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Bemutatkozás 

Baranyai Melinda vagyok, pszichológia mesterszakos hallgató. 2011-ben iratkoztam be a 

PPK pedagógia szakára, majd később elkezdtem a pszichológia alapszakot is, ahol tavaly sze-

reztem meg a diplomám. Szeptemberben kezdtem el a pszichológia mesterszakot, társada-

lom- és szervezetpszichológia szakirányon. Nagy hatással volt rám ez a közeg, amibe itt bele-

csöppentem, és azóta is azon értékek szerint élem a hétköznapjaim, amelyeket itt megtanul-

tam és megtapasztaltam. Karunk nagyon sokszínű, rengeteg különböző gondolkodású ember 

találkozik, mégis mindez egy szellemiséggé alakul át itt a PPK-n: Minden, ami ember. Úgy gon-

dolom, hogy jelmondatunk valóban tükrözi azt az értékrendet, melyet hallgatótársaink és ok-

tatóink képviselnek.  

Elsőéves korom óta aktívan részt veszek a kari közélet alakításában animátorként, illetve a 

Delegált Kör tagjaként tanulmányi kérdéseik és problémáik megoldásával kapcsolatban segí-

tem hallgatótársaimat. 2013 novemberében csatlakoztam a Hallgatói Önkormányzathoz, mint 

pályázatokért és kollégiumi ügyekért felelős bizottsági tag, majd 2014 márciusától a Diákjóléti 

Bizottság elnöki feladatait végeztem. Az elnökség tagjaként megismerkedtem a szervezet fel-

építésével és mindennapi működésével, valamint betekintést nyertem a kari és egyetemi 

szintű folyamatokba is. A Diákjóléti Bizottság elnökeként főként a hallgatói juttatásokkal, tá-

mogatásokkal és ezek pályázati rendszerével foglalkoztam. 2015 szeptemberétől, a Kari Ösz-

töndíj Bizottság megalakulásától, a KÖB elnökeként is tevékenykedtem. A Diákjóléti Bizottság 

sikeresen elindította a hagyományteremtő céllal megrendezett Mindenki segít napot, amely-

nek során a hallgatók önkéntes munkát végezhetnek különböző szervezeteknél egy-egy napig. 

A bizottságban szerzett tapasztalataim motiváltak arra, hogy egy évvel ezelőtt elinduljak el-

nökjelöltként, és újabb kihívások és feladatok elé állítsam magam és képviseljem hallgatótár-

saim érdekeit.  

2016-tól a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának Választmányi póttagja-

ként is tevékenykedem, így a kar hallgatóinak véleményét közvetlenül tudom képviselni orszá-

gos szinten is.  

Megválasztásom óta rengeteg tapasztalattal gazdagodtam a szervezet, az Egyetem és a Kar 

működésével kapcsolatban. Megtanultam rendszerszinten gondolkodni, hiszen részönkor-

mányzati elnökként át kell látnom és egyszerre kell kezelnem a hallgatói, a kari és az egyetemi 

szintű feladatokat, problémákat, és képviselni minden fórumon a Kar hallgatóinak érdekeit. Az 

elmúlt egy évben több területen is sikerült változásokat elérnünk a Hallgatói Önkormányzat 
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tisztségviselőivel közösen, valamint számos hosszútávú projektbe kezdtünk bele, melyeket a 

jövőben szeretnénk megvalósítani és befejezni. Legfőbb célunk, hogy egy megfelelően mű-

ködő érdekképviseleti rendszerrel becsatornázzuk a hallgatók kéréseit és kérdéseit a Kar és az 

Egyetem működésébe, döntéseibe. 

 

Motiváció, átfogó célok 

Az elmúlt egy év több változást is hozott magával, melyek hatása még most is érezhető. 

Tavasz végén látott napvilágot az a hír, miszerint a szombathelyi Savaria Egyetemi Központ 

(SEK) csatlakozik az ELTE-hez, majd február 1-jével megtörtént az integráció. Az érdekképvi-

selet terén rengeteg feladatunk volt az integráció előkészítésében, és jelenleg is próbálunk 

megtenni mindent annak érdekében, hogy megkönnyítsük a szombathelyi hallgatók új rend-

szerbe való beilleszkedését. Részönkormányzatunk szervezeti változáson esett át, így gazda-

godtunk egy szombathelyi ügyekért felelős alelnökkel, ily módon biztosítva a szombathelyi 

PPK-s hallgatók érdekképviseletét. A továbbiakban szeretnénk több olyan programba is be-

vonni a szombathelyieket, mely során megtapasztalhatják az igazi PPK-s életérzést, valamint 

specifikus programokkal is készülünk számukra Szombathelyen annak érdekében, hogy meg-

alapozódjon bennük a PPK-s identitás. Ahhoz, hogy minél hatékonyabban és pontosabban 

tudjunk segítséget nyújtani a SEK hallgatóinak, tanulmányi képzést szeretnénk tartani az ér-

deklődő hallgatók számára, majd bevonni őket a szakos hallgatói érdekképviseleti rendszerbe.  

Szeptembertől kezdve elindítottuk minden évfolyamon a szakos hallgatói érdekképviseleti 

rendszert, amely biztosítja a hallgatók számára a folyamatos és gyors információáramlást. A 

továbbiakban szeretnénk ezt a gyakorlatot továbbfejleszteni, és egy visszajelző rendszerrel ki-

egészíteni. A célunk az, hogy minden félév végén a hallgatói visszajelzéseket összegyűjtsük, és 

a tapasztalatokat továbbítsuk a szakfelelősök és intézetigazgatók felé, ezzel is segítve a min-

tatantervek és kurzusok folyamatos fejlődését és fejlesztését.  

A PPK nagy szerepet vállal az Oktatás Hallgatói Véleményezésének reformjában és az ered-

mények nyilvánosságra hozatalában. Célunk, hogy minél kevesebb és minél összetettebb kér-

dések segítségével tudják kinyilvánítani tapasztalataikat a hallgatók a kurzusokkal és az okta-

tókkal kapcsolatban, majd pedig ezeket az eredményeket nyilvánosságra hozva fel tudják hasz-

nálni a hallgatók a kurzusok kiválasztásához. A nyilvánosság elérése után szeretnénk bevezetni 

a Karon a legjobb oktató díjat minden Intézetben, valamint kari lapunkba, a PersPeKtívába 

szeretnénk interjút készíteni velük, ezzel is ösztönözve az oktatókat arra, hogy  
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nyilvánosságra hozzák OHV riportjukat. Úgy gondolom, hogy a nyilvános eredmények az 

oktatókat és az Egyetemet is minőségfejlesztésre ösztönözhetik, a hallgatókat pedig a tudatos 

félévtervezésre, vagy tanulmányaik folytatására doktori képzésben.  

Szakdolgozat vagy műhelymunka írása közben sokszor ütközünk abba a problémába, hogy 

nincs hol felvennünk egy tesztet, elkészíteni egy-egy interjút, vagy megbeszéléseket tartani 

szaktársainkkal egy kutatás kapcsán, mivel a Kar épületeinek kapacitása véges. Erre a célra 

szeretnénk kialakítani egy külön termet a Kazinczy utcai épület alagsorában, melyet a hallga-

tók előre lefoglalhatnak majd különböző időpontokra. Ezzel szeretnénk segítséget nyújtani 

végzős hallgatótársainknak a szakdolgozatuk elkészítésében.  

A hallgatók számára talán a legfontosabb és legemlékezetesebb esemény egyetemi éveik 

során a diplomaosztó ünnepség. Az elmúlt években egy úgynevezett utcafeszttel szerettük 

volna még felejthetetlenebbé tenni számukra ezt az alkalmat, azonban egy valami mindig hi-

ányzik a hallgatók számára, ez pedig a talár. Az Egyetemi Szolgáltató Központtal, valamint a 

Karral együttműködve szeretnénk elérni, hogy a jövőben a végzős hallgatóknak lehetőségük 

legyen talárban átvenni a diplomájukat és elbúcsúzni az Egyetemtől. Úgy gondolom, hogy ez 

a kezdeményezés akkor valósul meg, ha az Egyetem részönkormányzataival együttesen állunk 

ki a cél érdekében. 

 Az eltervezett célok megvalósításának érdekében szükségesnek tartjuk tisztségviselőink 

folyamatos képzését és továbbképzését. A fejlődés érdekében részt veszünk az EHÖK által 

szervezett szakterületi és összegyetemi vezetőképzőkön, valamint a HÖOK által szervezett 

szakmai hétvégéken. Ezeken az alkalmakon tisztségviselőink különböző tréningeken és szak-

területi szekciókon vehetnek részt, majd az ott tanultakat továbbíthatják részönkormányza-

tunk más tagjainak, valamint az országos szervezetek képviselői felé közvetíteni tudják a Karon 

megjelenő hallgatói igényeket. Kari szinten fontosnak tartjuk, hogy legalább félévente meg-

tartsunk egy-egy szervezetfejlesztő, csapatépítő hétvégét, ahol a tisztségviselők mélyebben 

is megismerkedhetnek egymás munkájával és feladataival, valamint ezek a hétvégét teret ad-

nak újabb projektek kidolgozására és megvalósítására is, vagy új, bizottságok közötti együtt-

működések létrehozására.  

Kari Hallgatói Önkormányzatunk működéséhez nélkülözhetetlen az Egyetemi Hallgatói Ön-

kormányzattal kialakított jó viszony fenntartása, illetve a többi részönkormányzattal való fo-

lyamatos és aktív együttműködés. Egyre több olyan ügy érinti a hallgatókat, melyeket egye-
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temi szinten kell tárgyalnunk, és egységesen kell képviselnünk hallgatótársaink érdekeit. Fon-

tos célunk a Kar vezetésével évek óta ápolt jó viszony fenntartása és a Karon belüli szerveze-

tekkel való hatékony együttműködés. Továbbra is szeretnénk szerepet vállalni a különböző 

kari és egyetemi szintű projektekben, ezzel is elősegítve az oktatók és hallgatók közötti szoros 

kapcsolat kialakítását. 

