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ELNÖKI BESZÁMOLÓ   

  

Eseménynaptár   

   

Időpont Esemény 

2017. március 13.  Szenátus 

2017. március 13., 17., 22., április 5., április 

19. 

EHÖK elnökségi ülés 

2017. március 14., 21., 28., április 4. Kari Vezetői Értekezlet 

2017. március 15. Ünnepi megemlékezés a HÖOK 

szervezésében 

2017. március 16., 30., április 6. PPK HÖK elnökségi ülés 

2017. március 16. Gólyatábor megbeszélés 

2017. március18-19. PPK HÖK összetartás 

2017. március 21., április 11. Kari Tanács 

2017. március 21., 28. Költségvetési ülés – EHÖK elnökség, EHÖK 

Gazdasági Bizottság 

2017. április 4. Pszichológia Intézeti Tanács ülése 

2017. április 6.  EHÖK Küldöttgyűlés 

2017. április 7. Mindenki Segít nap 

2017. április 10. Kari Tanulmányi Bizottság ülése 

2017. április 11. Egyeztetés a gólyatáborokról az Egyetemi 

Szolgáltató Központtal 

2017. április 20-23. HÖOK tavaszi vezetőképző 

2017. április 20., 21., 22. HÖOK Választmányi ülés 

 

   

    

Részletes beszámoló   

 

Változások a karon és az egyetemen 

A PPK legutóbbi Kari Tanácsa Dr. Dúll Andreát választotta meg általános 

dékánhelyettesnek, valamint Dr. Fehérvári Anikót a Neveléstudományi Intézet 

igazgatójának.  

2017. április 24-én a Szenátusi ülésen kerül sor a rektorválasztásra. Egy pályázat érkezett Dr. 

Borhy Lászlótól. Az elmúlt időszakban meghallgathattuk pályázatát, terveit és motivációját a 

Kari Tanácson, valamint az EHÖK elnökségi ülésén. 

 

Kari napok 



 

 

Április 19-20-án került megrendezésre a PPK Kari napok. Sajnos az időjárás nem kedvezett 

néhány programnak, így az utolsó pillanatban több programváltozás is történt. A hideg 

ellenére nagyon jól sikerültek a különböző programok, sok hallgató látogatott el rájuk.  

 

Animátor Vezetőképző 

Idán az animátor vezetőképzőt április 28-30-án tartjuk Velencén. Az elmúlt néhány hétben 

több megbeszélést és egyeztetést is tartottunk a szekciókkal és a programokkal kapcsolatban. 

Az előkészületek lezajlottak, reméljük minden animátor új és számára releváns 

információkkal gazdagodik majd a hétvégén. 

 

Gólyatábor 

Az elmúlt időszakban több megbeszélés történt a 2017-es gólyatáborral kapcsolatban. A 

leadott specifikációt kiegészítettük és pontosítottuk, egyeztettünk az Egyetemi Szolgáltató 

Központtal. A gólyatábor helyszínét már lefoglaltuk, valamint egyeztettünk már a 

gólyatábort előkészítő napokról is. 

 

HÖOK Vezetőképző 

Április 20-23-án került sor a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának tavaszi 

vezetőképzőjére. Az előző vezetőképző visszajelzései alapján egy új koncepció szerint 

szervezték meg a szekciókat a hétvégén. Pénteken a vezetői haladó szekcióban vettem részt, 

ahol a változásmenedzsmentről, valamint a csoportok kezeléséről hallhattunk előadást, majd 

a szombati napon időmenedzsment tréningen vettem részt.  

 

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. április 4.  ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság ülése 

2017. április 5. PPK-s szakest 

Részletes beszámoló 

2017. márciusában részt vettünk a szombathelyi tisztségviselőkkel az 1848/49-es 

megemlékezésen. 

2017.április 4-én 18:30-kor kezdtük el bizottsági ülésünket, ahol a kari alelnökök 

beszámolói után a Diáknapok, valamint a HÖOK májusi Közgyűlésének programjáról, és az 

azzal kapcsolatos feladatokról esett szó. 

