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ELNÖKI BESZÁMOLÓ

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2016. október 14-16.

HÖOK Elnökválasztó Közgyűlés és 56-os
megemlékezés Szegeden

2016. október 18., 25., november 8., 15., 29.,

Kari Vezetői Értekezlet

december 6., 13.
2016. október 19., 26., november 16., 30.,

EHÖK Elnökségi ülés

december 7., 12., 14.
2016. október 20., 27., november 17.,

Elnökségi ülés

december 1., 8.
2016. október 20.

Hallgatói Érdekképviseleti Fórum

2016. október 20.

56-os megemlékezés

2016. október 21.

Szombathelyi integrációs megbeszélés

2016. október 24., december 12.

Szenátus

2016. október 25.

HÖK projektnap megbeszélés

2016. október 25.

Gólyabál megbeszélés

2016. október 25.

Animátor Fórum

2016. november 4-6.

PPK HÖK Projekthétvége

2016. november 7., december 5.

Kari Tanulmányi Bizottsági ülés

2016. november 7-9.

Animátor képzés

2016. november 8.

Gólyabál megbeszélés

2016. november 10.

HÖK iroda leltár ellenőrzés

2016. november 10.

Gólyabál helyszínbejárás (Dürlin)

2016. november 11-13.

HÖOK Vezetőképző
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2016. november 15., 29.
Pszichológia Intézeti Tanács ülés
2016. november 17.

ÁJK Gólyabál

2016. november 21.

Egyeztetés az OHV módosításáról

2016. november 22.

BTK-IK-TÓK Gólyabál

2016. november 23.

PPK-TáTK Gólyabál

2016. november 25.

Alapszabály

módosítás

megbeszélés

-

Szombathely
2016. november 29.

Kari Tanács

2016. november 30.

OHÜB ülés

2016. december 1.

EHÖK Küldöttgyűlés

2016. december 2.

Bárczi-TTK Gólyabál

2016. december 5.

Alapszabály módosítás egyeztetés

2016. december 8.

Animátor bemutatkozás

2016. december 13.

Educatio, Nyílt Nap megbeszélés

2016. december 15.

Kari Karácsony

Részletes beszámoló
Személyi változások
A legutóbbi Küldöttgyűlés óta két személyi változás történt

a Hallgatói

Önkormányzatban. A Rendezvényszervező Bizottság új animátor koordinátora Kovács Kristóf,
új sportreferense pedig Rónaszéki Rómeó.

HÖOK Elnökválasztó Közgyűlés
Október 14-16-ai hétvégén került megrendezésre a HÖOK Elnökválasztó Közgyűlése
Szegeden, egybekötve az 56-os események 60. évfordulójának megemlékezésével. A HÖOK
újraválasztott elnöke Gulyás Tibor, a HÖOK elnökségének ELTE-s tagja továbbra is Garbai
Ádám, Kabinetfőnök.
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PPK HÖK projekthétvége
November 4-6 között tartottuk meg a Hallgatói Önkormányzat projekthétvégéjét. Az első
nap a csapatépítésről szólt, míg a második és harmadik napon átbeszéltük az elmúlt időszakban
felmerült problémákat és kérdéseket, beszéltünk a Szombathelyi integráció részleteiről,
különös tekintettel a hallgatói érdekképviseletre, valamint megterveztük és ütemeztük a
következő félév projektjeit. A hétvége programját és feladatait Soós Alexandra alelnökkel
raktuk össze.

HÖOK vezetőképző
November 10-12 között került megrendezésre a HÖOK őszi vezetőképzője, ahol
különböző szekciókra delegálhattuk a PPK HÖK tisztségviselőit, mint például Külügyi,
Utánpótlásképzés és tudástranszfer, Hallgatói Szolgáltatások, Gazdasági és Vezetői. A hétvégét
a Vezetői szekcióban töltöttem, ahol meghallgathattuk a Hallgatók Ügyvédje Program három
ügyvédjének előadását a Hallgatói Önkormányzatok jogszabályi hátteréről, valamint egy
tréningen is részt vehettünk.

PPK-TáTK Gólyabál
November 23-án került megrendezésre a Gólyabál, melyet idén a Társadalomtudományi
Karral közösen szerveztünk. A rendezvényszervezés jogát az EFOTT Kft. nyerte el az idei
ELTE Gólyabálokra. A gólyabált megelőző másfél hónapban több megbeszélésünk is volt mind
a TáTK-val, mind pedig az EFOTT Kft-vel. A szervezést illetően volt néhány egyeztetési és
kommunikációs hiányosság, azonban a hallgatói visszajelzések alapján sikeres rendezvényt
zártunk. A résztvevők előre tervezett létszáma teljesült, több mint 800-an vettek részt a bálon.

OHV projekt
Az őszi félév elején kidolgozott új OHV kérdéssort előterjesztettük a Minőségügyi Iroda
vezetőjének. Átbeszéltük a kérdőív főbb elemeit, és tisztáztunk néhány technikai, gyakorlati
kérdést a kérőívvel és a Neptunnal kapcsolatban. Az egyeztetés után tovább dolgoztunk a
kérdéssoron a részönkormányzatok tanulmányi tisztségviselőinek segítségével. Várhatóan a
tavaszi félévben már az új kérdéssort tölthetjük majd ki.
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Integráció
Február 1-től a Nyugat-magyarországi Egyetem két szombathelyi karát (Savaria
Egyetemi Központ) az ELTE-hez csatolják. Nem külön karként csatlakoznak, hanem a
különböző szervezeti egységek a különböző karok alá integrálódnak (BTK, IK, PPK, TTK,
TÓK). A hallgatói érdekképviseleti struktúra már kidolgozásra került, mely szerint az érintett
részönkormányzatokban és az EHÖK-ben létrejön egy szombathelyi ügyekért felelős alelnöki
tisztség, akik egyrészt a szombathelyi hallgatókat képviselik a helyi ügyekben, másrészt pedig
közösen dolgoznak a helyi szintű projekteken (pl. szombathelyi kari napok). A szombathelyi
integrációval kapcsolatos SzMSz módosítást a Szenátus január 16-án tárgyalja.

Az őszi félév közepén lehetett először hallani arról, hogy a BME Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kara az ELTE-hez csatlakozna. Ezt a hírt később a fenntartó is
megerősítette, mely szerint a GTK 2017. augusztus 1-től az ELTE részeként működnek tovább,
külön karként. December 12-én a Szenátus támogatta a GTK ELTE-hez való csatlakozását, így
a tárgyalások már hivatalosan is megkezdődhetnek az ELTE és a BME GTK között.

