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ELNÖKI BESZÁMOLÓ

Eseménynaptár
Időpont
Esemény
2017. április 26., május 26., június 1.
Gólyatábor megbeszélés
2017. április 26., május 10., 17., 24., június EHÖK Elnökségi ülés
7.
2017. április 28-30.
Animátor Vezetőképző
2017. május 2.
Pszichológia Intézeti Tanács
2017. május 2., 9., 16., 30., június 6.
Kari Vezetői Értekezlet
2017. május 2., 9., 18., június 1., 14.
PPK HÖK Elnökségi ülés
2017. május 3.
EHÖK Küldöttgyűlés
2017. május 4.
Animátor Avatás
2017. május 8., június 12.
Kari Tanulmányi Bizottsági ülés
2017. május 10.
ELTE Iskolaszövetkezet Közgyűlés
2017. május 11.
5vös5 Futóverseny
2017. május 12.
Ünnepi Szenátusi ülés
2017. május 12.
HÖOK Választmányi ülés
2017. május 13.
HÖOK Közgyűlés - Szombathely
2017. május 16., június 13.
Kari Tanács
2017. május 21.
„Maratoni Szülői” – Animátor képzés
megbeszélés
2017. május 29.
Szenátus
2017. június 1.
Megbeszélés a Nemzetközi Irodával
2017. június 8.
EHÖK elnök jelölt és induló kabinetének
látogatása a PPK-n
2017. június 11.
PPK Családi- és Sportnap
2017. június 13.
Egyeztetés
Fehérvári
Anikóval,
a
Neveléstudományi
Intézet
megválasztott
igazgatójával
2017. június 16.
EHÖK Tisztújító Küldöttgyűlés

Részletes beszámoló
Animátor Vezetőképző
A Vezetőképző az idei évben rekordszámú résztvevővel sikeresen lezajlott. A frissen
képződött animátorok az első nap folyamán két szekción vettek részt, mely során
megismerkedhettek a játékvezetés különböző praktikáival, valamint betekintést nyerhettek a
rendezvényszervezés rejtelmeibe. A második napon pedig különböző skilleket fejlesztő
szekciókon vettek részt. A hétvége során az idősebb animátorokat is érdekes képzések várták.
A tapasztalatokat és visszajelzéseket összegyűjtöttük a hétvégéről, és ennek fényében
próbáljuk kialakítani a következő éves munkát.
Gólyatábor 2017

Az elmúlt időszakban több egyeztetés is zajlott az idei gólyatáborral kapcsolatban. Egyrészt
az ELTE kiírta a beszerzési eljárást, melynek várhatóan július elején lesz eredménye.
Másrészt összeállt az idei Gólyatábor és Gólyahét stáb, és megkezdtük az előkészítő táborok
szervezését.

OHV projekt
Ez a fejezet mindig visszatér beszámolóimban, hiszen folyamatosan az eredmények
nyilvánosságra hozatalának szabályozásán, valamint a kérdőív átdolgozásán tevékenykedünk
az EHÖK Elnökségével együttműködve. Az OHV reportok nyilvánosságával kapcsolatosan
az előterjesztések már a legtöbb Kari Tanácson napirenden voltak, és június 26-án az ELTE
Szenátusán is napirendre kerül.
HÖOK Közgyűlés
A májusi HÖOK Közgyűlést az ELTE szervezte meg Szombathelyi Campusán. A Közgyűlés
talán legérdekesebb napirendi pontja a közéleti ösztöndíjak szabályozása volt, melyet kisebb
módosításokkal a KGY elfogadott. A hétvége sikeresen lezajlott, és ezúton köszönöm a PPK-s
segítők munkáját is.
ELTE HÖK Tisztújítás
Június 16-án lezajlott az ELTE HÖK Tisztújító Küldöttgyűlése, ahol a KGY megválasztotta
Murai Lászlót EHÖK elnöknek. Mandátuma augusztus 1-jén kezdődik az újonnan
megválasztott kabinetjével együtt.
Kari, egyetemi bizottságok és testületek
Az elmúlt időszakban részt vettem a kari Vezetői Értekezleteken, Kari Tanácsokon, Kari
Tanulmányi Bizottsági üléseken, Pszichológiai Intézeti Tanács ülésein, 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 kedves küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadására!

