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ELNÖKI BESZÁMOLÓ 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény 

2014. október 21., november 6., 13.,  Elnökségi ülés 

2014. október 21. Kerekasztal beszélgetés a HÖK alapítóival 

2014. október 22., november 5., 12. EHÖK Elnökségi ülés 

2014. október 23. EHÖK október 23-i megemlékezés 

2014. november 3. Kari Tanulmányi Bizottság ülése 

2014. november 3.  Megbeszélés dr. Szivák Judittal 

2014. november 3. Szenátusi ülés 

2014. november 4.  Pszichológiai Intézeti Tanács ülése 

2014. november 4., 18. Vezetői értekezlet 

2014. november 5.  Megbeszélés Kovács István Vilmossal 

2014. november 6.  Ruhacsere program 

2014. november 7-9.  HÖOK Vezetőképző 

2014. november 9.  Elnökségi projektnap 

2014. november 18.  Megbeszélés Dékán úrral és Zaránd Péterrel 

 

Részletes beszámoló 

HÖK reform 

 Az elmúlt időszakban széles körben megkezdtük a Hallgatói Önkormányzat 

reformjainak kidolgozását. Ennek érdekében számos egyeztetésen, formális és kötetlen 

megbeszélésen vettem részt. Úgy gondolom, a valós változásokhoz elengedhetetlen, hogy a 

lehető legtöbb véleményt és nézőpontot megismerjük. Ezért több oktatóval, vezetővel is 
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beszéltem kari szinten, továbbá az Egyetemvezetés álláspontját is megismerhettük a 

különböző fórumokon. 

A munka kari és egyetemi szinten egyszerre zajlik. Kari szinten első lépésként 

kihelyeztünk egy hallgatói ötletládát, amely igen nagy népszerűségnek örvend, naponta 

megtelik hallgatói ötletekkel, észrevételekkel. Ez jó jel további tervink megvalósításához, 

melynek egyik fő célja a hallgatók aktivizálása. Ezenkívül már szinte végleges állapotban 

van a hallgatói kérdőívünk, amit a hét folyamán szeretnénk közzétenni. Kezdeményezéseinket 

a Kar vezetése teljes mértékben támogatja. Ezt mutatja, hogy mind a kérdőív kidolgozása 

során, mind azon fórumok kigondolása során szorosan együttműködünk, mellyel a hallgatók 

lehető legszélesebb csoportját bevonhatjuk a közös gondolkodásba. 

A reformok megtervezésének és cselekvési tervvé alakításának kiemelt szereplője és 

összetartója az EHÖK Elnökség. A többi részönkormányzat elnökeivel hétről-hétre a reform 

különböző területeit járjuk körül és alakítjuk ki közös álláspontunkat a fő irányvonalakról. 

Fontos eredménynek tartom, hogy a legutóbbi ülésen határozatot hoztunk a választási 

reformokat illetően. Ennek értelmében 2015 tavaszától kezdődően a hallgatóknak 

lehetőségük nyílik mind az elnökről, mind pedig a tisztségviselők egy bizonyos csoportjáról 

közvetlenül kinyilvánítani a véleményüket. Továbbá a választási áttétek számát 

csökkenteni kívánjuk, egy lépcsőben maximalizáltuk. 

 

HÖOK Vezetőképző 

 A november elején megrendezett eseményen a vezetői felelősségről szóló szekcióban 

vettem részt. Mind az előadók szakmai felkészültsége, mind a projektfeladatok átgondoltsága 

hozzájárult a hétvége sikeréhez. Azonban sajnálatos módon ez nem volt elmondható minden 

szekcióról, egyes területeken súlyos hiányosságok mutatkoztak.  

 A hétvége jó lehetőséget szolgáltatott arra, hogy az ország különböző felsőoktatási 

intézményeinek tisztségviselő megoszthassák egymással saját tapasztalataikat. Az ilyen 

jellegű beszélgetések sok esetben igazán konstruktívak. 