Kari, egyetemi bizottságok és testületek
Az elmúlt időszakban részt vettem a kari Vezetői Értekezleteken, Kari Tanácsokon, Kari
Tanulmányi Bizottsági üléseket, Kari Kitüntetési Bizottsági ülésen, Pszichológiai Intézeti
Tanács ülésein, az OHÜB és a Szenátus ülésein, az EHÖK elnökségi üléseken és az EHÖK
Küldöttgyűlésének ülésein, valamint megtartottam a PPK HÖK elnökségi üléseit. Az üléseken
legfőbb célom volt a PPK és az ELTE hallgatóinak érdekképviselete.

Kérem a tisztelt Küldöttgyűléstől beszámolóm elfogadását!

Baranyai Melinda
elnök
ELTE PPK HÖK
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ALELNÖKI BESZÁMOLÓ

Eseménynaptár
Időpont
2016. október 20.

Esemény
Hallgatói Érdekképviseleti fórum

2016. október 20.

Október 23-ai megemlékezés

2016. november 4-6.

HÖK-ös projekthétvége

2016. november 15.

Intézeti Tanács

2016. november 24.

Gólyabál

2016. november 29.

Kari Tanács

2016. december 13.

2016. december 13.

Megbeszélés Papp Lajossal, Polácsik Hajnalkával, Krén
Helénával, Baranyai Melindával és Éliás Ivettel az Educatio és
Nyílt Nap előkészületeivel kapcsolatban
HÖK-ös karácsonyozás

2016. december 15.

Kari karácsony

Részletes beszámoló
Az október 13-ai Küldöttgyűlés óta egy-egy alkalommal részt vettem a Kari Tanács,
valamint a Pszichológia Intézet Tanács ülésén, mint hallgatói tag. Mindkét ülés során az oktatói
munka véleményezéséért, értékeléséért létrehozott kataszter rendszer részleteiről volt szó.
Október végén az ELTE Hallgatói Önkormányzatainak képviselői egy érdekképviseleti
fórumon vehettünk részt. A résztvevők témajavaslataikat előre megfogalmazhatták és
elküldhették, a fórum a javaslatok és egyéb irányított témakörök alapján zajlott, teret hagyva a
kérdéseknek. Ezután részt vettünk az október 23-ai megemlékezésen a Lágymányosi
kampusznál.
November első hétvégéjén a Hallgatói Önkormányzatunk Tahitótfalura utazott egy
szervezetfejlesztő hétvégre. A programokért Baranyi Melindával, a Hallgatói Önkormányzat
elnökével voltunk felelősek. Péntek kora délután utaztunk, a délutáni programunkhoz hívtunk
segítséget egy tapasztalt animátor személyében, aki ismerkedős-csapatépítős tréninget tartott
nekünk az első este folyamán. A szombati teljes napunkat a különböző bizottsági feladatkörök
még alaposabb megismerésével, szituációs feladatokkal töltöttük. Még megvalósítandó
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tervekről és már megvalósult projektekről, valamint korábban és ott felmerülő kérdésekről és
problémákról beszéltünk. Érintettük a szombathelyi integráció HÖK-öt érintő részeit a legjobb
tudásunk szerint, az Animátori Kör és a Hallgatói Önkormányzat kapcsolatában felmerülő
hiányosságainkat és problémákat is átbeszéltük közösen. A vasárnap délelőtt folyamán
folytattuk az elkövetkezendő hónapok célkitűzéseinek megbeszélését, majd az ebéd után már
útnak indultunk hazafelé. Hasonló közös csapatépítést és projektnapokat tervezünk február első
felére.
2017. január 19-21. között kerül sor az EDUCATIO kiállításra, amelyen az ELTE is részt
vesz. A kari Tanulmányi Hivatal képviselői mellett a Hallgatói Önkormányzat felől Éliás
Ivettel, delegált koordinátorral vagyunk felelősek az EDUCATIO szervezési feladataiért. Az
egyetemi Rekrutációs ülésre 2016. november 9-én került sor, itt volt elsőként szó a programról,
ezen Éliás Ivett tudott részt venni. A kari és az egyetemi szóróanyagok és szakleírások
szerkesztésén kívül egyelőre nincs más teendőnk a kiállítással kapcsolatban. 2016. december
13-án találkoztunk a Tanulmányi Hivatal képviselőivel, Papp Lajos Hivatalvezető Úrral és
Polácsik Hajnalkával. Jelen volt még Baranyai Melinda és Krén Heléna, a Tanulmányi
Bizottság elnöke. Ezen az ülésen egyeztettünk arról, hogy sor kerül majd a kiállításon részt
vevő HÖK-ös tisztségviselők vagy delegáltak előzetes képzéséről.
A december 1-jei elnökségi ülés kivételével az üléseken részt vettem, a fogadóóráimat
megtartottam.
Kérem a kedves Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadására.
Soós Alexandra
alelnök
ELTE PPK HÖK

A DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Esemény

Időpont
2016. október 14-16.

HÖOK Elnökválasztó Közgyűlés

2016. október 17.

Hallgatói Kulturális és Szakmai Pályázat bírálása
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Delegált képzés tartása

2016. október 18., november 23.,

EHÖK Szociális Ösztöndíj Bizottság (SZÖB) ülése

december 13.
2016. október 20.

Érdekképviseleti fórum

2016. október 22-23.

Kari pályázatok elbírálása

2016. október 24., 27., november 16., Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) ülése
december 13.
2016. október 26.

KÖB iratainak rendezése

2016. október 27., november 29.

EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottság ülése

2016. október 29-30.

Szakterületi hétvége

2016. november 4-6.

PPK HÖK projekthétvége

2016. november 7.

Tanulmányi Bizottság gyűlése

2016. november 9.

Diákjóléti Bizottság ülése

2016. november 11-13.

HÖOK Vezetőképző

2016. november 23.

ELTE PPK –TáTK Gólyabál

2016. november 24.

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság
(EHSZÖB) ülése

2016. november 28.

KolHÖK Küldöttgyűlés

2016. december 2-16.

ELTE Karácsonyi Gyűjtés

2016. december 5.

PPK HÖK Alapszabály módosításának előkészítése

2016. december 5.

Kari Mikulás

2016. december 7.

Kiegészített utalási listák elküldése

2016. december 13.

A kari pályázási lehetőségek összegzése

2016. december 13.

HÖK-ös karácsonyozás

2016. december 15.

Kari Karácsony

2016. december 21.