Baranyai Melinda
elnök
ELTE PPK HÖK

A SZOMBATHELYI ÜGYEKÉRT FELELŐS ALELNÖK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2017. május 3.

ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság ülése

2017. május 12-14.

HÖOK Közgyűlés

2017. május 16.

Kari tanács

2017. június 8.

ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság ülése

Részletes beszámoló
2017. május 3. 18 órai kezdettel tartottuk bizottsági ülésünket, ahol a Diáknapokat
beszéltük át, milyen észrevételeik voltak a hallgatóknak és milyen következtetéseket,
tanulságokat vontunk le, mire kell figyelnünk jövőre. Ezen az ülésen osztottuk ki a
feladatokat a HÖOK Közgyűléssel kapcsolatban is, ki milyen faladatot lát el a rendezvényen.
2017. május 12-14-én Szombathelyen láttuk vendégül a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciájának Közgyűlését. Többféle feladatunk volt. Kísérni kellett a vendégeket a
szállástól az egyetemig, regisztrációnál segítettünk, a városban mutattuk meg a látnivalókat.
2017. május 16-án részt vettem a PPK Kari Tanácsán Budapesten. Az ülésen szó esett
személyi ügyekről, előléptetésekről, pályázatokról, a Választási Bizottság elnökét
megválasztottuk, fejlesztésekről, képzésekről tanácskoztunk. 2017. június 8-án 13 órakor
kezdtük meg bizottsági ülésünket, ahol Egervári György, az ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős alelnöke értékelte a félévet. Ezt követte a részönkormányzati alelnökök félévi
értékelése, ezek után elkezdtünk beszélni a szombathelyi gólyanapok programjáról és az utána
következő gólyabál időpontjáról, programjairól.
Ülések:
Ezek mellett tartottunk kisebb megbeszéléseket a HÖOK Közgyűléssel kapcsolatban,
melyek a szervezéséről, lebonyolításáról, előkészítéséről szóltak.
Hallgatói kérdések, tájékoztatás:
Hallgatói kérdések folyamatosan érkeztek, elsősorban a tanulmányi ösztöndíjjal és a
sportösztöndíjjakkal kapcsolatban.
Egyéb:

A kari tisztségviselőkkel együtt szerettünk volna szervezni a szombathelyi
hallgatóknak egy mini animátorképzést, melynek előkészületei elkészültek, meg lett hirdetve
a hallgatóknak. Várjuk a jelentkezéseket!
Kérem beszámolóm elfogadását!
Karacsi Gábor
szombathelyi ügyekért felelős alelnök
ELTE PPK HÖK

ALELNÖKI BESZÁMOLÓ

Eseménynaptár
Időpont
2017. április 19.

Esemény
Animátor vezetőképző tábor

2017. május 2., 9., 18.

Elnökségi ülések

június 1.
2017. május 2.

EHÖK Utánpótlásképzés megbeszélés

2017. június 8.

EHÖK induló Kabinetének bemutatkozása

Részletes beszámoló
A legutóbbi Küldöttgyűlés óta részt vettem az animátorok vezetőképző táborának
szombati napján, ahol Krén Helénával önismereti szekciót tartottunk a képződő
animátoroknak.
Május

2-án

került

sor

az

EHÖK

elnökhelyettesének

szervezésében

egy

utánpótlásképzésről szóló megbeszélésre, melynek szempontjait Dömötör Tamás Alberttel
már korábban átbeszéltünk, támaszkodva a mi utánpótlásképzési rendszerünkre. Ezen a
megbeszélésen minden kar olyan képviselője volt jelen, aki tisztségéből adódóan részt veszt
az utánpótlásképzés szervezésében, lebonyolításában. Az ülés során sor került a karok
utánpótlásképzési rendszerének megismerésére, és egy közös gondolkodással fontos
szempontokat és irányelveket fogalmaztunk meg, amelyek bekerülnek egy kisokosba. A
gyűjteményben többek között arra vonatkozóan lesznek tanácsok, hogy milyen hosszúságú
legyen egy ilyen képzés, hogy épüljön fel.
Az elnökségi üléseken részt vettem.
Kérem a kedves Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadására.
Soós Alexandra
alelnök
ELTE PPK HÖK

A DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2017. április 28-30.
2017. május 2., 9., 18., június 14.