 A vezetőképző érdekessége volt, hogy az országos szervezet jelenlegi és a januártól 

mandátumba lépő elnökség tagjai közösen szervezték az eseményt. 
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Elnökségi projektnap 

 A közösen eltöltött délután elsődleges célja az elnökség jövőbeli terveinek együttes 

átgondolása, meghatározása volt. A konstruktív munka során sok, bizottságon átívelő projekt 

ötlete született meg, amelyek reményeink szerint a közel jövőben megvalósulnak. 

 

Elnökségi ülések, fogadóóra 

 Az elmúlt időszakban az őszi szünet miatt nem tartottam minden héten elnökségi ülést. 

Azonban ettől eltekintve rendszeresen megbeszéltük az aktualitásokat az elnökség tagjaival, 

fogadóórámban elérhető voltam a hallgatók számára. 

 

Kari értekezletek, bizottságok 

A Pszichológiai Intézeti Tanács, valamint a kari Tanulmányi Bizottság legutóbbi 

ülésein részt vettem, ott a hallgatói érdekeket képviseltem. 

A Vezetői értekezleteken jelen voltam, a jelenlévőket a hallgatói ügyekről 

tájékoztattam. Ezenkívül Dékán úrral heti rendszerességgel egyeztettem a hallgatókat érintő 

témákról. 

Egyetemi bizottságok 

Az EHÖK Elnökség ülésein rendszeresen részt vettem, ott a közös munka és 

döntéshozatal során a kari érdekeket képviseltem. A legutóbbi Szenátusi ülésen jelen voltam. 

 

 

Sztilkovics Zorka 

elnök 

ELTE PPK HÖK 

 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Hallgatói Önkormányzat 

1075 Budapest 

 Kazinczy utca 23- 27. 

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

 
 

ALELNÖKI BESZÁMOLÓ 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény 

2014. október 21. Elnökségi ülés 

2014. október 22. Kérdőív – megbeszélés 

2014. november 4. Intézeti Tanács 

2014. november 6. Elnökségi ülés 

2014. november 6. Ruhacsere 

2014. november 18. Tanácsadás Pszichológiája Tanszéki értekezlet 

 

Részletes beszámoló 

 Az utolsó küldöttgyűlés óta részt vettem egy Intézeti Tanácson és egy tanszéki 

értekezleten, valamint egy megbeszélésen, melyen a hallgatói vélemények feltárására irányuló 

kérdőív kidolgozását kezdtük meg Sztilkovics Zorkával, Borbély Krisztiánnal és Czető 

Mártonnal. Az azóta eltelt időben a kérdőív-csomag első része összeállításra került, hamarosan 

elérhető lesz a hallgatók számára. 

 Elkezdtem a közös munkát a Tanulmányi, a Diákjóléti és a Kommunikációs Bizottsággal a 

hallgatókat tájékozódását segítő kisvideók kialakításában. 

 A szervezetfejlesztési projektek tervezését és koordinálását is folytatom: ünnepek, 

csapatépítő programok szervezése zajlik. 

 Folyamatosan tartottam a kapcsolatot az Elnökkel, valamint a többi tisztségviselővel. 

 Betegség miatt egy kivételével fogadóóráimat rendben megtartottam, az elnökségi üléseken 

részt vettem.  

 

          Zsigmond Vanda 

                  alelnök 

          ELTE PPK HÖK 
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A DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 

 

Eseménynaptár 

Dátum Esemény 

november 3. Kari TB ülés 

november 6. Ruhacsere 

november 6-9. HÖOK vezetőképző 

november 13. KolHÖK KGY 

 

Részletes beszámoló 

 November elején megrendezésre került a Ruhacsere, Margitai Anna, 

bizottsági tagunk szervezésében. Az itt összegyűjtött ruhákat igyekszünk a megfelelő 

szervezethez eljuttatni. 

Az elmúlt időszakban Meiszterics Bálint, esélyegyenlőségi biztosunk személyi 

segítőket keresett annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozottak bejutása és mozgása az 

épületben akadálymentes legyen. Számos hallgató jelentkezett, a velük való egyeztetések 

folyamatban vannak. 