Egyeztetés a kari pályázatok Neptun felületéről

Részletes beszámoló
Október 17-én befejeztük a Hallgatói Kulturális és Szakmai pályázatok bírálását. A
javaslatot az EHÖK elnöksége felé továbbítottuk, akik a pályázatokról a végső döntést
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meghozták. Emellett még aznap az új delegáltak képzésében segédkeztem, a szociális és nem
szociális alapú pályázatokról tartottam egy rövid előadást.
Október 22-én és 23-án Kreszadló Dóra Kövecses Grétával, Majláth Ákossal és Tomku
Györggyel elbírálta a beérkezett kari pályázatokat. Majd az október 24-i KÖB ülés után
kiértesítette a hallgatókat a pályázás eredményéről és az elnyert összegekről.
Október 26-án a KÖB tagjaival megkezdtük az irattár rendezését, így most már a
pályázatok és ülések nagy része belekerült egy táblázatba, ahonnan egy esetleges ellenőrzés
során könnyen elő lehet keresni az adott iratokat. Az október 27-i KÖB ülésen pedig
indítványoztunk 2 visszafizetési kötelezettség kiírást, mivel két hallgató nem tett eleget az
elszámolási kötelezettségének többszöri felszólítás után sem. Dékán Úr ezeket támogatta, így
megtörtént a hallgatók értesítése, illetve a hiányzó összegek kivetése a Neptunba. Ezen kívül a
KÖB ülések rendben lezajlottak, a beérkező pályázatokat elbíráltuk.
Az EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottságának ülésein szó volt a Karácsonyi Gyűjtéssel
kapcsolatos teendőkről, a személyi segítők rendszeréről, illetve különböző munkacsoportok
alakultak a hatékonyabb munka érdekében. A személyi segítők rendszerének népszerűsítése is
megkezdődött, az ELTE Online két cikket is megjelentetett a témában. Emellett egy
akadálymentesítésről szóló kérdőív is kiküldésre került, amely jelenleg is kitölthető.
Október 29-30-án részt vettem egy szakterületi hétvégén, amelyet az EHÖK szervezett
a karok tanulmányi és szociális ügyekkel foglalkozó tisztségviselőinek. A fő témák a rendszeres
szociális támogatással felmerült problémák, illetve a szombathelyi integráció volt, ezen belül
is a karokon meglévő pályázási lehetőségek összehangolása zajlott le a szombathelyi pályázási
lehetőségekkel.
November 4. és 6. között az egész bizottsággal részt vettünk a HÖK-ös projekthétvégén,
ahol a csapatépítés mellett az idei év projektjeit és teendőit beszéltük át. Az itt elkezdett munkát
folytattunk november 9-én a bizottsági ülésünkön, ahol véglegesítettük a feladatokat. Ezek
közül az energiatakarékosságra és a környezetvédelemre buzdító matricák kiválasztásra
kerültek, és hamarosan ki is kerülnek az épületekbe. A kollégiumi leírások frissítése is
folyamatban van.
November 11-13. között részt vettem a HÖOK őszi vezetőképzőjén, ahol a hallgatói
szolgáltatások szekcióban a kollégiumi szolgáltatások bővítéséről, illetve az egyéb

10

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói
Önkormányzat
1075 Budapest Kazinczy utca 23- 27.
Tel., Fax.: 061/461-4500/3470
hallgatóknak nyújtható szolgáltatások megteremtéséről volt szó. Ezekben a témákban
ötletelgettünk, illetve megalapoztuk az elkövetkezendő két év munkáját.
2016. december 2. és 16. között zajlott le a hagyományos Karácsonyi Gyűjtés, amelyet
az EHÖK esélyegyenlőségi referense, Dávid Szamanta szervezett. A PPK részéről a gyűjtést
Tóth Regina esélyegyenlőségi referens végezte. A kar hallgatói a HÖK irodában adhatták le
adományukat, emellett egy régi ruhacseréből megmaradt ruhákat is felajánlottuk a gyűjtésen.
2016. december 5-én részt vettem Baranyai Melindával és Krén Helénával az
alapszabály módosításának előkészítésében.
2016. december 7-én elküldtem Szabó Ibolyának, a Hallgatói Pénzügyek Osztályának
munkatársának az idei utalási listák kiegészített változatát. Erre azért volt szükség, mivel a
megváltozott adatkezelési szabályzat miatt fel kell tűntetni azt is, hogy mire kapják a hallgatók
a közéleti, a kulturális és a sport ösztöndíjakat.
2016. december 13-án elküldtem Bencze Norbertnek a kari pályázási lehetőségekről egy
kivonatot, amely az integracio.elte.hu honlapra került fel. Ez a honlap a szombathelyi hallgatók
könnyebb tájékoztatásának érdekében jött létre.
2016. december 21-én Kreszadló Dórával egyeztettünk Bencze Norberttel a kari
pályázatok Neptunba történő integrálásáról. Ez egyébként is tervben volt, viszont a
szombathelyi hallgatók miatt elengedhetetlen a Neptunos felület a pályázatokhoz, mivel papíros
formában nem lehet megoldani a pályázást. A felület január közepe táján fog elkészülni, majd
a KÖB elé kerülni.
A fogadóóráimat megtartottam.
Kérem a beszámolóm elfogadását!

Puju J. Robin
elnök
Diákjóléti Bizottság
ELTE PPK HÖK

11

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói
Önkormányzat
1075 Budapest Kazinczy utca 23- 27.
Tel., Fax.: 061/461-4500/3470

A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2016. október 20.

Érdekképviseleti fórum

2016. október 26.

Gazdasági Bizottsági ülés

2016. november 3.

Képzők képzése
PPK HÖK Projekthétvége

2016. november 4-6.
2016. november 7.

Animátorképzés

2016. november 9.

Animátorképzés
HÖOK Őszi Vezetőképző

2016. november 11-13.
2016. november 23.

Gólyabál

2016. november 29.

Kari Tanács

2016. november 29.

Pszichológia Intézeti Tanács

2016. december 1.

EHÖK Küldöttgyűlés

2016. december 13.

HÖK-ös Karácsonyozás

2016. december 14.