Animátor Vezetőképző
Elnökségi ülés

2017. május 3., június 16.

EHÖK Küldöttgyűlés

2017. május 4.

Animátor Avatás

2017. május 10.

EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottság ülése

2017. május 11.
2017. május 16., június 13.

Kommunikációs tréning tartása a BME Energetikai
Szakkollégium hallgatóinak
Kari Tanács

2017. május 17.

EHÖK SZÖB ülés

2017. május 17.
2017. május 18.
2017. május 22.

Demonstrátori pályázatok bírálása
Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) ülése
Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj
Bizottság (EHSZÖB) ülése
Diákjóléti Bizottság ülése
EHÖK Sportösztöndíj bírálása
Gólyatábori stáb összeállítása
Esélyegyenlőségi referens felkérése
Megbeszélés az EHÖK induló kabinetjével
Kollégiumi
Hallgatói
Önkormányzat
Küldöttgyűlése

2017. május 23.
2017. május 24.
2017. május 26.
2017. június 8.
2017. június 8.
2017. június 12.

Részletes beszámoló
2017. április 28. és 30. között részt vettem az Animátor Vezetőképzőben, ahol első nap
játékvezetői, második nap pedig Kreatív projekttervezés szekciót tartottam.
2017. május 11-re meghívást kaptunk a BME Energetikai Szakkollégiumába, ahol egy
kommunikációs tréninget tartottam Fodor Alexandrával.
Mint ahogyan minden évben, a májusi időszak a demonstrátori pályázatoké. Idén 22
pályázatunk érkezett be a május 5–14. között lezajlott pályázási időszakban, amelyet
Kreszadló Dórával és Tomku Györggyel bíráltunk el, majd a KÖB a május 18-i ülésén el is
fogadta ezeket. Emellett ezen az ülésen egyeztettünk a kari pályázatok elszámolási felületéről
is, amely június 1. óta látható a Neptunban a kérvények között. Emellett május 31-én kiírásra
került a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat (régen köztársasági ösztöndíj) is.

Idén újra részt vettem az EHÖK Sportösztöndíj pályázatok bírálásában. A pályázatok
előzetes ellenőrzése után május 24-énrészt vettem egy ülésen, ahol elvégeztük a pályázatok
bírálását, amelyet az EHSZÖB később levélszavazásban fogadott el.

Szeptembertől új Esélyegyenlőségi referenssel kezdjük meg a munkát, mivel Tóth
Regina külföldi tanulmányúton fog részt venni. A Május 8-án Baranyai Melindával és Tóth
Reginával felkértük Korinek Jankát a poszt betöltésére, aki ezt a következő héten el is
vállalta. A tisztséggel kapcsolatos feladatok és tudnivalók átadása folyamatban van.
A fogadóóráimat megtartottam.

Puju J. Robin
elnök
Diákjóléti Bizottság
ELTE PPK HÖK

A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2017. május 2., 9., 18., június 1., 14.

Elnökségi ülés

2017. április 26.

Gólyatábor koncepció megbeszélés Geréb
Tündével

2017. április 27.

Vezetői szekció előkészítése

2017. április 28-30.

Animátor vezetőképző hétvége

2017. május 4.

Animátor avatás

2017. május 16.

Kari Tanács

2017. május 23.

Egyeztetés az EHÖK következő gazdasági
alelnökével

2017. május 26.

Gólyatábor stábösszerakás

2017. június 1.

Gólyatábor főszervezői találkozó

2017. június 6.

PPK vezetői értekezlet

2017. június 7.

EHÖK elnökségi ülés

2017. június 8.

EHÖK induló kabinetjének bemutatkozása

2017. június 16.