2017. április 5-én tartottuk a PPK-s szombathelyi szakestünket. Az eseményt egy 

szombathelyi PPK-s hallgatóval együtt szerveztük meg. Számtalan támogatás érkezett 

tanárainktól és hallgatóinktól egyaránt. A szakest előtt a szervezői csapattal több 

megbeszélést is tartottunk. A szakest nagyon jól sikerült, és jó visszajelzéseket kaptunk az 

eseményről. 

Ülések: 

Mindezek mellett több kisebb megbeszélést is tartottunk a diáknapokkal kapcsolatban. 

Hallgatói kérdések, tájékoztatás: 

   Hallgatói kérdések folyamatosan érkeztek, elsősorban a tanulmányi ösztöndíjjal és a 

választási rendszerrel kapcsolatban. 

 

Kérem beszámolóm elfogadását! 

Karacsi Gábor 

szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

ELTE PPK HÖK 



 

 

 

ALELNÖKI BESZÁMOLÓ     

Eseménynaptár   

Időpont Esemény 

2017. március 16., 30., 

április 6. 

Elnökségi ülések 

2017. március 18-19. HÖK-ös elutazás 

2017. április 11. Kari Tanács 

   

   

Részletes beszámoló   

A legutóbbi Küldöttgyűlés óta megszervezésre került egy közös elutazás, amely a 

Hallgatói Önkormányzat összes tisztségviselőjét érintette. A hétvége helyszíne Mezőkövesd 

volt. Tanulva a legutóbbi, novemberi elutazás visszajelzéseiből, erre a hétvégére 

csapatépítéssel, egymás jobb megismerésének lehetőségével készültünk és az eddigi 

visszajelzések alapján jól sikerült a hétvége, a mostani visszajelzések alapján pedig már 

tervezzük a következő programot.  

Az áprilisi „maratoni” Kari Tanácson vendégünk volt a rektor-jelölt, Dr. Borhy 

László, aki a rektori pályázatra benyújtott programjával ismertetett meg minket, feltehettük 

kérdéseinket. A Kari Tanácson többek között tantervi és szabályzati módosításokról 

döntöttünk. 

 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. március 9-21. Kari pályázási időszak 



 

 

2017. március 13. Kulturális és szakmai pályázatról való egyeztetés 

2017. március 13. EHÖK elnökségi 

2017. március 13. - április 7. HÖOK adománygyűjtése 

2017. március 16. EHÖK SZÖB ülés 

2017. március 16. Delegált képzés  

2017. március 16., 30., április 6. Elnökségi ülés 

2017. március 21. Kari Tanács 

2017. március 22. Kari pályázatok bírálása 

2017. március 22. EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottság ülése 

2017. március 23., április 6., 19. Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) ülése 

2017. március 23. Egyetemi Hallgatói Szöciális és Ösztöndíj 

Bizottság (EHSZÖB) ülése 

2017. április. 4. Demonstrátori bírálólap összeállítása 

2017. április 5. Demonstrátori pályázat Neptunos felületének 

elkészítése 

2017. április 6.  EHÖK Küldöttgyűlés 

2017. április 7. Mindenki Segít nap 

2017. április 20-23. HÖOK Vezetőképző 

   

Részletes beszámoló   

2017. március 9-én kezdődött meg a tavaszi kari pályázási időszak, amelyet most 

először Neptunon lehetett benyújtani. A pályázási időszak rendben lezajlott, majd március 

22-én Kreszadló Dóra Majláth Ákossal, Rónaszéki Rómeóval és Tomku Györggyel elbírálta 

a pályázatokat, amelyek a március 23-án megtartott KÖB ülésen elfogadásra kerültek.  

A kulturális és szakmai pályázatok bírálásának utolsó szakaszában március 13-án 

egyeztettem a pályázatokat bíráló operatív bizottság többi tagjával, majd az aznap megtartott 

EHÖK elnökségi ülésen prezentáltam az eredményeket. 