  



 

8 
 

Alelnök 

A Hallgatói Önkormányzat elnökének sokrétű feladatai mellett fontos, hogy a szervezésben 

és tervezésben segítségére legyen az alelnök. Feladatai közé tartozik az elnök helyettesítése 

és segítése mellett a Küldöttgyűlésre előkészített beszámolók rendszerezése, ezáltal az átlát-

ható működés fenntartása.  

Jelenleg minden elnökségi ülést, illetve Küldöttgyűlést követően felkerül a Hallgatói Önkor-

mányzat honlapjára az ezekről készült beszámoló. A továbbiakban a beszámolók elérését és 

átlátható prezentálását szeretnénk könnyebbé tenni. Így rövid, havi összefoglalók formájában 

a legfontosabb, hallgatókat érintő kérdéseket egy könnyen követhető infografika formájában 

tennénk közzé. 

A korábbi évekhez képest leporoltuk a fogadóórák hagyományát, így erősítve a személyes 

kapcsolattartás lehetőségét. A rendszeres szociális támogatás, a különböző pályázatok és vá-

lasztások időszakában rendkívül hasznosnak bizonyult, hogy a hallgatók kérdéseikkel megke-

reshették az adott tisztségviselőt személyesen.  

Nemcsak a hallgatókkal történő kapcsolattartás válik könnyebbé, de a Hallgatói Önkor-

mányzat különböző bizottságainak tisztségviselői számára is alkalom nyílik, hogy a más terü-

leten dolgozókkal találkozhassanak, így erősítve a kapcsolatot és együttműködést, illetve az 

egymás közötti információáramlást a feladatokról és újdonságokról.  

Az alelnök tisztségéből adódóan látja el az érdekképviseleti munkával kapcsolatos felada-

tokat, így az érdeklődő hallgatók tájékoztatását a szervezet működéséről és feladatköreiről, 

illetve a belépő tisztségviselők felkészítését is ő végzi.  

Ezzel kapcsolatban szeretnénk megújítani az ötletládát egy Virtuális Ötletláda formájában, 

így a honlapon keresztül egy űrlap segítségével érkezhetnének az észrevételek a hallgatóktól. 

Az ötletláda nemcsak az ötletgyűjtést szolgálja, ezen keresztül várunk minden javaslatot és 

kérdést is.  

A projektmenedzsment fontos folyamat egy szervezeten belül, ahol mind az elnökség, 

mind pedig a bizottságok különböző területeken és feladatokon dolgoznak. Minden szinten 

láthatóvá szeretnénk tenni a Hallgatói Önkormányzat projektjeit, így egy már meglévő közös 

naptáras felületen a határidők nyomon követhetővé is váltak. Azonban ezeket az összegyűjtött 

feladatokat a továbbiakban szeretnénk egy olyan felületre integrálni, hogy internetes platfor-

mon is megtekinthetővé váljanak a különböző területekhez tartozó, éppen futó folyamatok 
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azok minden mérföldkövével együtt, illetve a legfrissebb állás megjelölésével. Az éppen futó 

folyamatok a havi összefoglalókon keresztül közvetíthetőek lennének a hallgatók irányába. 

Az alelnök feladata, hogy a szervezet összecsiszoltan és jól működjön, a tisztségviselők is-

merjék az egyes bizottságokhoz, illetve szakterületekhez tartozó feladatokat. Az utóbbi évben 

projektdélután és közös elutazás keretében tudtuk egymást és egymás feladatait jobban meg-

ismerni, ezt a jövőben is szeretnénk folytatni és további projektnapok keretében újabb ötle-

teket gyűjteni akár a kommunikáció, akár a szombathelyi hallgatóinkkal való könnyebb kap-

csolattartás, akár a választási rendszer hallgatóközpontúvá tételének ügyében. 

Az összetartás erősítésének és a tisztségviselői munka elismerésének céljából új tisztségvi-

selői pólókkal gyarapodtunk, amelyben akár a Nyílt Napon, akár egyéb hivatalos kari progra-

mokon tudjuk képviselni szervezetünket. Ezt a hagyományt a továbbiakban is szeretnénk foly-

tatni, és minden belépő tisztségviselőnek egy PPK HÖK logóval ellátott pólót adunk az identitás 

erősítése érdekében. 

Folyamatosan dolgozunk rajta, hogy gördülékenyen működővé tegyük a kommunikációt a 

szervezeten belül, így szeretnénk folytatni a megkezdett tevékenységünket, és a közös eluta-

zások és projektdélutánok mellett rendszeres időközönként szeretnénk találkozni a bizottsá-

gokkal és átbeszélni az adott időszak feladatait, a projektekkel kapcsolatos javaslatokat és 

visszajelzéseket. Igyekeztünk már ezzel a módszerrel dolgozni a választásokra készülve, és be-

építeni minden észrevételt a programba. 
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Szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

A szombathelyi ügyekért felelős alelnök elsődleges feladatköre a szombathelyi PPK-s hall-

gatók ügyeiben való közbenjárás, valamint a felmerülő kérdésekre a lehető legpontosabb vá-

lasz adása a szakterületi bizottságokkal együttműködve. 

Célunk a Savaria Egyetemi Központon belül egy olyan hallgatói érdekképviselet létreho-

zása, melynek tagjaihoz a hallgatók bizalommal mernek fordulni és valóban a hallgatók érde-

keit szolgálja.  

Fontosnak tartjuk azt, hogy a szombathelyi hallgatók részt vegyenek a gólyatáborban, ezzel 

is integrálva őket a PPK-s hallgatók körébe és megteremteni náluk az ELTE PPK-s identitást. 

Emellett szeretnénk, hogy a Szombathelyen már hagyománnyá vált Gólyanapokat továbbra is 

életben tartsuk, ahol az elsős hallgatók megismerhetik társaikat, valamint a várost is. 

A szakestekre továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk, melyek jelen tanévtől már mindkét 

félévben megrendezésre kerülnek a sportszakos hallgatók részvételével. 

Szombathelyen hagyomány a Házi Kispályás Labdarúgó Bajnokság, amely minden félévben 

megrendezésre kerül. Ez a program rengeteg szombathelyi hallgatót megmozgat, így is nép-

szerűsítve a sportot a hallgatók körében.  

Mint minden évben, idén is megszerveznénk az egyik legnépszerűbb rendezvényt, a Diák-

napokat. Rengeteg új programmal készülünk kifejezetten a PPK-s hallgatók részére, valamint 

régebbi, hagyományos programokat is szeretnénk feleleveníteni. 

A tavaszi és az őszi félévben továbbá szervezni szeretnénk különböző túrákat, melyre első-

sorban a PPK-s hallgatókat várjuk, ezzel is elősegítve az összetartást és a csapatépítést. 

A hallgatókat folyamatosan értesítjük minden pályázati lehetőségről, a tanulmányi hírekről 

és a közösségi programokról. A gyorsabb és hatékonyabb kommunikáció érdekében szeret-

nénk létrehozni egy Facebook csoportot a szombathelyi PPK-s hallgatók számára, ahol a Kom-

munikációs Bizottsággal együttműködve folyamatos és gyors tájékoztatást kaphatnak a hall-

gatók. 

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy Szombathelyre is eljussanak különböző képzések és kép-

zési lehetőségek, melyeket a Tanulmányi Bizottság és a Rendezvényszervező Bizottság tiszt-

ségviselői tartanak a hallgatók számára. Ezáltal a szombathelyi hallgatók szélesebb körű isme-

retekkel rendelkezhetnének az egyetemi tanulmányaikkal, az egyetem működésével, valamint 

a rendezvényszervezéssel kapcsolatban.  
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Diákjóléti Bizottság 

Szociális támogatások  

A Hallgatói Önkormányzat egyik kiemelten fontos kötelessége az, hogy azon hallgatók szá-

mára, akik nehezebb körülmények közül érkeznek az Egyetemre, biztosítsa a szociális támo-

gatásokhoz való hozzáférés lehetőségét. A Diákjóléti Bizottság elnökeként az elmúlt egy év-

ben is igyekeztem a lehető legtöbbet megtenni annak érdekében, hogy a hallgatóknak minél 

jobb rálátása legyen a különböző szociális ösztöndíjak és pályázatok néha kissé bonyolult rend-

szerére. Továbbra is az az elsődleges célunk, hogy a legszínvonalasabb és legérthetőbb tájé-

koztatást kapják meg a hallgatók. A rendszeres szociális támogatás lassan két éve egységes az 

egész Egyetemen. Célunk az, hogy az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottsággal 

együttműködve a törvényi változásokat és a hallgatói igényeket folyamatosan nyomon kö-

vetve a pontrendszert mindig az aktuális helyzethez igazítsuk. Ennek része lesz a közeljövő-

ben a tartós betegségek és fogyatékosságok pályázati kiírásban megfogalmazott kritériumai-

nak átgondolása, illetve külső szakértővel való felülvizsgálata.  

Az elmúlt évben bevezettük az egyszeri közéleti ösztöndíj és a rendkívüli szociális támo-

gatás Neptunon keresztüli leadását, így ezt a hallgatók otthonról is kényelmesen elintézhetik. 

Emellett a rendkívüli szociális támogatás is egységessé vált az egyetemen belül. Ezt is, csakúgy, 

mint a rendszeres szociális támogatást, az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság-

gal együtt félévente felülvizsgáljuk. 