EHÖK alakuló KGY

Részletes beszámoló
A 2017-es PPK-s gólyatábor előkészítésének időszaka már hónapokkal korábban
megkezdődött. Azóta Geréb Tündével is egyeztettünk a végső kiírások előtt, valamint több
főszervezői megbeszélésen is túl vagyunk már. A koordinátorok kijelölését követően velük
közösen összeállítottuk a leendő stábot is, akikkel együtt fogunk szeptember elejéig dolgozni.
Április végén tartottuk hagyományos animátor vezetőképző hétvégénket, amely
szállás- és étkezésfoglalását előzetesen intéztem. A tábor ideje alatt első napon két
játékvezetői képzést tartottam, majd másnap tisztségemből fakadóan Baranyai Melindával
közösen tartottunk két vezetői képzést a résztvevőknek.
Részt vettem az ugyancsak hagyományosnak mondható animátor avatáson is, melyre
szerencsére időben megérkeztek az előzetesen megrendelt képkeretek, melyeket az átadott
oklevelekhez használtunk fel.

Május 23-án egyeztettem az azóta már megválasztott EHÖK gazdasági alelnökkel,
Czinege Andrással a következő egy év történéseiről. Örömmel vettem, hogy András nyitott a
problémák megbeszélésére és számít is PPK-s részről az együttműködésre, így reményeim
szerint egy jól működő Gazdasági Bizottsággal dolgozhatok együtt a jövőben. Már a
személyes találkozón is igyekeztünk a felmerült problémákra megoldásokat találni, de a július
elején esedékes EHÖK vezetőképző tábor keretin belül fogjuk tovább elemezni a kérdéseket.
Előzetes tervek alapján átláthatóbb gazdasági működésről és nyomon követhetőbb
iskolaszövetkezetről számolhatok majd be a következő félévben.
A következő EHÖK kabinet PPK-n történő látogatása során én is meghallgattam a
programjukban leírt terveket, felmerülő kérdéseimet feltettem a gazdasági területet érintő
témakörökben. Megválasztásuk alkalmával mandátummal jelen voltam az alakuló- és
tisztújító küldöttgyűlésen.
Május 25-ig elkészítettem a július havi költségvetésbejelentő tervezetünket, melyben
Facebook hirdetés, irodaszer beszerzés, diplomaosztó dekoráció, autóbérlés, valamint a
gólyatábor és a gólyahét előkészítő hétvégéinek szállás- és étkezésigénye szerepelt.
Már előre gondolva a július végén esedékes PPK-s diplomaosztó ünnepségekre
megkezdődött az ehhez szükséges dekoráció árajánlatainak bekérése.
Az ezen időszakra aktuális iskolaszövetkezeti kifizetések rendezését elvégeztem.
Két kiadványunk nyomdába kerüléséhez is leadtam a műszaki specifikációt, továbbá a
megrendelőt, ezek a Tudományperspektíva, valamint Kazynfo elnevezésű
kiadványaink.
A beszámolómat felölelő időszakban két Kari Tanácson vettem részt.
Június 6-án a vezetői értekezleten többek között az Új Nemzeti Kiválóság Program
(ÚNKP) pontozási rendszeréről és annak fázisairól, pályázatokról és egyéb aktualitásokról
esett szó.
Az EHÖK elnökségi ülésen napirendi ponton volt az EHÖK vezetőképző hétvégéje,
amin összesen 11 szekcióban mi is képviselni fogjuk magunkat. Szó esett még az azóta már
lezajlott tisztújító KGY-ról és az OHV projektről is.
Az elnökségi üléseken részt vettem, fogadó óráimat megtartottam.
Kérem a beszámolóm elfogadását!
Dávid Szamanta
elnök
Gazdasági Bizottság
ELTE PPK HÖK

A KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont
2017. május 17.
2017. május 2., május 9.,
május 18., június 1., június
14.
2017. május 11.
2017. június 13.

