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ELNÖKI BESZÁMOLÓ 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény 

2015. május 12.  Egyeztetés az ELUP hallgatók ügyeiről 

Dékán úrral, a kari Erasmus koordinátorral, a 

Külügyi Bizottság elnökével és külföldi 

hallgatókkal 

2015. május 12.  Egyeztetés a Vizi Sportnapról Csillik 

Orsolyával és Béni Zoltánnal 

2015. május 12., 26., június 9., június 30., 

július 14., szeptember 8., 14., 22.  

Vezetői értekezlet 

2015. május 13., 27., június 3., 24., 29., 

szeptember 9., 16., 23. 

EHÖK Elnökségi ülés 

2015. május 14.  Hallgatói Szolgáltató és Sportközpont 

tréningje 

2015. május 16-22. Cserekapcsolat az utrechti egyetemmel 

2015. május 26. Diplomaosztó megbeszélés 

2015. május 28., június 25., szeptember 10., 

17., 24. 

Elnökségi ülés 

2015. május 28., 30., június 4., 11., 30., 

július 24., augusztus 30., szeptember 8. 

Gólyatábor főszervezői megbeszélés 

2015. május 28.  EHÖK Küldöttgyűlés 

2015. június 1., július 6., szeptember 14. Kari Tanulmányi Bizottsági ülés 

2015. június 1., 8., 24., szeptember 23. OHÜB ülés 

2015. június 1., július 31.,  Megbeszélés a Mindenki segít napról 

2015. június 2., szeptember 8. Pszichológiai Intézeti Tanács ülés 

2015. június 7. PPK Családi Vizi Sportnap 

2015. június 9., szeptember 10. Kari Tanács 
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2015. június 24. Egyeztetés Sallai Gézával, egy PPK-s 

mobilcsomag kialakításáról 

2015. június 29. Szenátus 

2015. június 30.  Kitüntetési Bizottság ülése 

2015. június 30. Kiss Edina és csapata bemutatkozása 

2015. július 1. EHÖK Küldöttgyűlés- elnökválasztás 

2015. július 6-10.  EHÖK Vezetőképző 

2015. július 21. Gólyatábori program egyeztetése Dékán úrral 

2015. július 24. Gólyatábor helyszínbejárás Bükkszéken 

2015. július 26., 28. Utcafeszt helyszínbejárás 

2015. július 29-30. Diplomaosztó ünnepség, PPK Utcafeszt 

2015. július 31. Ablakcsere előkészítése az irodában 

2015. július 31. – augusztus 2. Gólyatábort előkészítő tábor 

2015. augusztus 23-29. Gólyatábor 

2015. augusztus 31. – szeptember 3. Gólyahét  

2015. szeptember 3. Kari évnyitó 

2015. szeptember 18.  Mindenki segít nap és Jótékonysági bál 

 

Részletes beszámoló 

Személyi változások 

 A legutóbbi Küldöttgyűlés óta számos személyi változás történt mind a Hallgatói 

Önkormányzaton belül, mind a kar vezetésében.  

 Az önkormányzat bővült egy Gazdasági Bizottsági taggal, Madari Regina 

személyében. A Tudományos referens tisztségét Ribáry Gergely tölti be, Lanku Máté az új 

Kulturális referens, Szárszó Szabolcs a Rendezvényszervező Bizottság Logisztikáért felelős 

bizottsági tagja, Kövecses Gréta a Sportreferens, Békési Zsanett az Esélyegyenlőségi referens.  

 Dr. Szivák Judit sikeresen újra pályázott az oktatási dékánhelyettesi tisztségre. Dr, 

Fábri György lett a kar stratégiai és fejlesztési dékánhelyettese, a nemzetközi ügyekkel 

ezentúl Dr. Felvinczi Katalin foglalkozik, nemzetközi és pályázati dékánhelyettesként. 
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 ELUP hallgatók ügyei 

 Az elmúlt időszakban több egyeztetésen is részt vettem, ahol jelen volt Dékán úr, a kari 

Erasmus koordinátor, a Külügyi Bizottság aktuális elnöke, valamint az ELUP képzésben 

résztvevő hallgatókat képviselő külföldi hallgatók. A találkozások elsődleges célja volt, hogy 

feltárjuk a teljes idejű idegennyelvű képzésben résztvevő hallgatók problémáit és azokra 

hatékony, rövid és hosszú távú megoldást találjunk közösen. 

A többszöri egyeztetés eredményeként aktívabbá vált a Kar és a külföldi hallgatók 

közötti együttműködés, gördülékenyebbé vált a kommunikáció. Annak érdekében, hogy a 

kapcsolat még szorosabb legyen és hamarabb eljusson minden információ az érintett felekhez, 

évfolyam képviseleti rendszert alakítunk ki a külföldi hallgatók körében. A rendszert a 

külföldi hallgatókkal való közös egyeztetés mentén alakítottuk ki. Ennek keretein belül 

minden évfolyamnak lesz egy, a társai által megválasztott képviselője, valamint neki egy 

helyettese. Az így megválasztott képviselők az alapképzésen és a mesterképzésen is 

választanak maguk közül egy személyt, aki folyamatosan tartja a kapcsolatot a Hallgatói 

Önkormányzat Külügyi Bizottságával, a bizottság tagja lesz. Terveink szerint ez a rendszer 

elősegítheti a hatékonyabb kommunikációt és a gördülékenyebb együttműködést a felek 

között. A képviselők jelölése jelenleg zajlik, a választásra október 12-18. között kerül sor 

elektronikus úton. Egy új rendszer kialakításáról van szó, annak tapasztalatait mindenképp 

érdemes lesz majd rövid és hosszú távon is áttekinteni, így elősegítve a rendszer jobbá tételét. 

 

ELTE Hallgatói Szolgáltató és Sportközpont 

 Az Egyetem új SzMR-jének elfogadásával létrejött egy új szervezeti egység az 

egyetemen, az ELTE Hallgatói Szolgáltató és Sportközpont. Az új egység elsődleges 

célcsoportja az egyetem hallgatóiból áll, így fontos, hogy a központ és a HÖK szoros 

együttműködésben álljon. Az egyetem vezetése egész napos tréninget szervezett, melynek 

célja volt, hogy minden érintett fél, így a hallgatók, az oktatók és az egyetem további 

munkatársai közösen alakítsák ki a központ stratégiáját, közösen fektessék le a legfőbb 

célokat. Ilyen körben megszervezett tréningre már hosszú ideje nem került sor, igen 

előremutató kezdeményezés volt.  