Március 16-án a Delegált képzés keretein belül előadást tartottam a pályázási 

lehetőségekről a képződő delegáltaknak. 

Kreszadló Dóra Tomku Györggyel április 4-én összeállította a demonstrátori pályázat 

új bírálási rendszerét. Mivel ezt a pályázatot is a Neptunon keresztül kell majd leadni, ezért 

április 5-én elkészítettem a Neptunos felületet. Az április 6-i KÖB ülésen kiírásra került a 

pályázat (pályázási időszak: május 4-9., hiánypótlás: május 15-ig). 

2017. április 7-én megrendezésre került a 4. Mindenki Segít nap, amelyet ezúttal az 

EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottságával együtt szerveztük összegyetemi méretűre. A 

résztvevők óvodában, állatmenhelyen, idősek otthonában, ételosztáson, illetve egy jégkorong 



 

 

mérkőzésen tudtak önkénteskedni. Összességében a program jól sikerült, több hallgató vett 

részt rajta, mint ősszel. 

A fogadóóráimat megtartottam. 

    

                           Puju J. Robin      

                elnök   

   Diákjóléti Bizottság        

ELTE PPK HÖK  



 

 

 

A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA   

  

Eseménynaptár   

Időpont Esemény 

2017. március 16., 30.; április 6. Elnökségi ülés 

2017. március 16. Gólyatábor főszervezői megbeszélés 

2017. március 21., március 28. EHÖK Gazdasági Bizottsági ülés 

 

Részletes beszámoló   

Márciustól a legfontosabb feladataim közé a 2016-os év költségvetésének összeállítása, 

tervezett és valós kiadások összevetése, valamint nem utolsó sorban a tanulságok levonásai 

tartoztak bele. Ezt a március 9-én összehívott küldöttgyűlés el is fogadta. 

Március első hetében elkezdődött utódom, Dávid Szamanta felkészítése, aki az Alakuló 

Küldöttgyűlés után átveszi tőlem a Gazdasági Bizottság elnöki tisztségét. 

Márciusban két alkalommal is összevont EHÖK elnökségi és gazdasági bizottsági ülésen 

képviseltük önkormányzatunkat, melyeken a 2017-es költségvetési tervezetről beszéltünk. 

Az üléseken elhangzott javaslatok és módosítások segítségével hamarosan megtudjuk a 

végleges idei évben felhasználható keretünket. 

A nemrég lezárult irodai informatikai közbeszerzés után irodabútorainkon kívánunk 

fejleszteni, így új irodai székeket rendeltünk.  

Leadásra került a májusi költségvetés tervezet az EHÖK Gazdasági alelnöke számára. 

Márciustól legfontosabb feladataink közé a Kari Napok rendezvényünkre való előkészületek 

tartoznak. A Rendezvényszervező Bizottsággal, valamin az EHÖK-kel karöltve közösen 

elkezdtük bekérni a Kari Napok rendezvényünkre az árajánlatokat, melybe már Szamantát is 

teljesen bevontuk. Azért, hogy a rendezvényt még színvonalasabbá tehessük, fellépőktől, 

héliumos lufikról, képkeretekről, logikai játékokról, könyvekről kértünk árajánlatokat, 

amelyek teljesítése lezajlott. 

A beszámoló időszakában több megrendelésünk is megérkezett, így a Kari Napok 

plakátjairól, a nyomtatónkba új tonerről és új Perspektíváról is készíthettünk teljesítési 

igazolásokat.  

 



 

 

Az elnökségi üléseken részt vettem, fogadó óráimat a szorgalmi időszak kezdetétől 

megtartottam. 

 

Kérem a beszámolóm elfogadását! 