Esemény
EHSKB Ülés
Elnökségi ülés
5vös 5km
Kari Tanács

Részletes beszámoló
A legutóbbi küldöttgyűlés óta nagy volumenű feladatba nem kezdtünk bele a
Kommunikációs Bizottsággal, Jakobovits Lili bizottsági tagom az animátori vezetőképzőben
két szekciót tartott, illetve Zsomborral együtt a kari eseményeket dokumentálták.
Karacsi Gábor Szombathelyi ügyekért felelős alelnökkel egyeztetve a szombathelyi
hallgatóknak létrehoztuk az egységes PPK-s Facebook csoportokat, illetve egy rendezvényestanulmányis képzést is elkezdtünk népszerűsíteni, de ez teljes passzivitással fogadta a SEK
hallgatósága. Az egyetlen EHSKB ülésen részt vettem, ott a folyamatban lévő projektekről
egyeztettünk, illetve ezen kívül az 5vös 5km futóversenyen képviseltem önkormányzatunkat.
A honlapot és a Facebook oldalunkat az aktualitásoknak megfelelően folyamatosan
frissítettem, a hozzám beérkező hallgatói és oktatói kéréseket, kérdéseket kezeltem, valamint
a többi bizottság eseményeit hirdettem. A bizottságom segítségével a plakátoló felületeket
karbantartottuk, a PersPeKtívát terjesztettük. A HÖK elnökség ülésein részt vettem,
fogadóóráimat megtartottam.
Mivel tanulmányaim végéhez érkeztem, az utódlás kérdése is előtérbe került.
Személy szerint Kerekes Zsombort javasoltam utódomnak, akit az elnökség egyöntetűen
támogatott, felkészítését a napokban megkezdtem.
Palkó Márton
elnök
Kommunikációs Bizottság
ELTE PPK HÖK

A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2017. Április 24-30

Csereút Berlinbe

2017. Május 10.

EHÖK Külügyi Bizottsági ülés

2017. Május 11.

Külügyi Bizottsági megbeszélés

2017. Május 18.

ESN Team Meeting

2017. Május 31.

Nemzetközi hírlevél május-júniusra

2017. Június 1.

Megbeszélés a Nemzetközi Irodával

2017. Június 6.

ESN ELTE Közgyűlés

2017. Június 9.

Közös megbeszélés a Nemzetközi Irodával és az ANSA
norvég szervezettel

2017. Június 9.

Külügyi Bizottsági megbeszélés

2017. Június 19.

Évzáró ELUP Képviselői találkozó

Részletes beszámoló
Bizottsági munka
A bizottság május 11-én, illetve június 9-én tartott megbeszéléseket, amelyben
reflektáltunk a közelmúlt külügyi programjaira, eseményeire. Ezeknek legjelentősebb eleme a
berlini csereút volt, amellyel 23 PPK-s pszichológia hallgatót tudtunk egy hétre a Humboldt
egyetemre utaztatni. Ezenkívül a Külügyi Bizottság jövőjéről, a tudásátadásról és a szerepek
újragondolásáról értekeztünk, hiszen jövőre szeretnénk, ha a mindenkori Bizottsági tag is
bekapcsolódhatna az ELUP Képviselők koordinálásába, amely eddig kizárólag elnöki feladat
volt.
Június 1-jén a Nemzetközi Irodával találkozott a bizottságunk, ahová Baranyai Melinda
is velünk tartott, és az újraválasztott HÖK, illetve a Nemzetközi iroda együttműködéséről
esett szó. Ennek eredményeként jövőre hatékonyabban szeretnénk kommunikálni a mobilitási
programok jelentkezési határidőit, ügyelve arra, hogy a hallgatókat minél több irányból elérje
az információ.

Nemzetközi hallgatók

Az elmúlt két hónapban örömmel tapasztaltuk, hogy a teljesképzéses ELUP-os
nemzetközi hallgatók képviselői egyre hatékonyabban tudják megoldani az évfolyamukon
felmerülő tanulmányi vagy személyi problémákat. A június 19-i évértékelő ülésünkön
proaktív javaslatokat hallhattunk tőlük a jövő tanévre nézve; felmerült például évfolyamszintű
csapatépítő alkalmak szervezésének gondolata, amellyel a különböző nemzetiségű hallgatók
együttműködését is növelhetnék.
Június 9-én találkozhattunk az ANSA nevű, budapesten tanuló norvégokat összefogó
szervezet vezetőivel, akikkel barátságos, együttműködő viszonyt remélünk kialakítani. Ez a
kar szempontjából kulcsfontosságú, hiszen az ELUP-os hallgatók nagy százaléka kötődik az
ANSA-hoz, így a velük való összefogás előfeltétele annak, hogy a PPK-n is összetartó
közössége alakuljon ki az itt tanuló külföldieknek. Együttműködésünk első konkrét lépése a
szeptemberi Welcome Week közös szervezése lesz.