November 6-a és 9-e között zajlott a 2014-es év őszi HÖOK vezetőképzője, ahol az 

„Alapfeladataink: tanulmányi és szociális kérdések” szekción vettem részt. A szociális 

ügyekhez kapcsolódóan a térítési és juttatási kormányrendeletet tekintettük át. 

November 13-án zajlott a KolHÖK tisztújító küldöttgyűlése, ahol döntő többséggel 

megszavazták Orosz Gábort és csapatát. 

Az elnökségi üléseken részt vettem, és a fogadóóráimat is megtartottam. 

 

         Baranyai Melinda 

     elnök 

  Diákjóléti Bizottság 

  ELTE PPK HÖK 
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A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 

 

Eseménynaptár 

2014. 10. 15. Delegált Képzés 

2014. 11. 03. Kari TB ülés 

 

Részletes beszámoló 

Október 15-én részt vettem a delegált képzés első alkalmán, amely során a 

legalapvetőbb és legfontosabb tanulmányi információkat mutattuk be játékos formában. A 

képzés megkezdése előtt összeállítottam a Delegált Kisokos frissített változatát, amelyből a 

képződő delegáltak sikeres tesztet megírásával bizonyították elsajátított tudásukat. Az 

elkövetkező héten pedig a régebbi delegáltak is megírják a tesztet tudásuk aktualizálásának 

érdekében. 

November 3-án Kari TB-ülésen vettem részt, ahol a beérkezett kérvényeket szokásos 

módon bíráltuk el. 

Fogadóóráimat megtartottam és a PPK HÖK elnökségi ülésein is beszámoltam heti 

tevékenységeimről. 

  

 

       Hegedüs Gabriella 

       elnök 

       Tanulmányi Bizottság 

       ELTE PPK HÖK 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Hallgatói Önkormányzat 

1075 Budapest 

 Kazinczy utca 23- 27. 

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

 
 

A TUDOMÁNYOS REFERENS BESZÁMOLÓJA 

 

Eseménynaptár 

 

2014. 10. 20. Delegált Képzés 

2014. 11. 6-9. HÖOK Vezetőképző, Siófok 

2014. 11. 10. „Tudós tanárok – Tanár tudósok” 

Konferencia 

 

Részletes beszámoló 

Az októberi delegált képzésen részt vettem az egyik alkalmon, melyen a tudományos 

ügyekről is beszéltem a képződő delegáltaknak, mivel a jövőben tanulmányi ügyek mellett 

a tudományos ügyekről való informálást is szeretnénk a Delegált Kör feladatai között tudni. 

Tervben van külön tudományos/tehetséggondozásra szakosodott delegáltak képzése is, 

mely egy kiegészítő képzés útján valósulna meg. 

A HÖOK vezetőképzőn az érdekképviseleti szekcióban vettem részt, ahol szó esett 

egyetemi szabályozásokról törvényi szinteken, a friss felsőoktatási tervezetről és az OMHV-

ról is.  

A BTK Gólyavárban megrendezett „Tudós tanárok – Tanár tudósok” konferencia 

első napján dolgoztam, mint önkéntes segítő a regisztrációnál. 

Az utóbbi hónap során folyamatosan segédkeztem a PPK-s elégedettségi kérdőív 

kidolgozásában. 

 

      Borbély Krisztián 

      Tudományos Referens 

      Tanulmányi Bizottság 

      ELTE PPK HÖK 
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A TANÁRKÉPZÉSI REFERENS BESZÁMOLÓJA 

 

Eseménynaptár 

Dátum Esemény 

2014. 10. 20. és 22. Delegált Képzés 

2014. 11. 03. Kari TB ülés 

2014. 11. 03. Szenátus 

2014. 11. 6-9. HÖOK Vezetőképző, Siófok 

2014. 11. 10-11. „Tudós tanárok – Tanár tudósok” 

Konferencia 

 

Részletes beszámoló 

Október hónapban lezajlott a megújult Delegált Képzés, melynek előkészületeiben és 

lebonyolításában is részt vettem. A kibővült Képzésben külön részt szenteltünk a 

Tanárképzési referens munkakörének. 