Az előző félévben kiemelt szerepet kapott a Savaria Egyetemi Központ csatlakozása az ELTE-

hez. A szociális támogatásokkal, illetve kari pályázási lehetőségekkel kapcsolatban már tartot-

tunk az újonnan csatlakozott hallgatóknak tájékoztatást, ezt szeretnénk minden év elején 

megtenni annak érdekében, hogy a szombathelyi hallgatók is a lehető legegyszerűbben és gör-

dülékenyebben tudjanak pályázni a különböző szociális, és nem szociális alapú ösztöndíjakra, 

pályázatokra. Emiatt tehát elengedhetetlen a szombathelyi ügyekért felelős alelnökkel való 

folyamatos kapcsolattartás. 

Fontosnak tartjuk a Kommunikációs Bizottsággal való együttműködést. Ezáltal tudjuk a hall-

gatókat folyamatosan tájékoztatni az egyes lehetőségeikről. A jövőben továbbra is a fő célunk 

az, hogy a hallgatókat időben tájékoztassuk az őket érintő esetleges változásokról, lehetősé-

gekről, pályázási időszakokról. Ennek érdekében márciusban a kari pályázatokkal kapcsolatban 

szórólapokat helyeztünk ki a kar épületeiben, a jövőben pedig minden pályázási időszak előtt 
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szeretnénk ezt megtenni. Emellett a honlapunkon is törekszünk minden olyan friss és napra-

kész információt feltüntetni, ami a Bizottságunk munkájához kapcsolódik.  

Továbbra is szeretnénk fenntartani a konstruktív együttműködést a Kari Ösztöndíj Bizott-

sággal, valamint segíteni annak munkáját a felmerülő feladatok ellátásával, beérkező pályáza-

tok elbírálásával. Emellett a jövőben is igyekszünk az EHSZÖB-bel fennálló együttműködés 

megtartására, és a jó kapcsolat fenntartására. A Karunkat és Bizottságunkat érintő programo-

kon, illetve projektekben törekszünk ezután is az aktív részvételre.  

Kollégiumi ügyek 

Továbbra is igyekszünk fenntartani az eddig kialakult, közvetlen kapcsolatot a Kollégiumi 

Hallgatói Önkormányzattal, valamint igyekszünk segíteni és támogatni a konstruktív és előre-

mutató kezdeményezéseiket. Emellett szeretnénk tartani a jó kapcsolatot az egyes kollégiu-

mok diákbizottságaival is. A honlapunkon megtalálható kollégiumi leírások frissítése jelenleg 

is folyamatban van annak érdekében, hogy a hallgatók a lehető legrészletesebb tájékoztatás-

ban részesüljenek a felvételi időszakban. A jövőben a három szombathelyi szociális kollégium 

leírása is fel fog kerülni a meglévők mellé.  

Kari pályázatok 

A kari pályázatainkkal kapcsolatban szintén előrelépés következett be, mivel a jelenleg is 

folyó pályázási időszak most először már Neptunon zajlik. Remélhetőleg ez a mód még átlát-

hatóbbá teszi a hallgatók számára a pályázás rendszerét, illetve az értékelés és elbírálás is 

egyszerűbb ilyen formában.  

Emellett az „A” kategóriás sportpályázatok pontrendszerének felülvizsgálatát is tervezzük 

annak érdekében, hogy a hallgatók a lehető legkedvezőbb feltételek mellett pályázhassanak.  

A szombathelyi hallgatók csatlakozásával elengedhetetlenné vált a demonstrátori pályázat 

Neptunon történő lebonyolítása is, így májustól kezdődően az összes pályázás a tanulmányi 

rendszeren keresztül folyna. Ezzel leegyszerűsödne, és még átláthatóbbá válna a kari pályá-

zás, mivel az összes pályázatot egy helyen lehetne benyújtani elektronikus formában. Továbbá 

a tudományos referenssel együttműködve szeretnénk egy egyszerű és átlátható pontrend-

szert kialakítani. 

Az ősz folyamán tervezünk egy újabb pályázási lehetőséget teremteni, amely a hallgatói 

tanulmányutakra specializálódna, így a hallgatóknak esélyük nyílna a tanórákon kívül is fej-

leszteni a szakmai kompetenciáikat különböző utazások alkalmával. 



 

13 
 

Esélyegyenlőség 

Karunk jelmondata („Minden, ami ember.”) is utal az esélyegyenlőség fontos szerepére. 

Jelenleg a Kazinczy utcai épületben vannak kiírva Braille-írással a termek, illetve a szobák szá-

mai és az ott dolgozó oktatók nevei, ami a visszajelzések alapján nagy segítség a látássérült 

hallgatóknak. Ezért szeretnénk ezt az Izabella utcai épületben, illetve a BEAC-on is megvalósí-

tani. 

Nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a speciális szükségletű hallgatóinknak is megfelelő 

körülményeket biztosítsunk. Ezért továbbra is az a célunk, hogy amíg állandó segítőt nem ta-

lálunk nekik, addig az ideiglenes segítőkeresés gördülékenyen folyhasson. 

Terveink között szerepel egy új program, ahol a hallgatók megismerhetnék azt, milyen is 

látássérültként a mindennapi élet. A Láthatatlan Vacsora névre keresztelt rendezvényen a 

hallgatókat egy kisebb vacsorával várnánk, és mindezt úgy kellene elfogyasztaniuk, hogy a sze-

müket bekötnénk. Ezt összekötnénk egy kötetlen beszélgetéssel, ahol látássérült hallgatóktól 

lehetne kérdezni a mindennapi életükről. Ha a program elnyeri a hallgatók tetszését, akkor 

többszöri alkalmat is szerveznénk, amikor az élet más területéről válogatnánk szituációkat (pl.: 

bevásárlás, öltözködés). Emellett szeretnének felvenni a kapcsolatot a Láthatatlan Kiállítással 

is, ahova szervezett program keretein belül látogatnánk el a hallgatókkal. 

Mára már hagyománnyá vált karunkon a Mindenki Segít nap szervezése. Ezt továbbra is 

szeretnénk folytatni. Az elmúlt év tapasztalatai alapján igyekszünk új helyszíneket bevonni, 

emellett leginkább pénteki napokra koncentrálni annak érdekében, hogy minél több hallgató 

el tudjon jönni a programra. Az EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottságával együttműködve szeret-

nénk az egész egyetemre kiterjeszteni a programot, ennek az előkészületei már folyamatban 

vannak, így már most tavasszal is nagyobb szabású rendezvényre készülünk. 

Az eddigi évekhez hasonlóan idén is szeretnénk bekapcsolódni minden EHÖK és HÖOK által 

szervezett adománygyűjtésbe. Terveink között szerepel az Izabella utcán is kialakítani egy 

gyűjtőpontot, ahol minden gyűjtésnél tudjuk fogadni az adományokat. 

A sportkoordinátorral együttműködve tervezünk egy előadássorozatot, ahol paralimpiko-

nokkal, illetve parasportolókkal lehetne beszélgetni a karrierükről, illetve sikereikről. Minden 

alkalomra más-más sportágak képviselőit hívnánk el, és más-más témában lehetne őket kér-

dezni. 
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Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a kar épületeibe kihelyezett, környezetvédelemre 

és energiatakarékosságra figyelmeztető matricákkal kapcsolatban. Ezeket továbbra is szeret-

nénk frissíteni, a hiányzókat pótolni, illetve újakat kihelyezni. 

Továbbá szeretnénk a kar fogyatékosügyi koordinátorával a meglévő jó kapcsolatot fenn-

tartani, és igyekszünk egymás munkáját is minél inkább segíteni, mind a Bizottságon belül, 

mind pedig más bizottságok tagjaival. Emellett az ELTE HÖK Esélyegyenlőségi Bizottságával, és 

az EHÖK esélyegyenlőségi referensével is szeretnénk tartani a folyamatos kapcsolatot, illetve 

a szervezett projektjeiket segíteni, programjaikon részt venni.  
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Gazdasági Bizottság 

Munkánk során legfontosabb célunk a gazdasági háttér biztosítása minden szakterület szá-

mára, valamint a transzparencia megteremtése. Honlapunkon a gazdasági háttérről szóló ré-

szeket igyekszünk még tovább fejleszteni, melynek legfőbb célkitűzése a könnyen átlátható 

felületek létrehozása, melyek hozzáférhetőek és könnyen értelmezhetőek mindenki számára. 

A két évvel ezelőtt végzett hallgatói felmérés eredményei alapján a hallgatók jelentős hányada 

szeretne részletesebb betekintést nyerni a Hallgatói Önkormányzat működésébe és annak 

gazdálkodásába, ezért honlapunkon mindenki számára elérhetővé szeretnénk tenni, a már 

meglévő beszámolókat, kiegészítve a 2016-os költségvetési beszámolóval, valamint a Hallgatói 

Önkormányzat adott évi, illetve az előző és következő évi várható költségvetési tervezeteit. A 

honlapon szeretnénk megjeleníteni a Gazdasági Bizottság tagjainak feladatköreit és a műkö-

dési keretünk hátterét. Emellett a forrásallokációs modellről szóló infografikánk mintájára 

még több hasonlóan szemléletes, gyorsan áttekinthető segítséget szeretnénk adni az érdeklő-

dőknek, hogy a hallgatók még jobban elmélyülhessenek a Karunkat érintő gazdasági ügyek-

ben. Nem titkolt célunk ezáltal az, hogy még átláthatóbbá váljon működésünk, s a Hallgatói 

Önkormányzathoz fűződő bizalmat erősítsük a hallgatókban.  