Mentorkör
Az utóbbi hetekben kitöltettük a mentorokkal az évértékelő kérdőívet, illetve elkezdtük
felosztani a folyamatosan érkező jövő évi mentoráltakat a mentorok között. Jövőre is a már
kipróbált “mentoring group” elrendezésben, csoportosan tudják majd segíteni a külföldieket,
így elkerülve a túlterheltséget, és segítve a hallgatókat abban, hogy érkezésükkor egy egész
csapattal ismerkedhessenek meg, ne csak egy személlyel.
A mentorok ELUP felvételiben való segédkezését a Nemzetközi irodával való
megegyezés alapján ideiglenesen szüneteltetjük, de jövő februárban szeretnénk egy jobban
kidolgozott rendszerrel újraindítani.
A hivatalos évzáró összejövetelünkre július 1-jén kerül majd sor, amely egyaránt ad
lehetőséget csapatépítésre és a szeptemberi Welcome Week és egyéb programok
megtervezésére.
Az elnökségi üléseken részt vettem, fogadóóráimat megtartottam.
Kérem a tisztelt küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadására.
Vértes Sára
elnök
Külügyi Bizottság
ELTE PPK HÖK

A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2017. április 28-30

Animátor vezetőképző tábor

2017. május 3.

ELTE HÖK Küldöttgyűlés

2017. május 4.

Veterán és Animátor avatás

2017. május 8.

ELTE PPK Pub Quiz 6.

2017. május 12.

PPCup Foci kupa

2017. május 18.

PPCup finálé, Szemeszterzáró

2017. június 6-8.

Elbeszélgetés

2017. május 2., 9., 18.
június 1.

Elnökségi ülés

2017. június 13.

Kari tanács

Részletes beszámoló
A bizottság és összességében az egész PPK Hallgatói Önkormányzatának kiemelkedő
fontosságú az évi Vezetőképző tábor. Erre a hétvégére most április 28-30. között került sor a
velencei Ifjúsági táborban. Az első napon arra voltunk kíváncsiak, hogy az egész éves
képzésen kapott tudást, hogyan hasznosítják a leendő animátorok. Második nap a HÖK
tisztségviselői által tartott szekciókon vehettek részt. Itt alapvetően öt szekció közül hármat
kellett megjelölniük az előzetes jelentkezés alapján, aminek mentén kettőn biztosan részt is
vehettek. A rendezvény elérte célját, hiszen közel mind a 100 résztvevő sikeresen megkapta
az oklevelet is. Erre május 4-én került a Veterán és Animátor avatáson. Ezen a napon avattuk
fel a kör megbecsült tagjait, akiket a Veteránok által delegált személy és a Szerv választottak
ki, illetve azokat a képződőket is, akik az elmúlt fél év folyamán 12 képzésen és a
vezetőképző táborban is részt vettek. Nagy örömünkre szolgált, hogy idén új rekordot jelentő,
101 új taggal bővülhetett az Animátori Kör. A Kör szempontjából az évet az Elbeszélgetés
napjai zárták. Ezen a három napon közel 170-en fáradtak be a HÖK irodájába, hogy
megosztják velünk egész éves meglátásaikat, tapasztalataikat.
Lezárásra került a PPK PUB Quiz egész éves sorozata is. A hatodik állomáson szintén
több mint 10 csapat vett részt, ami igazolni látszik a rendezvény helyváltoztatását.

Idén először a tavaszi félévben került megrendezésre a PPCup versenysorozat. Itt a
szakfolyamok mérhették össze tudásukat, ügyességüket. Az utolsó állomás a foci kupa volt,
ami a KCSSK pályáján került lebonyolításra. A soros végelszámolás eredményét pedig május
18-án a záró finálé alkalmával tudhatták meg az érdeklődők.
A félév utolsó PPK-s zenés táncos mulatságára szintén május 18-án került a Polgári
mulatóban. Ezen az estén közel 200 hallgató tisztelte meg jelenlétével az egyetem társait.
Az említett elnökségi üléseken és kari tanácsokon részt vettem, a fogadóóráimat
megtartottam.
Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadására!

