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Bemutatkozás
Baranyai Melinda vagyok, pszichológia alapszakos hallgató. 2011-ben irat-

koztam be a PPK pedagógia szakára, ahol tavaly szereztem meg diplomám. 
Nagy hatással volt rám ez a közeg, amibe itt belecsöppentem, és azóta is 
azon értékek szerint élem a hétköznapjaim, amelyeket itt megtanultam és 
megtapasztaltam. Karunk nagyon sokszínű, rengeteg különböző gondolkodá-
sú ember találkozik, mégis mindez egy szellemiséggé alakul át itt a PPK-n: 
Minden, ami ember. Úgy gondolom, hogy jelmondatunk valóban tükrözi azt az 
értékrendet, melyet hallgatótársaink és oktatóink képviselnek. 

Elsőéves korom óta aktívan részt veszek a kari közélet alakításában animá-
torként, illetve a Delegált Kör tagjaként tanulmányi kérdéseik és problémáik 
megoldásával kapcsolatban segítem hallgatótársaimat. 2013 novemberében 
csatlakoztam a Hallgatói Önkormányzathoz mint pályázatokért és kollégiumi 
ügyekért felelős bizottsági tag, majd 2014 márciusától a Diákjóléti Bizottság 
elnöki feladatait végzem. Az elmúlt két év során megismerkedtem a szervezet 
felépítésével és mindennapi működésével, valamint betekintést nyertem a kari 
és egyetemi szintű folyamatokba is.

A Diákjóléti Bizottság elnökeként főként a hallgatói juttatásokkal, támo-
gatásokkal és ezek pályázati rendszerével foglalkoztam. Az elmúlt évben a 
rendszeres szociális támogatások rendszere nagy változáson ment keresz-
tül, az igazságosabb ösztöndíjkiosztás érdekében egységes lett minden karon 
a pontrendszer, illetve sikerült elérni, hogy a pályázás a Neptun elektronikus 
tanulmányi rendszerben történjen. Tavaly megalakult a Kari Ösztöndíj Bizott-
ság (KÖB) két hallgatói és két közalkalmazotti taggal, melynek feladata a Kar-
hoz tartozó ösztöndíjpályázatok kiírása és elbírálása. 2015 szeptemberétől a 
KÖB elnökeként is tevékenykedem. A Diákjóléti Bizottság sikeresen elindítot-
ta a hagyományteremtő céllal megrendezett Mindenki segít napot, amelynek 
során a hallgatók önkéntes munkát végezhetnek különböző szervezeteknél 
egy-egy napig. 



Elnökségi program 2016/20176

Az elmúlt évek során közelebbről megismertem a Hallgatói Önkormányzat 
működését, sok hosszabb és rövidebb távú projekt megvalósításában vettem 
részt. Ezek révén bepillantást nyertem a kari és egyetemi szintű folyamatokba 
is, így sokat tanultam a szervezetről és a HÖK Egyetemünkön betöltött szere-
péről. Mindezen tapasztalataim alapján úgy gondolom, hogy Hallgatói Önkor-
mányzatunk egy dinamikusan működő, a hallgatói véleményekre nyitott 
szervezet. Ezt jelenlegi elnökünknek, Sztilkovics Zorkának köszönhetjük, aki 
közvetlenségével teret adott a hallgatói vélemények folyamatos felmérésére 
és becsatornázására a döntéshozatalba. 

Az önkormányzat legfontosabb feladata az érdekképviselet, így a lefekte-
tett biztos alapokon elindulva a továbbiakban is célunk a közvetlen kapcsolat 
fenntartása hallgatótársainkkal. Ennek tudatában fontosnak tartjuk a hétköz-
napokon a folyamatos elérhetőséget, ezért szeretnénk bevezetni a szakos 
érdekképviseleti rendszert, melynek célja, hogy az adott szak képviselőjéhez 
a hallgatók bármilyen kérdéssel és problémával fordulhassanak. A szakos kép-
viselők naprakész felkészültsége érdekében rendszeres továbbképzéseket 
tervezünk, melyek során elsajátíthatják az egyetemi szabályzatok hallgatókra 
vonatkozó részeit és az adott időszakban történt változásokat.

