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ELNÖKI BESZÁMOLÓ  

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény 

2016. május 4. Lágymányosi Eötvös Napok megnyitó 

2016. május 5.  Megbeszélés a Budapest School 

alapítóival és a Kar vezetésével 

2016. május 5., 12., 27., június 9., 23., 

július 25., szeptember 8., 15., 22., 29., október 

6. 

Elnökségi ülés 

2016. május 6. Díszdoktor avatás 

2016. május 9. Animátor Fórum 

2016. május 10., június 14., szeptember 

13., 20. 

Kari Tanács 

2016. május 10., 27., július 11., július 

19., augusztus 19., augusztus 23. 

Gólyatábor főszervezői megbeszélés 

2016. május 11., június 15.,  OHÜB ülés 

2016. május 11., 18., június 8., 22., 

augusztus 10., szeptember 7., 14., 21., 28., 

október 5. 

ELTE HÖK Elnökségi ülés 

2016. május 17., 24., június 7., július 12., 

szeptember 13., 20., 27., október 4. 

Kari Vezetői értekezlet 

2016. május 20. Egyeztetés a Vizi Sportnapról Soós 

Alexandrával és Béni Zoltánnal 

2016. május 23., június 27., szeptember 

26. 

Szenátus 
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2016. május 24. Egyeztetés Demetrovics Zsolt dékánnal 

a következő év projektjeiről 

2016. május 24., június 17., augusztus 9. HÖOK Választmányi ülés 

2016. május 26., szeptember 16. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

2016. május 30-31. ELTE Stratégiaalkotó workshop az 

egyetem vezetésével 

2016. június 1. ELTE HÖK Elnökválasztó 

Küldöttgyűlés 

2016. június 2.  Egyeztetés Szivák Judit 

dékánhelyettessel a következő év projektjeiről 

2016. június 2. Egyeztetés Czakó Andrea Dékáni 

Hivatalvezetővel a következő év projektjeiről 

2016. június 6., szeptember 12., október 

3. 

Kari Tanulmányi Bizottsági ülés 

2016. június 6. ELTE Online interjú 

2016. június 7., szeptember 13., 16., 27., 

október 4. 

Pszichológiai Intézeti Tanács ülés 

2016. június 17-18. HÖOK Kabinettábor 

2016. június 18. HÖOK Közgyűlés 

2016. június 20. ELTE Gólyatáborok – tárgyalás a 

pályázókkal 

2016. június 30., augusztus 23. Egyeztetés a gólyatáborról Demetrovics 

Zsolt dékánnal 

2016. július 3. HÖK projektnap 

2016. július 5-8. ELTE HÖK Vezetőképző 

2016. július 12. Kari Kitüntetési Bizottság ülés 

2016. július 20-22. Gólyatábort előkészítő tábor 
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2016. július 21. Gólyatábor helyszínbejárás a főszervező 

céggel és az ESZK munkatársaival 

2016. július 25. Diplomaosztó megbeszélés és 

helyszínbejárás 

2016. július 26. Diplomaosztó ünnepség, PPK Utcafeszt 

2016. július 26.  Pont Ott Party 

2016. augusztus 4. Gólyatábori egyeztetés Ilyash 

Györggyel, az ESZK és a gólyatábor 

közalkalmazottjával 

2016. augusztus 17. Gyógymatek gólyatábor 

2016. augusztus 21. Gólyatábor megbeszélés Ilyash 

Györggyel, a gólyatábor közalkalmazottjával, 

és Müllner Viktorral, a Műegyetemi Szolgáltató 

Kft. munkatársával 

2016. augusztus 22-26. Gólyatábori előkészületek 

2016. augusztus 24., szeptember 13. Gólyabál megbeszélés a TáTK HÖK-kel 

2016. augusztus 26. Egyeztetés Rácz Katával, a gólyatábor 

pszichológusával és Ilyash Györggyel, a 

gólyatábor közalkalmazottjával 

2016. augusztus 26. TáTK gólyatábor 

2016. augusztus 29-30. Gólyatábor szervezői napok 

2016. augusztus 31-szeptember 4. Gólyatábor 

2016. szeptember 5-8. Gólyahét 

2016. szeptember 12. Egyeztetés Pataky Csillával, az ESZK 

Alumni menedzserével 

2016. szeptember 14. Kazy épületátadó ünnepség 
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2016. szeptember 14. Gólyatábori tapasztalatok megbeszélése 

Ilyash Györggyel, a gólyatábor 

közalkalmazottjával 

2016. szeptember 16. PPK tanévnyitó ünnepség 

2016. szeptember 19. Egyeztetés az OHV módosításáról 

Szalma Edinával, Hoksza Zsolttal és Sztrecsko 

Boglárkával 

2016. szeptember 21. Egyeztetés Boka Ákossal és Kövecses 

Grétával a félév rendezvényeiről 

2016. szeptember 21.  ELTE Iskolaszövetkezeti közgyűlés 

2016. szeptember 30-október 2. ELTE HÖK elnökségi és kabinethétvége 

Szombathelyen 

2016. október 4. Animátor fórum 

2016. október 6. ELTE Gólyabálok – tárgyalás a pályázó 

cégekkel 

2016. október 6-8. Animátor bevonó tábor 

 

Részletes beszámoló  

 

Személyi változások 

A legutóbbi küldöttgyűlés óta több személyi változás is történt a Hallgatói 

Önkormányzatban. A Gazdasági Bizottság új tagja Radics Alexandra, a Kommunikációs 

Bizottság két új tagot köszönthetett, Kerekes Ágoston Zsombort és Jakobovits Lilit. A 

Diákjóléti Bizottság kollégiumi ügyekért felelős bizottsági tagja Fibi Rebeka, új 

esélyegyenlőségi referense Tóth Regina, továbbá Kreszadló Dóra az új pályázati referens. A 

Tanulmányi Bizottság tudományos referensi posztját Tomku György tölti be. A 

Rendezvényszervező Bizottságban Majláth Ákos az új kulturális referens, és Kiss Sándor tölti 

be a logisztikáért felelős bizottsági tag posztját. Farkas-Kovách Rékát az elnökség visszahívta 
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animátorkoordinátori tisztségéből, Kövecses Gréta pedig lemondott sport referensi tisztségéről. 

A Külügyi Bizottság új elnöke Vértes Sára, új bizottsági tagja pedig Drubina Boglárka. 

Szeptembertől a PPK HÖK két új titkárral gazdagodott, Wéber György és Szobonya Réka 

személyében. 

 

ELTE Stratégiaalkotó workshop 

A kari stratégiaíró workshopok folytatásaként május végén megrendezésre került az 

egyetem és a karok vezetésének, valamint a hallgatói részönkormányzatok elnökeinek 

részvételével egy összegyetemi stratégiaírás. A két nap folyamán átbeszéltük és 

összehasonlítottuk a különböző karok céljait, küldetését és stratégiáját, és megalkottuk az 

egyetem jövőképét és stratégiáját. A Hallgatói Önkormányzat részéről kiemelten kezeltük a 

szolgáltatások fejlesztését, és bővítését, mind a hallgatók, mind pedig az oktatók, 

közalkalmazottak részére.  

 

Kazy felújítása 

A vizsgaidőszak elejétől megkezdődtek a Kazinczy utcai épület felújítási munkálatai a 

2., 3. és 4. emeleten. A munkálatok nagy rugalmasságot vártak el mind a hallgatóktól, mind 

pedig az oktatóktól, hiszen nem tudtak vizsgáztatni a Kazyban. A felújítást időben befejezték, 

szeptemberben a hallgatók már birtokba vehették a felújított és átalakított termeket. Az 

internetkábelt újrahúzták az egész épületben, ami a HÖK irodát is érintette. Sajnos ez 

megnehezítette a gólyatábori előkészületeket, mivel nem volt internet az egész épületben 

augusztustól szeptember közepéig. A szorgalmi időszak elejére már volt internet, valamint 

október elejétől már wifi is elérhető az épületben. 

 

ELTE HÖK Vezetőképző 

Idén július 5-8. között került megrendezésre az ELTE HÖK vezetőképző. Az elnöki 

szekciót csapatépítéssel kezdtük, mivel az elmúlt időszakban több személyi változás is történt 

a részönkormányzati elnökök körében. A szekciót Kiss Edina, leköszönő ELTE HÖK elnök, és 

Sujtó Attila, megválasztott ELTE HÖK elnök tartotta. Összehasonlítottuk elnöki 

programjainkat, és megbeszéltük, mik a közös céljaink a következő tanévre, melyek azok a 
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projektek, amelyeket közös erővel tudunk véghezvinni. Ide tartozik az OHV kérdéseinek 

megújítása és eredményeinek nyilvánosságra hozatala, egy közös tudásbázis létrehozása annak 

érdekében, hogy a jövőbeni átadás-átvételnél minden zökkenőmentesen menjen, valamint a 

rendezvényszervezési és gazdálkodási folyamatok koncepciójának kialakítása. Ezek a 

projektek már megkezdődtek, különböző munkacsoportok dolgoznak ezeken. A vezetőképző 

utolsó napján vendégünk volt Rektor Úr és Kancellár Úr, akikkel megosztottuk terveinket és 

céljainkat, valamint rákérdezhettünk néhány aktualitásra, az egyetem hallgatóit érintő témákra. 

Úgy gondolom, egy jól sikerült vezetőképzőt zárhattunk, hiszen sikerült megismernünk 

egymás motivációját és céljait, valamint több olyan témát is átbeszélhettünk, ami minden kar 

hallgatóját érinti, és változtatásra, megújításra szorul. 

 

Diplomaosztó 

Az idén rendhagyó módon az ELTE BTK Gólyavárban került megrendezésre a PPK 

Diplomaosztó ünnepsége, a Kazinczy utcai épület felújítása miatt. A PPK Utcafesztet 

mindenképp szerettük volna folytatni az új helyszín ellenére is, így a Gólyavár melletti és 

mögötti tér került feldíszítésre. Az ünnepségre érkező hallgatók itt közös évfolyamfotókat vagy 

családi fotókat is készíthettek profi fotósokkal, valamint halk zene mellett ünnepelhették 

diplomájukat, beszélgethettek szaktársaikkal, oktatóikkal. 

