videót készítettünk az új PPK-s
hallgatóknak. Lázi Laura Liza delegáltkoordinátorral együttműködve megcsináltuk az új
szakos facebook csoportokat, melyek egységesek, és kijelölt szakos delegáltak felügyelik
őket. Ezen kívül készítettem egy beharangozó videót is a gólyatáborunknak. A nyár alatt
folyamatosan segítettem a leendő hallgatókat a beérkező kérdéseik megválaszolásával.
Gólyatábor alatt fotóztam és videóztam.
Szeptemberben igyekeztünk az új hallgatók felé eljuttatni az összes kommunikációs
csatornánk hírét, így a várakozásoknak megfelelően növeltük Facebook oldalunk és
Instagram

oldalunk

látogatóinak

számát.

Bizottsági

ülésünkön

egyeztettük

az

elkövetkezendő hónapok teendőit, felosztottuk a feladatokat, illetve megterveztük egy új
naptárfelület bevezetését, mely a tervek szerint a következő hónapban megkezdheti
működését. Ezen a felületen a három intézet hírei, eseményei szerepelnének rendezett
formában. Készülőben van egy nagyobb minőségbiztosítási project részeként egy ötletláda is,
melynek segítségével a tervek szerint még több észrevételt, kritikát tudunk összegyűjteni a
hallgatóktól.
Részt vettem a Hallgatóktól Hallgatóknak programsorozaton is, ahol a PersPeKtívát és
egyéb csatornáinkat mutattam be az új PPK-soknak. A FanInfo kulturális hírportál
munkatársával közösen a jövőben kialakítunk a honlapon egy kultúra falat, amelyen
kifejezetten PPK-sok számára összeállított programokat hirdetünk majd. A Sajtó és
Kommunikációs Bizottsági ülésen megismerkedtem a többi kar új tisztségviselőjével,
egyeztettük az egész egyetemet érintő ránk váró kampányokat (ELTEfeszt, OMHV, ELTE
FIT Night.) A HÖK elnökségi üléseken részt vettem, fogadóóráimat megtartottam.
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Rebák Tamás
elnök
Kommunikációs Bizottság
ELTE PPK HÖK

A GAZDASÁGI MEGBÍZOTT BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Dátum

Esemény

2014. július 8-10.

ELTE EHÖK Vezetőképző

2014. augusztus 23-29

Gólyatábor

2014. szeptember 30.

Gazdasági Bizottsági ülés

Részletes beszámoló
Az elmúlt időszak legfontosabb eseményei közt a gólyatábort és annak lebonyolítását
emelném ki, hiszen ez nagyon sok figyelmet és munkát igényelt a nyár alatt és előtt is.
Költségvetésünket igyekeztünk minél hatékonyabban átgondolni, nagy segítségünkre volt a
különböző közbeszerzésekre az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat. Nem ment azonban
sajnos minden rugalmasan és gördülékenyen, a rendezvényes közbeszerzésre leadott
pályázatok lassan kerültek elbírálásra, így a tárgyalások a nyertes céggel ennek megfelelően
csúsztak. Azonban a munkákat akadályozó tényezőket igyekeztük a lehető legjobban
kiküszöbölni, így egy sikeres rendezvényen lehettünk túl augusztusban.
Nyáron megrendezésre került az EHÖK Vezetőképző Veszprémben, ahol a
Gazdasági Bizottság sok témát érintve hatékony munkát végzett; átnéztük a rendezvényes
szerződésben foglaltakat, illetve kialakítottuk az alapkoncepcióját a következő évi
költségvetés elosztásnak, mely forrásallokáción fog alapulni.

20

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Hallgatói Önkormányzat
1075 Budapest
Kazinczy utca 23- 27.
Tel., Fax.: 061/461-4500/3470
Az év megkezdésével elindult a Gazdasági Bizottság ülései is, ahol a központi
költések, gólyabált érintő kérdések és a negyedéves beszámolók voltak napirendi ponton.
Augusztusban jelent meg a Gólyaperspektíva című kiadványunk, ami az újonnan felvett
hallgatóknak jelentett segítséget, ahogy a Kazynfo is, ami szeptemberben került kiadásra, és
tartalmaz minden releváns információt, amit egy gólyának tudnia érdemes. Továbbá kis
csúszással, de most várjuk a PersPeKtíva című kiadványunk első számát az új tanévben.
Az elnökségi üléseken részt vettem, és a fogadóóráimat is megtartottam.