2014. november 11-én jelen voltam a Kari Tanulmányi Bizottság ülésén, ahol a 

beérkezett kérvények elbírálásában részt vettem; valamint az ELTE Szenátusának ülésén. 

November elején került megrendezésre a HÖOK Vezetőképző, ahol az 

Érdekképviselet szekció munkálataiban vettem részt, mely egy összevont tanulmányi és 

szociális ügyekkel foglalkozó munkacsoport volt. 

A Tanárképző Központ által szervezett két napos „Tudós tanárok – Tanár tudósok” 

Konferencia lebonyolítási munkálataiban én is segédkeztem. A Konferencia sikerrel zárult. 

Az PPK HÖK elnökségi ülésien részt vettem. Fogadóórámat rendszeresen 

megtartottam. 

  

      Zágonyi Beáta 

      Tanárképzési referens 

      Tanulmányi Bizottság 

      ELTE PPK HÖK 
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A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 

 

Eseménynaptár 

Dátum Esemény 

október 18. Mentorok Napja 

október 21. Kari Tanács 

október 29. Külügyi Börze megbeszélés 

november 4. A Kortárs Segítők Csoport képviseletével való megbeszélés 

november 5. EHKB ülés 

november 6-8. HÖOK vezetőképző 

november 9. Elnökségi nap 

november 14. Bizottsági ülés 

 

Részletes beszámoló 

 Október közepén lezajlott a Mentorok Napja, ami a mentortábor elmaradása keltette 

űrt próbálta ellensúlyozni valamilyen formában. A mentorok szakmai képzésben és 

csapatépítő játékokban is részt vehettek a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban eltöltött nap 

folyamán. 

 A Külügyi Börze megbeszélései a személyes találkozón kívül folyamatosan zajlanak 

online, remélhetőleg a Küldöttgyűlés ülése idején már egy jól sikerült rendezvényről 

számolhatok majd be. 

 A Kortárs Segítők Csoportja nemrégiben megkeresett minket, mivel szeretnék, ha 

több külföldi hallgatót érhetnének el az általuk nyújtott lehetőségekkel. Az angol nyelvű peer 

counseling és más, pszichológiához köthető, de nem csak arra korlátozódó programok 

szervezésével, illetve azok szélesebb körű hirdetésével szeretnék bővíteni a PPK és egyben az 

ELTE nemzetközi felhozatalát. Ebben, mint Külügyi Bizottság, szeretnénk együttműködni 

velük, ennek részletei további egyeztetések és a gyakorlat során fognak kiderülni. 
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 A legutóbbi EHKB ülésen a bizottság határozatot hozott a határon túli ügyekért 

felelős operatív bizottsági tag pozíciójának újbóli pályáztatásáról, és szó volt a Külügyi 

Börzéről és az azzal kapcsolatos teendőkről is. 

 Az őszi HÖOK vezetőképző során a külügyi szekció munkájából vettem ki a részem, 

ahol az első nap nagyon informatív volt. Először a Tempus Közalapítvány egyik 

munkatársától hallhatunk bővebben a most futó, TKA által kezelt projektekről (ilyen 

például az Erasmus+ is), majd délután a HÖOK Külügyi Bizottságának tagjai tartottak 

előadást, és az egyetemek egy fél-strukturált beszélgetés keretében ismerhették meg egymás 

munkáját. A második nap egy mobilitási motivációt erősítő tréningen vettem részt, ahol 

tanulhattam néhány hasznos technikát a mobilitási kedv felébresztésére.  

 Az elnökségi nap folyamán bizottságonként összehangoltuk a most leadott program 

irányelveit, amihez persze a Külügyi Bizottság jövőjével kapcsolatban tudtam főként 

hozzátenni. 