 A leírt alkalom óta a központ már megkezdte munkáját. A feladatok tisztázása egyes 

helyeken még zajlik, mivel számos folyamatot és ügyet koordináló szervezeti egységről van 
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szó, ezért még idő kell a teljesen tiszta tevékenység portfólió kialakulásához. A központ 

nyitott a HÖK-kel való együttműködésre, az egység vezetője több alkalommal is egyeztetett 

az EHÖK Elnökséggel.  

 

Utrechti cserekapcsolat 

A május végén megrendezett utazáson csoportvezetőként vettem részt. A holland 

egyetem hallgatói már korábban, a tavaszi félév elején jártak Budapesten, megismerkedtek a 

magyar hallgatókkal, az egyetemmel. 

A hollandiai út során többek között megismerhettük az utrechti egyetemet, az ottani 

hallgatói életet, a környék több városát is volt alkalmunk meglátogatni.  

 

Diplomaosztó megújítása, PPK Utcafeszt 

 A tavaszi félév végén felmerült az igény, hogy gondoljuk át a diplomaosztók eddigi 

szokásait, hagyományait. A témában több egyeztetésen is részt vettem, amelyet Szivák Judit 

vezetett, valamint a HÖK tisztségviselőivel is átbeszéltük a kérdést, hogy vajon milyen 

módon lehetne személyesebbé, emlékezetesebbé, ünnepélyesebbé tenni a diplomák átadását.  

 Ezen megbeszélések eredményeként rendeztük meg idén első alkalommal, 

hagyományteremtő szándékkal a PPK Utcafesztet. A rendezvény keretein belül a Kazinczy 

utcát a diplomaosztók idejére elzárták a forgalom elől, profi fotós készített évfolyam képeket 

a végzős hallgatókról, a környékbeli vendéglátók kitelepülésével, zeneszó mellett lehetőség 

nyílt a hosszú évek munkájával megszerzett diplomák méltó megünneplésére. Mind a 

résztvevőktől, mind a kar vezetéséről sok pozitív visszajelzést kaptunk az eseménnyel 

kapcsolatban. Az elkövetkezendő diplomaosztók során is mindenképp érdemes hasonló 

módon időt és teret biztosítani az ünneplésre. A kar vezetésével közösen további terveink 

között szerepel az esemény bővítése további elemekkel.  

 További újításként idén első alkalommal az idegennyelvű képzésben diplomát szerző 

hallgatók számára külön ünnepséget szerveztünk a Karral közösen. Mindenképpen fontos 

előrelépés, hogy az esemény angol nyelven zajlott, a külföldi hallgatók mondtak beszédet. 

Ezek mind olyan elemek, amelyekkel személyesebbé válhat az ünnep. 
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EHÖK Vezetőképző 

 Július elején került megrendezésre az idei EHÖK Vezetőképző. Az elnöki szekcióban 

többek között alaposan átbeszéltük a gólyatáborokra vonatkozó egyetemi koncepció részleteit, 

a gyakorlatba való átültetés esetleges nehézségeit. Ebben segítségünkre volt Dr. Pozsár-

Szentmiklós Zoltán. A második napon érzékenyítő tréningen vettek részt a jelenlévő 

tisztségviselők. A vezetőképző lehetőséget teremtett, hogy a leköszönő EHÖK elnök, 

valamint az újonnan megválasztott EHÖK elnök, Kiss Edina is tartson szekciót az elnöki 

csapatnak, amelyben az elmúlt időszakban igen sok személyi változás történt. A rendezvény 

csütörtöki napján Rektor úr és Kancellár úr volt a vendégünk, így lehetőségünk nyílt felvetni 

számukra és közösen megbeszélni a hallgatókat érintő aktuális témákat, beszámolni a 

közeljövő elképzeléseiről. 

 Összességében igen hasznos volt a rendezvény, több fontos témát is sikerült 

átbeszélnünk, valamint elősegítettet az elnökök közötti szorosabb kapcsolat kiépülését.  

 

Felújítások a Kazinczy utcában 

 A kar által elnyert nagy összegű támogatásnak köszönhetően nyár végén 

megkezdődtek a munkálatok, amelyek során kicserélik a Kazinczy utcai épület összes ablakát. 

Emellett a hálózati rendszert is megújítják az épületben. A munkálatokat az iroda 

előkészítésével segítettük. Várhatóan október közepére végeznek a felújítással.  

 

Gólyatábort előkészítő tábor 

 Augusztus elején részt vettünk a gólyatábor szervezői stábbal egy előkészítő hétvégén. 

A három nap során a tábor részletes kidolgozása, a csapatépítés és a helyszín megismerése 

voltak az elsődleges célok. Emellett az egyetemi koncepcióhoz igazodva érzékenyítő tréninget 

tartottunk az egész stábnak.  

 

Gólyatábor szervezési jó gyakorlatok kiadvány   

 A gólyatábori időszak megkezdése előtt készült el a kiadvány, amelynek elkészítésében 

szerkesztőként vettem részt. A kiadványhoz felhasznált anyag tartalmi része főként a PPK 

Animátori Körtől és a PPK HÖK-től származott, illetve a tavalyi főszervezői stábbal 

gyűjtöttük össze a saját tapasztalatainkat. A kiadvány elsődleges célja, hogy gyakorlatban 
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használható segítséget, eligazodást nyújtson a leendő gólyatábor szervezőinek. Az anyag 

kiemelt célja, hogy emberközpontú, barátságos hangulatú és egyben a biztonságra nagy 

figyelmet fordító táborok jöjjenek létre. A kiadvány elkészítése során Dr. Pozsát-Szentmiklósi 

Zoltán nyújtott sok segítséget, vele közösen fogalmaztuk meg a legfontosabb célkitűzéseket. 

Az elkészült anyag szakmai felülvizsgálatát a kar több oktatója is segítette, továbbá az EHÖK 

elnök javaslatai is szerepelnek a végleges változatban. 

 

Gólyatábor 

 Az idei gólyatábor szervezése jelentős változásokat hozott a tavalyi évhez képest, mind 

a rendezvényszervezés, mind a tartalom terén. A tavalyi események hatására az egyetem a 

HÖK-kel közösen számos újítást vezetett be, új szabályzatok, rendeletek születtek, amelyek 

alaposan tisztázták és egyértelműen lefektették a tábor szervezési kereteit, a felelősségi 

viszonyokat, a rendezvény tartalmi elemeit, az egységes külső és belső kommunikáció 

kialakítását. Ezek által a kari vezetés sokkal nagyobb betekintést nyert a táborok 

szervezésébe, pontosabb képük alakulhatott ki arról, hogy pontosan mi is fog történni a 

rendezvény során. Ezáltal nagyobb felelősséget is vállaltak a táborokért. Emellett minden 

táborban jelen volt egy egyetemi közalkalmazott, aki segítette az előkészületeket, valamint a 

tábor során a külső partnerekkel tartotta a kapcsolatot. 