 

Gólyatábort előkészítő tábor 

Július 20-22. között vettünk részt a gólyatábor stáb tagjaival egy előkészítő táborban 

Szolnokon. A három nap során nagy hangsúlyt fektettünk a csapatépítésre, a tábor 

koncepciójának és programjának kidolgozására, valamint a helyszín megismerésére. Továbbá 

átbeszéltük a stábtagokkal az ELTE gólyatáboraira érvényes rektori és kancellári utasítást. 

 

Gólyatábor 

Az idén egy új konstrukcióban kerültek megrendezésre az ELTE gólyatáborok. Egy profi 

rendezvényszervező cég dolgozott a gólyatáborokon, ez a Műegyetemi Szolgáltató Kft. volt. 

Az utazás és a szállás leszervezése az ELTE-hez tartozott, minden mást a cég vállalat, a 

programok szervezése pedig a HÖK-höz tartozott. Ezáltal három főszervezője volt egy-egy 
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gólyatábornak. Egy a HÖK részéről, egy a rendezvényszervező cég részéről, egy pedig az 

ELTE Szolgáltató Központ részéről. A három főszervező hozott döntéseket, oldotta meg a 

különböző felmerülő problémákat a tábor ideje alatt. A tavalyi változtatások és módosítások 

idén már nem okoztak nehézséget, a programok kidolgozásánál egyértelműek voltak a 

szabályok és korlátozások.  

A tábor ideje alatt jól működött a belső és külső kommunikáció, ez az előre tisztázott 

kommunikációs hierarchiának volt köszönhető. Természetesen az alapos előkészületek ellenére 

is akadtak kisebb problémák a tábor ideje alatt, melyeket ott helyben próbáltunk megoldani, 

általában sikeresen.  

A gólyatábor sikeresen lezajlott, mind a gólyáktól, mind pedig a stábtól érkeztek pozitív 

visszajelzések, valamint kiemeltek néhány javítandó területet, melyeket a jövő évi gólyatábor 

szervezésnél figyelembe kell venni. A gólyatáborról és a szervezés tapasztalatairól készítettem 

egy beszámolót, melyet a többi gólyatábor beszámolóval egybefésülve továbbítottak az 

egyetem vezetése, illetve a Szolgáltató Központ felé.  

 

Gólyahét 

Az elmúlt évek egyik legsikeresebb gólyahetét tudhatjuk magunk mögött, hiszen az 

eddigiekhez képest másfélszer, kétszer annyi érdeklődő hallgató volt a programokon. A hét 

során a gólyák megismerkedhettek a PPK épületeivel, segítséget kaptak a beiratkozás során, 

találkozhattak szaktársaikkal egy-egy program keretén belül. A szervezők mind kulturális, 

informatív és szórakoztató programokkal várták az érdeklődőket. 

 

Integráció 

Tavasz végén látott napvilágot az az információ, hogy a Nyugat-magyarországi Egyetem 

két Szombathelyi kara (Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar és Természettudományi és 

Műszaki Kar) ki szeretne válni az NyME-ből és csatlakozni kíván az ELTE-hez. Az ELTE 

júniusi Szenátusán hozott döntést arról, hogy hivatalosan is megkezdődhetnek az egyeztetések 

a két egyetem között. Egy konstrukció került kidolgozásra, mely bemutatja, hogyan kívánja az 

ELTE integrálni a szombathelyi karokat. Alapvetően nem külön karként csatlakoznának, 

hanem az adott szakterületek szerint tagozódnának be az ELTE egyes karaiba. Így ez érinti a 
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PPK-t, TTK-t, BTK-t és IK-t. Az ELTE szeptemberi Szenátusán határozat született a két kar 

integrációjáról, és magáról a konstrukcióról is, tehát február 1-től hivatalosan is az ELTE-hez 

fognak tartozni. Sok kérdés tisztázatlan még, a tárgyalások folyamatosan zajlanak a karok 

között. 

Ez az integráció nagyban érinti a hallgatói érdekképviseletet és a PPK Hallgatói 

Önkormányzatát is. Szeptember 30-október 2. között a részönkormányzati elnökökkel és az 

ELTE HÖK kabinetjével leutaztunk Szombathelyre, ahol megismerhettük a két kar kampuszát, 

bemutatták nekünk a SEK HÖK működését, valamint mi is bemutattuk saját 

részönkormányzatunk és a szakterületek felépítését és működését. A hallgatói érdekképviseleti 

struktúra kidolgozás alatt áll. 

 

OHV projekt 

Szeptember elején megkezdődött az OHV reformja. Ebben a projektben Hoksza Zsolt, 

Sztrecsko Boglárka és Szalma Edina mellett veszek részt. A tavalyi évben kidolgozott Adj 

Hangot a Véleményednek kérdőív kérdéseit vettük alapul, és alakítottunk ki egy 7-8 kérdésből 

álló kérdőívet. A következő hetekben lesz erről a kérdőívről egyeztetés az ELTE Minőségügyi 

Irodájának vezetőjével. 

 

HÖK projektnap 

Az elmúlt időszakban több új tisztségviselő csatlakozott a szervezethez, így a 

vizsgaidőszakot követően fontosnak tartottuk megtartani első projektnapunkat, amikor a 

tisztségviselők megismerhetik egymást, csapatot építünk, valamint betekintést nyerhetnek 

egymás munkájába. A projektnap sikeresen lezajlott, sok új információval gazdagodhattunk 

mindannyian. 

 

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 ELTE HÖK elnökségi üléseken és az ELTE 
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HÖK Küldöttgyűlésének ülésein, valamint megtartottam a PPK HÖK elnökségi üléseit. Az 

üléseken legfőbb célom volt a PPK és az ELTE hallgatóinak érdekképviselete. 

 

Baranyai Melinda 

elnök 

ELTE PPK HÖK 

  



Eötvös Loránd Tudományegyetem   

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói 

Önkormányzat  

1075 Budapest  

Kazinczy utca 23- 27.  

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

  

12  

  

  

ALELNÖKI BESZÁMOLÓ   

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény 

2016. Május 5., 12., 26., Június 9., 23., Július 25., 

Szeptember 8., 15., 22., 29., Október 6. 

Elnökségi ülések 

2016. május 20. Kari Tanács 

2016. május 21. Friss képviselők bevonása 

2016. május 21. Demonstrátori pályázatok 

bírálása 

2016. június 7.  Pszichológiai Intézeti 

Tanács 

2016. június 14. Kari Tanács 

2016. június 15. Rekrutációs bizottsági ülés 

2016. július 3. HÖK-ös projektdélután 

2016. július 5-8. ELTE HÖK vezetőképző 

2016. július 21-22. Gólyatábor szervezői napok 

2016. augusztus 29- szeptember 3. Gólyatábor 

2016. szeptember 10. PPK Családi és sportnap 

2016. szeptember 12 – szeptember 21. Rendszeres szociális 

támogatás bírálás 

2016. szeptember 13. Kari Tanács 

2016. szeptember 13-15. Friss képviselők bevonása 

2016. szeptember 16. Pszichológiai Intézeti 

Tanács 

2016. szeptember 20. Kari Tanács 

2016. október 4. Rendkívüli animátor fórum 
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Részletes beszámoló  
Az alakuló küldöttgyűlés óta részt vettem négy Kari Tanácson és két Pszichológiai 

Intézeti Tanácson. A Kari Tanács ülései során a szombathelyi karok csatlakozásának 

részleteiről volt szó, több szak tantervét és nevét módosítottuk, személyi ügyekről döntöttünk. 

Az Intézeti Tanács során is a tantervmódosítás került napirendre kurzus- és 

kreditmódosításokkal. 

Júniusban Palkó Mártont, a Kommunikációs Bizottság elnökét helyettesítettem a 

Rekrutációs bizottsági ülésen, ahol a Pont Ott Parti részleteiről és az ELTEfeszt előkészületeiről 

volt szó, érintve a szórólapozási lehetőségeket és a kari kitelepüléseket az említett programokra. 

Az alakuló küldöttgyűlést követően a frissen megválasztott képviselőkkel, Majláth 

Ákossal, Kreszadló Dórával és Kerekes Zsomborral találkoztam és beszéltük át a Hallgatói 

Önkormányzat működését, alapszabályát és a tisztségekhez tartozó feladatokat, valamint a 

felmerült kérdéseket. A nyári időszak végéig megválasztott tisztségviselőkkel; Drubina 

Boglárkával, Tóth Reginával Jakobovits Lilivel, Kiss Sándorral és Tomku Györggyel, Wéber 

Györggyel és Szobonya Rékával is sor került a bevonásra szeptember második hetében. 

Július első vasárnapjára szerveztük Baranyai Melindával az első HÖK-ös 

projektdélutánunkat a Margitszigetre, mely eső miatt zárt helyen tudott megvalósulni egy kis 

piknikezés keretében. A projektdélután során a bizottságok bemutatták egymásnak a 

munkájukat egy általuk elkészített összefoglaló ábra segítségével. A délután része volt az 

ismerkedés, hiszen sokunknak ez volt az első alkalma ismerkedni egymással a közös munka 

kezdete előtt. Jelenleg Baranyi Melindával és a Gazdasági Bizottsággal karöltve szervezés alatt 

áll a következő projekthétvége, mely egy közös elutazással egybekötött hétvége lesz november 

első hetében. A hétvége során a csapatépítés mellett a szakmai ismeretek elmélyítése a cél. A 

Hallgatói Önkormányzat működésével/ működtetésével kapcsolatos teendőkhöz tartozik, hogy 

szeptember első péntekjén sor került a HÖK iroda átrendezésére, komfortosabbá tételére a nyári 

felújítási időszak után; több tisztségviselő segítségével beüzemeltük az új irodai gépparkot is. 