 A bizottsági ülésünkön átbeszéltük a rektori kulturális- és sportpályázat 

eredményét, amelyet a holland cserekapcsolat támogatására igényeltem. Megegyeztünk 

ezen felül egy új bizottsági tag felvételében is, akit a Küldöttgyűlés idejéig valószínűleg fel 

is kérünk majd. A többi napirendi pontról praktikai okokból nem beszéltünk, mivel még nem 

állt ott a szervezésük, hogy érdemben tudjunk dönteni bármiről is. 

 Emellett az elnökségi üléseken is részt vettem, kérem beszámolóm szíves elfogadását. 

 

 

    Lantai Judit 

   elnök 

   Külügyi Bizottság 

   ELTE PPK HÖK 
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Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Hallgatói Önkormányzat 

1075 Budapest 
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Tel., Fax.: 061/461-4500/3470 

 
 

 

A KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 

 

Eseménynaptár 

Dátum Esemény 

2014.okt. 23, 30, nov. 6, 13. Elnökségi ülés 

 

Részletes beszámoló 

A legutóbbi küldött gyűlés óta, az elmúlt egy hónapban a honlap folyamatos 

frissítésén munkálkodtam, a többi bizottság eseményeit hirdettem (PoPKult, Ruhacsere, 

PPQ). 

Elhelyeztem a honlapon egy FanInfo kultúra falat, amelyen kifejezetten PPK-sok 

számára összeállított programokat hirdetünk majd. 

Egyeztettem a PPK intézeti vezetőivel, arra kérve őket, hogy minden hallgatókat 

érintő eseményről tájékoztassanak és tájékoztassuk egymást. 

Elhelyeztünk az Izabella utcai épületben és  a Kazinczy utcai épületben is egy-egy 

óriás naptárfelületet, amelyet ezentúl folyamatosan frissítünk a bizottság tagjaival ELTE-s, 

PPK-s és más hozzánk köthető programokkal. 

Lantai Judittal az új külügyi kiadványunk borítójának tervezésén dolgoztam. 

Készítettünk egy ötletdobozt, melyet már el is helyeztünk a Kazinczy utcai épületben, 

hamarosan a honlapon is állandó helye lesz a kérdéseknek, ötleteknek. 

 

A HÖK elnökségi üléseken részt vettem, fogadóóráimat megtartottam. 

 

      Rebák Tamás 

      elnök 

      Kommunikációs Bizottság 

      ELTE PPK HÖK 
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KARI LAPUNK, A PERSPEKTÍVA FŐSZERKESZTŐJÉNEK BESZÁMOLÓJA 

 

Eseménynaptár 

Október 21. Elnökségi ülés 

Október 31. PersPeKtíva megjelenése 

November 3. Megbeszélés az olvasószerkesztővel 

November 5. Cikk megjelenése a PersPektíváról az ELTE 

Online-on 

November 6. Elnökségi ülés 

November 9.  Elnöki program megbeszélése 

November 11 – 12. Kommunikációs animátorképzés 

November 13. Elnökségi ülés 

 

Részletes beszámoló 

 A legutóbbi Küldöttgyűlésen még csak a nyomdában volt a PersPeKtíva októberi 

száma, ami azóta megjelent, október 31-én. A Kommunikációs Bizottság tagjai szinte rögtön 

kivitték ezeket a Kar összes épületébe, így a hallgatók azonnal megtalálhatták az újságot az 

őszi szünet után. November 3-án tartottunk egy megbeszélést az olvasószerkesztőnkkel, ahol 

átbeszéltük, hogy mi legyen az ELTE Online-on megjelenő cikkben az újságról, valamint 

az újsággal kapcsolatos céljaimról és elkezdtük tervezni az újságíró képzést, amit november 

végén szeretnénk megtartani. Az említett cikk november 5-én jelent meg.  

 November 9-én részt vettem az elnöki program átbeszélésében, ahol fontosnak 

tartottam elmondani azt, hogy a jövőben szeretnék szorosabban együttműködni a többi 

bizottsággal és egy új, a PPK-s brandbe jobban illő borító létrehozását is tervezem.  