 A rendezvényszervezést idén az egyetem magára vállalta, eltérő menetben folyt a 

munka, mint tavaly. A tábori időszakot követően volt egy összegző megbeszélés, ahol többek 

között jelen volt minden tábor közalkalmazottja és a HÖK részéről a főszervező. Ezen a 

megbeszélésen elhangzottak az idei szervezéssel kapcsolatos tapasztalatok, összegyűjtve a 

mostani rendszer pozitívumait és negatívumait egyaránt. Ezek nagyban befolyásolják majd a 

hallgatói rendezvényszervezés jövőjét az egyetemen.  

 A tábor összességében sikeresen lezajlott, mind a szervezőktől, mind a gólyáktól sok 

pozitív visszajelzés érkezett szóban és a tábor után kiküldött online kérdőívben egyaránt. 

 

Gólyahét  

 A szeptember első hetén megrendezett Gólyahét során az újonnan felvett hallgatók 

számos esemény közül választhattak. A színes programkínálat keretein belül a résztvevők 

megismerkedhettek a karral, a PPK hallgatói közösségével, a számukra felkínált különböző 
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lehetőségekkel. A kulturális programok mellett, informatív eseményekkel is várták az 

érdeklődőket. 

 

Mindenki segít nap és Jótékonysági bál 

 Idén először hagyományteremtő szándékkel rendeztük meg a Mindenki segít napot. A 

nap folyamán a kar hallgatói, oktatói és munkatársai közösen végezhettek segítő 

tevékenységet különböző szervezeteknél. Nagy örömünkre szolgált, hogy az első alkalommal 

megrendezett eseményen közel száz hallgató vett részt.  

 A napot jótékonysági bál zárta a H13 központban. Az est bevételét, közel 160 000 

forintot az Age of Hope Gyermekvédelmi szervezetnek ajánlottuk fel.  

 Összességében jók sikerült az esemény. Remélhetőleg a mostani rendezvény sikere 

jövőre még több embert vonz majd, így valóban hagyománnyá válhat a segítő nap, amikor 

megmutathatjuk, a PPK valóban minden, ami ember. 

  

Szabályzatok módosításai 

 A tavaszi félév végén a HKR több szakasza is módosításra került, az új szabályzat 

augusztus 15-én lépett hatályba. A módosítások közül kiemelendő a hallgatói juttatások 

módosítása, melyet a HÖK kezdeményezett. A módosítás következtében megszűnt a 

Kiemelkedő Hallgatói Teljesítmény Egyszeri Ösztöndíja (KHTEÖ). Az összeg negyed 

átkerült a HÖK működési keretére, amiből hallgatói foglalkoztatást lehet kifizetni az 

Iskolaszövetkezeten keresztül. A keret további háromnegyede pedig az ISZTK keretre lett 

átcsoportosítva. 

 Egy másik jelentős módosítás a Kari Ösztöndíj Bizottságok (KÖB) létrejötte. Ezentúl a 

kari szinten elbírálandó hallgatói ösztöndíjakról kiírása, elbírálása, pályázati szempontjainak 

meghatározása a KÖB hatáskörébe tartozik. A bizottság tagjainak 50%-a a kar 

közalkalmazottja, ezáltal a kar nagyobb rálátással rendelkezik majd a hallgatói kifizetésekkel 

kapcsolatban. 

 

Sztilkovics Zorka 

elnök 

ELTE PPK HÖK 
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ALELNÖKI BESZÁMOLÓ 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény 

2015. június 9. Kari Tanács 

2015. július 2. Évzáró összetartás 

2015. július 3. Egyeztetés a Gólyatábori pszichológus munkáról 

2015. július 7-9. EHÖK Vezetőképző, Érzékenyítő képzés  

2015. július 23-30. 29-es tábor Érzékenyítő képzésének előkészületei 

2015. július 31.-augusztus 2. 29-es tábor 

2015. augusztus 13. Gólyatábori megbeszélés 

2015. augusztus 14. Egyeztetés a Gólyatábori pszichológus munkáról 

2015. augusztus 18-23. Gólyatábori előkészületek 

2015. augusztus 24-29. Gólyatábor 

2015. szeptember 3. Kari évnyitó ünnepség 

2015. szeptember 10. Kari Tanács 

2015. szeptember 13. Egyeztetés az ELTEFeszt PPK HÖK-ös programjairól 

2015. szeptember 17. Fogadó órák a bizottságok számára 

2015. szeptember 18. Mindenki Segít Nap 

2015. szeptember 18. Jótékonysági Bál 

 

Részletes beszámoló 

Az utolsó küldöttgyűlés óta részt vettem két Kari Tanácson, melyeken főként 

személyi ügyekben döntöttünk. 

Július 2-án Évzáró összetartást szerveztünk Sztilkovics Zorkával, melynek célja a 

félév értékelése volt, valamint a leköszönő tisztségviselők búcsúztatása. 

Kiegészítésekkel és javaslatokkal láttam el a Sztilkovics Zorka által szerkesztett 

Gólyatábori jó gyakorlatok kiadványt. 

Számos alkalommal egyeztettem mind személyesen, mind írásban Karner Orsolyával, 

az ELTE Életvezetési Tanácsadójának a vezetőjével, és Zaránd Péterrel, valamint Kiss 
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Edinával az EHÖK korábbi és jelenlegi elnökével a gólyatáborokban dolgozó pszichológus 

hallgatók munkájáról, működési és személyi feltételeiről. Hasonló egyeztetésen vettem részt 

a pszichológus hallgatókkal és két pszichológussal is augusztus folyamán. 

Részt vettem az EHÖK Vezetőképző Érzékenyítő képzésén, valamint két szekción és 

két plenáris ülésen. 

Sztilkovics Zorkával kidolgoztunk egy érzékenyítő tréning-koncepciót a 29-es 

táborra, ami a felelősségvállalás, a nézőpontátvétel témakörét dolgozta fel, valamint az 

információáramlás hatékony és hivatalos útjaival foglalkozott. A tréninget a táborban három 

csoportnak tartottuk meg, Hegedüs Andrea Márta, Lohn Andrea, Baranyai Melinda és 

Meiszterics Bálint közreműködésével. 

A Gólyatáborban mint a Főhadiszállás koordinátora dolgoztam: a szükséges 

előkészületeket már júliusban elkezdtük a szervezőkkel, ami augusztusban csúcsosodott ki, 

közvetlenül a rendezvény előtt. A táborban a szükséges eszközök előkészítéséért, valamint a 

főszervezői stáb és minden szervező segítéséért feleltünk. 