Július 5. és 8. között részt vettem az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által szervezett 

vezetőképző hétvégén Sarlóspusztán. Az utánpótlásképzés szekcióban az egyetem minden 

Hallgatói Önkormányzatának utánpótlással foglalkozó tisztségviselőjével találkozhattam. A 

szekciók során megosztottuk egymással a különböző karokon folyó utánpótlás-képzési 
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gyakorlatokat és erre támaszkodva szeretnénk összeállítani olyan jó gyakorlatokat, amelyek 

összegzik a különböző módszereket, segítséget nyújtva ezzel a hiányosságok kiküszöbölésére 

és a jelenlegi rendszerek fejlesztésére. 

A karhoz szorosan kapcsolódó tevékenységem ebben az időszakban a PPK Családi és 

Sportnap szervezésének lebonyolítása volt. Már júniusban sor került volna a vasárnap délutáni 

programra, ahol a Hallgatói Önkormányzat az Animátori Kör segítségével a karon dolgozók 

gyerekeinek nyújtott volna mindenféle programlehetőséget. Időjárási nehézségek miatt ez 

áttolódott a szeptemberi szorgalmi időszak első szombatjára, ekkor kisebb létszámban, de az 

Animátori Kör segítségével a programot meg tudtuk valósítani és eredményes, sikeres napról 

tudok beszámolni a visszajelzések alapján. 

A gólyatáborban szervező-koordinátori posztot töltöttem be Farkas-Kovách Rékával 

párban. Ehhez kapcsolódóan részt vettem a szervezői napokon, ahol a gólyatábori program 

összeállításával foglalatoskodtunk és csapatépítést szerveztünk. A gólyatábor során a 

programok lebonyolításának koordinálása tartozott a poszt feladataihoz, kapcsolattartás a 

főszervezőkkel és a koordinátorokkal. 

Szeptember második és harmadik hetében részt vettem a rendszeres szociális 

támogatásra beérkezett pályázatok bírálásában a Diákjóléti bizottság munkájának segítéseként. 

Az elnökségi üléseken részt vettem, fogadóóráimat megtartottam. 

           

                     Soós Alexandra    

                           alelnök  

                    ELTE PPK HÖK  
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A DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA  

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény 

2016. Május 5., 12., 26., Június 9., 23., Július 25., 

Szeptember 8., 15., 22., 29., Október 6. 

Elnökségi ülések 

2016. május 4. HÖOK 

Ösztöndíjműhely 

2016. május 10., június 14., szeptember 13., 

szeptember 20. 

Kari Tanács 

2016. május 11. Kollégiumi ügyekért 

felelős bizottsági tag felkérése 

2016. május 21. Demonstrátori 

pályázatok bírálása 

2016. május 24. KÖB ülés 

2016. május 25., június 9., szeptember 20. KolHÖK Küldöttgyűlés 

2016. május 26. ELTE HÖK 

Küldöttgyűlés 

2016. június 1. ELTE HÖK 

Küldöttgyűlés 

2016. június 2. Esélyegyenlőségi 

referens felkérése 

2016. június 6. Tanulmányi Bizottság 

ülése 

2016. június 7., 2016. szeptember 13. Pszichológia Intézeti 

Tanács ülése 

2016. június 8. EHÖK SZÖB ülés 

2016. június 9. Sportösztöndíj 

pályázatok bírálása 
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2016. június 14. Sportösztöndíj 

pályázatok végleges elbírálása 

2016. június 23. Hallgatói Fegyelmi és 

Etikai Bizottság megbeszélése 

2016. június 23. Hallgatói Fegyelmi és 

Etikai Bizottság tárgyalása 

2016. június 24. EHSZÖB ülés 

2016. július 5-8. ELTE HÖK 

Vezetőképző 

2016. augusztus 1. Egyszeri Közéleti 

Ösztöndíj kiírása 

2016. szeptember 2. Gólyatábor – 

ösztöndíjakról tájékoztató 

tartása + fogadóóra 

2016. szeptember 5-6. Beiratkozás, szociális 

tájékoztató, fogyatékkal élő 

hallgatók beregisztrálása, 

tájékoztatása 

2016. szeptember 8. Utalási listás képzés 

2016. szeptember 8. Rendszeres szociális 

támogatások bírálásáról szóló 

képzés 

2016. szeptember 9., 2016. szeptember 14. ELTE HÖK 

Esélyegyenlőségi Bizottság 

ülése 

2016. szeptember 12-22. Rendszeres szociális 

támogatás pályázatok bírálása 

2016. szeptember 12. – október 7. Tanszergyűjtés 

2016. szeptember 16. KÖB ülés 
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2016. szeptember 19. Rendkívüli szociális 

támogatás pályázatok 

előbírálása 

2016. szeptember 20. EHÖK SZÖB ülés 

2016. szeptember 22. Sportösztöndíj 

pótpályázatok bírálása 

2016. szeptember 23. EHSZÖB ülés 

2016. október 3. EHSZÖB ülés 

2016. október 6. Mindenki Segít nap 

2016. október 9. Hallgatói Kulturális és 

Szakmai pályázatok bírálása 

  

Részletes beszámoló  

Az alakuló küldöttgyűlés után egy teljesen új bizottság kezdte meg munkáját. Jómagam 

mellett Kreszadló Dóra, mint pályázati referens, Békési Zsanett, mint esélyegyenlőségi referens 

és Fibi Rebeka, mint Kollégiumi ügyekért felelős bizottsági tag alkotta a bizottságot. Pár hét 

után Békési Zsanett jelezte, hogy egyéb elfoglaltsága miatt sajnos nem tudja folytatni velünk a 

munkát, helyét Tóth Regina vette át.  

A HÖOK Ösztöndíjműhelyen a központi téma az egy főre jutó jövedelem számítása volt 

a rendszeres szociális támogatás pályázatoknál, illetve az ezzel kapcsolatos egyéb problémákat 

vettük sorra.  

Május 21-én Soós Alexandrával és Kreszadló Dórával részt vettem a demonstrátori 

tudományos pályázatok bírálásában. 

A Kari Ösztöndíj Bizottság elnökeként összehívtam a szükséges üléseket, elkészítettem 

az utalási listákat. Augusztusban kiírásra került az Egyszeri közéleti ösztöndíj pályázat a 

félévre. Szeptemberben pedig az októberi pályázási időszak kiírását készítettük elő a KÖB 

tagjaival, és írtuk ki a pályázatot.  

Júniusban részt vettem a Sportösztöndíj pályázatok bírálásában az EHSZÖB operatív 

bizottságának tagjaként részt vettem. A beérkező pályázatok elbírálása után pótpályázatot 
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javasoltunk, amely szeptemberben lett kiírva, és itt szintén az EHSZÖB operatív bizottsági 

tagjaként vettem részt a bírálásban.  

Június 23-án részt vettem a Hallgatói Fegyelmi és Etikai Bizottság megbeszélésén, 

illetve ez után egy fegyelmi tárgyaláson. A Bizottság egy plágium ügyet tárgyalt. 

Július 5. és 8. között részt vettem az ELTE HÖK Vezetőképzőjén, ahol a szociális 

szekcióban a rendszeres szociális támogatás bírálási gyakorlatairól egyeztettünk, és próbáltuk 

még egységesebbé tenni ezeket. Emellett megterveztük a rendkívüli szociális támogatás 

egységesítését és bírálási gyakorlatát is.  

Jelen voltam az ELTE PPK Gólyatáborában is, ahol szeptember 2-án Kreszadló Dórával 

szociális tájékoztatót tartottunk a hallgatóknak, majd Tóth Reginával kiegészülve egy 

fogadóórát is, ahol a hallgatók a felmerülő kérdéseiket feltehették nekünk.  

Hasonló, csak egy kicsit bővebb tájékoztatókat tartottam a beiratkozáson is. A 

tájékoztatók között Fibi Rebekával és Kreszadló Dórával válaszoltunk a hallgatók felmerülő 

kérdéseire. Emellett Tóth Regina Solymosi Katalinnal, karunk Fogyatékosügyi 

Koordinátorával végezte a fogyatékkal élő hallgatók beregisztrálását, illetve tájékoztatták őket 

a lehetőségeikről.  

Szeptember 8-án Kreszadló Dórával, Tóth Reginával, Fibi Rebekával és Soós 

Alexandrával részt vettem a rendszeres szociális támogatások bírálásáról szóló képzésen, ahol 

a bírálás fontos gyakorlatairól, illetve menetéről volt szó. Majd Kreszadló Dórával részt vettem 

a HPO által szervezett utalási listák összeállításáról szóló képzésen. 

Szeptember 12-22 között lezajlott a rendszeres szociális támogatás pályázási időszaka. 

A beérkező kérvényeket időben elbíráltuk. A beérkező hallgatói panaszokra igyekeztem minél 

előbb reagálni, az e-mailekre minél gyorsabban válaszolni. Az október 3-ai EHSZÖB ülés előtt 

továbbítottam a korrekciókat Bencze Norbertnek, az ELTE HÖK szociális alelnökének.  

Október 6-án megrendezésre került a 3. Mindenki Segít nap, amelynek során a hallgatók 

ellátogathattak különböző helyszínekre, és önkéntes munkát végezhettek. A rendezvény 

szervezésében és lebonyolításában az egész bizottság részt vállalt. A rendezvényre érkező 

hallgatók a visszajelzések alapján jól érezték magukat.  
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Az ELTE HÖK elnöksége a szeptember 28-ai ülésén megválasztott a Kulturális és 

Szakmai pályázatok bírálójának. Ennek eredményeképpen október 9-én Oláh Jánossal, aki a 

másik bíráló lett, visszaküldtük hiánypótlásra a beérkező pályázatokat. 

Az eseménynaptárban feltüntetett üléseken és az elnökségi üléseken részt vettem, 

fogadóóráimat megtartottam. 

   

                  Puju J. Robin  

           elnök  

  Diákjóléti Bizottság      

ELTE PPK HÖK  
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A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA  

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény 

2016. Május 5., 12., 26., Június 9., 23., 

Július 25., Szeptember 8., 15., 22., 29., 

Október 6. 