EHÖK Karácsony
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Részletes beszámoló
Október 20-án részt vettünk az Érdekképviseleti fórumon, ahol a hallgatóknak
lehetőségük nyílt az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatával, az EHÖK tevékenységével
közelebbről megismerkedni, kérdéseket tehettek fel a kabinet tagjainak.
Ezen időszakban egyszer tartottunk Gazdasági Bizottsági ülést, ahol többek között az
iskolaszövetkezeti

kifizetésekről,

a

gólyabálok

tervezett

kiadásairól,

gólyatáborok

elszámolásáról, következő évi költségvetési igényekről esett szó.
Novemberben részt vettem a Képzők képzésén, ahol felkészültünk az általunk tartott
képzésekre, tapasztalatcserét és ötletbörzét tartottunk. Ezután a Rendezvényszervező Bizottság
elnökével együttműködve 2 képződő csapatnál tartottunk egy Animátori Kör - HÖK képzést,
amelyet a visszajelzések alapján nagyon hasznosnak és érdekesnek találtak a képződők.
Részt vettem a HÖOK Őszi Vezetőképzőjének gazdasági szekciójában Radics
Alexandrával, ahol a gazdasági területre újonnan belépő HÖK-ös tisztségviselők felkészítése
zajlott, valamint hatályos jogszabályokról hallgattunk előadásokat, illetve a gazdaság területein
történő felelősségvállalásról szóló tréningen vehettünk részt.
Októbertől a legfontosabb feladataink közé a három árajánlatos beszerzések tartoztak.
Megkezdtük a tisztségviselői egyen pólók árajánlatainak bekérését, majd a nyertes céggel
felvettük a kapcsolatot. Azóta a projekt sikeresen lezajlott, a pólók megérkeztek.
Szintén a hónapban került sor a PPK HÖK Projekthétvégéjének szállás, illetve étkezés
árajánlatainak bekérésére, valamint a legkedvezőbb árajánlatot nyújtó cégekkel való
kapcsolatfelvételre. A Projekthétvége szintén nagyon eredményesnek bizonyult, mind az
étkezéssel, mind a szállással elégedettek voltunk.
Elindítottunk egy toner közbeszerzést is, amely október vége óta folyamatban van, még
nem kaptunk információt a közbeszerzés eredményéről. Sajnos a július végén leadott irodai
közbeszerzésünk sem valósult még meg, a beszerzési folyamat nagyon hosszadalmas, várjuk a
fejleményeket.
Decemberben további árajánlatokat kértünk be különböző promóciós termékekre, többek
között tollra, kitűzőre, matricára, valamint karszalagokra. A felvételi közeledtével karunk is
megjelenik különböző rendezvényeken, s ezeket a promóciós termékeket osztjuk ki az
érdeklődők között.
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Megkezdtük a kari hallgatói önkormányzatok Gazdasági Bizottságaival együttműködve
a 2017-es költségvetés tervezet kialakítását, valamint minden kari HÖK elkészítette a saját
költségvetési igényét a 2017-es évre.
Minden év végén, így most november végén is elkészítettem a Nemzeti Kommunikációs
Hivatal számára a következő évben tervezett promóciós termékeink, szóróanyagaink,
kiadványaink listáját a Kommunikációs Bizottsággal együttműködve, valamint a januártól
márciusig terjedő időszakban megjelenő anyagok pontos megjelenését is továbbítottam az
NKH felé.
Egy korábbi informatikai közbeszerzésünkön rendelt eszközök nagy része megérkezett,
így Hallgatói Önkormányzatunk november végéig 7 új számítógéppel és egy külső
merevlemezzel gazdagodott. Reméljük, hogy így alapvető irodai tevékenységeinket jobban és
gyorsabban el fogjuk tudni látni.

Az elnökségi üléseken részt vettem, fogadó óráimat megtartottam.
Kérem a beszámolóm elfogadását!

Madari Regina
elnök
Gazdasági Bizottság
ELTE PPK HÖK

A KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Dátum
2016. október 20.

Esemény
Hallgatói Érdekképviseleti Fórum és október 23-ai
megemlékezés

2016. november 4-6.

HÖK-ös projekthétvége

2016. november 11-13.

HÖOK őszi vezetőképző

2016. november 23.

ELTE PPK-TáTK Gólyabál
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2016. október 26., december 7.
EHSKB Ülés
2016. december 13.

HÖK-ös karácsonyozás

2016. december 15.

Kari Karácsony

Részletes beszámoló
A legutóbbi küldöttgyűlés óta részt vettem a hagyományteremtő szándékkal
megrendezett I. ELTE Hallgatói Érdekképviseleti Fórumon, ahol betekintést nyerhettünk az
intézményi képviselet (EHÖK) munkájába, valamint a hallgatói érdekképviseletet érintő
kérdésekre is választ kaptunk. A fórum után átvonultunk a lágymányosi 1956-os emlékműhöz,
ahol röviden megemlékeztünk a forradalom hőseiről. November első hétvégéjén PPK HÖK-ös
projekthétvégén vettem részt a bizottsági tagjaimmal együtt, ahol részletesen megismerhettük
a többi bizottság működését, valamint a saját bizottságunkon belül felállítottunk egy
munkatervet a programomban vállalt feladatoknak megfelelően. Ennek keretében Kerekes
Zsombor bizottsági tagommal négy oktatóval is egyeztettünk és ellátogattunk a kurzusaikra,
ahol a készülő bemutató videóhoz anyagokat rögzítettünk.
November 11. és 13. között Siófokon a HÖOK Őszi vezetőképzőjére látogattam el,
ahol a hallgatói szolgáltatások egyes részterületeivel, valamint globális kérdéseivel
foglalkoztunk. Az általános helyzetkép mellett kutatásokat és szakértői javaslatokat is
megismerhettünk.
November 14-én, 15-én és 16-án a bizottsági tagjaimmal együtt kommunikációs képzést
tartottunk a képződő animátoroknak, ami a visszajelzések szerint abszolút sikeresnek
könyvelhető el. November 23-án a TáTK-val közösen került megrendezésre a gólyabálunk,
ennek hirdetésében aktívan részt vettünk, illetve Zsombornak köszönhetően két színvonalas
videóval is tudtuk népszerűsíteni az eseményt.
Czakó Andreával, a Dékáni Hivatal vezetőjével és Baranyai Melindával a Kazinczy
utcai épület plakátoló felületeit ellenőriztük, mivel több ismeretlen hirdetést is találtunk.
Szintén a Dékáni Hivatal meghívására december 15-én a Kari Karácsonyra látogattam el.
Az ELTE Hallgatói Sajtó és Kommunikációs Bizottságának ülésein részt vettem (a
november 16-ai ülésre a képzés miatt nem tudtam ellátogatni), a honlapot az aktualitásoknak
megfelelően folyamatosan frissítettem, a hozzám beérkező hallgatói és oktatói kéréseket,

15

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói
Önkormányzat
1075 Budapest Kazinczy utca 23- 27.
Tel., Fax.: 061/461-4500/3470
kérdéseket kezeltem, valamint a többi bizottság eseményeit hirdettem (PPQ, Slam Poetry Est,
ELTE Karácsoni Gyűjtés stb.). A bizottságom segítségével a plakátoló felületeket és a zöld
hirdetőtáblákat folyamatosan karbantartottuk. A HÖK elnökség ülésein részt vettem,
fogadóóráimat megtartottam.
Kérem a beszámolóm elfogadását!