Sztilkovics Zorkával minden bizottsággal megbeszélést tartottunk. A fogadóórákon a 

féléves tervekről, elvárásokról, kérdésekről esett szó. 

Folyamatban van egy szervezeten belüli tájékoztatási, valamint figyelmeztetési 

rendszer kialakítása. Egyrészt a bizottságok programterveit többféle fórumon is (online és 

offline formában) közvetítjük a többi bizottság felé, így téve zökkenőmentesebbé az 

összehangolt munkát. Másrészt annak érdekében, hogy a felmerülő kérdésekre, problémákra 

válaszokat kereső jelentkezők ne felejtsék el a vállalásaikat, az elnökségi üléseken 

elhangzottak alapján külön e-mailben figyelmeztetem majd az érintetteket, esetenként ezzel is 

igyekszem elősegíteni a bizottságok közötti kooperációt. 

A szervezetfejlesztési projektek tervezését és koordinálását is folytatom: ünnepek, 

csapatépítő programok szervezése zajlik. 

Segítettem, és folyamatosan tartottam a kapcsolatot az Elnökkel, valamint a többi 

tisztségviselővel. 

Az elnökségi üléseken részt vettem. 

          Zsigmond Vanda 

                  alelnök 

          ELTE PPK HÖK 
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A DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 

 

Eseménynaptár 

Dátum Esemény 

május 19. EHSZÖB ülés 

május 28. EHÖK KGY 

június 9. Kari Tanács 

június 9. KolHÖK KGY 

június 23. Bizottsági ülés 

július 1. EHÖK KGY 

július 6-10. EHÖK Vezetőképző 

augusztus 31.-szeptember 2. Szociális tájékoztatók a beiratkozáson 

szeptember 7-19. Rendszeres szociális támogatás pályázatok 

bírálása 

szeptember 9. EHSZÖB ülés 

szeptember 10. Kari Tanács 

szeptember 14. KÖB ülés 

szeptember 18. Mindenki Segít nap 

szeptember 18. Jótékonysági bál 

szeptember 23. KÖB ülés 

szeptember 24. EHSZÖB ülés 

 

Részletes beszámoló 

A nyár folyamán a rendszeres szociális támogatás pont-és igazolásrendszerét 

egységesítettük az EHÖK szociális alelnökével, illetve a részönkormányzatok szociális 

elnökével. Így idén szeptembertől már egy egyetemi, egységes rendszerben tudtak pályázni a 

hallgatók. A PPK-n szeptember 7. és 11. között zajlott a rendszeres szociális támogatás 

pályázási időszaka, majd 17-ig tartott a hiánypótlási időszak. Minden pályázatot a kiírás 

alapján bíráltunk el. A ponthatárról az EHSZÖB hoz döntést. 
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Az új, hatályban lévő HKR alapján megalakult a Kari Ösztöndíj Bizottság két 

hallgatói és két közalkalmazotti taggal. Kiírtuk és elbíráltuk a rendkívüli szociális 

támogatásra, valamint az egyszeri közéleti ösztöndíjra beadott pályázatokat. Továbbá kiírtuk 

október hónapra a pályázást a kari kulturális, sport, és tudományos ösztöndíjra. 

Szeptember 18-án megtartottuk az első Mindenki segít napot, mely során több mint 80 

hallgató vállalt önkéntes feladatot egy-egy helyszínen (idősek otthona, óvoda, állatmenhely).  

Szintén szeptember 18-án, este, első alkalommal került megrendezésre a PPK 

Jótékonysági bál. A bálon befolyt összeggel az Age of Hope Alapítványt támogattuk. 

Az elnökségi üléseken maradéktalanul részt vettem. 

  

         Baranyai Melinda 

     elnök 

  Diákjóléti Bizottság 

  ELTE PPK HÖK 

 

 

A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 

 

Eseménynaptár 

2015. május 27. EHÖK Gazdasági Bizottsági ülés 

2015. május 28.  EHÖK Küldött Gyűlés 

2015. május 28. Gólyatábor főszervezői megbeszélés 

2015. június 24. EHÖK Gazdasági Bizottsági ülés 

2015. július 1.  EHÖK Küldött Gyűlés 

2015. július 6-10. EHÖK Vezetőképző 

2015. július 24.  Gólyatábor főszervezői megbeszélés  
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2015. július 1-2.  Gólyatábor felkészítő, érzékenyítő hétvége 

2015. augusztus 23-28. Gólyatábor 

2015. szeptember 8. Gólyatábor főszervezői feedback 

 

Részletes beszámoló 

Tavasz végén a legfőbb feladataink és teendőink a gólyatábor szervezése köré 

centralizálódtak. Miután az EHÖK-ben egy egységes álláspont létrejött a szervezés módjáról, 

azonnal belefogtunk, illetve folytattuk, amit elkezdtünk. Ebből kifolyólag volt több bizottsági 

ülésünk is az EHÖK-ben, melyben gyakorlati szempontok mentén igyekeztük a gazdasági 

részét a gólyatáboroknak megszervezni. Nem haladt sajnos zökkenőmentesen a szervezés, 

sokszor tisztázatlan volt, hogy melyik feladatnak és területnek ki a felelőse, így ha gondunk, 

kérdésünk volt, nem kaptunk rá világos és egységes választ. Magát a gólyatábort ennek 

ellenére sikeresnek mondhatjuk, a rendezvényen minden gördülékenyen ment végbe. 

A gólyatábor szervezése mellett a Gazdasági Bizottsági ülés másik fő témája az idei 

évi költségvetés volt, ami a forrásallokációs modellen alapulva került meghatározásra. Az idei 

évben sajnos kisebb keret áll majd rendelkezésünkre, mint tavaly, de bízunk benne, hogy ez 

nem fogja munkánkat hátráltatni. Szerencsére a tavalyi évről az idei év elejére maradt 

maradványból is tudtuk pótolni a deficitet. 

Nyáron, július 6-tól 10-ig, megrendezésre került az EHÖK Vezetőképző 

Balatonkenesén, melynek során összefoglaltuk az előző évet, illetve tervet készítettünk a 

következő évre. A Rendezvényszervezői Bizottsággal közös szekción meghívott 

vendégeinkkel egy kötetlenebb beszélgetés folyamán megvitathattuk, hogy milyen működési 

nehézségek akadályozzák a két fél; az Egyetemvezetés és az EHÖK munkáját, és erre 

igyekeztünk egy közös megoldással előállni. Ezen kívül készítettünk egy összefoglaló 

tudástárat, ami nagyon hasznos nem csak a jelenlegi bizottsági tagoknak, hanem a következő 

tisztségviselőknek is.  