Elnökségi ülések 

2016. május 3. Pszichológia Intézeti Tanács 

2016. május 3. Alakuló Küldöttgyűlés 

2016. május 5. ELTE HÖK Gazdasági Bizottsági ülés 

2016. május 10. Gólyatábor főszervezői és 

koordinátori megbeszélés 

2016. május 26. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

2016. május 27. Gólyatábor főszervezői és 

koordinátori megbeszélés 

2016. június 1. ELTE HÖK Alakuló- és tisztújító 

Küldöttgyűlés 

2016. június 7. Pszichológia Intézeti Tanács 

2016. június 14. Kari Tanács 

2016. július 3. PPK HÖK Projekt délután 

2016. július 5-8. ELTE HÖK Vezetőképző 
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2016. július 26. Pont Ott Party 

2016. augusztus 19. Gólyatábor főszervezői megbeszélés 

2016. augusztus 23. Gólyatábor főszervezői és 

koordinátori megbeszélés 

2016. augusztus 24. Gólyabál főszervezői megbeszélés 

2016. augusztus 29-szeptember 4. Gólyatábor 

2016. szeptember 13. Kari Tanács 

2016. szeptember 13. ELTE HÖK Gazdasági Bizottsági ülés 

2016. szeptember 13. Gólyabál főszervezői megbeszélés 

2016. szeptember 16. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

2016. szeptember 20. Kari Tanács 

2016. október 4. Animátor Fórum 

 

Bizottsági tag 

Időpont Esemény 

2016. június 1. ELTE HÖK Alakuló- és tisztújító Küldöttgyűlés 

2016. június 7. Pszichológia Intézeti Tanács 

2016. július 3. PPK HÖK Projekt délután 

2016. szeptember 8., 12. ELTE HÖK Ellenőrző Bizottsági ülés 

2016. szeptember 13. ELTE HÖK Gazdasági Bizottsági ülés 
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2016. szeptember 27. Pszichológia Intézeti Tanács 

  

Részletes beszámoló  

Tavasz végén legfontosabb feladataim közé többek között a gólyatábor szervezési 

folyamatai tartoztak. Bejártuk az esemény helyszínét, kiválasztásra kerültek a stáb vezetői, 

illetve a szervezői stáb tagjai. Miután megírtuk a gólyatábor műszaki specifikációját és 

kihirdetésre került a nyertes rendezvényszervező cég, nekiállhattunk az operatív munkának. 

Elkészítettük a gólyarendezvényeink (gólyatábor, gólyahét) előkészítő táborainak 

megrendelőit, és megkezdődött a gólyaprogramok kitalálása, színesítése, pontosítása az 

előkészítő táborok során. A rendezvényszervező cég előírásainak megfelelően megtörtént a 

különböző teljesítési határidők lefixálása, a táborhoz szükséges eszközök beszerzése, valamint 

az eszközök szállítása. Szoros együttműködésben dolgoztunk az ELTE HÖK-kel, valamint az 

ELTE Szolgáltató Központtal. Többször is egyeztettünk a koordinátorokkal a gólyatábori 

szervezést illetően, ennek köszönhetően a helyszíni problémákat rugalmasan tudtuk kezelni a 

szervezői stábbal, a céggel, valamint az egyetemi közalkalmazottal együttműködve. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy a tábor sikeresen lezajlott.  

 A gólyatábor szervezése közben a gólyahétre is igyekeztünk fókuszálni, a szükséges 

kellékeket beszereztük, a programokat egyeztettük a gólyaprogram felelőseivel. Gólyahetünk 

nagy népszerűségnek örvendett annak ellenére, hogy szervezőink nem voltak felkészülve 

ekkora érdeklődésre. Gördülékenyen és kreatívan megoldották a felmerülő problémákat. 

 A gólyatábor előtt már nekiláttunk az idei gólyabál megszervezésének is, amely ebben 

az évben az ELTE TÁTK-val kerül megrendezésre. Már megírásra került a rendezvény műszaki 

specifikációja, részletesen kidolgoztuk a rendezvény tematikáját, illetve költségvetését. 

Jelenleg a nyertes cég kihirdetésére és az operatív munkálatok megkezdésére várunk.   

 A gazdasági bizottsági ülések ettől a félévtől havi rendszerességgel zajlanak. A 

gólyatáborokon kívül sok szó esett az iskolaszövetkezeti utalásokról, egy általános, karok 

közötti költségvetés tervezet kialakításáról, illetve egy gazdasági kisokos megvalósításáról. 

Minden célkitűzésnek konkrét határidőt szabtunk, így a kari HÖK-ök gazdasági bizottságai 

szoros együttműködésben dolgoznak egymással. 
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 Ebben az évben a forrásallokációs modell szerint egy nagyobb összeg lett megszavazva 

a HÖK-ünk számára, amivel a továbbiakban is igyekszünk jól gazdálkodni. A nyár folyamán 

megvalósult az új nyomtatónk beszerzése, illetve az egész számítástechnikai gépparkunk 

megújult. Július végén leadásra került az új keretszerződéssel rendelkező cég számára az irodai 

közbeszerzésünk, amely sajnos sem a gólyatábor, sem a gólyahét idejére nem érkezett meg. 

Reményeink szerint hamarosan rendeződnek a közbeszerzés terén felmerült problémák. 

 A nyár folyamán sor került még július 5-8. között a Sarlóspusztán tartandó ELTE HÖK 

Vezetőképzőre is. A gazdasági szekcióban  lehetőség nyílt a kari HÖK-ök gazdasági ügyeket 

érintő tapasztalatcseréjére, a rendezvényes szekcióval való közös beszélgetésre, szorosabb 

együttműködést lehetővé tevő célkitűzések megvitatására, közös rendezvények 

megszervezésének tisztázására, alapvető gazdaságis feladatok átbeszélésére, illetve a 

Szolgáltató Központ vezetőivel való beszélgetésre is. Nagyon hasznosnak és sikeresnek 

bizonyult a vezetőképző. 

Tavasszal a Gazdasági Bizottság új bizottsági taggal bővült Radics Alexandra 

személyében. Többszöri megbeszélések során igyekeztem bevezetni a bizottság legfontosabb 

tudnivalóiba és felvázolni a jelenlegi működésmódot. Feladatunk a kölcsönös együttműködés 

kialakítása volt, illetve a három árajánlatos szerződések felügyelete, teljesítési igazolások 

elkészítése. 

Az elnökségi üléseken részt vettem, fogadóóráimat megtartottam. 

 

Bizottsági tag, Radics Alexandra munkájáról 

Májusban kezdtük meg közös munkánkat Alexandrával, a három árajánlatok bekérése 

az ő feladatai közé tartozik. Tördelőszerkesztő kereséséhez, illetve a diplomaosztó 

dekorációhoz szükséges anyagok rendelésénél valósult ez meg a nyár elején. 

Jelenleg a HÖK tisztségviselői számára rendelt póló, és a novemberben tartandó 

Vezetőképző hétvége szállását biztosító ajánlatok bekérése zajlik.   

           

                    Madari Regina  
elnök  

                 Gazdasági Bizottság  

                 ELTE PPK HÖK   
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A KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA  

  

Eseménynaptár  

Időpont Esemény 

2016. Május 5., 12., 26., Június 9., 23., Július 25., Szeptember 

8., 15., 22., 29., Október 6. 

Elnökségi ülések 

2016. szept. 16. ELTE HÖK 

Küldöttgyűlés 

2016. júl. 5.-8. ELTE HÖK 

vezetőképző 

2016. szept. 14., szept. 28. EHSKB ülés 

2016. máj. 10., jún. 14., szept 13. Kari Tanács 

2016. szept. 21. Rekrutációs 

Bizottsági ülés 

2016. szept. 14. PPK HÖK 

Kommunikációs Bizottsági 

ülés 

 

Részletes beszámoló  

A legutóbbi küldöttgyűlés óta a Kommunikációs Bizottságban tagcsere történt, mivel 

Tóth Lúcia befejezte tanulmányait, ezért június 22-én Jakobovits Lili vette át a feladatait. 

Július 5. és 8. között részt vettem az ELTE Hallgatói Önkormányzata által szervezett 

vezetőképzőn, ahol a kommunikációs szekcióban foglalkoztunk a Hallgatói Önkormányzat 

kommunikációs kampányai során leggyakrabban használt kommunikációs csatornák 

hatékonyabbá tételével, valamint az alternatív kommunikációs stratégiák egyetemi 

alkalmazásával, alternatív közösségi terek használati módjaival.  

A nyári olimpiai játékokra két PPK-s hallgató (Kapás Boglárka és Márton Anna) is 

kvalifikálta magát, nekik összeállítottunk egy meglepetés ajándékcsomagot, ami többek között 
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tartalmazta a hallgatók által küldött jókívánságokat és Dékán Úr személyes jókívánságát is, 

videó formájában.  

A ponthatárok kihirdetésére elkészítettem az alap- és mesterszakos csoportokat, 

valamint a gólyatábor hirdetésében is aktívan közreműködtünk. Kerekes Zsombor bizottsági 

tagom színvonalas videókat készített a gólyatábor és a gólyahét népszerűsítésére, ezen kívül a 

kari események fényképes dokumentációját is végezte (pl.: diplomaosztó, Társas Est).  

A félév elején tartottuk bizottsági ülésünket, ahol főbb feladatainkat a következőkben 

határoztuk meg: mivel a sportszervező és a rekreációszervezés és egészségfejlesztés szak 

összeolvad, ezért a felvételizőknek szeretnénk készíteni egy videót, ami bemutatja az új szakot, 

valamint az alagsori HÖK iroda egyhangú folyosóját is fel szeretnénk díszíteni a PPK-hoz 

kapcsolódó fényképekkel. A karon kialakult identitás megőrzése szintén kiemelt pont, ennek 

érdekében több fotós napot is szeretnénk tartani, ahol a téma iránt érdeklődő hallgatók 

ismereteit mélyítenénk el. 