Palkó Márton
elnök
Kommunikációs Bizottság
ELTE PPK HÖK

A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2016. október 16.

Októberi Nemzetközi hírlevél

2016. október 17-21.

ELUP Képviselői választás

2016. október 18.

Bizottsági ülés

2016. október 20.

Hallgatói érdekképviseleti fórum

2016. október 20.

Megemlékezés az ‘56-os forradalomról

2016. október 21-23.

ESN ELTE Mentortábor

2016. október 26.

Csereprogram szervezői megbeszélés

2016. október 27.

ELUP Képviselői találkozó

2016. november 4-6.

HÖK-ös Projekthétvége
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2016. november 8.

ESN PPK programszervezői megbeszélés

2016. november 9.

Novemberi Nemzetközi hírlevél

2016. november 9-10.

Külügyi Börze

2016. november 10.

Csereprogram szervezői megbeszélés

2016. november 11-13.

HÖOK Vezetőképző

2016. november 15-20.

Berlini Cserediákok fogadása

2016. november 17.

ESN ELTE PPK Boardgame&Escape Room
Evening

2016. november 21-22-23.

Külügyi-Tanulmányi animátorképzések

2016. november 23.

ELTE PPK-TÁTK Gólyabál

2016. november 24.

ESN ELTE Pubcrawl

2016. november 27.

University Sport Festival (BEAC&ESN ELTE)

2016. november 29.

Bizottsági ülés

2016. december 1.

ELUP Movie Night

2016. december 5.

Decemberi Nemzetközi Hírlevél

2016. december 7.

ESN ELTE Team Photoshop Training

2016. december 7.

2016. december 8.

ESN

ELTE

Kollégium

megbeszélés
ESN PPK Just Dance
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2016. december 13.

HÖK-ös karácsonyozás

2016. december 15.

Mentorkarácsony

2016. december 15.

Kari Karácsony

2016. december 15.

Nemzetközi

Kapcsolatok

és

Projektek

Bizottsági ülés

2016. december 16.

ESN ELTE Board karácsony

2016. december 22.

Bizottsági ülés

Részletes beszámoló
Bizottsági munka
A bizottság október 18-án, november 29-én és december 22-én tartott megbeszéléseket,
amelyben felkészültünk az elkövetkező eseményekre, és megbeszéltük a félév során esedékes,
a magyar, illetve a nemzetközi hallgatóknak szóló programjaink megvalósítását. Ezenkívül a
november eleji HÖK projekthétvége során lehetőségünk nyílt alaposan átbeszélni a bizottság
programját, felfrissíteni új ötletekkel a jövő évi programunkat, illetve felkészülni a KülügyiTanulmányi animátorképzésre.

Csereprogramok
2016 júniusában kezdtük meg a németországi csereprogram szervezését egy megbízott
mentor, Hilt Luca segítségével. A berlini Humboldt egyetem 25 cserediákja november közepén
érkezett Budapestre. A hatnapos program során a hallgatóknak két szakmai előadás mellett
bemutattuk, milyen Magyarországon pszichológiahallgatónak lenni, illetve a változatos
programok során (pl. városismereti túra, közös főzés, múzeumlátogatás) ismertettük meg velük
a főváros és az ország kultúráját. A programok közül a Terror Háza látogatást rektori kulturális
pályázaton nyert összegből finanszíroztuk.
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Mind a magyar, mind a német hallgatók részéről pozitív visszajelzések érkeztek felénk
a programokat illetően, amelynek különlegessége volt, hogy a magyarok nem csak
résztvevőként, de szervezőként is kipróbálhatták magukat az egyes programokon. A csere
második részét áprilisban fogjuk megvalósítani, és már aktívan tervezzük a következő tanév
csereprogramját, amellyel kiemelt célunk, hogy több különböző PPK-s szak hallgatói is részt
vehessenek benne.
Teljesképzéses nemzetközi hallgatók érdekképviseleti rendszere
Az ELUP (English Language University Psychology Programme) hallgatók évfolyam
képviselői választás eredményét október 24-én hirdettük ki. Ezt követően a megválasztottakkal
gyűlést tartottunk, amelyben megismertettük velük a HÖK működését, illetve letisztáztuk a
főbb feladataikat, amelyekkel nemzetközi hallgatótársaikat kell segíteniük. A félév során az
ELUP képviselők két program szervezésében segédkeztek; a Boardgame&Escape room,
amelyet a mentorok és mentoráltak csapatépítésére szerveztünk, illetve az ELUP Movie Night,
amely egy pszichológiai témájú filmklub volt a nemzetközi hallgatóknak, amelyből a
képviselők hagyományt szeretnének teremteni.
Mentorkör
A mentorkörben ebben a félévben arra helyeztük a hangsúlyt, hogy a csapat összetartását
erősítsük, hiszen a beérkező nemzetközi hallgatók egyre növekvő száma olyan kihívás elé állít
bennünket, amelyet csak szoros egységként tudunk megoldani. Ennek jegyében szerveztük meg
a Boardgame&Escape Room, illetve a Just Dance eseményeket, melyeken a mentorok mellett
a mentoráltak is bevonásra kerültek. A félév második felében ezenkívül egy ESN program
szervezéséért is felelősek voltunk, amely a budai kocsmatúra volt.
Végül a mentorkarácsonnyal zártuk a félévet, illetve jelenleg kidolgozás alatt áll egy
kérdőív, amellyel a mentoráltak véleményét szeretnénk kutatni a mentoruk által végzett
munkáról. Fontosnak tartjuk, hogy visszajelzést kapjunk a nemzetközi hallgatóktól, és az ő
igényeiknek megfelelően alakítsuk a mentorok képzését, illetve a programkínálatunkat is.
Nemzetköziesítés
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November elején az ELTE többi karának Külügyi Bizottságaival együttműködésben
szerveztük meg a Külügyi Börzét, amelyen a nemzetközi ösztöndíjak iránt érdeklődő hallgatók
különböző szervezetektől hallgathattak előadásokat. Ezenkívül már megkezdtük a februári
Erasmus7 szervezését, amelyben a hallgatók a pályázási időszak alatt kaphatnak majd
tanácsokat a kari nemzetközi Irodától, illetve tapasztalt Erasmusos hallgatóktól.
A kar nemzetköziesítése szempontjából fontos esemény volt az animátorképzés is,
amelyet a Tanulmányi Bizottsággal együtt tartottunk november végén. Itt a képződő
hallgatóknak olyan infomációkat adtunk tovább, amely segítheti őket saját mobilitási céljaik
elérésében, vagy akár érdeklődő társaiknak is iránymutatást tudnak adni. A képzés keretein
belül nem csak az Erasmust, de a Mentorkört is népszerűsítettük a hallgatók körében játékos
feladatokkal, így sokak jelentkezésére számítunk a februári pályázáskor.
Kérem a beszámolóm elfogadását!