               

                               Madari Regina 

elnök   

                           Gazdasági Bizottság   

                           ELTE PPK HÖK   

   

 

A KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA   

   

Eseménynaptár   

  

Időpont Esemény 

2017. március 16. PPK – TáTK felező 

2017. március 18-19. PPK HÖK projekthétvége 

2017. április 21-23. HÖOK Vezetőképző, Siófok 

2017. április 5. EHSKB Ülés 

2017. március 30., április 6., Elnökségi ülés 

2017. április 4. Kari Tanács 

Részletes beszámoló          

 A legutóbbi küldöttgyűlés óta a Kommunikációs Bizottság segítségével elkészült a 

#mediagroup nevű Facebook oldal, ahonnan a hallgatók első kézből láthatják a kari 

eseményeken készült képeket/videókat.  Az Instagramon befejeződött a BrainPK néven futó 

játékunk, ami több mint 100 kommentjével abszolút sikeresen debütált. Az egyetlen EHSKB 

ülésen Kolláth Mihály beszámolt a jelenleg futó projektek állapotáról, valamint rektori 

kérésre a plakátoló felületek felmérését is elkezdtük. Bizottságommal a PPK épületeiben 

található összes plakátoló felületet összeírtuk és a szükséges adatokkal továbbítottam 

Mihálynak.  

  A Siófokon megtartott HÖOK vezetőképzőben a kommunikációs szekció minden

  előadásán részt vettem, és örömmel tapasztaltam, hogy minőségi javuláson ment keresztül a 

  kommunikációs terület. Az elhangozott információk kivétel nélkül hasznosak és érdekesnek 

  bizonyultak, így a fél évvel ezelőtt megfogalmazott kritikánk hasznosnak bizonyult.  

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 (PPQ, Slam Poetry Est, PPCup stb). A bizottságom 

segítségével a plakátoló felületeket karbantartottuk, a HÖK elnökség ülésein részt vettem, 

fogadóóráimat megtartottam. 

       Palkó Márton  

                      elnök            

              Kommunikációs Bizottság   

                     ELTE PPK HÖK   

   

   

A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA   

Eseménynaptár   

    

Időpont Esemény 

2017. Mácius 12. ESN ELTE Visegrádi túra 

2017. Március 14. 
ELUP Képviselőkkel és mentorokkal közösen szervezett 

összetartás 

2017. Március 16. ESN ELTE Escape room& Boardgame Evening 

2017. Március 17. Külügyi Bizottsági ülés 

2017. Március 20. Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottsági ülés 

2017. Március 22. ESN ELTE Mentortábor szervezői megbeszélés 

2017. Március 23. ELUP Filmklub 

2017. Március 24-26. ESN ELTE Mentortábor 

2017. Március 29. Megbeszélés a Nemzetközi Irodával az ELUP felvételiről 

2017. Április 4. Külügyi bizottsági ülés 

2017. Április 7. 
EHKB Projektnap a Stipendium Hungaricum 

ösztöndíjasok mentorálásáról 

2017. Április 11. Kari Tanács ülése 

2017. Április 19. Berlini csereprogram szervezői megbeszélés 

   

Részletes beszámoló   

 Bizottsági munka 



 

 

A bizottság március 17-én, illetve április 4-én tartott megbeszéléseket, amelyben 

felkészültünk az elkövetkező eseményekre, és megterveztük a választási programunkban 

foglalt céljaink megvalósítását. 

 

Nemzetközi hallgatók 

A teljesképzéses nemzetközi hallgatók képviseleti rendszerével szeretnénk 

mégszorosabbra fűzni a kötelékeinket, ezért több alkalommal is találkoztunk velük az elmúlt 

hónapban. A március 14-i összetartásunkra több, mint 70 érdeklődő hallgató jött el, az ELUP 

filmklubok népszerűsége pedig szintén növekedni látszik. Május elején az ELUP 

Képviselőkkel egy évértékelő és csapatépítő projektnapot tervezünk tartani. 

A Nemzetközi Irodától azt a felkérést kaptuk, hogy a mentorok, illetve az ELUP-os 

hallgatók közül toborozzunk embereket, akik segédkeznének a BA-s és MA-s ELUP 

hallgatók felvételiztetésében. A Külügyi Bizottság eddig a mentorok közül toborzott 

segítőket, később azonban szeretnénk ezt a lehetőséget kiterjeszteni más hallgatókra is, 

azonban ennek mikéntjeiről még csak most egyeztetünk az irodával. 