Az ELTE Hallgatói Sajtó és Kommunikációs Bizottság eddigi ülésein részt vettem, ahol 

két kiemelt projekteken dolgozunk: készülőben van egy mobilalkalmazás, aminek a tervezett 

megjelenése 2017. szeptember, ennek részleteiről folyamatosan egyeztetünk, valamint egy, az 

összes ELTE hallgató véleményét monitorozó kérdőív összeállításán is munkálkodunk. 

A honlapot az aktualitásoknak megfelelően folyamatosan frissítettem, a hozzám 

beérkező hallgatói és oktatói kéréseket, kérdéseket kezeltem, valamint a többi bizottság 

eseményeit hirdettem (Mindenki Segít Nap, Tanszergyűjtés, PPQ, Slam Poetry Est stb.). A 

bizottságom segítségével a plakátoló felületeket és a zöld hirdetőtáblákat folyamatosan 

karbantartottuk. A szakmai fejlődés szempontjából külsős előadáson is részt vettünk, az MTT 

Media „A jövő digitális trendjei” c. előadását a helyszínen tekintettük meg.  

Az elnökségi üléseken részt vettem, fogadóóráimat megtartottam.        

     

Palkó Márton 

             elnök  

             Kommunikációs Bizottság  

             ELTE PPK HÖK  
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A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA  

Eseménynaptár  
 

Dátum  Esemény 

2016. Május 5., 12., 26., Június 9., 23., Július 25., 

Szeptember 8., 15., 22., 29., Október 6. 
Elnökségi ülések 

2016. május 17-22. Leideni diákcsoport fogadása 

2016. május 19. Főmentori ülés 

2016. május 26. 
Nemzetközi Kapcsolatok és 

Projektek Bizottsági ülés 

2016. június 6. Külügyi Bizottsági megbeszélés 

2016. június 7. 
ELTE HÖK Külügyi Bizottsági 

ülés 

2016. június 8. ESN ELTE Közgyűlés 

2016. június 9. ELUP Képviselői találkozó 

2016. június 16. Hivatalos bizottsági elnök felkérés 

2016. június 18. Mentortalálkozó 

2016. június 19. Nemzetközi Hírlevél kiküldése 

2016. június 21.  Hivatalos bizottsági tag felkérés 

2016. július 15. ELUP Diplomaosztó 

2016. július 15. 
ESN ELTE programtervező 

találkozó 

2016. augusztus 6. Külügyi Bizottsági megbeszélés 

2016. szeptember 1. ELUP Welcome Day-Gólyanap 

2016. szeptember 1-9. ESN ELTE Orientation Days 
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2016. szeptember 2. PPK Gólyatábori látogatás 

2016. szeptember 7. 
ELTE HÖK Külügyi Bizottsági 

ülés 

2016. szeptember 7. ESN ELTE Közgyűlés 

2016. szeptember 9. A HÖK honlap bővítése 

2016. szeptember 13. Külügyi Bizottsági megbeszélés 

2016. szeptember 14. 
A Perspektívába nemzetközi rovat 

írása 

2016. szeptember 17-18. ESN Welcome Weekend 

2016. szeptember 18. Nemzetközi hírlevél kiküldése 

2016. szeptember 19-24. Mentorfelvételi jelentkezési időszak 

2016. szeptember 20. ESN Community Sport Day 

2016. szeptember 21. ESN Pub Crawl 

2016. szeptember 22. 
Erasmus7 eseményeinek 

koordinálása 

2016. szeptember 26-29. Mentorfelvételi elbeszélgetések 

2016. szeptember 26-október 7. ELUP képviselő jelentkezés 

2016. szeptember 28. Főmentori ülés 

2016. szeptember 30. Mentorképzés 

2016. október 1. ESN ELTE csoporttalálkozó 

2016. október 2. Mentortábor szervezői megbeszélés 

2016. október 6. 
Nemzetközi Kapcsolatok és 

Projektek Bizottsági ülés 

2016. október 6. ESN International Dinner 
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Részletes beszámoló  

Bizottsági munka 

Üllei Kovács Zsuzsanna június 16-án adta át hivatalosan a Külügyi Bizottság elnöki 

feladatait, ezenkívül július 26-án az ELUP diplomaosztó eseményen tartott beszédet. A 

bizottság június 7-én, augusztus 6-án és szeptember 13-án tartott megbeszéléseket, amelyben 

felkészültünk az elkövetkező eseményekre, és megterveztük, milyen programokat szeretnénk a 

félév során szervezni a magyar, illetve a nemzetközi hallgatóknak. A havi rendszerességű 

Nemzetközi hírlevelet szeptembertől Drubina Boglárka, Külügyi Bizottsági tag küldi ki. 

 

Mobilitási pályázatok 

Május 26-án elbíráló ülést tartott a Nemzetközi Kapcsolatok és Projektek Bizottsága, 

ahol a kar hallgatói és oktatói szakmai pályázatairól hoztak döntéseket.  

Szeptember 1. és 29. között zajlott az Erasmus+ pótpályázat, amely során a hallgatók 

tanulmányi útra és szakmai gyakorlatra jelentkezhettek azokra a helyekre, amelyek a februári 

pályázási időszakból megmaradtak. A pótpályázaton összesen 21 PPK-s hallgató adta be a 

jelentkezését (15-en tanulmányi útra, 6-an pedig szakmai gyakorlatra), akik közül a Nemzetközi 

Bizottsági ülésen 20 fő számára megítéltük a támogatást. 

 

Csereprogramok 

Május végén egy leideni pszichológia hallgató csoport látogatott a PPK-ra, akiknek a 

Külügyi Bizottság aktívan részt vett a fogadásában. Az általunk szervezett programok közé 

tartozott a dékáni köszöntőbeszéd, egy Krekó Péter által tartott angol nyelvű előadás, illetve 

egy tárlatvezetés az ELTE egyetemi könyvtárában. 

A nyár folyamán elkezdtük aktívan szervezni az idei tanév cserepogramját, melyben a 

berlini Humboldt Egyetem lesz a partnerünk. A német diákok elszállásolására november 15-

20. között kerül sor, a magyar diákok pedig április 25-30.-ig utaznak ki Berlinbe. A program 

pszichológia szakos hallgatóknak szól majd, és a napokban a HÖK honlapján, Facebook oldalán 

és a szakos csoportokban fogjuk elkezdeni a meghirdetését. 
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Mentorkör 

Fontos célunk  a mentorok csapatának szorosabbra kovácsolása, hogy az egyre növekvő 

számú nemzetközi hallgatókat erős csapatként tudjuk fogadni és segíteni. Június közpén 

kötetlen találkozót tartottunk a PPK-s mentoroknak, amelynek sikerén felbuzdulva október 20-

án fogjuk tartani a következő találkozónkat, ezúttal társasjátékos, csapatépítő estét szervezünk.  

Másik kiemelt célunk volt, hogy nagy mértékben bővítsük a mentorok létszámát, hiszen 

sok mentorunk ebben a félévben utazott Erasmus tanulmányi útra, így a közel 180 mentorért 

jelentkező nemzetközi hallgatót végül 40 mentor között kellett felosztanunk. Annak érdekében, 

hogy a következő félévekben kevésbé terheljük le a mentorokat, a szokottnál korábban 

szerveztük meg a mentorfelvételit. A Szeptember 19 és 24 közötti pályázati időszakban 37-en 

jelentkeztek mentornak, akikkel találkoztunk személyes elbeszélgetés céljából. A közülük 

felvett 35-nek szeptember 30-án tartottunk képzést, ahol játékos keretek közt elsajátíthatták a 

legfontosabb mentori tudnivalókat (ehhez frissített információs anyagot írtunk össze a 

számukra), és csapatépítő játékokkal is közelebb hoztuk őket egymáshoz. A mentorképzés után 

a régi mentorokkal együtt összetartásra került sor.  

A félév során a PPK eddig két ESN ELTE programot szervezett, a Pest Pub Crawlt és az 

International Dinnert, melyek sikeresen lezajlottak és pozitív visszajelzéseket kaptunk róluk. A 

következő PPK-s ESN esemény a  Buda Pub Crawl lesz. 

A főmentori ülésekre minden második szerdán kerül sor, melyen Pesthy Orsolya 

főmentorként vesz részt. Az idei mentortábor október 21-23-ig fog tartani, melyet  az ESN 

ELTE csapata jelenleg aktívan szervez. 

 

Teljesképzéses nemzetközi hallgatók érdekképviseleti rendszere 

A tavaly megválasztott tíz képviselővel továbbra is rendszeres kapcsolatban állunk. 

Együtt szerveztük meg a nagysikerű ELUP Welcome Day eseményt, amelynek fő célja az volt, 

hogy csapatépítő játékokon keresztül az újonnan érkező nemzetközi hallgatók 

megismerkedjenek egymással és integrálódjanak a PPK nemzetközi közösségébe. 

Szeptember 26-án elindítottuk a jelentkezési időszakot az ELUP Képviselői pozíciókra, 

melyet Facebook eseménnyel és személyes előadással népszerűsítettünk. A végleges határidő 
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lejártáig, október 7. éjfélig az öt évfolyamról összesen tizennégyen pályáztak a pozíciókra; az 

október 13-án induló választáson a hallgatók a Neptunon keresztül választhatják ki azokat  a 

hallgatótársaikat, akiket meg szeretnének bízni évfolyamuk érdekképviseletével. Az új 

képviselőkkel kiemelt célunk lesz az, hogy minél több közös programot szervezzünk a 

nemzetközi és a magyar hallgatóknak egyaránt. 

 

Nemzetköziesítés 

A nemzetközi lehetőségek és a Mentorkör népszerűsítését már a gólyatáborban 

megkezdtük, ahol előadásokat tartottunk, később pedig a Külügyi standnál válaszoltuk meg a 

hallgatók nemzetközi programokhoz kapcsolódó kérdéseit. 

A félév elején összegyűjtöttük és feltöltöttük a PPK HÖK honlapjára öt hallgató 

tanácsait, akik már voltak Erasmus tanulmányi úton, abban a reményben, hogy ez a kiutazásra 

készülődő, és a jelentkezés iránt érdeklődő hallhatóknak egyaránt segítségére lesz. 