 Július második fele és augusztus a gólyatábor szervezéssel zajlott; legfőképp 

főszervezői megbeszéléseket, egyéni illetve csoportos helyszínbejárást, illetve EHÖK-kal és 

különböző cégekkel folyamatos kapcsolattartást foglalja magában. A rendezvény lecsengése 
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után a szeptember első három hete a megrendelt szolgáltatások kifizetésével, elszámolásával 

zajlott.  

Rögtön szeptember elején a Jótékonysági Bál szervezése volt esedékes, azonban a 

bizonytalanságok miatt kicsúsztunk az időből, így egy B opciót kellett választanunk a 

rendezvény helyszínéül. Így került a H13-ban megrendezésre szeptember 18-án az esemény, a 

Mindenki Segít nevezetű projekt lezárásaként. 

Fontos újdonság a tanévtől, hogy a Gazdasági Bizottság bővült egy bizottsági taggal, 

Madari Regina fogja a következőkben segíteni a bizottság munkáját. Többszöri 

megbeszélések során igyekeztem bevezetni a bizottság legfontosabb tudnivalóiba és 

felvázolni a jelenlegi működésmódot. Feladatunk a jövőben a kölcsönös együttműködés 

kialakítása.              

Az elnökségi üléseken részt vettem. 

 

       Lohn Andrea 

       Gazdasági megbízott 

       ELTE PPK HÖK 

 

A KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 

 

Eseménynaptár 

Dátum Esemény 

2015. május. 07; június. 03. Elnökségi ülés 

2015. május 05. Június 09. Szeptember 10. Kari Tanács 

2015. július 6-10. EHÖK vezetőképző 

2015. május. 29; szept. 18; 25; EHSKB ülés 

 

Részletes beszámoló 

A legutóbbi Küldöttgyűlés óta, az elmúlt hónapokban a honlap folyamatos frissítésén 

munkálkodtam, a hozzánk érkező külső programokat és a többi bizottság eseményeit 

(pályázási időszakok, PPQ, kertmozik, stb.) hirdettem, online felületeinket kezeltem. Hegedüs 



 

16 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Hallgatói Önkormányzat 

1075 Budapest 

 Kazinczy utca 23- 27. 

Tel., Fax.: 061/461-4500/3470 

 
Andrea és Tóth Lucia által folyamatosan karbantartottuk a plakátfelületeket, eljuttattuk a 

PersPeKtíva kiadványait a hallgatókhoz, és a delegáltak segítségével a szakos csoportokat is 

felügyeltük. 

A többi kar kommunikációs tisztségviselőjével együtt a 2014/15-ös tanév utolsó 

hónapjaiban a Lágymányosi Eötvös napok és a tavaszi OMHV kampány volt a két 

legfontosabb feladatunk. 

Nyáron részt vettem az EHÖK vezetőképzőjén, ahol a kommunikációs szekció 

keretein belül kidolgoztunk egy kampánykisokost, egyeztettük a többi kar képviselőivel a 

stratégiánkat. 

Hegedüs Andreával elkészítettük az új szakos csoportokat a ponthatár-húzás napjára. 

Augusztusban a Gólyatábor és a Mindenki Segít nap kampányán dolgoztam, online képes 

anyagokat gyártottam a honlapra és a Facebook oldalra. Brucker Lajos Dániel EHÖK 

informatikussal elkezdtük az új PPK HÖK honlap felépítését.  

Az utóbbi hetekben a többi kar kommunikációsával az ELTE brand definiálásán és 

újításán dolgozunk. 

A BME VIK seniorgárda tagjaival a közelgő Gólyabálunk promócióját készítjük elő. 

A HÖK elnökségi üléseken résztvettem. 

 

      Rebák Tamás 

      elnök 

      Kommunikációs Bizottság 

      ELTE PPK HÖK 

 

A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 

 

Eseménynaptár 

Dátum Esemény 

május 7. Kari Küldöttgyűlés 

május 15. Alakuló bizottsági ülés 
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június 17. Megbeszélés a kari Nemzetközi Irodával 

július 1. Elnökválasztó EHÖK Küldöttgyűlés 

július 6-10. EHÖK Vezetőképző 

augusztus 28. Külügyi bemutatkozás a gólyatáborban 

augusztus 31. ELUP hallgatók regisztrációja 

szeptember 9. Bizottsági ülés 

szeptember 9. ELUP nap szervezői megbeszélés 

szeptember 15-26. Mentorfelvételi írásbeli fordulója 

szeptember 17. EHKB 

szeptember 17. ELUP nap szervezői megbeszélés 

szeptember 22. Bizottsági ülés 

szeptember 22. Megbeszélés az ELUP képviseleti rendszer 

kialakításáról ELUP hallgatókkal 

szeptember 24. EHKB 

 

Részletes beszámoló 

ELUP Gólyanap  

A Külügyi Bizottság a nyáron megtervezte és elkezdte szervezni a teljes képzéses 

külföldi hallgatóknak szánt bevonó tábort szeptember második hétvégéjére, azonban rajtunk 

kívül álló okok miatt ez sajnos meghiúsult. Ennek ellenére szeptember 19-én megszerveztük 

az első ELUP-os Gólyanapot, melynek keretében tartottunk egy ismerkedős blokkot délelőtt, 

majd egy közös ebédet követően városismereti túrára invitáltuk a résztvevőket. A programon 

összesen 13 frissen felvett hallgató vett részt, ami viszonylag alacsony létszám, azonban 

mivel ez volt az első ilyen próbálkozás a hallgatók bevonására, ez jó kezdetnek tekinthető, 

ami megalapozza majd a jövőbeli együttműködést velük. Szeretnénk a félévben rövidebb, egy 

délutánig vagy estig tartó programot szervezni a képviselők (lásd később) bevonásával.  
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Mentorfelvételi  

Szeptember 15. és 26. között zajlik a mentorfelvételi írásbeli fordulója, ezt követően 

szeptember 28-án következik a szóbeli forduló, majd október 2-án a mentorképzéssel és az 

utána következő mentorösszetartással zárul a mentorfelvételi. 30 hallgató adta be a motivációs 

levelét és önéletrajzát az írásbeli fordulóra. Idén először lehetőséget biztosítottunk a 

hallgatóknak arra, hogy angol nyelven küldjék be a motivációs levelüket, amit a jelentkezők 

nagy része meg is tett, sőt, az önéletrajzukat is angol nyelven írták meg.  