Vértes Sára
elnök
Külügyi Bizottság
ELTE PPK HÖK

A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2016. október 14-16.

HÖOK Közgyűlés

2016. október 20.

Érdekképviseleti Fórum, 56-os megemlékezés

2016. október 25.

Gólyabál megbeszélés

2016. október 27.

Kari Buli
HÖK-ös projekthétvége

2016. november 4-6.
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2016. november 7.
PPK Pub Quiz
Gólyabál megbeszélés

2016. november 8.

HÖOK Vezetőképző

2016. november 11-13.
2016. november 19.

Kari tanács

2016. november 23.

ELTE PPK-TáTK Gólyabál

2016.november 28.

Verselj TE! Slam poetry

2016. december 01.

EHÖK Küldöttgyűlés

2016. december 5.

PPK Pub Quiz, Kari Mikulás

2016. december 8.

Animátor bemutatkozás

2016. december 13.

HÖK-ös karácsonyozás

2016. december 14.

Rendezvényszervező Bizottsági ülés

2016. december 15.

Kari Karácsony

Részletes beszámoló
Október közepén volt szerencsém részt venni a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciájának Közgyűlésén. A szegedi ülés folyamán megtörtént az elnökválasztás és a
kabinettagok megszavazása. A választmány során újból Gulyás Tibor tölthette be az elnöki
pozíciót, illetve a szombati nap folyamán a történelmi vonatkozásra való tekintettel Kiss
Lászlót,

a

MEFESZ

alapítóját,

tiszteletbeli

elnökké

választották.

Október 20-án első alkalommal került megrendezésre egyetemünkön a Hallgatói
érdekképviseleti fórum. Az est alkalmával Sujtó Attila EHÖK elnök és a kabinet tagjai
válaszoltak a kari képviselők előzetesen feltett kérdéseire, illetve az alkalom végén kötetlen
beszélgetés alakult ki a jelenlévők között. A fórum zárásaként a különböző önkormányzatok
képviselői közösen emlékeztek meg az 1956-os forradalom hőseiről és gyújtottak mécsest a
Lágymányosi Campus emlékművénél.
November

első

hétvégéjén

Tahitótfalu

nyújtott

otthon

a

Kari

HÖK-ös

projekthétvégének. A pénteki napon sor került egy csapatépítő szekcióra, aminek elsődleges
célja egymás megismerése és az új tagok integrálása volt. Szombaton délelőtt és délután is a
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szakmai elfoglaltságok kerültek előtérbe. A bizottságok külön-külön is felvázolták azokat a
célokat, amiket az Elnöki program magába foglalt, és hogy ezeknek a céloknak a megvalósítása
éppen milyen stádiumban van. Továbbá a bizottságok részletesen megismerhették egymás
aktuális munkáit, és módot kerestünk a szorosabb és gördülékenyebb együttműködési
lehetőségekre. A hétvége alkalmat adott, hogy a szervezet munkája összehangoltabb lehessen
a jövőben.
November második hétvégéjén alkalmam nyílt részt venni a HÖOK Vezetőképzőn.
Ezekben a napokban az Hallgatói Önkormányzatok utánpótlásával foglalkozó szekcióján
tevékenykedtem. A szekcióvezető Kiss Edina, korábbi EHÖK elnök, jelenleg a HÖOK
mentorprogramjának vezetője volt. Pénteken délelőtt a különböző egyetemek már jelenleg is
működő gyakorlatairól hallgathattunk meg előadásokat. A délután folyamán pedig workshop
keretén belül közösen dolgozhattunk a problémás kérdések megoldásain, amiket végül
mindenki saját területén hasznosítani tud majd. Szombaton a szekció résztvevői egy olyan
képzést kaptak ami a képzők képzése elnevezést viselte. Itt különböző kiválasztással és
integrálással kapcsolatos fejlesztő feladatokat ismerhetünk meg. Ezeket a későbbiekben
megvitattuk, kielemeztük erősségeiket és esetleges gyengeségeiket.
Az elmúlt időszak legnagyobb projektjének egyértelműen a gólyabál tekinthető. A
konkrét eseményt megelőző hetekben több egyeztetésen és a helyszín bejárásán is részt vettem.
Az EFOTT Kft.-vel és a TáTK képviselőivel való közös munka színvonalas estét eredményezett
november 23-án a hallgatók számára. Hosszabb idő után először volt közös szervezés gólyabál
tekintetében más ELTE-s karral. A rendezvény először került ilyen formában megrendezésre,
amiből

kellő

tapasztalatot

sikerült

meríteni

a

jövőre

való

tekintettel.

Az Animátori Kör eseményei, felkérése után, Kovács Kristóf animátor-koordinátor felügyelete
alatt zajlottak. Az animátorok önkéntes munkájukkal a legkülönbözőbb rendezvények
lebonyolítását segítettek: kari buli, gólyabál, kari mikulás. December 8-án sor került a képződő
animátorok bemutatkozására is. A jelenlévők részesei lehettek a csapatok kreatívabbnál
kreatívabb performanszainak.
Kövecses Gréta lemondását követően, pályázás útján Rónaszéki Rómeó töltötte be a
sport referensi tisztséget a bizottságban. Gréta munkáját segítette a KAS, amelynek tagjai nagy
mértékben veszik ki részüket a kari sportesemények szervezéséből. Rómeóval való személyes
beszélgetés alkalmával megkezdtük a közös munkával való foglalkozást.
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A kar kulturális életének szerves részét képező PPQ és a Verselj Te! is nagy sikerrel
folytatódott Majláth Ákos szervezésében. Ákos továbbá egy rég áhított projektbe kezdett,
amelynek első állomása, nagy előkészületek után, az Örkény Színházzal való együttműködés,
ennek keretein belül a kar hallgatói kedvezményesen vehettek részt különböző előadásokon.
A bizottság december 14-én tartott egy bizottsági ülést, amelynek legfontosabb feladata a félév
értékelése, és a következő félévre vonatkozó tervek ismertetése egymással és a közös munka
megtervezése volt.
December 15-én részt vettem a Dékáni Hivatal által szervezett Kari Karácsonyi
ünnepségen.
Az előző küldöttgyűlés óta az elnökségi üléseken és kari tanácsokon maradéktalanul
részt vettem.