2015 szeptembere óta a Gazdasági Bizottságban egy új poszt betöltésére is lehetőség nyílt, 

mely poszton a gazdasági bizottsági tag dolgozik. A bizottsági tag feladatai közé tartozik a 

Gazdasági Bizottság elnökével való együttműködés, feladatmegosztás, egymás munkájának 

segítése, a közbeszerzési eljárásokon kívül eső egyedi árajánlatos megrendelések intézése, a 

költésekhez szükséges árajánlatok bekérése, valamint nem utolsósorban a teljesítésigazolások 

elkészítése. Az EHÖK és a HÖOK vezetőképző lehetőségeit kihasználva igyekszünk a bizottsági 

tagot még jobban integrálni a rendezvényeken. A tisztségek hatékony átadás és átvételének 

elősegítése érdekében a jövőbeli tisztségviselők számára szeretnénk létrehozni egy gazdasági 

kisokost is. 

Hagyományos gólyák számára szervezett programjainkra idén is nagy hangsúlyt fektetünk. 

Szeretnénk megőrizni azok magas színvonalát és jó hangulatát, ezért a szervezési feladatokat 

már februárban megkezdtük, melyeknek szerves részét képezi az előző éves tapasztalatok, ta-

nulságok átbeszélése ésa visszajelzések alapján történő változtatás a fejlődés érdekében. Au-

gusztusban kerül minden évben megrendezésre az ötnapos Gólyatábor, mely a szombathelyi 
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integráció miatt idén 190 gólya helyett 210 gólya részvételével és 70 szervező közreműködé-

sével valósulhat majd meg. A Gólyahét a második legfontosabb gólyarendezvényünk, melyen 

változatos programok keretében ismertetnénk meg a gólyákat az Egyetemmel, a Karral és egy-

mással, azonban ezt is a költséghatékonysági szempontok figyelembevételével próbálnánk 

megvalósítani.  

Továbbra is költségvetésünk fontos részét képezik kiadványaink, ezért a következő évben 

is nagy figyelmet szeretnénk szentelni ezen folyóiratoknak. Kari lapunkat, a PersPeKtívát sze-

meszterenként három alkalommal, a főszerkesztővel együttműködve jelentetnénk meg. 

Ahogy az előző évben, úgy a következő évben is szeretnénk nyáron a Kazyinfo című kiadvá-

nyunkat kiadni, mely a gólyáknak fontos támpontot jelenthet a tájékozódásban, s összefoglalja 

az egész éves tudnivalókat. A szombathelyi integráció révén szeretnénk a vidéki campus hall-

gatói számára is kiadni egy külön nekik készített, specifikus kérdéseket és problémákat körbe-

járó, Kazynfohoz hasonló kiadványt. A Karon tanuló diákok tudományos műveiből szerkesztett 

Tudományperspektíva továbbra is évente jelenne meg, amely publikációs lehetőséget teremt 

a Kar magyar és külföldi hallgatói számára egyaránt. A Tanulmányi Bizottsággal együttmű-

ködve a következő évben újra megjelentetnénk a középiskolásoknak szóló PályakéPünK című 

kiadványunkat, a középiskolások informálása céljából.  

A következő évben is képviseltetni szeretnénk magunkat az Educatio Kiállításon, ahol szé-

leskörű tájékoztatást kaphatnak az érdeklődő hallgatók, valamint a felvételizők. A Kar népsze-

rűsítésének céljából idén zöld almával, matricával és tollal kedveskedtünk a hozzánk látogató 

felvételizőknek. Következő évre tervben van hűtőmágnesek, kitűzők is, illetve egyéb kreatív 

termékek beszerzése is, hasonló promóciós célokra. Az elmúlt évben lehetőségünk nyílt kü-

lönböző PR termékek készíttetésére, ezt az irányt továbbra is kiemelten szeretnénk kezelni.  

A korábbi évek igénye alapján az Eötvös Pont segítségével életre hívtuk a PPK-s brandet, 

mellyel a hallgatóknak lehetőséget biztosítunk PPK-s termékek megvásárlására. Már kapha-

tóak a PPK-s pólók és pulóverek a Kazinczy utcai üzletben és jövőbeli terveink között szerepel 

további ajándéktárgyak felvétele a kínálatba, ezzel is segítve a kari identitás kialakítását. Terv 

szerint Szombathelyen is megnyílik hamarosan a következő Eötvös Pont, ahol ugyancsak elér-

hetőek lennének a PPK-s termékek, ezzel is elősegítve az integrációt. 

Mindezek mellett készülünk a következő évben is januári nyílt napunkra. Hasonlóan a ko-

rábbi évekhez, idén is egy rendkívül sikeres, színvonalas, több mint 800 érdeklődőt számláló 

nyílt napot bonyolítottunk le. Évről évre rengeteg felvételiző látogat el hozzánk, és kiemelt 
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feladatunknak tekintjük, hogy az esemény által részletes bepillantást nyerhessenek és szak-

szerű tájékoztatást kaphassnak az érdeklődők a Karunkról szakos tájékoztatók és mintaórák 

keretében.  

Nemcsak a nyílt napunkon, hanem az idén már harmadik alkalommal megrendezett ELTE-

feszten is kaphattak információt az érdeklődők Egyetemünkről. Az ELTEfeszt tulajdonképpen 

egy összegyetemi nyílt nap, ahol betekinthetnek a felvételizők az intézmény egyes karainak 

életébe ésizgalmas előadásokon keresztül kaphatnak egy kis ízelítőt az egyetemi létből. Az 

egésznapos rendezvényen a szakkollégiumok, a hallgatói önkormányzatunk, illetve Egyete-

münk civil csoportjai mutatják be az ELTE kutatási és innovációs tevékenységeit, a kulturális- 

és sportkínálatát, illetve élénk közösségi életét. A leírt rendezvények mindegyikére tájékoztató 

anyagokkal, kiadványokkal, valamint PR termékekkel készülünk.  

Az irodai gépparkunk fejlesztése sikeresen lezárult. Az elektronikai eszközök felújítása, le-

cserélése megtörtént, így munkánkat a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban tudjuk vé-

gezni. E téren a továbbiakban irodabútoraink fejlesztését tűztük ki célul, így új székeket sze-

retnénk majd beszerezni. Rendezvényeink gördülékenyebb lebonyolítását új hosszabbítók és 

korszerű fénytechnika megvásárlásával kívánjuk segíteni. A hallgatók mindennapjait új mikrók 

vásárlásával szeretnénk megkönnyíteni, így a BEAC-ra, a Kazinczy és az Izabella utcai épületbe 

is új eszközök vásárlását tervezzük. 

Nem utolsó sorban bízunk benne, hogy az elkövetkezendő évben továbbra is szoros együtt-

működésben tudunk dolgozni az ELTE HÖK Gazdasági Bizottságával, ahogy ez az előző évben 

is történt. A PPK Hallgatói Önkormányzata idén is aktívan részt vesz mind az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat egész éves munkájában, mind a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konfe-

renciájának (HÖOK) közgyűlésein. Minden évben egyre nagyobb számban képviselteti magát 

Önkormányzatunk a HÖOK vezetőképzőin, melyről mindig hasznos tapasztalatokkal és inno-

vatív ötletekkel térnek vissza a résztvevők. 



 

18 
 

Kommunikációs Bizottság 

A Kommunikációs Bizottság elsődleges feladatának tekinti a PPK-s hallgatók azonnali, hite-

les tájékoztatását az összes általunk működtett felületen keresztül. Ennek jegyében továbbra 

is kiemelt figyelmet fordítunk a Facebook oldalunk, a szakos csoportok és a honlapunk keze-

lésére és frissen tartására. Szerencsére mára eljutottunk oda, hogy a Facebook oldalunkra be-

érkező kérdések és kérések 100 százalékát egy órán belül kezeljük. A szakos csoportokban ki-

emelt figyelmet fordítunk a kari programok és események népszerűsítésére, valamint a borí-

tóképeken elhelyezett fontosabb határidők eddig is sokat segítettek a hallgatóknak, ezen ez-

után sem szeretnénk változtatni. A tavaly megújult honlapunkat folyamatosan naprakészen 

tartjuk, viszont kevesen tudnak róla, hogy az álláslehetőségeket is gyakran frissítjük, így ennek 

a köztudatba építését elengedhetetlennek tartanánk.  

A Savaria Egyetemi Központtal történő egyesülés egy új helyzetet eredményezett, mivel így 

a kar már két városban működik. A szombathelyi hallgatók becsatornázása az eddig kiépült 

rendszerbe elengedhetetlen, ezért nekik is szeretnénk létrehozni a szakos csoportokat fel-

menő rendszerben és a honlapon is megjeleníteni a SEK lehetőségeit és eseményeit.  

A transzparencia jegyében kiemelten fontos, hogy az elnökségi beszámolók és a küldött-

gyűlések, valamint a bizottsági ülések emlékeztetői is naprakészen elérhetőek legyenek a hon-

lapon.  

A közelmúltban lezárult, az egész ELTE-t érintő kommunikációs kérdőívet szeretnénk PPK 

specifikusan is elkészíteni, így pontos képet kaphatnánk arról, hogy milyen igényeket támaszt 

a hallgatóság felénk, ez alapján pedig változtatni tudnánk az esetlegesen fejlesztésre szoruló, 

eddig alkalmazott módszereinken. Hasonló célt szolgálna az ötletláda, amiben akár anonim 

módon tehetnek javaslatot a hallgatók.  

 Az online tartalmak legnagyobb népszerűségnek örvendő részei a PPK-s identitást is 

erősítő Instagram és Facebook posztok (PPK Around The World, kis herceg, zöld alma). Ezeket 

szeretnénk megőrizni és fejleszteni, mivel közösségépítő szerepük vitathatatlan. Továbbá 

Instagram oldalunkon lehetőség nyílik a kötetlenebb kapcsolattartásra is, ezt a célt szolgálta a 

#BrainPK is, hasonló, szakokat összekötő tartalmat gyakrabban tervezünk megjeleníteni.  