Lohn Andrea
Gazdasági megbízott
ELTE PPK HÖK

A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2014. 07. 11-13.

Animátor összetartás tábor

2014. 07. 15-20.

EFOTT ELTE Stand

2014. 08. 1-3

29-es felkészítő tábor

2014. 08. 23-29.

Gólyatábor

2014. 09. 1-4.

Gólyahét

2014. 10. 06.

PPK Pub Quiz

2014. 10. 08.

Animátorfórum

2014. 09. 11; 18; 25; 10.02; 09.

Elnökségi ülés

Részletes beszámoló
Az Animátor összetartás tábor idén is megrendezésre került. A szervezés jogát
pályázatban hirdettük meg, több is érkezett, így megpróbáltuk összegyúrni a programokat,
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hogy mindenki ki tudja magát próbálni egy ilyen feladatkörben. A létszám a tavalyihoz
hasonló volt, de remek hangulat volt végig a táborban!
Az idei EFOTT fesztiválon az ELTE-t az ismét a PPK képviselte. Mindennap
reggel 9-től délután 6-ig tartottunk nyitva és az érdeklődőkkel ELTE-s kvízt töltettünk ki,
kaptak ajándéktárgyakat jó pár egyéb program várta a látogatókat. A tavalyival ellentétben
idén nem csak egy stand, hanem egy teljes sátor állt rendelkezésünkre.
A gólyatábor, illetve a gólyahét a tavalyi évhez hasonlóan zajlott, annyi újdonsággal,
hogy idén már a gólyahét stábnak is volt külön felkészítő hétvégéje Velencén. Mind a két
társaság rendkívül jól érezte magát és alaposan, igazi csapattá kovácsolódva készültek elő,
az augusztus végi, illetve a szeptember eleji megmérettetésre. Ezt a hagyományt, hogy nem
csak a gólyatábor stáb utazik el a hétvégén, szeretnénk megtartani.
A GT idén Balatonlellén volt, témája az Ógörög világ megidézése volt, ahol is a
csapatok, azért „küzdöttek”, hogy felkerüljenek az Olümposzra az Istenek közé. Remek időt
sikerült

kifognunk

végig,

ez

meg

is

pecsételte

a

tábor

hangulatát.

Apróbb

programváltoztatások voltak a tavalyihoz képest, szerencsére pozitív végkimenetellel (pl.: A
szakos ismerkedős programból délutáni eseményt csináltunk. Idén zenekart is sikerült
leszervezni a táborba. Ez több gólya visszajelzésében is visszajött, hogy igény van az
élőzenére, úgyhogy reméljük a következő években is lesz lehetőség erre. Személyi sérülés és
károkozás nem történt. Idén 190 gólyát tudtunk levinni, őket egy közel 70 fős szervezői
stáb segítette a hét folyamán. A PPK történetében ez volt az eddigi legnagyobb gólyatábor.
A Gólyahét szervezése a tavalyihoz hasonlóan ismét egy teljes csapattal történt.
Sikerült ismét a BME-VIK-kel egy közös napot szervezni, illetve négy naposra nőtt a
rendezvény: Bekerült plusz egy nap, ahol a gólyák belekóstolhattak a PPQ életérzésbe. Mind
a gólyák és a felsőbb évesek visszajelzései alapján élvezetes és változatos volt a mostani
gólyahét, csak pozitívan tudok róla beszélni.
Október elején megtartottuk az első, mindenkinek nyilvános PPQ-t. Új helyszínen
valósult meg, mivel a Lelkifröccs jelenlegi zárva van. Egyelőre most „vándorprogram” lesz
belőle, keressük a legmegfelelőbb helyeket. De ez természetesen a program sikerességén nem
érződött.
Október 8-án megtartottuk az idei év első animátor-fórumát. Beszéltünk a sajnos
minket is érintő ELTE közéleti hírekről, gólyabálról, bevonó táborról. Sokan jelentek
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meg, főleg az újak közül, ami ígéretes a következő animátor generáció szempontjából. Ebben
a félévben valószínűleg már nem lesz több fórum, a következőt legkésőbb februárban
megtartjuk.
Idén rekordot döntött az animátor-képzésre jelentkezők száma: 102 fő küldött
motivációs levelet. Az elnökségi üléseken részt vettem, fogadó óráimat megtartottam.
Bánhegyi Tamás
elnök
Rendezvényszervező Bizottság
ELTE PPK HÖK