Fontosnak tartjuk a hallgatói elégedettség figyelembe vételét, melynek 
egyik fő pillére az oktatás színvonalával és az oktatókkal való elégedettség 
monitorozása. A belső minőségbiztosítás jelentőségének emelése érdeké-
ben a Karral együttműködve szeretnénk bevezetni az oktatás véleményezé-
sére egy kérdőívet, melynek eredményeit nyilvánossá tennénk. A különböző 
kurzusokról beérkező visszajelzések így megkönnyítenék a választást a kur-
zusra később jelentkező hallgatóknak.

A Karon oktatott szakok mindegyike egyaránt a segítő szakmához tartozik, 
így fontosnak tartjuk az önkéntesség erősítését szaktársainkban. Ennek érde-

Motiváció és átfogó célok

A bizottságban szerzett tapasztalataim motiváltak arra, hogy a PPK HÖK 
elnökeként újabb kihívások és feladatok elé állítsam magam és képviseljem 
hallgatótársaim érdekeit. 
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kében célunk a Mindenki segít nap népszerűsítése és hagyományként való 
beágyazása a Kar életébe. Továbbá terveink között szerepel a honlapon egy új 
menüpont alatt a különböző önkéntes szervezetek és helyszínek összegyűj-
tése, ahol szívesen látják a PPK hallgatóit és oktatóit egyaránt. 

A tisztségviselők magas szintű munkavégzéséhez elengedhetetlen a szer-
vezeten belüli együttműködés, rugalmasság és hatékony kommunikáció. 
Ennek érdekében több szervezetfejlesztő projektnapot és hétvégét is terve-
zünk a Hallgatói Önkormányzat tagjai számára, ahol a csapatépítés mellett 
tervben van a szakterületekhez tartozó készségek fejlesztése. A tisztség-
viselők folyamatos képzési rendszerébe szeretnénk bevonni az Animátori Kör 
veterán tagjait, akik különböző területekről szerzett tapasztalataikat oszthatnák 
meg velünk, ezzel fejlesztve a szervezetet, valamint képviselőink kompetenci-
áit. 

Országos szinten nagyobb változásokra lehet számítani a jövőben az ösz-
töndíjak és a tanulmányi ügyek terén egyaránt. Tisztségviselőink nyitottak a 
változásokra és újításokra, így a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konfe-
renciája által szervezett szakterületi műhelymunkákban és vezetőképzőkön 
is aktívan részt vesznek, ezáltal is fejlesztve szakmai felkészültségüket. 

Kari Hallgatói Önkormányzatunk működéséhez nélkülözhetetlen az Egyete-
mi Hallgatói Önkormányzattal kialakított jó viszony fenntartása, illetve a többi 
részönkormányzattal való folyamatos és aktív együttműködés. Egyre több 
olyan ügy érinti a hallgatókat, melyeket egyetemi szinten kell tárgyalnunk, és 
egységesen kell képviselnünk hallgatótársaink érdekeit. 

Fontos célunk a Kar vezetésével évek óta ápolt jó viszony fenntartása és 
a Karon belüli szervezetekkel 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.
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Alelnök
Az alelnök legfontosabb feladatai közé tartozik az elnök mindennapi mun-

kájának segítése. A Hallgatói Önkormányzat elnökéhez nagyon sok és szer-
teágazó feladat tartozik, így a napi szintű feladatokban való segédkezés elen-
gedhetetlen a gördülékenyebb munkavégzés érdekében. 

Az alelnök kiemelt feladata még a Hallgatói Önkormányzat szervezetfej-
lesztése, amit az elnökkel együttműködve valósít meg. Ha jobban megfigyel-
jük, akkor a Hallgatói Önkormányzat több kisebb egységre tagolódik. Vehetjük 
elsőként az Elnökséget, ahova beletartozik a Hallgatói Önkormányzat elnöke, 
az alelnök, a bizottsági elnökök, valamint a PersPeKtíva főszerkesztője. Az 
Elnökségben nem csak a Hallgatói Önkormányzat Bizottságainak tevékeny-
ségeiről van szó, de sokszor olyan kérdések is felmerülnek, amelyek elvárják, 
hogy az Elnökség is egységes csapatként működjön. Másodszorra vehetjük 
a Hallgatói Önkormányzat bizottságait: a bizottságok mind-mind a saját szak-
területeikhez tartozó kérdésekkel foglalkoznak, így természetes, hogy a bizott-
ságoknak is egy-egy csapatként kell működniük. Annak érdekében, hogy az 
Elnökség és a bizottságok mint kis egységek ne külön-külön, hanem szerve-
zetként, egy csapatként működjenek, nagyon fontos a szervezetfejlesztés.