 A hallgatók által a világ különböző pontjairól beküldött képekből elkészült az első tabló, 

a megkezdett munkát szeretnénk folytatni, mivel ezek sokkal személyesebbé varázsolhatják 

az épület falait. A Kazinczy és Izabella utcai épületekben a plakátfelületeket a továbbiakban 
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tematikusan szeretnénk csoportosítani (munka, sport, kikapcsolódás, keres-kínál), és bízunk 

benne, hogy a jobb átláthatóság hatékonyabb információközlést eredményez. 

A PersPeKtíva nyújtotta lehetőségeket szeretnénk a lehető legtöbb hallgatóhoz eljuttatni, 

így a kari újságot minél inkább a hallgatók látókörébe hozni, valamint a főszerkesztő munkáját 

a legtöbb helyen segíteni. 

 Programunk kiemelt részét képezi a mediagroup elnevezésű, fotózással és videózással 

foglalkozó csapat működtetése és a tagok képzése. A kar eseményei közül kiemelkedik a gó-

lyatábor és a gólyahét, ezek dokumentálása és népszerűsítése elengedhetetlen, ezt pedig tö-

kéletesen tudná végezni a továbbiakban is ez a csapat. Ennek tükrében a gólyatáborra egy 

négy fős stáb felállítását tervezzük, akiknek a feladatai a következők lennének: az utolsó estére 

egy aftermovie elkészítése, élő bejelentkezések, gólyák interjúztatása, BociShow felvétele. A 

gólyahétre szintén négy ember munkájára lenne szükség, a fő célkitűzés az események folya-

matos dokumentálása, valamint a HHH túrából és a kviddics meccsből egy akciódús videó ké-

szítése. A mediagroup folyamatos munkáját jelentené a rendezvényeken való megjelenés és 

az ott történő fotózás, illetve videózás, a PersPeKtívával való együttműködés (interjúkon, tu-

dósításokon saját anyagok készítése), valamint az elkészült anyagok archiválása. A mediagroup 

köztudatba való beépítését mihamarabb szeretnénk elérni.  

Emellett továbbra is szoros együttműködést szeretnénk ápolni az ELTE HÖK Kommuniká-

ciós Bizottságával a karok közötti kommunikáció jegyében, valamint az ELTE Online-nal és az 

ELTEvízióval is szorosabb együttműködésre törekszünk. 
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Külügyi Bizottság 

Bizottságunk a Hallgatói Önkormányzaton belül kettős szerepet tölt be. Egyszersmind fordu-

lunk a magyar hallgatók felé, hogy informáljuk őket a karon elérhető nemzetközi lehetősé-

gekről, illetve szívügyünk a növekvő számú külföldi hallgatók integrálása és ezáltal karunk 

nemzetközivé tétele. Ezeket a célokat szem előtt tartva programjainkkal szeretnénk a PPK-

sokat széles körben megszólítani és külföldi tapasztalatszerzésre ösztönözni, valamint nem-

zetközi hallgatóinknak esélyegyenlőséget biztosítani a kar közéletében és annak alakításában 

való részvételre. 

Nemzetköziesítés 

A karunkon működő angol nyelvű pszichológia teljesképzésnek (English Language Univer-

sity Psychology Programme - ELUP) köszönhetően jelenleg közel 400 külföldi hallgató tanul a 

PPK-n, amely egyedülálló módon nemzetközi közeggé teszi karunkat. Az utóbbi évek során a 

Külügyi Bizottság nagy erőkkel dolgozott azon, hogy nemzetköziségünk ne csupán a számok-

ban tükröződjön, hanem az elérhető ösztöndíjak és csereprogram lehetőségek, illetve egy, a 

külföldi hallgatókat befogadó közösségben is. 

A Tanulmányi Bizottsággal karöltve hosszú ideje aktívan dolgozunk azért, hogy a magyar 

képzésen résztvevő hallgatók is minél több angol nyelvű tárgyat hallgathassanak. Örömmel 

tapasztaltuk, hogy az elmúlt félévben bővült a magyar képzés angol kurzuskínálata, ahol a hall-

gatóink az Erasmusos, illetve ELUP-os diákokkal együtt látogathatják az órákat, és a következő 

tanévben ezt szeretnénk továbbra is ösztönözni. Úgy gondoljuk, egy idegen nyelvű előadás 

vagy gyakorlat elvégzése, így a nemzetközi hallgatókkal való gyakori interakció olyan kompe-

tenciaélményt és magabiztosságot adhat a diákoknak, amely később az Erasmus+, vagy egyéb 

mobilitási ösztöndíjak megpályázására sarkallhatja őket.  

A magyar és nemzetközi hallgatók kapcsolatának további erősítésére a jövőben egyre több 

olyan programmal készülünk, amelyet az ELUP Képviselők és a PPK-s mentorok közösen szer-

veznek és a Kar bármely hallgatója számára látogathatók. Az események tervezésében a Ren-

dezvényszervező Bizottság segítségére is támaszkodunk, ezzel is biztosítva azt, hogy a PPK 

minden hallgatója együtt részesülhessen a színvonalas közösségi programokból. 

A kari honlap angol változatának elkészülte után fontos feladatunknak tekintjük, hogy azt 

a Nemzetközi Irodával együttműködve minél hallgatóbarátabbá tegyük. A Hallgatói Önkor-

mányzat megújult honlapján is ezt az elvet követjük, ahol folyamatosan bővítjük a nemzetközi 
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menüpontot, melynek segítségével a külföldi hallgatók is értesülhetnek például a kari pályázati 

lehetőségekről. Ez különösen fontos a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal érkező hallgatók 

szempontjából, hiszen ők, államilag finanszírozott képzésük révén, akár rendszeres szociális 

támogatásra, vagy egyszeri közéleti ösztöndíjra is pályázhatnak. 

Mobilitásra ösztönzés 

A szeptemberi és a februári Erasmus7 programsorozat keretében bevezettünk egy olyan 

eseményt, amelyen az Erasmus és a Campus Mundi ösztöndíj iránt érdeklődő hallgatók kötet-

lenül beszélgethetnek olyan társaikkal, akik korábban már részt vettek a mobilitási progra-

mokban. Az események sikere megerősítette bennünk a szándékot, hogy hagyományt teremt-

sünk belőle, illetve szeptemberben már szeretnénk egy külön pályázati tréninggel is gazdagí-

tani a PPK-s Erasmus7 programokat, ahol a pályázás menetén (pl. egyetem kiválasztása, moti-

vációs levél írása) vezetnénk végig a hallgatókat. Ezt a folyamatot a PPK HÖK honlapján talál-

ható pályázati ismertetőben is szeretnénk részletesebben is leírni. 

Az elmúlt két év nagy sikerű hollandiai csereprogramjai után idén Németország felé vettük 

az irányt, hogy a berlini Humboldt Egyetem pszichológia szakos hallgatóival építsünk ki szoro-

sabb szakmai és baráti kapcsolatot. A program népszerűségén és a jelentkezők nagy számán 

felbuzdulva szeretnénk a jövőben minél több hasonló programot szervezni, hiszen tapasztala-

tunk szerint akár egy egyhetes csereút is facilitálja a hallgatók mobilitási kedvét, illetve az 

élmény hatására sokan csatlakoznak a nemzetközi hallgatókat segítő Mentorkörhöz. Kiemelt 

célunk a jövő évre, hogy olyan partneregyetemeket keressünk, amelynek sportszervező, il-

letve rekreációszervezés szakos hallgatóival cserekapcsolatot, vagy akár Erasmus+ partner-

szerződést is létre tudunk hozni, amelyből mind a budapesti, mind a szombathelyi hallgatók-

nak előnye származna. 

Nemzetközi integráció 

A PPK-ra érkező nemzetközi hallgatók többéves itt tartózkodásuk alatt ritkán kapnak lehe-

tőséget arra, hogy megismerhessék egyetemi környezetüket és képviseltessék érdekeiket a 

karon belül. A Külügyi Bizottságnak mindenkori kiemelt célja, hogy bevonja a teljes képzéses 

hallgatókat saját tanulmányaikat, illetve közösségi életüket érintő döntések meghozatalába. 

Ennek érdekében 2015 őszén megalapítottuk az ELUP Képviselői Rendszert, melynek célja, 

hogy az évfolyamok képviselői által értesüljünk a nemzetközi hallgatók igényeiről és javaslata-

ikról, illetve ezáltal a Kar vezetőségével együtt javítani tudjuk a hallgatók tanulmányi légkörét. 
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A kezdetben kísérleti jelleggel működő szervezet mostanra kulcsfontosságú szerepet tölt be a 

ELUP hallgatók és a Hallgatói Önkormányzat közötti kommunikációban és több olyan proaktív 

kezdeményezésnek adott már teret, mint például a vizsgákon való csalás elleni kampány. Sze-

retnénk továbbra is együttműködésre és arra bátorítani nemzetközi hallgatótársainkat, hogy 

hallassák a hangjukat és tegyék kellemesebbé a tanulmányi környezetüket. 

A külföldi hallgatók integrációjának fontos segítői az ESN mentorok, akik önkéntesként ke-

resnek megoldást tanulmányi vagy magánjellegű problémáikra. A tavaszi félévben bevezettük, 

és jövőre folytatni szeretnénk azt a gyakorlatot, hogy a teljes képzésüket nálunk töltő nemzet-

közi hallgatóknak is biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy mentornak képződjenek. Ezzel egy-

részt azt szeretnénk elérni, hogy a beérkező ELUP-os hallgatók olyan mentort kaphassanak, 

aki a lehető legjobban megérti a felmerülő problémáikat, másrészt pedig azt, hogy a külföldi 

hallgatók a Képviselői Rendszeren kívül is lehetőséget kapjanak az önkéntes szerepvállalásra 

Karunkon belül. 