 

Mentorkör 

Az ESN ELTE-vel való együttműködésünket április elején egy projektnappal 

erősítettük, ahol a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók mentorrendszerével 

kapcsolatos kérdésekre kerestünk megoldást. A jövőben az ESN ELTE és az ELTE HÖK 

Külügyi Bizottsága közösen fog dolgozni azon, hogy a SH-s hallgatók lakhatási és 

érdekképviseleti problémáit elhárítsák. 

Fő célkitűzésünk, a mentorkör csapatának összekovácsolása az utóbbi időben is 

sikeresen zajlott, az ESN ELTE mentortáborban a PPK kimagasló arányban képviseltette 

magát, és az ELUP felvételi eljárásban is készségesen vesznek részt a mentoraink. 

 

Nemzetközi Kapcsolatok 

A Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottságának meghívott tagjaként idén 

márciusban is részt vettem az oktatói és hallgatói mobilitási pályázatok elbírálásában. Az 

Erasmus ösztöndíjra jelentkezők száma idén valamelyest megnőtt, amely mögött a februári 

Erasmus7 sikerét vélem felfedezni. A következő félévekre tervbe vettük egy külön esemény 

szervezését, amely a pályázás menetéről adna részletes tájékoztatást a jelentkezőknek. 

Az aktuális csereprogramunkban résztvevők berlini utazására április 24 és 30. között 

kerül sor. 

 

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. március 16. PPK-TÁTK Felező 

2017. március 23. Verselj TE! salm poetry 

2017. március 30. PPK Társasest 

2017. április 3. PPQ 

2017. április 6. EHÖK Küldöttgyűlés 

2017. április 19-20. Kari napok 

2017. április 21-23. HÖOK Vezetőképző 

2017. március 16., 30., április 6. Elnökségi ülés 

  

  

Részletes beszámoló   

Az említett időszakban március 9. óta, az első rendezvény az ELTE TÁTK-val közösen 

szervezett Felező buli volt. A helyszín a Raktár Klub volt. Az eseményen közel 500 ELTE-s 

hallgató vett részt a kér karról összesen. 

Folytatódott sikeres programsorozatunk a Verselj TE! slam poetry és a Társasest is, az 

előbbinek a LelkiFröccs Garden, míg utóbbinak a Napkazy adott otthon. A slam poetryn 

kipróbálhatta magát minden kedves érdeklődő, aki irodalmi vénával rendelkezik és szívesen 

felolvasná a műveit. A társasesten pedig a szórakozni vágyók egymással tölthették el a 

délutánt jobbnál jobb társasok között. 

Az ötödik állomásra került sor a PPK Pub Quiz vetélkedősorozatban. Az eddigi 

hagyománytól eltérően most nem a Hétker Pub, hanem a Bujdosó Kert várta mindazokat, 

akik részt szerettek volna venni az estén.  

A tavaszi félév, egyik legjelentősebb programja a Kari napok. A szervezés során nagy 

hálával tartozunk a Gazdasági Bizottságnak, hiszen munkájuk nélkül egyetlen program sem 

valósulhatott volna meg. Terveink között szerepelt: lufieregetés, bográcsozás, stand up 



 

 

comedy, logikai játszóház. Sajnos az időjárás nem tette lehetővé, hogy az IZU udvarát 

használjuk, ezért nem sikerülhetett az eredeti terv szerinti megvalósulás. A csütörtöki napot 

egy közös zenés-táncos mulatság zárta a H13 rendezvényközpontban. 