 

ELUP képviseleti rendszer  

Szeptember 22-én tartottuk az ELUP hallgatókkal közös megbeszélést, melyen 

lefektettük a képviseleti rendszer alapjait. Ennek fényében két képviselő lesz minden 

évfolyamon és maguk közül választanak majd egy BA-s és egy MA-s koordinátort, akiknek 

közvetlen kapcsolatuk lesz a HÖK-kel, a Külügyi Bizottság tagjai lesznek. A képviselők 

feladata lesz a hallgatók felé továbbítani minden információt a képzésről, tantervi 

változásokról és a külföldi hallgatók számára is elérhető kari programokról. Ezen felül ők 

képviselik a karon teljes képzésben részt vevő hallgatókat, továbbítják a kar és a HÖK felé 

társaik véleményét, ötleteit, kritikáit, összességében tehát hozzájárulnak a képzés 

minőségének fejlesztéséhez. Szeptember 28. és október 4. között jelöltethetik magukat a 

hallgatók képviselőnek, az ezt követő héten összeszámoljuk a beérkezett jelöléseket, ha 

szükséges, személyes találkozót szervezünk, valamint ezen a héten kampányolhatnak maguk 

mellett a képviselő-jelöltek. Ezután, október 12. és 18. között lesz lehetőségük szavazni a 

Neptunban a számukra legszimpatikusabb jelöltre.  A képviseleti rendszertől várjuk az 

ELUP hallgatók, a HÖK és a kar közötti kommunikáció és együttműködés fejlődését. 

 

Erasmus + pótpályázat  

Szeptember 29-ig adhatják be a hallgatók pályázatukat az Erasmus + programra, 

mellyel a tavaszi félévre nyerhetnek kiutazást a márciusi pályázati időszakból fennmaradt 

helyekre.  
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EHKB   

Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának Külügyi Bizottságával a nyári EHÖK 

Vezetőképzőn kezdődött meg a féléves munka. Ennek során részt vehettünk egy rövid 

tréningen, mely arra szolgált, hogy a most kezdő bizottsági elnökök felzárkózzanak a 

külügyes tudás mennyiségét illetően. Emellett beszéltünk olyan fontos aktualitásokról, mint 

az össz-egyetemi változások a Külügy terén, az ELUP hallgatók hatékonyabb bevonása a kari 

életbe és különböző külföldi pályázati lehetőségek. Szeptember 17-én került sor az első 

EHKB ülésre, melyen a félév fontosabb történéseit egyeztettük, valamint módosítottuk az 

ügyrendet. Szeptember 24-én a félév második EHKB ülésén vettem részt, ahol ismét az 

ügyrend módosítására került sor.  

 

Bizottsági munka  

A Külügyi Bizottság az elmúlt időszakban rendszeresen találkozott, hogy az őszi félév 

új kihívásainak megfeleljen. Részt vettünk az ELUP-os és Erasmus-os hallgatók regisztrációs 

napján a karon, bemutattuk a HÖK és a Külügyi Bizottság működését, utóbbi főbb feladatait. 

Megszerveztük az ELUP Gólyanapot, összeállítottuk az ELUP képviseleti rendszer alapjait, 

megszerveztük a mentorfelvételit és a mentorképzést és a továbbiakban is rendszeres 

bizottsági üléseket tartunk, hogy a munka az eddigiekhez hasonlóan dinamikusan és 

rendezetten haladhasson tovább.  

  

 

    Üllei Kovács Zsuzsanna 

   elnök 

   Külügyi Bizottság 

   ELTE PPK HÖK 
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A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Esemény 

2015. június 1-2-3 Animátor elbeszélgetés 

2015. július 6-10. EHÖK vezetőképző 

2015. július 10-12. Animátor összetartás 

2015. július 31-augusztus 1-2 29-es tábor 

2015. augusztus 24-29. Gólyatábor 

2015. augusztus 31-szeptember 1-2-3 Gólyahét 

2015. szeptember 9. 

 

Bizottsági ülés 

2015. szeptember 18. Jótékonysági bál 

2015. szeptember 22-24.  

 

Kultúrhét 

 

Részletes beszámoló 

 A vizsgaidőszak közepén tartottuk az animátor elbeszélgetést, amelyen közel 165 

animátor vett részt. A frissen képződők és az aktív animátorok elmondták az észrevételeiket a 

tavalyi évről, melyben szóba került a megvendégelések és a képzés átalakítása. Jelenleg is 

folynak a változtatások. Az elbeszélgetés után 204 aktív animátor maradt a körben.  

 Az EHÖK vezetőképzőn lehetőségem volt találkozni a többi részönkormányzat 

rendezvényesével. A hangsúlyt inkább az ismerkedésre és a csapat kialakításra fektettük.  

 Az animátor összetartás idén Dinnyésen volt, ahová közel 35 animátor érkezett. 

Augusztus elején a gólyatábori előkészítő táborban voltunk, ahol a programok elkészítése 

mellett a stáb tagjai részt vettek egy 3 órás érzékenyítő képzésen is.  

 Augusztus 24-e és 29-e között lezajlott a 2015-ös ELTE PPK Gólyatábor Bükkszéken. 

A táborban körülbelül 165 gólya vett részt. A gólyatábor után megrendezésre került a 

gólyahét. Hétfőn Városismereti vetélkedő és PPQ volt, kedden a hármashatárhegyi túra. 
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Szerdán a happszi day keretei belül segítséget kaptak a gólyák többek között a 

beiratkozáshoz. Csütörtökön a már hagyománynak tekinthető Lazy day volt, amelyet idén is a 

BME Villamosmérnöki és Informatikai Karával szerveztük.

 Szeptember 9-én megtartottuk az év első bizottsági ülését, ahol az új bizottsági 

tagokkal pontosan átbeszéltük a posztokat és a feladatokat, illetve közösen elkészítettük a 

féléves tervet.  

 A jótékonysági Bál szervezésében is segített a bizottságunk.  

 Az elmúlt héten, kedden Kert mozi volt, szerdán pedig Slam Poetry verseny az Izabella 

utcai épületben. Mind a kettő program jól sikerült, 40-60 jelenlévő volt a rendezvényeken.  

          Az elnökségi üléseken részt vettem. 

 

A Rendezvényszervező Bizottsági elnök tisztsége jelenleg betöltetlen, július 31. óta Csillik 

Orsolya önkéntes alapon látja el a tisztséghez kapcsolódó teendőket. 