Együttműködés 

Bár a Mentorkört elsődlegesen gondozó ESN (Erasmus Student Network) ELTE 2016-tól ön-

álló szervezetként működik, a PPK-n továbbra is fontosnak tartjuk szoros együttműködésünk 

megőrzését. A mentor- és animátorképzések megtartásán kívül közös projektünk egy olyan 

mentorrendszer kialakítása, amelyben a mentor-mentorált párok helyett 4-6 főből álló men-

tor-mentorált csoportok kapnának szerepet. Így biztosítanánk, hogy a mentoráltak szükség 

esetén akár több hallgatóhoz is fordulhassanak segítségért, illetve hogy nagy számú beérkező 

hallgató esetén is mindenki számára biztosítani tudjunk mentort, aki igényli. 

Az ELTE HÖK Külügyi Bizottságával közösen dolgozunk egy külön mentorprogram kialakítá-

sán a növekvő számú Stipendium Hungaricumos hallgatók számára, és rendszeres ülésekkel 

biztosítjuk a külügyi információk és bevett gyakorlatok terjedését a nyolc ELTE Kar között. Ezen 

kívül az egyetemi szintű és a kari Nemzetközi Irodával is közeli kapcsolatot ápolunk, amelyet 

a következő hónapokban egy közös programmal, az ELUP-os hallgatók felvételi eljárásában 

való aktív részvételünkkel szeretnénk megerősíteni. Célunk a hallgatók és a kari vezetőség kö-

zötti hatékony információ áramlás biztosítása, amellyel a nemzetközi és magyar diákok elé-

gedettségét egyaránt növelhetjük. 
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Rendezvényszervező Bizottság 

A bizottság szeretné folytatni az elmúlt évben megkezdett munkát. Célkitűzésünk volt, 

hogy minél színesebb rendezvénypalettából választhassanak a hallgatók, és úgy gondoljuk 

az új programsorozatok mellett a már meglévő hagyományok továbbvitelével biztos úton ha-

ladunk ennek megvalósítása felé. Folyamatosan figyelemmel kísérjük, milyen igények merül-

nek fel, és mi hogyan tudnánk ezeket minél magasabb szinten kielégíteni, ugyanis az egyete-

men folytatott tanulmányok során a közös társas élmények teremtik meg a lehetőséget, az 

életre szóló emlékek és barátságok megszerzésére.  

Ezeken a kulturális-, tudományos- vagy sporteseményeken örömmel tapasztaltuk a növekvő 

hallgatói létszámot, amit minden bizonnyal a Kommunikációs Bizottság kiváló tájékoztató és 

figyelemfelhívó munkája is segített, továbbá a rendezvények sikeres megvalósításához elen-

gedhetetlen a biztos anyagi háttér, amelyet a Gazdasági Bizottság minőségi közbenjárása 

tesz lehetővé. Szeretnénk a jövőben is megőrizni az összehangolt együttműködést a bizott-

ságok között. 

Az elmúlt évben több rendezvény is közös szervezésben született meg az ELTE Társadalomtu-

dományi Karával. Szeretnénk továbbra is nyitottan állni a hasonló lehetőségek előtt. 

Hagyományos rendezvények 

Ezen rendezvények célja elsősorban az elsőéves hallgatók integrálása a kari közéletbe, to-

vábbá, hogy ők is magukévá tehessék azt a PPK-s identitást, amelyre minden felsőbbéves 

büszkén gondolhat. 

A kari gólyatáborunk az egyetemek között is kimagaslóan magas színvonalúnak és szakmai 

szempontból is tudatosan felépítettnek minősül. Minden résztvevő egy hosszas tervezői és 

szervezői folyamat eredményét élvezheti. 2017-ben a szombathelyi PPK-soknak is lehetőségük 

lesz már ennek az élménynek a megszerzésére. Mind az előkészületek, mind a megvalósítás 

során azon szeretnénk munkálkodni, hogy számukra is maradéktalan szórakozást nyújthasson 

a tábor. 

A gólyahét alkalmat nyújt azok számára, akik szeretnének jobban megismerkedni egyete-

münk épületeivel, részt vennének a közös beiratkozáson, vagy szívesen töltenének el egy na-

pot a Margit-szigeten. Ezek a programok is fontos állomásai a kari szellemiség megteremté-

sének, mert a felfedezés, az ismeretlen megtapasztalása mindig cement lesz a közösség ha-

barcsában. 
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Minden őszi félév szorgalmi időszakának végén előkelő bálon ünnepelhetjük a PPK újdon-

sült tagjait. A gólyabál jelentőségét hivatott hangsúlyozni az ELTE egy másik karával való közös 

rendezvényszervezés. A tavalyi sikerességet szem előtt tartva, szeretnénk továbbvinni ezt a 

szokást is.   

A tavaszi félév folyamán a képzésük felénél járók szórakozhatnak a Felező bál alkalmával. 

Ez az este a közös történetek és élmények felelevenítéséről szól.  

A tavaszi félév legnagyobb eseménye a Kari napok. Az elmúlt években egyre inkább kikris-

tályosodik előttünk a pontos keretterv, amely mentén elhelyezhető az évi programsorozatban 

ez a hallgatóközpontú rendezvény. Idén szeretnénk megteremteni a lehetőséget, hogy a hall-

gatók olyan délutáni órákat tölthessenek el az Egyetemen, ahol mindenki megtalálhatja a szá-

mára legkedveltebb szórakozási formát. Ennek érdekében valósul meg a közös bográcsozás, a 

stand up műsor, a logikai játszótér és a különféle egyéb szabadidős tevékenységek. 

A hagyományos rendezvényeinket tekintve egyik jelentős szándékunk, hogy a nem magyar 

anyanyelvű hallgatók is teljes jogú résztvevői lehessenek a programjainknak, ezért a Külügyi 

Bizottsággal együttműködve szeretnénk angol leírást is készíteni az eseményekhez, valamint 

nagyobb elérést biztosítani a külföldi hallgatók körében. 

Kultúra 

Az ELTE PPK kulturális életét a hallgatók lelkesedése és érdeklődése teszi igazán nagysze-

rűvé. Ilyen szempontból azt gondoljuk, nincs okunk panaszkodni. Az ELTE PPK Pub Quiz, és a 

Verselj Te! Slam Poetry egyre növekvő népszerűségnek örvend. Ezt mi sem bizonyíthatja job-

ban, mint a Pub Quiz új helyszínre való költözése, amelyet a folyamatosan bővülő csapatlét-

szám tett indokolttá. Számos kulturális program működik a karon sejttevékenységként, az ani-

mátorok lelkes munkálódása eredményeként (például Gasztro-kult, Bor klub, Andalgó stb..), 

amelyek tovább színezik a hétköznapokat.  

Új projektként szeretném megemlíteni a "Menj színházba a PPK-val" elnevezésű kezdemé-

nyezést, melynek lényege, hogy megfizethető áron kínáljon színházlátogatási lehetőséget a 

Kar hallgatóinak. A projekt várhatóan április elején terveznénk útjára indítani. 

Az elkövetkezendő tanévben, egy hallgatói kezdeményezés alapján, szeretnénk filmvetítő 

esteket szervezni, ahol a film megtekintése után lehetőség van beszélni az alkotásról, vitat-

kozni a felvetett kérdésekről. Ebben szoros együttműködést folytatnánk a Mentorkör tagjaival 

és a Külügyi Bizottsággal, hiszen gyakran a magyar anyanyelvű diákok részéről is felmerül az 
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igény a film eredeti nyelven való megtekintésére. Másik eltökélt szándékunk animátorok köz-

reműködésével egy fotó kiállítást tartani a PPK épületeiben, olyan képekből, amelyet a Kar 

hallgatói készítettek. Az a célunk, hogy a kultúra lehető legtöbb arca elérhetővé váljon, bizto-

sítva a hallgatóknak a kibontakozás, és a művelődés lehetőségét. 

Animátori Kör 

Az Animátori Kör (AK) az ELTE PPK HÖK része. Az AK a HÖK által, a kar közéletének szerve-

zéséért felelős külső szerve, melynek tagja lehet minden olyan személy, aki az önállóan megírt 

motivációs levelét a tanév elején elküldi a Rendezvényszervező Bizottság részére, eljön egy 

szóbeli elbeszélgetésre, sikeresen elvégzi az animátorképzést, illetve részt vesz az azt követő 

Vezetőképző táborban. Az AK célja többek között a hallgatói közösség építése, a karon lévő 

mindennemű programok és rendezvények lebonyolítása, valamint az új hallgatók integrálása 

a kari közéletbe. 

Az idei képzést elvégzetteket májusban fogják az AK tagjává avatni, ami azt jelenti, hogy a 

kör újabb közel száz embert fogad be. Természetesen évről évre vannak, akik elhagyják a Kört 

egyéb elfoglaltságok miatt, de ez a szám alatta marad az új, frissen képződött animátorok lét-

számától. 

Tervben van a közeljövőben, a már aktív animátorok továbbképzése idősebb, tapasztaltabb 

tagok előadásainak és tréningjeinek segítségével, valamint olyan előadók meghívásával, akik 

már hasonló területen mozognak a munka világában. 

A már említett képzéseket is évről évre megújítanánk, kiemelt figyelmet fordítva a vissza-

jelzésekre és azok által fejleszteni. 

A Kör folyamatosan újabb programokat/rendezvényeket talál ki és valósít meg, amelyek 

nem csak az animátoroknak, hanem a kar összes hallgatójának szólnak. Ilyen volt például az 

elmúlt évben a Társas Est, az Andalgó, és még számos példa van arra, hogy a kreatív elképze-

lések megvalósulhatnak – ennek hagyományát szeretnénk őrizni a továbbiakban is. 