Szeptember 22-én a PPK-n az Erasmus7 keretei között két rendezvényt szerveztünk a 

hallgatók mobilitási kedvének serkentésére; délelőtt az Erasmus-koordinátor tartott tájékoztatót 

az ösztöndíjprogramról, délután pedig négy volt Erasmus-os hallgatóval folytathattak kötetlen 

beszélgetést az érdeklődők. A februári pályázási időszakban is több ilyen alkalmat tervezünk, 

ahol a hallgatóknak a hivatalos tájékoztatáson kívül személyes tanácsokat, tapasztalatokat is 

mondunk. 

A Perspektíva tavaly elindult nemzetközi rovatába továbbra is toborozzuk a nemzetközi 

hallgatókat, akik szívesen számolnak be a magyar diákoknak budapesti tapasztalataikról. A 

szeptemberi lapzártára rendhagyó módon a Külügyi Bizottság írta a nemzetközi cikket, azonban 

ebben is külföldi hallgatókat szólaltattunk meg. 

Az elnökségi üléseken részt vettem, fogadóóráimat megtartottam. 

 

Vértes Sára 

 elnök  

Külügyi Bizottság  

ELTE PPK HÖK  
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A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA  

  

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény 

2016. Május 5., 12., 26., Június 9., 23., 

Július 25., Szeptember 8., 15., 22., 29., 

Október 6. Elnökségi ülések 

2016. május 6. Maratoni Szülői értekezlet 

2016. május 9. Verselj TE! 

2016. május 10. Kari Tanács 

2016. május 12. Kari buli 

2016. május 12. Célzási alapismeretek III. 

2016. június 1-3. Animátor Elbeszélgetés 

2016. június 6. Bizottsági ülés 

2016. június 14. Kari Tanács 

2016. június 22. Animátor Fórum 

2016. július 3. HÖK csapatépítés 

2016. július 5-8. ELTE HÖK Vezetőképző 

2016. július 20-22.  Gólyatábor szervezői napok 

2016. július 26. Diplomaosztó 

2016. augusztus 23. Gólyatábor főszervezői megbeszélés 

2016. augusztus 24. TáTK Gólyabál megbeszélés 

2016. augusztus 29- szeptember 4. Gólyatábor 

2016. szeptember 5. Gólya PPQ 

2016. szeptember 6. Kertmozi 

2016. szeptember 8. PPK G7-GT after 

2016. szeptember 12. Bizottsági ülés 

2016. szeptember 13. Gólyabál megbeszélés 

2016. szeptember 13. Kari Tanács 

2016. szeptember 20. Kari Tanács 

2016. szeptember 20. 5vös5 

2016. október 3. Verselj TE! 
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2016. október 5. Animátor Fórum 

2016. október 7-9. Bevonó tábor 

2016.október 10. PPQ 

  

Részletes beszámoló  

A továbbiakban összefoglalnám a Rendezvényszervező Bizottság munkáját, az elmúlt 

Küldöttgyűlés óta. 

A maratoni szülői értekezlet az animátor képzés egyik utolsó összefoglaló találkozója. Ezen a 

napon Fakas-Kovách Réka és a szülők megosztották egymással tapasztalataikat, 

észrevételeiket, kimondott hangsúlyt fektetve a jövőben rejlő lehetőségekre és a gólyatábor, 

gólyahét szervezői stábjába való kiválasztás szempontjaira.  

A gólyatábor stáb összeállítása után, az eddigieknek megfelelően sor került az animátorokkal 

való személyes elbeszélgetésre, ahol mindenki lehetőséget kapott értékelni az elmúlt évet és 

ezen alkalommal kerültek felkérésre a gólyatábor és a gólyahét szervezői is. A beszélgetések 

lebonyolításában Farkas-Kovách Rékával és Kövecses Grétával vettünk részt.  

Az Animátori Kör június 22-én tartotta félév végi fórumát, ahol a bizottság tagjai összefoglalták 

munkájukat és a kört érintő több kérdésben is döntés született. A veterán animátorok választását 

illetőleg, mindenki elfogadta, hogy az a gyakorlat váljon rendszeressé, hogy a szerv és az 

idősebb évfolyamok által delegált, már veterán animátorokból álló veterán választó bizottság 

dönt az oklevelet átvevők névsoráról. A fórumon elhangzott még, hogy a következő gólyabált 

szándékunkban áll egy ELTE-s karral együtt megrendezni. Ezért alternatív módokon kell 

erősíteni az animátorok és a senior gárda kapcsolatát, ilyenek lehetnek a közös bulik, 

összetartások, kocsmatúrák. 

Majláth Ákos szervezésében első alkalommal valósult meg a Verselj TE! felolvasó est, amit az 

előző tanévben hoztunk létre hagyományteremtő szándékkal. Örömünkre szolgál, hogy az 

esemény folyamatosan fejlődik és minden alkalommal egyre több lelkes felolvasó jelentkezik 

és egyre több érdeklődő jön el ezekre, a hétfő esti rímekkel teli órákra. Házigazdaként az IZU 

épületében található LelkiFröccs Garden szolgált. Az animátorok segítségével a kari 

diplomaosztón szolgáltattuk a dekorációt és hangosítást. 
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Régi hagyománnyal rendelkező PPK Pub Quiz újabb állomásai kerültek lebonyolításra. 

Májusban az egész évi versengést lezáró alkalomra került sor, szeptember elején, pedig 

kimondottan a gólyáknak készülő alkalom következett. Mindkét estén a Hétker Pub szolgált 

helyszínként. 

Kiss Sándor az animátorok segítségével, még a Kazy felújításának megkezdése előtt, rendbe 

rakta a HÖK raktárát. Elkészült egy leltár a raktárban található eszközökről, annak érdekében, 

hogy jobban nyomon követhető legyen, melyik rendezvénynek milyen szükséges kellékei 

vannak.  

Kiss Sándor és Majláth Ákos első alkalommal vehettek részt bizottsági ülésen június 6-án. Ezen 

alkalommal betekintést nyerhettek a HÖK szervezetének felépítésébe, illetve a bizottság 

megfogalmazta az elkövetkezendő időszak terveit. 

Július 5-8. között több hallgatótársammal együtt részt vehettem az ELTE HÖK Vezetőképző 

táborában Sarlóspusztán. Kövecses Gréta a sportos, én a rendezvényszervező szekciókon 

vehettünk részt. Az első nap közös önismereti és időgazdálkodást tanító tréningje után, 

mindenki a saját szakterületének megfelelő csoportban folytathatta a munkát. Én az egyetem 

többi karáról érkezett rendezvényekért felelős személyekkel töltöttem ezeket az alkalmakat. A 

hátralévő két nap folyamán összesen három, körül-belül három órás közös gondolkodási 

lehetőség volt. Megfogalmaztuk azokat a problémákat, amelyekkel a legtöbben naponta 

megküzdenek és megosztva egymással saját tapasztalatainkat, bevált gyakorlatainkat, 

próbáltunk megoldásokat találni. Fazakas Áron EHÖK tisztségviselő kikérte véleményünket 

egy közös ELTE-s bulival kapcsolatban. Alapvetően mindenki pozitívan fogadta az ötletet, 

mert az előzetes beszélgetések alkalmával is sokszor felmerült az egyetemi identitás hiánya, 

hogy inkább külön kari programok vannak és kevés az együttműködés a kari HÖK-ök között. 

A megfelelő egyetemi légkör megteremtéséért jött létre  két olyan alkalom is, ami minden 

ELTE-s hallgatónak szólt. Június 23-én az Évzáró buli a Dürer Kertben és szeptember 22-én a 

Szemeszternyitó a Corvin Clubban. A közös munkában nagy előrelépést jelentett, hogy 

kifejezésre került szándékunk, miszerint a TÁTK-val együttműködve szeretnénk megszervezni 

a következő gólyabálunkat. Az elkövetkezendő hónapokban két alkalommal is egyeztettünk a 

TÁTK HÖK tisztségviselőivel. Az egyik alkalommal megírásra került a bál műszaki 

specifikációja, aminek részleteit figyelembe vette az egyetem, amikor kiírásra került a 
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gólyabálok megrendezési jogáról döntő pályázat. Előzetes kalkulációk alapján kiszámoltuk a 

jegyárakat, kifejeztük igényeinket az este fellépőjét illetően, átgondoltuk a technikai igényeket 

illetve a helyszínt és egyéb szolgáltatásokat, amelyekkel a lehető legjobb élményben 

részesíthetjük az elsőéves hallgatókat. Továbbá a vezetőképző tábor ideje alatt találkoztunk 

először a gólyatáborok megrendezési jogát elnyerő BME Szolgáltató Kft. képviselőivel. 

A bizottság minden tagja aktívan kivette részét a gólyatábor megszervezésében: Farkas-Kovách 

Réka szervező koordinátor, Kiss Sándor csoportvezető, Kövecses Gréta sportnap felelős, 

Majláth Ákos dekoráció felelősként segítette a rendezvény sikeres megvalósulását. A munka 

első állomása a július 20-22. között megtartott gólyatábor előkészítő tábor volt, amelynek első 

napján a szervezői stáb külön csoportokban dolgozhatott a Grund udvarán. Másnap indultunk 

Szolnokra, ahol feszített tempójú munka várt ránk. Másfél nap alatt kidolgoztuk pontosan 

milyen teendőink lesznek a szervezői napokon. Az előkészítő tábor és a gólyatábor szervezői 

napjai között eltelt egy hónapban aktívan folytatódott a megkezdett munka. Én a tábor másik 

két főszervezőjével, Baranyai Melindával és Madari Reginával egyeztettem, illetve vettünk 

részt közösen a megbeszéléseken. Augusztus 29-én utaztunk le ismét a szolnoki táborba. A 

szervezői napok alkalmával Majláth Ákos vezetésével a stáb kidekorálta a helyszínt a fantasy 

témának megfelelően. Augusztus 31-én megérkeztek a gólyák. Farkas-Kovách Réka a 

programok zavartalan és minőségi lebonyolításáért felelt és tartotta a kapcsolatot a szervezői 

stábbal és a főszervezők között. 