Tisztelt Küldöttgyűlés kérem beszámolóm elfogadását.
Lanku Máté
elnök
Rendezvényszervező Bizottság
ELTE PPK HÖK

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2016. október 13., 17-18.

Delegált Képzés

2016. október 14.

ELTEFeszt

2016. október 20

Hallgatói érdekképviseleti fórum és ünnepi
megemlékezés

2016. október 21.

Delegált avatás
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2016. október 22.
Tudományos ösztöndíjak bírálása
2016. október 24.

Köztársasági ösztöndíj pontrendszerének bemutatása a
Kari Ösztöndíj Bizottság ülésén

2016. október 24.

Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Testületi ülés

2016. október 28.

Minőségbiztosítási Bizottsági ülés

2016. október 28-30.

Szakterületi hétvége

2016. november 4-6.

HÖK-ös projekthétvége

2016. november 7., december 5.

Kari Tanulmányi Bizottsági ülés

2016. november 9.

Rekrutációs Bizottság ülése

2016. november 9.

Baranyai Melinda helyettesítése az ELTE HÖK
Elnökségi ülésén

2016. november 9-11.

Tanárképző Központ Egyeztető Testületének
levélszavazása
HÖOK Őszi Vezetőképző

2016. november 11-13.
2016. november 14.

Delegált értekezlet

2016. november 14.

Szakos Hallgatói Érdekképviseleti ülés

2016. november 14.

Tanulmányi Bizottsági ülés

2016. november 21.

ELTE HÖK tudományos pályázatok bírálása

2016. november 21-23.

Külügyi és Tanulmányi Képzés

2016. november 28.

Kreditátviteli Bizottsági ülés

2016. november 29.

Kari Tanács

2016. november 30.

ELTE HÖK Tanárképzési Bizottsági ülés

2016. december 1.

ELTE HÖK Küldöttgyűlés

2016. december 2.

ELTE HÖK Tanulmányi Bizottsági ülés

2016. december 5.

Alapszabály módosítás tervezetének kidolgozása
Baranyai Melindával

2016. december 13.

Megbeszélés Papp Lajossal, Polácsik Hajnalkával,
Baranyai Melindával, Soós Alexandrával és Éliás Ivettel
az Educatio és Nyílt Nap előkészületeivel kapcsolatban
HÖK-ös karácsonyozás

2016. december 13.
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2016. december 15.
Kari Karácsonyi ünnepség
2016. december 21.

Honorácior pályázat meghirdetése a tavaszi félévre

Részletes beszámoló
Október 12-13. és 17-18. között Éliás Ivettel delegált képzést tartottunk, amely során
játékos formában és lényegre törően ismertettük a tanulmányi terület legfontosabb szabályait,
aktuális változásait. A képzés részeként október 17-én betekintést nyerhettek a képződők Oláh
Zsolt elmondásai alapján a tanárképzésbe, Tomku György segítségével a tudományos életbe,
illetve Puju J. Robin is tájékoztatta a képződőket a szociális területet érintő legfontosabb
tudnivalókról.
Október 14-én Papp Lajossal, a Tanulmányi Hivatal vezetőjével, Lengyel Ágnessel, a
Tanulmányi Iroda vezetőjével és Polácsik Hajnalkával, felvételi ügyintézővel hallgatói
tájékoztatást tartottunk az ELTE BTK Campusán megrendezett Összegyetemi Nyílt Napon, az
ELTEFeszten.
Október 22-én Tomku György elbírálta a HÖK által kiírt őszi tudományos pályázatokat.
Október 24-én Oláh Zsolt részt vett a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Testületi
ülésen, ahol új tanár szakos képzések indításáról tárgyaltak.
Október 28-án Oláh Zsolt részt vett a Kari Minőségbiztosítási Bizottsági ülésen, ahol az
oktatói és kutatói tevékenységek kataszterére vonatkozó előterjesztést tárgyalták.
Október 28. és 30. között Szakterületi hétvégén vettem részt Velencén az ELTE HÖK
Tanulmányi Bizottságának és az ELTE HÖK Szociális és Ösztöndíjbizottságának tagjaival. A
hétvége során a Tanulmányi Bizottság tagjaival átdolgoztuk az Oktatás Hallgatói
Véleményezésére jelenleg alkalmazott kérdőívet, illetve egy Tanulmányi Kisokos
megjelenésének és felépítésének lehetőségeiről egyeztettünk.
November 4. és 6. között Éliás Ivettel, Oláh Zsolttal, Tomku Györggyel és az ELTE PPK
HÖK további tisztségviselőivel részt vettem a Tahitótfaluban megszervezett projekthétvégén.
Ennek keretein belül ismertettük a szakterületi bizottságok számára a Tanulmányi Bizottság
aktuális feladatait, programját és megterveztük a következő félév projektjeit.
November 9-én Éliás Ivett részt vett a Rekrutációs Bizottsági ülésen, ahol a jelenlevők
megbeszélték a januári Educatio terveit.
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November 9. és 11. között Oláh Zsolt részt vett a Tanárképző Központ Egyeztető
Testületének levélszavazásán, ahol a tanárszakok önköltségének mértékéről szavaztak.
November 11. és 13. között a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáján
képviseltem Karunkat. A Siófokon megrendezett vezetőképző táborban az Utánpótlásképzés és
tudástranszfer szekción vettem részt, ahol megismerkedhettem a téma szempontjából releváns,
az ország más egyetemein működő rendszerekkel.
November 14-én összevont Delegált értekezletet és Szakos Hallgatói Érdekképviseleti
megbeszélést tartottunk Éliás Ivettel. Az érdekképviselőkkel egyeztettünk a hallgatói
vélemények becsatornázásának mikéntjéről, és tájékoztattuk őket a szakfelelősök kilétéről.
Emellett a Középiskolai Road Show részleteit beszéltük meg.
November 14-én megtartottuk havi Tanulmányi Bizottsági ülésünket. Beszámoltam a
bizottság tagjainak a szakterületi hétvégén és a vezetőképzőben szerzett információkról és a
folyamatban levő projektekről, ismertettem az Oktatás Hallgatói Véleményezésére kidolgozott
új kérdőív részleteit. Visszacsatoltunk a delegált avatáshoz és elkezdtük tervezni a
mesterképzésre jelentkező hallgatók számára tartandó tájékoztatót.
November 21-én Tomku György részt vett az EHÖK által kiírt őszi tudományos
pályázatok elbírálásában.
December 2-án az ELTE HÖK Tanulmányi Bizottsági ülésén tájékoztatást kaptam az
Oktatás Hallgatói Véleményezésére kidolgozott kérdőív előrehaladásáról és módosulásairól. A
szombathelyi integrációval kapcsolatos tanulmányi területet érintő teendőkről is egyeztettünk.
December 21-én Lénárd Sándorral, a Neveléstudományi Intézet vezetőjével való
egyeztetést követően a HÖK online felületein meghirdetésre került a 2016/17-es tanév tavaszi
félévére szóló honorácior pályázat.
A teljes időszakot átölelő egyéb feladatok:
Köztársasági ösztöndíj pontrendszerének módosítása: Az elmúlt időszakban a különböző
fórumokon és bizottságokkal történt egyeztetést követően a Tanulmányi Bizottság
véglegesítette a 2017/2018-as tanévre meghirdetendő pályázat elbírálásához szükséges
pontrendszert. Október 24-én meghívott vendégként vettem részt a Kari Ösztöndíj Bizottság
ülésén. Az előterjesztett módosító javaslatot a Bizottság támogatta. A november 29-én tartott
Kari Tanácson ismertettem a köztársasági ösztöndíj pontrendszerének módosítására vonatkozó
javaslatunkat. A Kari Tanács egyhangúan
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eredményeképp megszületett a 107/2016. (XI.29.) PPK KT határozat a köztársasági ösztöndíj
pontrendszerének módosításáról.
Tudományperspektíva megjelentetés: a folyóirat tördelése Tomku György felügyelete
alatt jelenleg is zajlik, ezzel kapcsolatban folyamatos az egyeztetés. Amint a munka befejezésre
kerül, a HÖK költségvetésének függvényében az újság hamarosan megjelenhet nyomtatásban
és az online felületeken egyaránt.
A bizottság minden tagja megtartotta fogadóóráit.
Az elnökségi üléseken részt vettem és beszámoltam a Tanulmányi Bizottság
tevékenységéről.
Kérem a beszámolóm elfogadását!
Krén Heléna
elnök
Tanulmányi Bizottság
ELTE PPK HÖK