Sport 

A PPK, mint a budapesti sporttudományi képzés egyik zászlóshajója, számos aktívan spor-

toló hallgatóval rendelkezik, ezért fontos, hogy a kari sportélet is ennek megfelelő színvonallal 

bírjon. Célunk, hogy az ELTE Hallgatói Önkormányzatával továbbra is szorosan együttműködve 

egymás munkáját segítsük az egész egyetemet érintő sportrendezvényeken (mint az Éjszakai 

Sport, az 5vös 5km vagy a Dunai Regatta) és minél nagyobb létszámban vegyünk részt azokon. 
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Ehhez elengedhetetlen a hallgatók megfelelő és széleskörű tájékoztatása, illetve ösztönzése. 

Többek között ezért is indítanánk el az ELTE PPK Kultúra és Sport névre hallgató Facebook- 

oldalt, hogy tovább szélesíthessük a hallgatók felé irányuló kommunikációs lehetőségek palet-

táját ebben a témában is. Ezen az oldalon mind az egyetemi, mind a kari sportélettel kapcso-

latos információkhoz juthatnának az érdeklődők. 

Ezek mellett a továbbiakban is az elsőszámú projekt, a kar saját házkupájának, a PPCup-nak 

a népszerűsítése, bővítése és fejlesztése. A cél, hogy minél több hallgató vegyen részt benne 

aktívan és szerezzen pontokat a saját szakjának és évfolyamának. Bízunk benne, hogy ennek 

érezhető lesz a hatása, és valamilyen mértékben ez is hozzá fog járulni ahhoz, hogy a PPK egy 

a még jelenleginél is összetartóbb, szorosabb közösséggé váljon. 
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Tanulmányi Bizottság 

Érdekképviselet 

A Tanulmányi Bizottság munkája során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hallgatók szá-

mára mindig hiteles és naprakész információkat közvetítsen. A folyamatosan változó szabá-

lyozásokról a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk tájékoztatni az érintett hallgatókat. A 

korábbi évek hagyományait megtartva szeretnénk együttműködni a Hallgatói Önkormányzat 

többi bizottságával. 

A bizottság számára továbbra is a Delegált Kör jelenti a legfontosabb erőforrást. A Kör tag-

jai segítségünkre vannak a tanulmányi területhez kapcsolódó programok megvalósításában, 

az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában és a Kör fejlesztése során. A delegált kép-

zések révén szeretnénk továbbra is biztosítani a Kör utánpótlását, a delegáltak számára pedig 

a különböző továbbképzésekkel szeretnénk fejlődési lehetőségeket nyújtani.  a továbbiakban 

is megrendezésre kerülne a Delegált Hétvége, amelyet a tavaszi félévben szerveznénk meg. 

Ennek keretein belül a korábbiakhoz hasonlóan szeretnénk egy nagyobb projekttervezetet ki-

dolgozni, amely a frissen felvett hallgatók integrációját tenné lehetővé és a felsőbb éves hall-

gatók mindennapjait könnyítené meg.  

Az integráció és a folyamatos tájékoztatás elősegítésére az előző évben létrehoztuk a Sza-

kos Hallgatói Érdekképviseletet, amelyet a továbbiakban is fenntartanánk. Minden évfolya-

mon minden szakon felkértünk hallgatókat, akik ezt követően részt vettek egy tanulmányi to-

vábbképzésen, hogy pontos információkkal szolgáljanak hallgatótársaiknak. A hallgatói véle-

mények becsatornázása érdekében szakos fórumokat szeretnénk tartani, amelyeken lehető-

ség nyílna az észrevételek és javaslatok megfogalmazására. A fórumok mellett a határidők és 

más események közvetítésében a későbbiekben is számítunk a Kommunikációs Bizottság 

együttműködésére. 

Az érdekképviseleti rendszert kiterjesztenénk a szombathelyi hallgatókra is. A Szombathe-

lyen tanuló hallgatókat nehezen tudjuk személyesen elérni, ezért szeretnénk az ottani hallga-

tók számára egy tanulmányi tréninget szervezni a tavaszi szemeszter végén, amely során meg-

ismertetnénk velük a Karunkon bevett szokásokat, a lényegesebb és rájuk is érvényes változá-

sokat. Az ezen részt vevő hallgatókat pedig bevonnánk az érdekképviseleti rendszerbe. 

Nem csak régi és új hallgatóinkra, hanem leendő hallgatóinkra is figyelmet fordítunk, ezért 

folytatni tervezzük a Középiskolai Road Show-t. Delegáltjaink visszalátogatnak régi iskolá-

jukba és tapasztalataikról és élményeikről tartanak beszámolót az Egyetemen töltött időről. A 
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programsorozat folytatásaként pedig lehetővé tennénk a középiskolásoknak, hogy részt ve-

gyenek egyetemi előadásokon, betekintsenek a mindennapokba, eltöltsenek egy napot az 

Egyetemen. Természetesen ezek mellett a nyílt napon továbbra is informálnánk az érdeklő-

dőket. 

Az előző évekhez hasonlóan idén is megszerveznénk a már-már hagyománnyá vált előadá-

sokat, illetve tájékoztatókat a Hallgatóktól Hallgatóknak néven ismert programsorozat kere-

tein belül. Ide sorolhatjuk az év eleji bemutatkozó előadást, amelyen a frissen felvételt nyert 

alap- és mesterszakos hallgatók tájékozódhatnak az egyetem adta lehetőségekről; a mester-

szakos tájékozatót, amely során az érdeklődők megismerkedhetnek Karunk specializációival; 

illetve bizonyos felzárkóztatókat, korrepetálásokat, amelyek megvalósításánál számítunk az 

Illyés Sándor Szakkollégium segítségére, ezúton is fenntartva és erősítve a Szakkollégiummal 

való kapcsolatunkat. 

A legnagyobb mértékű tanulmányi támogatást és legrészletesebb tájékoztatást a Gólyatá-

borban és a beiratkozás során adnánk. Ebben mind a delegáltak, mind a szakos hallgatói ér-

dekképviselők, illetve az éves kiadványok is a segítségünkre lennének. Kiadványaink, mint a 

Kazynfo, a Pályaképünk és a Tudományperspektíva, nem csak tanulmányi, hanem közéleti 

lehetőségeket is bemutatnak.  

Az Animátori Kör képzésein szeretnénk az újonnan képződőket is ellátni a legfontosabb 

tanulmányi információkkal, hogy évfolyamtársaiknak és az alsóbb évfolyamokon tanulóknak 

segíthessenek. Az ő képzésük azért is fontos, mert nagy létszámukból és tevékenységi körük-

ből fakadóan hatékony információáramlást biztosítanak a bizottság és a gólyák, illetve a fel-

sőbbéves hallgatók között. Azért, hogy mindez gördülékeny legyen, a képzések során ismer-

tetnénk velük az érdekképviselők és a bizottsági tagok személyét, hogy szükség esetén az ille-

tékesekhez tudják irányítani bajba jutott társaikat. 

Karunk nagy szerepet játszik az OHV reformjában, elsőként kezdeményeztük a kérdőív nyil-

vánossá tételét. Ha a kérdőív ténylegesen nyilvánossá válik, szeretnénk Karunk kiemelkedő 

oktatóira felhívni a figyelmet és honorálni munkájukat. Emellett bizottságunk egyetemi szin-

ten, az ELTE HÖK Tanulmányi Bizottságában a következőkben is képviselné Karunk érdekeit, 

illetve továbbra is szorosan együttműködne a kari Tanulmányi Bizottsággal. 
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Tehetséggondozás 

Karunk szakmai elismertségének fenntartásában és fejlesztésében kétségtelenül fontos 

szerepet játszik a tehetséggondozás, ezt az elkövetkezendő időszakban igyekszünk minél sta-

bilabb alapokra helyezni. Ennek kulcsfontosságú elemét képezi a kommunikáció és a közös 

munka erősítése a Hallgatói Önkormányzat, a kari intézetek, valamint az oktatók között. 

Szintén előtérbe kívánjuk helyezni a hallgatók közérthető megszólítását, kihangsúlyozva a 

tehetséggondozási lehetőségekben való részvétel előnyeit, erre változatlanul az online csa-

tornákat tartjuk a legalkalmasabbnak, emellett hallgatói segítséggel, többek között a Delegált 

Kör tagjaival személyesen is igyekszünk fellendíteni az érdeklődést. Ebbe beletartozik a Hono-

rácior pályázat népszerűsítése, illetve lehetőség szerinti továbbfejlesztése, hogy még von-

zóbb opcióvá válhasson. 

Fontosnak tartjuk a TDK és OTDK alkalmak hirdetését, mert ezeken a nívós eseményeken 

keresztül tekinthetünk ki az ország különböző területeire, a más városokban, más egyeteme-

ken zajló tudományos életre. 

Kiemelt projekt a Tudományperspektíva innovációs tervezete is. A saját ISSN kóddal ren-

delkező folyóiratban számtalan lehetőség rejlik. Annak érdekében, hogy ezt felszínre hozhas-

suk, egy jól működő, összhangban dolgozó stábra van szükség, amelynek működése során a 

technikai kérdések és kihívások nem állják útját a tervezett megjelenéseknek. A nyomtatott 

változat mellett szeretnénk az újságot online formában is elérhetővé tenni. Cél, hogy mind-

ezek révén a Tudományperspektíva a kari tehetséggondozás biztos pontjává, annak jelképévé 

válhasson. 

Továbbra is szorosan együttműködünk az ELTE HÖK Tudományos Bizottságával, lehetősé-

get biztosítva az egyetemi szinten támogatott tehetséggondozási programok és pályázatok ki-

bontakoztatására, ezeket a lehetőségeket karon belül is igyekszünk minél szélesebb körben 

terjeszteni. 