A szervezetfejlesztés során nagy hangsúlyt fektetünk a csapatépítés-
re. Fontosnak tartjuk, hogy mind az Elnökség, mind a bizottságok, valamint 
minden hallgatói önkormányzati tisztségviselő az egyéni és közös munkát is 
jobban tudja azáltal végezni, hogy egy csapat részeként dolgozhat. Ennek 
érdekében szeretnénk rendszeresen csapatépítő tréningeket tartani. Az első 
hónapokban fontosnak tartjuk az ismerkedésre helyezni a hangsúlyt, hogy a 
Hallgatói Önkormányzat friss tisztségviselői jó érzéssel és kedvvel integrálód-
janak a csapatba. Úgy gondoljuk, hogy a megfelelő munka és tisztségviselőink 
munkájához tartozó lelkesedés fenntartása csak egy jól együttműködő csa-
patban lehetséges.

A csapatépítés után nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni a szakterületi témá-
kat érintő továbbképzésekre. A Hallgatói Önkormányzatban minden tisztség-
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viselő ismeri más bizottságok munkáját, a hozzájuk tartozó feladatokat, ugyan-
így a más tisztségekhez kapcsolódó feladatokat, de fontosnak tartjuk az erre 
vonatkozó tudásunk bővítését. Sok változás megy végbe, változnak a pályázati 
feltételek, bővülnek a munkakörök. Szeretnénk, ha a Hallgatói Önkormányzat 
minden tisztségviselője naprakész lenne minden más bizottság és tisztség-
viselő feladataival, kötelességeivel kapcsolatban. Ez egyrészt a csapatszintű 
működéshez is elengedhetetlen, valamint az érdeklődő hallgatókat is segíti, 
hiszen így a Hallgatói Önkormányzat minden tisztségviselője képessé válik 
tájékoztatni a hallgatókat a legfontosabb információkról, változásokról. 
Szeretnénk megvalósítani továbbképzési workshopokat, ahol az adott bizott-
ságok prezentálnák a szakterületükhöz tartozó változásokat, valamint kicsit 
bővítenék tudásunkat feladataikról, azáltal, hogy szerteágazóbban beszámol-
nak szakterületükről.

Az alelnök számára elengedhetetlen, hogy ismerje és át tudja adni a külön-
böző szakterületekhez tartozó feladatokat, valamint fontos, hogy ismerje a 
változásokat, változtatásokat. Feladata, hogy a hallgatói képviselők és tiszt-
ségviselők megfelelően integrálódjanak a Hallgatói Önkormányzatba, ami 
amellett, hogy a csapatmunkában való részvételt jelenti, magában foglalja az 
adott tisztséghez tartozó feladatok és kötelezettségek, valamint a Hallgatói 
Önkormányzat működésének megismerését. A tisztségviselő a bizottságában 
megismeri a szakterületéhez tartozó feladatokat, amiket az alelnök bővít azzal, 
hogy a tevékenység hogyan kapcsolódik a Hallgatói Önkormányzat mint egész 
működéséhez.