         

 

 

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 

 

Eseménynaptár 

Dátum Esemény 

2015. 05. 27. EHÖK Tanárképzési Bizottság 

ülése 

2015. 05. 28. HÖK Tanulmányi Bizottság 

ülése 

2015. 06. 01. Kari Tanulmányi Bizottság ülése 

2015. 06. 03. ELTEFESZT megbeszélés 

2015. 06. 04. EHÖK Tanulmányi Bizottág 

ülése 

2015. 06. 08. TTT 

2015. 07. 01. TKK műhely megbeszélés 

2015. 07.06 -07.10 EHÖK vezetőképző tábor 
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2015. 08.31-09.02. PPK-s beiratkozás 

2015. 09. 03. Osztatlan tanári évnyitó 

2015. 09. 04.-06. Tanári napok 

2015. 09.09. HÖK Tanulmányi Bizottság 

ülése 

2015. 09. 14. Kari Tanulmányi Bizottság ülése 

2015. 09. 14. Delegált Értekezlet 

2015. 09. 18. EHÖK Tudományos Bizottsági 

ülés 

2015. 09.22. EHÖK Tanulmányi Bizottság 

ülése 

 

Részletes beszámoló 

 Bőven voltak személyi változások a Tanulmányi Bizottság életében: 

Május folyamán lemondott Miklós Zsófia a Delegált koordinátori tisztségről. Július elsején 

pedig Borbély Krisztiánt Ribáry Gergely váltotta a Tudományos referens tisztségben. 

2015. május 28-án Tanulmányi Bizottsági ülést tartottunk, ahol az OMHV 

megújításának szempontjairól beszéltünk, illetve kidolgoztunk egy tervet, hogy mi alapján 

érdemes tovább gondolkodni a kérdőív megújításával kapcsolatban.  

Május 29-én szabályszerűen meghirdettük a köztársasági ösztöndíj pályázatot a HÖK 

honlapján. A beérkezett pályázatokat időben elbíráltuk, és július 7-én ki is hirdettük az 

eredményt az összes pályázónak. 12 hallgató nyerte el a 2015/2016-os tanévre a pályázatot a 

PPK-ról. 

Június 4-én az EHÖK Tanulmányi Bizottsági ülésén kardinális kérdés volt a 

tanulmányi ösztöndíj egységesítése, és az ezzel kapcsolatos egyeztetések. Itt merült fel 

először a tanegység alapú ösztöndíj számításának kiterjesztése az összes karra. A szükségtelen 

tárgyfelvétellel kapcsolatos szabálymódosítási javaslatot leszavaztuk. (Mindennek ellenére 

bekerült az OHÜB ülésére, és a jelenleg hatályos HKR is tartalmazza.) Itt is szó volt az 

OMHV-ről, méghozzá abban a kontextusban, hogy szükséges bevezetni azt, hogy a tanszékek 

félévente vitassák meg az eredményeket, és riport formájában tegyék közzé. 
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Az EHÖK vezetőképző táborában az EHÖK újonnan megválasztott Tanulmányi 

alelnöke, Nemes Balázs és a leköszönő alelnök, Borbély Krisztián tartották közösen a 

szekciókat. Itt is folytatódtak az egyeztetések a tanegység alapú és a kreditindex alapú 

tanulmányi ösztöndíj számítások pozitívumairól, összevetéséről. Közös döntésként úgy 

határoztunk, hogy az egységesítés szükséges, és a tanegység alapú ösztöndíjszámítás mellett 

tudunk megállapodni. Emellett Dr. Cseszregi Tamás Oktatási Főigazgató Úr is meglátogatott 

minket, akivel a felmerülő kérdésekről tárgyaltunk. 

A nyár folyamán a delegáltak segítségével hozzájárultam a Kazynfo frissítéséhez. 

Az augusztus végén megrendezésre kerülő gólyatáborban tanulmányi tájékoztatót 

adtunk a gólyáknak, amelyet a beiratkozáson folytattunk. Augusztus 30-szeptember 2-ig 

minden nap három alkalommal tájékoztattuk az érdeklődőket a legfontosabb tanulmányi 

információkról, többek között a Neptun kezeléséről. Emellett pedig HÖK-ös standon is 

megtaláltak minket azok, akiknek kérdésük volt. 

A szeptemberi HÖK Tanulmányi Bizottság ülésén a félévben ránk váró feladatokat 

vitattuk meg, többek között a tájékoztatások, a Hallgatóktól Hallgatóknak rendezvény, a 

Delegált Értekezlet megtartása, emellett pedig személyi ügyek merültek fel. 

Szeptember 14-én Delegált Értekezletet hívtam össze, ahol legfontosabb feladat volt az 

intézeti és tanszéki értekezletekre hallgatói tagok delegálása. Beszámoltam az Információs 

Alma szerepének változásáról, és a jelenlegi HKR módosításokról is. Továbbá ismertettem a 

Tanulmányi Bizottság félévi terveit, kiemelve a legközelebbi Hallgatóktól Hallgatóknak 

rendezvényt. Az ELTEFESZT-re is jelentkezhettek a delegáltak. A készülő Delegált Videó 

koordinálása Farkas-Kovách Réka feladata a továbbiakban, aki nagyon intenzíven halad a 

maradék jelenet leforgatásával, ebben nagy technikai segítséget nyújt Engelmann Péter, 

videós.  

Szeptember 22-én EHÖK Tanulmányi Bizottsági ülésen voltam, ahol egyeztettük a 

szükségtelen tárgyfelvétel HKR-be kerüléséről, és a további teendőkről. Felvetettem, hogy 

igazságtalannak tartom, hogy az első éves mesterszakos hallgatók közül a korábbi ELTE-s 

hallgatók megkapják a korábbi félévben kitöltött OMHV-ért járó plusz 8 pontot, amelyre a 

korábban nem az ELTE-n tanulóknak nincs lehetőségük. Megegyeztünk, hogy erre az 

esélyegyenlőtlenségre a későbbiekben megoldást találunk. Felmerültek az új Nftv. 

módosítások is, a legfontosabb közülük az a változtatás, miszerint az aktuális tanévtől kezdve 
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27 kredit helyett már 36-ot kell megszerezni ahhoz, hogy a hallgató ne kerüljön átsorolásra 

önköltséges finanszírozási formára.  

Jelenleg a Hallgatóktól Hallgatóknak rendezvényre készülünk az ISSZK-val szoros 

együttműködésben. 

Az elnökségi üléseken minden alkalommal részt vettem, ahol beszámoltam a heti 

teendőimről. 

 

Ribáry Gergely a tudományos referens pozícióját a korábbi felkérés után július 1-jén 

vette át Borbély Krisztiántól. Innentől kezdve pozíciójának feladatainak ellátásán felül részt 

vett a Tanulmányi Bizottság munkájában. Gergely is részt vett az EHÖK vezetőképző 

táborában Balatonkenesén, melyen a PPK-t képviselve az ELTE HÖK Tudományos Bizottság 

szekcióját erősítette, melyet leköszönő alelnök, Tóth Rita és újonnan megválasztott alelnök 

Lados Tamás tartott. Itt átbeszélték az összes kart átívelő tehetséggondozási lehetőségeket (Év 

Tudományos Rendezvénye - ÉTR, Tudományos Eredményekért Adható ösztöndíj - TEA, 

Tudásimport, honorácior, tutorálás, stb.). A szekciók egymás megismerésére is alkalmas volt, 

az itt szerzett kapcsolatok sokat segítettek a frissen szerzett feladatkör ellátásában.  