Változatlanul törekszünk a hallgatók hiánytalan informálására a szakkollégiumi lehetőségek 

vonatkozásában is, ebben fontos tényező az Illyés Sándor Szakkollégiummal való együttmű-

ködés. 
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Tanárképzés 

Egyetemünkön a tanárképzés mindig kiemelt, különleges helyet foglalt el. Karunk jelentős 

szerepet tölt be a képzésben az osztott tanárképzés mesterszakjával, valamint az osztatlan 

tanárképzésben a pedagógiai és pszichológiai tárgyak oktatásával egyaránt.  

Szeretnénk, ha a tanárképzésben résztvevő hallgatókhoz minél több, a képzésüket érintő 

információ jutna el, ehhez szükséges a szoros együttműködés a Tanárképző Központtal. Már 

évek óta a Tanárképző Központ felügyeli és szervezi a tanárképzést végző hallgatók tanulmá-

nyait, ezzel összefogva a különböző szakterületeket. A Tanárképző Központ Egyeztető Testü-

leti ülésein Karunk is képviselteti magát, ahogy a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Taná-

cson is. A PPK HÖK Tanárképzési Referense látja el ezt a feladatot, így első kézből értesülhet a 

tanárképzést érintő ügyekről és nagy rálátással bír az ott folyó munkára.  

Az ELTE HÖK jelenlegi alapszabályának értelmében az Egyetem tanárképzésben érintett 

karjainak tanárképzési referensei az ELTE HÖK Tanárképzési Bizottság keretein belül együtt 

képviselik a tanárképzésben résztvevő hallgatók érdekeit, az ELTE HÖK Tanárképzési Referens 

koordinálásával. Az ő tevékenysége által több lehetőség nyílik arra, hogy a kari referensek 

szakmai találkozók keretei között erősítsék az együttműködést a különböző szakterületek, ka-

rok között és egységes képet alkotva támogassák a tanárképzés menetét. Ez fontos lépés ah-

hoz, hogy a tanárnak tanuló hallgatók érdekeit egységesen tudják képviselni a tanárképzésért 

felelős tisztségviselők a különböző fórumokon.  

Ezt segíti elő a félévente megrendezésre kerülő Tanáris Hallgatói Fórum is, amelynek rend-

szerint, jelképesen karunk Kazinczy utcai épülete ad otthont. A tavalyi évben az ELTE HÖK Ta-

nárképzési Bizottsága, a HÖOK jelentős támogatásával megrendezte az első országos hallgatói 

konferenciát a tanárképzésről, amely a KonTRA, azaz Konferencia a Tanárképzés Releváns 

Alapjairól nevet viselte és egy vándorkonferenciává nőtte ki magát, ezzel is elősegítve a tanár-

képzésben résztvevő hallgatók országos szintű képviseletét, amelyet a jövőben tovább terve-

zünk erősíteni.  

Idén elindítanánk az ELTE Tanárképzési Bizottságával együttműködésben egy szakmai elő-

adássorozatot, amelynek keretein belül szeretnénk megismertetni a tanárjelöltekkel a peda-

gógia különböző ágazatainak alakjait, akikkel karöltve működtethetnének egy egységes, jól 

funkcionáló oktatási rendszert. Ezt a jövőben, a visszajelzések függvényében további előadá-

sokkal szeretnénk folytatni. 
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PersPeKtíva 

A legfontosabb és legaktuálisabb információkat leginkább honlapunk és Facebook oldalunk 

segítségével közvetítjük a hallgatók felé, ezért kari folyóiratunk, a PersPeKtíva inkább a szóra-

koztatás és ismeretterjesztés szerepét tölti be, illetve remek lehetőséget nyújt azoknak a hall-

gatóknak, akik szeretnék kipróbálni magukat az újságírás terén. 

A rovatok a PersPeKtívában az elmúlt év során a régiek maradtak: az Érintőben a kari ese-

ményekről számolunk be, és itt jelennek meg a Hallgatói Önkormányzat hírei, ehhez elenged-

hetetlen, hogy a főszerkesztő együtt tudjon működni a szakterületi bizottságokkal. Emellett 

egyre több hallgató küld verseket, kisebb novellákat a Lélek-Zet nevet kapott rovatba. Idén 

bekerült az újságba a „Suli mellett végezhető munkák” című sorozat, mely nem csak iránymu-

tatásként szolgál azzal kapcsolatban, hogy milyen téren érdemes munkát keresnünk tanulmá-

nyaink mellett, hanem hogy miben kell változtatnunk életvitelünkben, ha úgy döntünk, mun-

kát vállalunk, illetve, hogy milyen hasznos tapasztalatokkal jár ez. Tavasszal pedig útjára indul 

második sorozatunk, mely az „Ép testben ép lélek” címet kapta. Ennek segítségével szeret-

nénk a mentális egészség és a rendszeres testmozgás előnyeit és fontosságát bemutatni olva-

sóinknak. A sorozat sportolókkal, edzőkkel és sport-szakos hallgatókkal készült interjúkat fog-

lal majd magában. Emellett tervezünk egy BEAC-körút nevű sorozatot is elindítani, mely a 

BEAC-on elérhető sportórákat mutatja be, főként a kevésbé népszerűeket, így lehetőséget te-

remtve arra, hogy azokhoz is több hallgató kaphasson kedvet és egy idő után nagyobb lét-

számmal működhessenek. 

Az új témák mellett az újság tavasztól új arculatot is kapott: letisztult, minimalista, geomet-

riai formákat hangsúlyozó borítót láthatnak a hallgatók az újságot kezükbe véve, melyet a to-

vábbiakban is szeretnénk megtartani.  

Az elmúlt évben megalakult a mediagroup nevű csoport, melynek tagjai nagyrészt a kari 

rendezvények során fotóznak illetve videóznak, emellett nekik köszönhetjük a Gólyatábor af-

tervideóját és a Gólyabál promóciós videóját is.  Szeretnénk a mediagroup-pal egy szorosabb 

együttműködést kialakítani, amellyel az újság színvonalának a mértékét növelhetjük, az ő se-

gítségükkel a PersPeKtívában megjelenő kari rendezvények beszámolóihoz az ott készült fo-

tókkal színesíthetjük majd az írásokat, illetve az interjúk során is nagy segítséget nyújthat 

majd munkájuk. 
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A csapat bővítésére szeretnénk nagy figyelmet fordítani, ennek érdekében újra elindíta-

nánk a GólyaPersPeKtívát, hogy az elsős hallgatók már gólyatáborban illetve gólyahéten talál-

kozhassanak az újsággal.  

Mivel a PersPeKtíva tagjaival leginkább online folyik a kommunikáció, ezért annyira nem 

ismerik egymást az újságba publikáló hallgatók, ezen azonban szeretnénk változtatni. Minden 

félév elején szeretnénk egy tréninget tartani a lapba publikálóknak, mely során jobban meg-

ismerik egymást, különböző írástechnikai, interjúkészítési skilleket sajátíthatnak el, emellett 

beleláthatnának az újság szerkesztési folyamatába és az ahhoz kapcsolódó időbeosztásba, 

emellett sor kerülne egy közös ötletelésre a csoport tagjaival is, azzal kapcsolatban, hogy min 

lehetne változtatni az újsággal kapcsolatban, ezáltal közösen tehetnénk jobbá a PersPeKtívát. 

A Savaria Egyetemi Központ csatlakozásával a 2016/17-es tavaszi félévben már a szombat-

helyi hallgatók is írhatnak az újságba, ennek a lehetőségnek a promóciójára szeretnénk nagy 

figyelmet fordítani, és kialakítani az ottani hallgatók között is egy kisebb csapatot, akikre szá-

míthatunk az újság összeállítása során. Emellett tervben van egy, a szombathelyi hallgatók 

számára készülő kisokos elkészítése is, mely a Kazynfo-hoz hasonlóan, főként a tanulmányi 

ügyekben ad iránymutatást a szombathelyi kampusz hallgatói számára. Szeretnénk, ha a kül-

földi hallgatók is több lehetőséget kapnának a publikálásra, ezért a Külügyi Bizottsággal közö-

sen tervezzük egy angol nyelvű újság kiadását, mely fél évente jelenne meg, és az Erasmusos, 

illetve ELUP-os hallgatók írásait jelentetnénk meg benne.  

Szeretnénk emellett szorosabb kapcsolatot kialakítani az ELTE Press stábjával, illetve a 

többi kar főszerkesztőjével, és lehetőséget biztosítani minden számban egy-egy vendégírónak 

(azaz egy másik ELTE-s kar hallgatójának), hogy publikálhasson az újságba, illetve, hogy a mi 

karunk hallgatói is lehetőséget kapjanak a többi karon megjelenő lapnál. Mivel az online plat-

formok lényegesen nagyobb figyelmet kapnak, ezért szeretném lehetővé tenni azt is, hogy a 

legszínvonalasabb, legérdekesebb írások az ELTE Online felületén is megjelenhessenek.  
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Összegzés  

Az előzőekben leírt szakterületi programrészek mind azt a célt szolgálják, hogy segítsük a 

PPK hallgatóinak hétköznapjait, megkönnyítsük a tanulmányi ügyeik intézését, valamint folya-

matosan tájékoztassuk őket a különböző támogatási lehetőségekről. Fontosnak tartjuk, hogy 

a tanulmányaik és az óráik mellett lehetőségük nyíljon kikapcsolódásra is, ezért különböző kul-

turális, tudományos és szórakoztató programlehetőségeket is biztosítunk a számukra. A vá-

lasztáson induló csapat elkötelezett a leírt célok megvalósítása mellett, felkészülten és moti-

váltan várja a feladatokkal járó kihívásokat.  

 

Kérjük hallgatótársainkat, szavazatukkal támogassanak minket, hogy csapatunk lehetőséget 

kapjon a programunkban leírtak teljesítésére.  

 

Köszönjük a bizalmat! 

Budapest, 2017. március 20. 

 

Baranyai Melinda 

ELTE PPK HÖK elnökjelölt 