Kiss Sándor a piros csapat vezetőjeként segítette egész héten a gólyatábor sikeres 

megrendezését. Kövecses Gréta a spotnap felelőseként felügyelte a tökéletes megvalósítást. Én 

a koordinátorokkal és a főszrevezőkkel közösen hoztuk meg az előre nem látható problémák 

megoldását. Folyamatosan tartottam a kapcsolatot a tábor gondnokával, tulajdonosával. 

Munkánkat segítette és felügyelte is, az ELTE-t képviselő közalkalmazott és a BME Szolgáltató 

KFT. helyszíni megbízottja. 

Úgy gondolom, hogy a tábor sikerességét mi sem bizonyítja jobban, hogy a gólyahéten 

eddig még nem tapasztalt érdeklődéssel kellett, hogy szembenézzenek a szervezők. Ezen 

szervezői stáb tagjaként Majláth Ákos megszervezte a már említett gólya PPQ-t és az IZU 

udvarán egy kertmozit. Mindkét esemény nagy sikerrel zárult. Én a gólyatábort és a gólyahetet 
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lezáró PPK G7-GT After party létrehozásán dolgoztam. Végezetül a Toldi Klub biztosította a 

helyszínt, a zenéért pedig Barta Norbert felelt. Az este kezdeteként levetítésre került a 

mediagroup produkciója, a GT after video. A rendezvényen végül több, mint 350 PPK-s 

hallgató vett részt, ami az elmúlt évek legmagasabb részvételi számának mondható. 

Szeptemberben elindult az animátori képzésre való jelentkezés, amely 23-án este lezárult. 

Örömmel vettük tudomásul, hogy közel 110 lelkes hallgató küldte el jelentkezését. Ennek 

megfelelően az október 7-9. között megtartott Bevonó táborban 125 fő vett részt, egyenlő 

számban animátorok és leendő képződők, a Mátrában található Sástó táborában. 

Az elnökségi üléseken részt vettem, fogadóóráimat megtartottam. 

                Lanku Máté    

              elnök  

                 Rendezvényszervező Bizottság  

                 ELTE PPK HÖK  
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A TANULMÁNYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA  

  

Eseménynaptár  
 

Időpont Esemény 

2016. Május 5., 12., 26., Június 9., 23., Július 

25., Szeptember 8., 15., 22., 29., Október 6. 

Elnökségi ülések 

2016. május 9. Kreditátviteli Bizottság ülése 

2016. május 10. Kari Tanács 

2016. május 11. ESI Intézeti Tanács és Értekezlet 

2016. május 22. Adj Hangot a Véleményednek 

kérdőív lezárása 

2016. május 23. Köztársasági ösztöndíj 

pontrendszeréről és kiírásáról való 

egyeztetés 

2016. május 26. Delegált értekezlet 

2016. május 26. ELTE HÖK KGY 

2016. június 1. Tudományos referens felkérése 

2016. június 1. ELTE HÖK Alakuló- és tisztújító 

Küldöttgyűlés 

2016. június 3. ELTE HÖK TB ülés 

2016. június 6. Kari TB ülés 

2016. június 14. Kari Tanács 

2016. június 15. A tudományos referensi tisztséggel 

járó feladatok átadása az újonnan felkért 

tisztségviselőnek 

2016. június 27. Köztársasági ösztöndíj pályázási 

határideje 
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2016. június 29-július 1. Köztársasági ösztöndíjra beérkezett 

pályázatok bírálata 

2016. július 3. HÖK-ös összetartás 

2016. július 5-8. ELTE HÖK vezetőképző 

2016. július 19. ÚNKP pályázatok bírálata 

2016. július 21. Kari Felvételi és Felülvizsgáló 

Bizottság ülése 

2016. július 25. Szakos Hallgatói Érdekképviselők 

felkérése és képzése 

2016. július 29-31. Gólyahét előkészítő tábor 

2016. augusztus 21. Gólyahét helyszínein terepbejárás 

2016. augusztus 31-szeptember 4. Gólyatábor 

2016. szeptember 1-3. Beiratkozás 

2016. szeptember 5-6. Beiratkozás 

2016. szeptember 5-8. Gólyahét 

2016. szeptember 9-11. Tanári Napok 

2016. szeptember 12. Kari TB 

2016. szeptember 13. Kari Tanács 

2016. szeptember 13. Tudományperspektíváról való 

egyeztetés 

2016. szeptember 13. Megbeszélés az ELTE HÖK 

Tanulmányi alelnökével 

2016. szeptember 14. HÖK TB ülés 

2016. szeptember 14. HÖK integrációs beszélgetés 

2016. szeptember 16. ELTE HÖK KGY 

2016. szeptember 20. Kari Tanács 

2016. szeptember 20. Szakos Hallgatói Érdekképviselők 

ülése 
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2016. szeptember 21. Gólyahét visszacsatolása 

2016. szeptember 22. ELTE HÖK TTB ülés 

2016. szeptember 26. Kreditátviteli Bizottság ülése 

2016. szeptember 27. Tanári Hallgatói Fórum 

2016. szeptember 27. Delegált értekezlet 

2016. szeptember 30. Minőségbiztosítási Bizottság ülése 

2016. október 1-9. Delegált Képzés jelentkezés 

2016. október 3. Kari TB ülés 

2016. október 3. HÖK TB ülés 

2016. október 4. Animátor fórum 

  

Részletes beszámoló  

Május 22-én lezárult az Adj Hangot a Véleményednek című kérdőív adatgyűjtése, amely 

az oktatói munka minőségét igyekezett felmérni a hallgatók visszajelzései alapján. A 

kiértékelésről megbeszélést folytattunk a Dékáni Hivatal munkatársaival, Czakó Andreával és 

Bolló Henriettával. 

Május 23-án Papp Lajossal, a Tanulmányi Hivatal vezetőjével és Somogyvári-Korb 

Attilával, a tanulmányi informatikussal egyeztettünk a köztársasági ösztöndíj pontrendszeréről, 

illetve a pályázat kiírásának ütemezéséről.  

Május 26-án Éliás Ivettel delegált értekezletet tartottunk, amelyen a Delegált Hétvégén 

megkezdett projekteket finomítottuk, így beszéltünk a Delegált Facebook oldal adatairól, a 

delegáltakról készült fényképek állapotáról; illetve Elődi Fruzsina kérését továbbítva 

delegáltakat toboroztunk a Kazynfo ellenőrzéséhez. 

Június 1-ején Baranyai Melindával felkértük Tomku Györgyöt, hogy legyen a 

Tanulmányi Bizottság tagja, és lássa el a tudományos referensi tisztséggel járó feladatokat. 

Június 3-án Éliás Ivett részt vett az ELTE HÖK Tanulmányi Bizottságának nyári ülésén, 

amelyen a karok új tisztségviselői bemutatkoztak, illetve a képviselők megbeszélték a nyári 

vezetőképző programtervét. 
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Június 15-én Ribáry Gergely Dániel átadta Tomku Györgynek a tudományos referens 

tisztségével járó feladatokat, éppen folyó projekteket; illetve aláírásra került az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvük. 

Június 29 - július 1. között Éliás Ivettel, Tomku Györggyel és Oláh Zsolttal elbíráltuk a 

köztársasági ösztöndíjra beérkezett pályázatokat. A 22 pályázó közül rangsorolásos alapon 12 

hallgató részesülhetett ösztöndíjban. 

Július 3-án a Tanulmányi Bizottság összes tagja részt vett a HÖK-ös csapatépítő 

összetartáson, amelyen bemutatták egymásnak a bizottságok a bizottsági feladatokat. 

Július 5-8. között Tomku Györggyel és Oláh Zsolttal részt vettünk az ELTE HÖK nyári 

vezetőképzőjén, amelyet idén Sarlóspusztán tartottak. Az első napon különböző kompetenciák 

fejlesztését célzó tréningeken vehettek részt a jelenlevők. A szakterületi bizottságok átbeszélték 

az aktualitásokat, a fejlesztendő területeket, illetve új módokat, módszereket kerestek, amelyek 

segítségével bizonyos pályázatok, lehetőségek népszerűsíthetőek a hallgatók körében. 

Július 19-én Oláh Attilával és Veres-Székely Annával összehasonlítottuk az Új Nemzeti 

Kiválóság Program keretein belül beérkezett pályázatokra vonatkozó értékeléseinket és 

felállítottunk egy sorrendet, hogy mely alap- és mesterképzéses hallgatókat javasoljuk 

támogatásra. 

Július 21-én Tomku György részt vett a Kari Felvételi és Felülvizsgáló Bizottság ülésén, 

amely során a bizottság tagjai határoztak a 2016-os mesterképzésre jelentkező hallgatók 

felvételire vonatkozó fellebbezéseiről. 

Július 25-én Éliás Ivettel megtartottuk az újonnan bevezetett Szakos Hallgatói 

Érdekképviselet tagjainak bevezető képzését. Ezen az alkalmon ismertettük a képviselők 

tisztségével járó feladatait és a legfrissebb tanulmányi információkat. Tomku György, mint 

hallgatói képviselő, szintén jelen volt. 

Július 29 – augusztus 1. között Éliás Ivettel megtartottuk a Gólyahét előkészítő táborát. 

Ezen a hétvégén a csapatépítésre és a gólyahét programtervének kialakítására helyeztük a 

hangsúlyt.  

Augusztus 21-én a Gólyahét szerves részét képező túra helyszínét, a Hármashatár-hegyet 

jártuk be Éliás Ivettel és a stáb többi tagjával. Meghatároztuk az előre összegyűjtött feladatok 

kivitelezéséhez szükséges helyeket, és a túra útvonalát véglegesítettük. 



Eötvös Loránd Tudományegyetem   

Pedagógiai és Pszichológiai Kar Hallgatói 

Önkormányzat  

1075 Budapest  

Kazinczy utca 23- 27.  