A nyár folyamán Gergely intézte honorácior pályázatunkat is, melyet igen kevés számú 

diák nyert el sajnálatosan. 

 Részt vett a tanév első ELTE HÖK Tudományos Bizottsági ülésen is, újfenten 

megválasztott Lados Tamás vezetése alatt, ahol az ÉTR elbírálási pontjai volt a legfőbb téma, 

ezen kívül időrendet és általános egyéb kérdéseket beszéltünk meg. 

 A TudományPerspektíva (TudPers) szeptember 24-i határidőre lett meghirdetve. Az 

időszak október 12-ig meg lett hosszabbítva, mert a reklámozás nem volt elég széleskörű, 

illetve rossz időben volt a népszerűsítése.  

 

Az EHÖK Tanárképzési Bizottsága elfogadta a Bizottság Ügyrendjét, megbeszélték a 

félév menetét, a különböző tanárképzéssel kapcsolatos bizottságokba történő delegálásokat. 

Előkészületben van egy pécsi tanáris konferencia, emellett pedig egy hallgatói fórum az 

osztatlan tanáris hallgatóknak, ahol elmondhatják észrevételüket a képzéssel kapcsolatban. 

Zágonyi Beáta a PPK HÖK Tanulmányi Bizottságának ülésén május végén részt vett.  
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A júniusi ELTEFESZT megbeszélésen kialakult az őszi rendezvény programterve, az 

egyes kari helyszíneket kiosztották. Szó esett róla, hogy papír formátumú tájékozató füzetek 

helyett telefonos alkalmazás lesz elérhető a rendezvény idején. 

A júniusi TTT ülés főtémája az osztatlan tanár szakos hallgatók rövid tanítási 

gyakorlata volt, melyre végleges megoldás a mai napig nem született. 

Július 6. és 10. között került megrendezésre az EHÖK Vezetőképző, ahol idén először 

külön tanárképzési szekció is indult, Nagy Anett (EHÖK Tanárképzési referens) vezetésével. 

A Bizottság produktív volt, így többek között elkészülhetett egy Tanulmányi Kalauz, 

kifejezetten osztatlan tanáris hallgatóknak. Nagy hangsúlyt fektettek még a rövid tanítási 

gyakorlat kidolgozására. 

A PPK gólyatáborában szervezőként részt vett, az utolsó napon tanulmányis/tanári 

mester szakos tájékoztatót tartott. 

Beáta szeptember 3-án az osztatlan tanáris évnyitón segédkezett. 

Szeptember 4. és 6. között került megrendezésre a Tanári napok rendezvény Bodajkon, 

mely az osztatlan tanár szakos gólyák gólyatábora, amelyen szervezőként Beáta is részt vett. 

 

A Tanárképzési referens tisztsége jelenleg betöltetlen, július 31. óta Zágonyi Beáta önkéntes 

alapon látja el a tisztséghez kapcsolódó teendőket. 

 

       Hegedüs Gabriella 

       elnök 

       Tanulmányi Bizottság 

       ELTE PPK HÖK 

   

 

KARI LAPUNK, A PERSPEKTÍVA FŐSZERKESZTŐJÉNEK BESZÁMOLÓJA 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény 

Május 28. Elnökségi ülés 

Június 9. Kari Tanács 

Június 24.  Mindenki Segít Nap megbeszélése 
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Június 25.  Elnökségi ülés 

Július 31. Mindenki Segít Nap megbeszélés 

Augusztus 11.  Érzékenyítő képzés tartás 

Szeptember 10. Elnökségi ülés 

KAZYNFO megjelenés online 

Szeptember 16. ELTE Press ülés 

Szeptember 17. Elnökségi ülés 

Szeptember 18. Mindenki Segít Nap és Jótékonysági Bál 

Szeptember 24. Elnökségi ülés 

Szeptember 25. KAZYNFO nyomtatott formában 

kiszállításra került 

 

Részletes beszámoló 

 A legutóbbi küldöttgyűlés óta (május 7.), a nyári időszakban, két fő dologgal 

foglalkoztam.  

Az egyik, az ELTE PPK HÖK információs kiadványának, a Kayznfonak a 

szerkesztése. Ebben különböző bizottságok tagjai segítettek nekem, mindenki a saját 

szakterületének megfelelő részt lektorálta, javította vagy írta meg. A bizottságok tagjaival jól 

tudtam együtt dolgozni, annak ellenére is, hogy személyes találkozókra nem nagyon volt 

lehetőségünk. A Kazynfo szeptember 10-én jelent meg online, és a Hallgatóktól Hallgatóknak 

rendezvényen kerül majd kiosztásra. 

 A másik dolog, amiben részt vettem, a Mindenki Segít Nap szervezése. 

Helyszínfelelősként gyermekekkel foglalkozó intézményekkel kellett leszerveznem, hogy 

odalátogathassanak a hallgatók, kapcsolatot tartottam velük és koordináltam az ide érkező 

önkénteseket. A Mindenki Segít Napnak egyértelműen sikere volt, hallgatói és intézményi 

oldalról is ilyen visszajelzéseket kaptam.  

Ezen kívül Baranyai Melindával a Természettudományi Kar gólyatábor szervezőinek 

tartottunk érzékenyítő képzést.  

 Sajnos júliusban nem tudtam ott lenni az EHÖK vezetőképzőn, de Hegedüs Andrea 

Márta, a kommunikációs bizottság tagja és a PersPeKtíva korrektora helyettesített a specifikus 

sajtós szekciókon. 

Szeptember 16-án részt vettem az első ELTE Press ülésen, ahol beszéltünk az újságíró 

toborzásról, sajtó igazolványról és a közelgő ELTE Press Akadémiáról. 

Az újságíró toborzási kampánynak köszönhetően számos hallgató jelentkezett, mind írónak és 
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fotósnak is az újsághoz. A jövőben tervezek egy csapatépítést, ahol régiek és újak 

megismerhetik egymást.  

 Az újság Facebook oldalán próbáltam az összes aktuális kampányt népszerűsíteni, az 

oldal követőinek száma pedig átlépte a 600-at. 

A nyári és szeptemberi elnökségi üléseken részt vettem. 

 

       Elődi Fruzsina 

       főszerkesztő 

       ELTE PPK HÖK 