KARI LAPUNK, A PERSPEKTÍVA FŐSZERKESZTŐJÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Dátum

Esemény

2014. 07. 08-12.

EHÖK vezetőképző

2014. 08. 25-29.

Gólyatábor

2014. 09. 11.

Elnökségi ülés

2014. 09. 16.

EHÖK kabinet bemutatkozása

2014. 09. 18.

Elnökségi ülés

2014. 09. 25.

Elnökségi ülés

2014. 09. 30.

Faninfó megbeszélés

2014. 10. 02.

Elnökségi ülés

2014. 10. 09.

Elnökségi ülés

Részletes beszámoló
A legutóbbi Küldöttgyűlés óta átvettem a főszerkesztői posztot Nagy Andreától, aki
már március óta folyamatosan képezett és felkészített a feladatokra. A nyáron részt vettem az

23

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Hallgatói Önkormányzat
1075 Budapest
Kazinczy utca 23- 27.
Tel., Fax.: 061/461-4500/3470
EHÖK Vezetőképzőjében, ahol a kommunikációs szekcióban együtt dolgoztuk ki a jövő
évi kampány terveket és érdekes előadásokon vehettünk részt, valamint beszélgethettünk az
akkori kommunikációs rektorhelyettes úrral, dr. Fábri Györggyel. A Kazynfóban már
segítettem neki egy részt átírni, a Gólyaperspektívát pedig már önállóan kezdtem el
csinálni. Ez a nyári kiadvány augusztus 28 – án jelent meg a Gólyatáborban. Szintén a
Gólyatáborban, tartottam fogadóórát, ahol viszonylag sokan érdeklődtek a kiadványok
iránt és arról is, hogy hogyan jelenhetnek meg cikkeik a Perspektívában. Szeptember elején
több új író jelentkezett, akiket mind felvettem a levelező listára, és ezáltal minden fontos
információról értesülnek.
Az első PesrPeKtíva lapzárta szeptember 15-én volt, az újságon éppen az utolsó
simításokat végezzük és a hét elején küldöm a nyomdába. Közben szeptember közepén
megjelent a Kazynfó is, amik a Hallgatóktól Hallgatónak rendezvényeken kerültek kiosztásra.
A következő számról az információkat ma küldtem ki az íróknak email-ben, a lapzárta
október 20-án lesz.
Október elején találkoztam a FanInfó egyik képviselőjével és megbeszéltük, hogy
miként fogunk együttműködni. Ennek értelmében ők jegyet biztosítanak nekünk bizonyos
előadásokra, és nekünk ezekről cikket kell írni. A FanInfós csapat nagyon együttműködő és
segítőkészek, pozitív hatással lesznek az újság kulturális részére. Az EHSKB ülésensajnálatos
módon nem tudtam részt venni, de Rebák Tamás, a Kommunikációs Bizottság elnöke
mindenről tájékoztatott. Az elnökségi üléseken szeptembertől részt vettem.
A jövőben tervezem, hogy az újság szakmai részét kicsit fejlesztem és nagyobb
hangsúlyt fektetek rá. Az olvasószerkesztőnkkel, Zima Richárddal elkezdtünk kitalálni egy
képzési tervet, amely szakmailag segítené az újságírókat, emellett a közösséget is szeretném
formálni. Amint megjelenik az első szám, kampányolni fogunk, hogy minél többen olvassák
és minél többen írjanak bele. Emellett tervezek még egy külső megújulást is az újságnak.
Elődi Fruzsina
főszerkesztő
ELTE PPK HÖK
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