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

  

40  

  

  

Augusztus 31 – szeptember 4. között a szolnoki Gólyatáborban a bizottság minden tagja 

jelen volt. Szeptember 2-án megtartottuk a tanulmányi tájékoztatót, a fogadóóránkat, illetve 

bemutatkoztunk az elsőéveseknek. A táborra tervezett programok kivitelezésében mindannyian 

segédkeztünk. 

Szeptember 1-3. között delegáltak segítségét kértük a beiratkozáshoz tartozó feladatok 

ellátására. Elsején Tomku György képviselte a Tanulmányi Bizottságot és látta el hiteles 

információkkal a beiratkozáson jelenlevőket. 

Szeptember 5-6. között Éliás Ivettel, Puju J. Robinnal és a Diákjóléti, illetve Tanulmányi 

Bizottság egy-egy tagjával kiegészülve válaszoltuk meg a hallgatók azon kérdéseit, amelyek a 

beiratkozással kapcsolatban merültek fel. Puju J. Robinnal kétóránként tanulmányi és szociális 

tájékoztatót tartottunk az érdeklődőknek. Delegáltak és animátorok segítségét kértük az egyéb 

aktuális feladatok ellátására, mint az Izabella utcai épületbe szükséges belépőkártyák kiosztása 

vagy a prospektusok terjesztése. 

Szeptember 5-8. között került megrendezésre a Gólyahét, amelynek Éliás Ivettel 

főszervezője voltam. A bizottság többi tagja is részt vett a rendezvényen. 

Szeptember 9-11. között Oláh Zsolt részt vett a Szolnokon megrendezett Tanári 

Napokon. A rendezvényen szervezőként volt jelen. 

Szeptember 13-án Tomku György egyeztetett a Tudományperspektíva felkért tördelő-

szerkesztőjével, Hajcsák Máriával az előkészületi munkálatok tisztázásnak céljából. 

Szeptember 13-án Szalma Edinával, az ELTE HÖK Tanulmányi alelnökével 

találkoztam. Megbeszéltük a karunkon felmerült problémákat, az aktualitásokat, illetve a 

köztársasági ösztöndíj pontrendszerének felülvizsgálatára tértünk ki. 

Szeptember 14-én Éliás Ivettel, Tomku Györggyel és Oláh Zsolttal megtartottuk első 

közös HÖK-ös Tanulmányi Bizottsági ülésünket. Ekkor megbeszéltük az állandó üléseink 

időpontjait, a Delegált Képzést időben ütemeztük és az október közepe mellett döntöttünk. A 

Középiskolai Road Show felélesztéséről is szó esett, a végszó az lett ezzel kapcsolatban, hogy 

felmérjük a delegáltak hajlandóságát, és attól tesszük függővé a program felfrissítését. Oláh 

Zsolt beszámolt arról, hogy a tanárképzésben a kreditátvitellel kapcsolatosan merült fel a 

legtöbb probléma. Tomku György ismertette a honorácior pályázatok és a 

Tudományperspektíva akkori állását. 
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Szeptember 20-án Éliás Ivettel megtartottuk a Szakos Hallgatói Érdekképviselők első 

ülését. Itt a képviselőknek alkalmuk nyílt javaslatokat tenni az érdekképviselet fejlesztésére 

vonatkozóan, illetve visszajelzést kaptunk a rendszer működéséről. Oláh Zsolt és Tomku 

György, mint érdekképviselők vettek részt a megbeszélésen. 

Szeptember 22-én Tomku György részt vett az ELTE HÖK Tudományos és 

Tehetséggondozási Bizottsági ülésén, ahol egyeztetésre és elfogadásra került három ősszel 

kiírandó pályázat pont- és szabályrendszere, tételesen az Év tudományos rendezvénye pályázat, 

az első alkalommal megvalósuló Kiemelkedő felsőoktatási innovatív rendezvények díja, 

valamint a középiskolásoknak szóló rendezvények számára elnyerhető kELTEtő pályázat. 

Szeptember 27-én Oláh Zsolt részt vett a Tanári Hallgatói Fórumon. A fórumra 

ellátogató hallgatókat tájékoztatták a legfrissebb információkról, illetve megválaszolták a 

fórumon felmerült kérdéseket. 

Szeptember 27-én Éliás Ivett megtartotta az idei év első delegált értekezletét, amelyen 

Tomku György is részt vett. Az értekezleten megbeszélték a delegált képzések időpontját, 

valamint a tanszéki és intézeti értekezletekre jelentkezhettek a jelenlevő delegáltak. Szóba 

került a Középiskolai Road Show és a Hallgatóktól Hallgatóknak nevű rendezvény, amelyre 

szívesen jelentkeztek segíteni a delegáltak. 

Szeptember 30-án részt vettem a Minőségbiztosítási Bizottság ülésén, amelyen a Kari 

Tanács számára elküldendő előterjesztéseket néztük át. 

Október 3-án megtartottuk a HÖK tanulmányi bizottságának havi ülését. Nagy hangsúlyt 

fektettünk a köztársasági ösztöndíj pontrendszerének módosítására. Megbeszéltük a módosítási 

javaslatokat, amelyekről az ELTE HÖK Tanulmányi Bizottságában is határozunk, illetve 

amelyekkel kapcsolatban egyeztetek a Tanulmányi Hivatal vezetőjével. Éliás Ivett beszámolt a 

delegált értekezletről és arról, hogy 31 aktív delegált regisztrált a tanév őszi félévére. Tomku 

Gyögy tájékoztatott minket a Tudományperspektíva helyzetéről, elmondása szerint 

novemberben várhatóan megjelenik a folyóirat. Oláh Zsolt pedig beszámolt arról, hogy 

sikeresen megoldották a pedagógia szakon felmerült óraütközést. A bizottság tagjaival 

elkezdtük megtervezni a Hallgatóktól Hallgatóknak programsorozat első állomását, amely 

során az elsőéves hallgatókat megcélozva, az egyetemi, illetve azon kívüli közéleti vagy 

tanulmányi jellegű lehetőségekről szeretnénk információkat nyújtani. 
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A bizottság minden tagja megtartotta szeptember első hete óta a fogadóóráit. 

Az elnökségi üléseken részt vettem és beszámoltam az addig elvégzett 

tevékenységeimről, illetve az éppen aktuális programterveinkről. 

 

              Krén Heléna    

           elnök  

               Tanulmányi Bizottság  

                   ELTE PPK HÖK    
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KARI LAPUNK, A PERSPEKTÍVA FŐSZERKESZTŐJÉNEK BESZÁMOLÓJA  

  

Eseménynaptár  
 

Időpont Esemény 

2016. Május 5., 12., 26., Június 9., 23., Július 25., 

Szeptember 8., 15., 22., 29., Október 6. 

Elnökségi ülések 

2016. július 3. HÖK-ös összetartás 

2016. július 5-8. ELTE HÖK vezetőképző 

2016. szeptember 20. ELTE Press Akadémia – 

szekció megbeszélés 

 

Részletes beszámoló  

A tavasz és nyár legfontosabb projektje kiadványok szempontjából a Kazynfo – gólyáknak 

szóló információs kiadvány – elkészítése volt. Miután május 6-án megjelent a tavaszi félév 

utolsó PersPeKtíva száma, május 11-én elkezdtem a bizottsági elnökökkel együttműködve 

dolgozni a Kazynfo–n. Először emailben küldtem ki nekik a bizottságaikhoz tartozó részeket, 

amelyeket lektorálni, módosítani kellett, ezek után pedig az elnökségi üléseken vagy 

személyesen egyeztettünk arról, hogy ki hogy halad, emellett pedig megvitattuk a felmerülő 

kérdéseket. Az említett kiadványt augusztus 23-án szállította ki a nyomda a HÖK irodába, és a 

Gólyatáborban, valamint a beiratkozás során került kiosztásra. 

Július 3-án részt vettem egy HÖK-ös összetartáson, amelyen megismerkedhettünk az új 

tisztségviselőkkel és átbeszéltük, hogy bizottságonként konkrétan kinek mi a feladata.  

Július 5. és 8. között részt vettem az ELTE Hallgatói Önkormányzat által szervezett 

Vezetőképzőn, Sarlóspusztán, ahol a közös előadások mellett az ELTE Press szekciók 

résztvevője voltam. Ezeken a szakterületi szekciókon a többi kar lapjának főszerkesztőivel, 

valamint az ELTE Online szerkesztőivel, rovatvezetőivel együtt dolgoztunk. Átbeszéltük 

többek között, hogy mi a feladata, felelőssége a kari médiumoknak, hogyan tudunk jobban 

együttműködni és elkezdtük megszervezni a második ELTE Press Akadémiát. Ezzel 
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kapcsolatban volt egy külön megbeszélésem is szeptember 20-án László Líviával a TéTéKás 

Nyúz főszerkesztőjével, akivel az alapozó szekciót fogjuk tartani az újonnan felvett 

munkatársaknak. A szekció tervét szeptember 30-án adtuk le az ELTE Online 

főszerkesztőjének. Az ELTE Press Akadémia október 14-én lesz megtartva. 

A PersPeKtíva szerkesztőségében szeptember elején kezdődött meg újra a munka, az első 

lapzárta szeptember 18-án volt. Az októberi szám időben elkészült, megjelenése hamarosan 

várható. Mindeközben lezajlott az újságírók toborzása is szeptember 11. és 23. között, melynek 

köszönhetően 6 új taggal bővültünk. Az újságírók már a novemberi számon dolgoznak, 

melynek lapzártája október 16. Azért, hogy az új munkatársaknak minden világos legyen az 

újságkiadás folyamatával kapcsolatban, szervezés alatt van egy találkozó, melynek célja 

egyrészt az ismerkedés, csapatépítés, másrészt az információátadás. Ez várhatóan október 

második felében lesz megtartva. 

Az elnökségi üléseken részt vettem, fogadóóráimat megtartottam. 

   

              Elődi Fruzsina    

           főszerkesztő  

               ELTE PPK HÖK  