 

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 

2017. március 13. ELTE HÖK Tanárképzési Bizottság ülése 

2017. március 13-14., 16. Delegált Képzés 

2017. március 17., 30., április 6. Elnökségi ülés 

2017. március 18-19.  HÖK-ös összetartás 

2017. március 21., április 11. Kari Tanács 

2017. március 21. Delegált értekezlet 

2017. március 21., 23. Bizottsági megbeszélés 

2017. március 22. HÖK Tudományos pályázatok bírálása 

2017. március 24-26. Delegált hétvége 

2017. március 31- április 1. KonTRA – Konferencia a Tanárképzés 

Releváns Alapjairól 

2017. április 3. HÖK Tanulmányi Bizottság ülése 

2017. április 4. Demonstrátori pályázat egyeztetése 

2017. április 6. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

2017. április 10. Kari Tanulmányi Bizottság ülése 

2017. április 18-20. Kari Tanács levélszavazása 

2017. április 21. Digitális Oktatási Bizottság ülése 

2017. április 21-23. HÖOK Vezetőképző 



 

 

Részletes beszámoló   

 Március 13-án Oláh Zsolt részt vett az ELTE Tanárképzési Bizottság ülésén, ahol a 

bizottsági tagok beszámoltak egymásnak a tevékenységeikről és egyeztették a félév teendőit. 

Március 13. és 16. között háromalkalmas delegált képzést tartottunk Éliás Ivettel, 

amelynek részeként a tanulmányi területen használatos alapfogalmakat, kérvényeket és 

szabályzatokat ismertettük a résztvevőkkel. 16-án Tomku György, tudományos referens; 

Oláh Zsolt, tanárképzési referens és Puju János Robin, a Diákjóléti Bizottság elnöke néhány 

szóban ismertették saját szakterületük legfontosabb tudnivalóit. 

Március 18. és 19. között Tomku György és Oláh Zsolt részt vettek a Mezőkövesden 

megszervezett HÖK-ös összetartáson. 

Március 21-én delegált értekezletet tartottunk Éliás Ivettel, melynek keretén belül 

ismertettük a Delegált hétvége programtervét és további programlehetőségeket vitattunk 

meg. 

Március 21-én Éliás Ivettel és Tomku Györggyel bizottsági megbeszélést tartottunk, 

amelyen pontos időbeli ütemtervet készítettünk a Delegált hétvégére. 

Március 22-én A pályázati referenssel, Kreszadló Dórával együttműködve Tomku 

György elbírálta a tavaszi félévben leadott tudományos pályázatokat. 

Március 23-án bizottsági megbeszélést tartottunk, amelyen a Delegált hétvége 

átfogóbb projektjeit dolgoztuk ki és készítettük elő. 

Március 24. és 26. között megrendezésre került a Dinnyési Templomkert 

Hagyományőrző Turisztikai Központban a Delegált hétvége, amelyen 36-an vettek részt. A 

hétvége során a tavasszal képződöttek megírták a delegált tesztet, így 14 új delegáltat 

avathattunk. A csapatépítésre és a tanulmányi projektek tervezésére helyeztük a hangsúlyt. 

Ezen a hétvégén ismertettük a jelenlevőkkel a módosított Delegált Szabályzatot, amelyet 

egyöntetűen támogattak a résztvevők, illetve néhány pontosítással, kiegészítéssel éltek. 

Március 31. és április 1. között Oláh Zsolt részt vett a Konferencia a Tanárképzés 

Releváns Alapjairól nevet viselő, országos tanárképzési hallgatói képviseleti konferencián, 

amelynek idén a Pécsi Tudományegyetem adott otthont. A konferencia főbb témái az 

osztatlan tanárképzési szak felvételi alkalmassági vizsgájának átalakítása és fejlesztése, a 6. 

félév utáni szakképzettség választás feltételeinek enyhítése és ezen témában való közös 

álláspont kialakítása, valamint a Klebersberg Ösztöndíj program juttatásaiban részesülő 

hallgatók, a Klebersberg Központ által való kifizetési módjának tisztázása voltak. 