KARI LAPUNK, A PERSPEKTÍVA FŐSZERKESZTŐJÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2016. október 20., 27.,
Elnökségi ülések

2016. november 10., 17.,
2016. december 1., 8.
2016. október 14.

ELTE Press Akadémia

2016. október 21.

PersPeKtíva októberi számának megjelenése

2016. október 28.

Fodor Alexandra felkérése a PersPeKtíva főszerkesztői
posztjára, Baranyai Melindával
HÖK-ös összetartás

2016. november 4-6.
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Megbeszélés Fodor Alexandrával, PersPeKtíva
2016. november 10.
szerkesztőségi, újságírói találkozó
2016. november 17.

PersPeKtíva novemberi számának megjelenése

2016. november 29.

Megbeszélés Fodor Alexandrával

2016. december 13.

HÖK-ös karácsonyozás

2016. december 15.

Kari karácsony

2016. december 31.

PályakéPünK és PersPeKtíva januári számának nyomdába
küldése

Részletes beszámoló
Az előző Küldöttgyűlés után, október 14-én került megrendezésre a második ELTE
Press Akadémia. Ezt a rendezvényt már a nyári EHÖK vezetőképzőben elkezdtük szervezni a
többi kar főszerkesztőjével és az ELTE Online szerkesztőségével. A program kitalálásakor
figyelembe vettük a tavalyi visszajelzéseket, kritikákat és beépítettünk új ötleteket is. Az
Akadémián, egy rövid megnyitó és közös beszélgetés után, László Líviával, a TéTéKás Nyúz
főszerkesztőjével tartottunk alapozó szekciót, azoknak az újságíróknak, akik idén csatlakoztak
valamelyik kari sajtóhoz. Interaktív foglalkozásunk célja az volt, hogy az újságírók alap szinten
belelássanak a kari lapok működésébe, megismerjék a legfontosabb műfajokat és tudják, hogy
milyen lépésekből áll egy újság elkészítése.
A kiadványokat nézve, október 21-én megjelent a PersPeKtíva első száma, majd
november 17-én a második. December elején kezdtünk el dolgozni a januári PersPeKtíván és a
PályakéPünk című információs kiadványon, amelyeket december 31-én elküldtem a
nyomdának. Ezek várhatóan január első felében fognak megjelenni, a PályakéPünKet az
Educatio kiállításra és a Nyílt Napra készítettük.
Október 28-án, Baranyai Melindával felkértük Fodor Alexandrát a PersPeKtíva
főszerkesztői posztjára, amit Alexandra még aznap elvállalt. A tisztséget valószínűleg január
végétől / február elejétől fogja betölteni. November 10-én elkezdtem a felkészítését, majd
november 29-én újra találkoztunk, amikor részletesen átbeszéltük a főszerkesztői feladatokat,
az újság szerkesztés folyamatát és a tisztséggel járó egyéb elfoglaltságokat.
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November 4-5. részt vettem a HÖK-ös összetartáson, Tahitótfalun. Ennek a hétvégének
a célja egyrészt az volt, hogy jobban megismerjük egymást és a bizottságok munkáját, épüljön
a csapat, valamint tisztázzuk a feladatainkat és a céljainkat. November 10-én tartottam egy
PersPeKtíva találkozót, amelyre az újságírók és szerkesztők voltak meghívva. Itt az információ
átadáson túl, az lett volna a cél, hogy az újságírók jobban megismerhessék egymást,
belelássanak egy kicsit az újság működésébe és erősödjön a csapatszellem. A félév lezárásaként
részt vettem a HÖK-ös karácsonyon, valamint a Kari Karácsonyon is.
Az elnökségi üléseken részt vettem, fogadóóráimat megtartottam.
Kérem beszámolóm elfogadását!

Elődi Fruzsina
főszerkesztő
ELTE PPK HÖK
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