Lanku Máté
elnök
Rendezvényszervező Bizottság
ELTE PPK HÖK

A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár

Időpont
2017. április 28-30.
2017. május 2., 9., június 1., 14.
2017. május 3.
2017. május 4.
2017. május 8., június 12.
2017. május 8., június 12.
2017. május 12-14.
2017. május 15.
2017. május 16., június 13.
2017. május 17.
2017. május 17.
2017. május 29.

2017. június 8.

2017. június 11.
2017. június 16.

Esemény
Animátor Vezetőképző tábor
Elnökségi ülés
ELTE HÖK Küldöttgyűlés
HÖOK megbeszélés
Kari Tanulmányi Bizottság ülése
HÖK Tanulmányi Bizottság ülése
HÖOK Közgyűlés
Kreditátviteli Bizottság ülése
Kari Tanács
Baranyai
Melinda
helyettesítése
az
Oktatásszervezési
és
Hallgatói
Ügyek
Bizottságának ülésén
Demonstrátori pályázat bírálása
Egyeztetés a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj
pályázatáról Papp Lajossal, a Tanulmányi
Hivatal vezetőjével és Lengyel Ágnessel, a
Tanulmányi Iroda vezetőjével
Egyeztetés a tantervek módosításáról N. Kollár
Katalinnal, a Tanárképzési Bizottság elnökével
és Rapos Nórával, a Tanárképzési Bizottság
tagjával
PPK Családi- és sportnap
ELTE
HÖK
Alakulóés
tisztújító
küldöttgyűlése

Részletes beszámoló
Április 28. és 30. között részt vettem az Animátor Vezetőképző táboron, amelyen
Önismereti képzést tartottam Soós Alexandrával.
Május 3-án bizottsági ülést tartottunk, amelyen beszámoltam a Digitális Oktatási
Bizottsági ülésen és az ELTE HÖK Küldöttgyűlésein elhangzottakról. Oláh Zsolt ismertette a
pedagógia

szakos

gyakorlati

helyek

listájának

frissítésével

kapcsolatos

projekt

előrehaladottságát. Éliás Ivett beszámolt róla, hogy megírta a Delegált Hétvégére megírt
pályázat elszámolásához szükséges beszámolót, illetve az Andragógia és Emberi Erőforrás
Tanácsadó mesterszakok felvételijére hallgatói tagokat delegál. Tomku György bejelentette,
hogy a Tudományperspektíva tördelése elkészült, a műszaki specifikációja leadva, részt vett a
HÖOK vezetőképzőjén, illetve megújították a demonstrátori pályázat bírálati pontrendszerét.

Május 17-én Tomku György Puju János Robinnal, a Diákjóléti Bizottság elnökével és
Kreszadló Dórával, a pályázati referenssel elbírálta az idei évben beérkezett demonstrátori
pályázatokat.
Május 29-én egyeztettem Papp Lajossal és Lengyel Ágnessel a Nemzeti Felsőoktatási
Ösztöndíj, korábbiakban Köztársasági Ösztöndíj, pályázati kiírásának időpontjáról és a
felhívás tartalmáról. A Kari Ösztöndíj Bizottság instrukcióinak megfelelően a pályázatot
közzé is tettük a HÖK honlapján.
Június