Április 3-án bizottsági ülést tartottunk, amelyen a Delegált hétvégéhez csatoltunk 

vissza. A bizottság tagjai beszámoltak a megelőző hónapban végzett tevékenységükről és 

arról, hogy várhatóan mikkel foglalkoznak majd a közeljövőben. 



 

 

Április 4-én Tomku György Kreszadló Dórával, a pályázati referenssel egyeztette és 

új javaslatokkal egészítette ki a demonstrátori pályázat bírálati rendszerét. 

Április 21-én a Digitális Oktatási Bizottság ülésén vettem részt. Az ülés során az 

elnök ismertette a bizottság feladatait, tervezett projektjeit, a lehetséges együttműködési 

partnereket. 

Április 21. és 23. között Tomku György a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciáján vett részt Siófokon. A tanulmányi szekció haladó csoportjában képviselte 

Karunkat. A konferencia első napján a tanulmányi szekcióban elsősorban az egyetemeket 

érintő jogszabályokat, az azokhoz kapcsolódó korlátozásokat, illetve lehetőségeket beszélték 

át, kitérve az Oktatás Hallgatói Véleményezésére is. A második napon pedig az 

Időgazdálkodás tréningen vett részt. 

A teljes időszakot átölelő egyéb feladatok: 

Honorácior pályázat: Lénárd Sándorral való egyeztetés után a Tanulmányi Hivatal 

közreműködésével lezárásra kerültek a tavaszi félévet érintő Honorácior pályázat 

adminisztratív teendői. 

Tudományperspektíva megjelentetés: a felkért új tördelőszerkesztő megkezdte a 

folyóirat tördelését, munkája sebességének függvényében továbbra is kitűzött cél a folyóirat 

2017-es kiadásának megjelentetése. 

A bizottság minden tagja megtartotta fogadóóráit. 

Az elnökségi üléseken részt vettem és beszámoltam a Tanulmányi Bizottság 

tevékenységéről. 

                     Krén Heléna   

                   elnök   

                        Tanulmányi Bizottság   

                              ELTE PPK HÖK    

 

KARI LAPUNK, A PERSPEKTÍVA FŐSZERKESZTŐJÉNEK BESZÁMOLÓJA   

   

Eseménynaptár   

  

Időpont Esemény  

2017. március 16., 30. 

2017. április 6. 
Elnökségi ülések 

2017. március 18-19. HÖK-ös összetartás 



 

 

2017. március 23.  Programbemutató fórum  

2017. március 29. PersPeKtíva áprilisi számának nyomdába küldése 

2017. március 30.  Kari Napokra készülő plakát műszaki specifikációjának leadása 

2017. április 10.  
PersPeKtíva áprilisi számának megjelenése, Kari Napokra készült 

plakát kiszállítása 

2017. április 10. PersPeKtíva májusi számának lapzártája 

 

Részletes beszámoló   

  A legutóbbi küldöttgyűlés óta részt vettem a Hallgatói Önkormányzat tagjai számára 

szervezett összetartáson, amit Mezőkövesden tartottunk, március 18-án és 19-én. Március 

23-án jelen voltam a választásokon induló elnökség programjához kapcsolódó bemutatkozó 

fórumon. Március során nagy erőkkel dolgozott a PersPeKtíva csapata az áprilisi számon, 

ismét színvonalas, érdekes cikkek születtek. A folyóiratot március 29-én küldtem el a 

nyomdába, és április 10-én már a hallgatók is kézbe vehették.  

Az április 19-én és 20-án megrendezésre került Kari Napokra idén plakátokat is készítettünk, 

ennek műszaki specifikációját március 30-án, a kész plakátterveket pedig április 5-én 

küldtem el a nyomdának, a kiszállításra pedig a PersPeKtívával együtt, április 10-én került 

sor. Erre a napra jelöltem ki a folyóirat utolsó számának lapzártáját is.  

Az elnökségi üléseken részt vettem, fogadóóráimat megtartottam. 

Kérem beszámolóm elfogadását! 

  

                     Fodor Alexandra   

                   főszerkesztő   

                                    ELTE PPK HÖK   