 November 11-12.- én megtartottuk a kommunikációs képzést a képződő 

animátoroknak Hegedüs Andreával. Ez nagyon sikeres volt, visszajelzéseik alapján sokat 

tanultak belőle. A képzés során hangsúlyoztuk a kommunikáció fontosságát és 

népszerűsítettük a különböző kommunikációs felületeinket. Az újság Facebook oldalát 

rendszeresen frissítjük, szinte mindent megosztunk rajta, ami a PPK HÖK-ös profillal 

megjelenik, valamint egyéb, egyetemi sajtóhoz kapcsolódó cikkeket. Az elnökségi üléseken 

részt vettem. 
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Elődi Fruzsina 

       főszerkesztő 

       ELTE PPK HÖK 

 

A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény 

2014. 10. 15. PPK Kocsmatúra 

2014. 10. 17-19. Animátor Bevonó hétvége 

2014. 11. 10. Pub Quiz 

2014. 10. 16, 21.; 11. 6, 13. Elnökségi ülés 

 

Részletes beszámoló 

       Október közepén két lelkes jelentkezőnek hála, a régi hagyományoknak örvendő Újbuda 

Bor Lovagrend ismét kocsmatúrát szervezett a PPK-s hallgatóknak. Az esemény nagyon 

sok résztvevőt vonzott magával, így egyértelmű vált, hogy igény van a programra. Terveink 

között szerepel, hogy tavasszal legalább 2, de ha belefér 3 ilyen programot is szervezzünk. 

        Az animátor képzés kezdését megelőzően lezajlott a Bevonó hétvége. A jelentkezett 

100 főből, 50 jött el, ami rendkívül jónak számít, mivel a program fakultatív.  Ezen kívül 40 

már végzett animátor is jelen volt. Az újaknak, ismerkedős szekciók voltak, kreatív 

problémamegoldást igénylő feladatok és természetesen elkezdhették megismerni az Animátor 

kört és annak részeit.    

     Ebben a hónapban is volt PPQ, most a Hétker nevű helyen. A visszajelzések alapján 

következőre is itt lesz megtartva, mindenkinek elnyerte a tetszését. 

     A november 13-i elnökségin egyéb elfoglaltságaim miatt nem tudtam részt venni, a többi 

alkalommal jelen voltam. 

         Bánhegyi Tamás 

        elnök 

        Rendezvényszervező Bizottság 

        ELTE PPK HÖK 



 

16 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Hallgatói Önkormányzat 

1075 Budapest 

 Kazinczy utca 23- 27. 

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

 
 

A GAZDASÁGI ÜGYEKÉRT FELELŐS ELNÖKI MEGBÍZOTT BESZÁMOLÓJA 

 

Eseménynaptár 

2014. október 22. Gazdasági Bizottsági ülés 

 

Részletes beszámoló 

Az év megkezdésével elindultak a Gazdasági Bizottság ülései is, ahol a központi 

költések, gólyabált érintő kérdések és a negyedéves beszámolók voltak napirendi ponton. 

Először a gólyabál szervezése indult el nagy erőkkel, amit aztán később az egyetemvezetés 

döntéshozatala miatt le kellett állítani egyetemi szinten. 

Az októberi bizottsági üléses az EHÖK-től karonként analitikát kaptunk a 

költéseinkről, majd erről negyedévenként beszámolót készítettünk, amit reményeink 

szerint a következő héten elfogadnak. Ha ez megtörténik, felkerül honlapra, hogy az 

érdeklődőknek alkalmuk nyílhasson azokat megtekinteni.  Ezen kívül a Gazdasági Bizottság 

folyamatosan dolgozik a költségvetés forrásallokációs modelljének megteremtésén, hogy a 

kari autonómia a gazdálkodásban megvalósulhasson.   

Az elnökségi üléseken részt vettem, és a fogadóóráimat is megtartottam.   

        

       Lohn Andrea 

       Gazdasági ügyekért felelős elnöki megbízott 

       ELTE PPK HÖK 