12-én

bizottsági

ülést

tartottunk,

amelyen

ismertettem

a

tervezett

gazdaságtudományi képzést, illetve beszámoltam az Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek
Bizottságának ülésén elhangzottakról, amelyek elsősorban a HKR általános részének
módosítását érintették. Ezeken felül kitűztük a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj bírálatának
időpontját és megbeszéltük a Kazynfo bizottságra eső részének végső lektorálási határidejét.
Éliás Ivett jelezte, hogy június végén szeretne egy Delegált értekezletet tartani, illetve Oláh
Zsolttal részt vett a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által Szombathelyen
szervezett Közgyűlésen. Tomku György beszámolt arról, hogy a demonstrátori pályázatokat
elbírálták, a honorácior pályázatot kiírja, amely azóta meghirdetésre is került a HÖK
honlapján, illetve felvette a kapcsolatot a Komáromi Nyomdával a Tudományperspektíva
nyomtatása miatt. Oláh Zsolt konzultált N. Kollár Katalinnal, Rapos Nórával és a
Tanárképzési Bizottság tagjaival a tanári mesterképzés megújításának lehetőségeiről. Emellett
beszámolt arról is, hogy a pedagógia szakos szakmai gyakorlati helyek felülvizsgálatára két
kérdőívet szeretne kidolgozni, amelyek közül az egyik a tanárok elvárásait, a másik pedig a
hallgatók eddigi tapasztalatait igyekezne összegyűjteni.

A teljes időszakot átölelő egyéb feladatok:
Tudományperspektíva megjelentetés: a felkért új tördelőszerkesztő befejezte a folyóirat
tördelését, a műszaki specifikáció leadásra került. Jelenleg zajlanak a nyomdai munkálatok, a
Tudományperspektívát júliusban szállítják, szeptemberben pedig megkezdődik a terjesztése a
PPK épületeiben.
A bizottság tagjai megtartották fogadóóráikat a szorgalmi időszakban.
Az elnökségi üléseken részt vettem és a Tanulmányi Bizottság tevékenységéről
beszámoltam.
Krén Heléna
elnök
Tanulmányi Bizottság
ELTE PPK HÖK

KARI LAPUNK, A PERSPEKTÍVA FŐSZERKESZTŐJÉNEK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont
2017. április 24., 2017. május 2., 9., 18.
2017. június 1.
2017. április 29.

Esemény
Elnökségi ülések
Animátor vezetőképző - Asszertív kommunikációs
szekció

2017. május 9.

ELTE Erőszakprevenciós projekt elvállalása

2017. május 16.

Kari Tanács

2017. május 10.

PersPeKtíva májusi számának nyomdába küldése

2017. május 22.

PersPeKtíva májusi számának megjelenése

2017. május 28.
2017. június 6.

Kazynfo műszaki specifikációjának leadása &
munkatáblázat megosztása az elnökség tagjaival
Induló EHÖK kabinet bemutatkozása

Részletes beszámoló
A legutóbbi küldöttgyűlés óta részt vettem az idei Animátor Vezetőképzőn, ahol
Jakobovits Lilivel asszertív kommunikációs szekciót tartottunk a képződő animátoroknak.
Május elején én lettem az ELTE-n tavaly lezajlott nemek közötti egyenlőtlenségekkel,
szexizmussal, erőszak-érintettséggel kapcsolatos kutatás felelőse a Hallgatói Önkormányzat
részéről. Még szintén május folyamán a projekttel kapcsolatos szóróanyagok és plakátok
kihelyezésre kerültek az ELTE PPK épületein belül, ebben a Kommunikációs Bizottság tagjai
nagy segítségemre voltak.
Áprilisban is nagy erőkkel dolgozott a PersPeKtíva csapata az májusi számon, ismét
színvonalas, érdekes cikkek születtek. A folyóiratot május 10-én küldtem el a nyomdába, és
május 22-én a hallgatók is kézbe vehették. Az idei Gólyatáborra is tervben van a Kazynfo
nevű folyóirat elkészítése, az erre vonatkozó műszaki specifikációt május 28-án juttattam el a
Gazdasági Bizottság elnökéhez, Dávid Szamantához, illetve az Elnökség tagjaival még aznap
megosztottam, milyen teendőik vannak a folyóirat elkészítésével kapcsolatban, miben
segíthetnek.
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Június 6-án pedig részt vettem az induló EHÖK kabinet bemutatkozásán, amelyet a Kazinczy
utcai épületünkben tartottunk.
Az elnökségi üléseken részt vettem, fogadóóráimat megtartottam. Kérem a Tisztelt
Küldöttgyűléstől beszámolóm elfogadását.
Fodor Alexandra
főszerkesztő