Az alelnök teljes mértékben ismeri és átlátja a Hallgatói Önkormányzat 
működését, hiszen feladata az érdeklődő hallgatók tájékoztatása. Ahhoz, 
hogy az érdeklődő hallgatók pozitív képet kapjanak a szervezet működésé-
ről, minden korábban felsorolt tevékenység közül is a csapatként való műkö-
dés a legfontosabb a Hallgatói Önkormányzat részéről, hiszen ez képviseli az 
egységet és a megbízhatóságot a hallgatók irányába. Hosszú távú terveink 
közé tartozik a projektmenedzsment online felületre való integrálása. A korábbi 
Elnökségek alatt megvalósították a projektmenedzsment folyamatos vezetését 
papíros formában. A módszer működőképesnek bizonyult, ezért szeretnénk 
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továbbvinni. Az online felületre telepítéssel könnyebben elérhetőek és frissít-
hetőek lennének a Hallgatói Önkormányzat projektmenedzsment felületei. A 
projektmenedzsment során mind az Elnökség, mind a bizottságok rögzítik az 
előttük álló projekteket (pl. gólyatábor, Kari Napok), emellett részletesen veze-
tik, hogy milyen folyamatokból áll az adott program vagy tevékenység meg-
valósítása. A projektmenedzsment során mindig frissítik az adott leírásokat 
azáltal, hogy jelzik, mit teljesítettek és mi áll még előttük a célig. Az online felü-
let gyorsabb frissítést tenne lehetővé, azáltal, hogy folyamatosan elérhető a 
felület, ahol azonnal lehet jelölni a haladást. Az online projektmenedzsment 
felület egyrészt pontosabban jelzi az adott projekt részfeladatainak helyzetét, 
de azáltal, hogy minden tisztségviselő hozzáfér, még inkább bővíti tudásunkat 
a más szakterületekhez tartozó feladatokról, projektekről. Így növeljük az átlát-
hatóságot a Hallgatói Önkormányzaton belül, ezáltal pedig nyitottabb lesz az 
adott projekt az építő jellegű javaslatokra is.

Ahhoz, hogy a programunk során feladatként megjelölt tevékenységek (szer-
vezetfejlesztés, projektmenedzsment) gördülékenyen működjenek, fontosnak 
tartjuk, hogy mindig nyitottak legyünk a visszajelzésekre. A szervezetfejlesz-
tések és csapatépítő tréningek során, de akár a projektmenedzsment online 
felületre integrálása során is, örömmel hallgatunk meg minden olyan javas-
latot, ami kiegészíti a tevékenységünket. Csak ezzel a hozzáállással tudunk 
mi is fejlődni, és így tudunk megfelelő színvonalú munkában együtt, egy nagy 
csapatban, bizalommal és jókedvűen dolgozni.
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Tanulmányi Bizottság
Érdekképviselet

A Tanulmányi Bizottság alapvető fontosságúnak tartja, hogy a hallgatókat 
megfelelő és naprakész információkkal lássa el. Az aktuális változásokat, 
illetve változtatásokat figyelembe véve fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók a 
lehető legrövidebb időn belül értesüljenek az őket érintő esetleges módosítá-
sokról, kötelezettségekről. Az előző évek hagyományait folytatva szeretnénk 
szorosan együttműködni a Hallgatói Önkormányzat többi bizottságával.

Ezen céljaink megvalósításában nagyban számítunk a Delegált Kör tag-
jaira, akik nemcsak a bizottság munkáját segítik, hanem az esetlegesen fel-
merülő problémák megoldásában és a hallgatók segítésében is közreműköd-
nek. Továbbra is biztosítani szeretnénk a Kör fennmaradását, így ősszel és 
tavasszal is megtartanánk a delegáltképzéseket, amelyek során a hallgatók 
mélyebb ismeretekre tehetnek szert a tanulmányi ügyekkel kapcsolatban. A 
Kör életében meghatározó a delegálthétvége, melynek megszervezésére az 
őszi és tavaszi félévben is sor kerülne. Ezen a hétvégén nagyobb feladatokat 
beszélnénk át, projekteket terveznénk meg, amelyek a fejlesztés és érdek-
képviselet érdekében valósulhatnának meg. Fontosnak tartjuk emellett a Kör 
tagjainak folyamatos továbbképzését, hogy mindig az aktualitásoknak megfe-
lelően tudják segíteni hallgatótársaikat. 

Szeretnénk megkönnyíteni az évfolyamokon történő információáramlást, 
ezért szakos hallgatói érdekképviselők közreműködésével tennénk gördü-
lékenyebbé a bizottság és az évfolyamok közötti kommunikációt. Fontosnak 
tartjuk, hogy a levelezős hallgatókhoz is eljussanak az egyetemi hírek, így a 
delegáltak között jelen levő levelező tagozaton tanulmányokat folytató hallga-
tókkal is kiépítenénk ennek a célnak megfelelő kapcsolatot. A határidők és az 
események hirdetésében továbbra is számítunk a Kommunikációs Bizottság 
közreműködésére.

Azért, hogy a Delegált Körben rejlő lehetőségeket megfelelően kihasznál-
hassuk, felélesztenénk egy régi hagyományt a Középiskolai Road Show 
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keretében. Ennek során a delegáltak felkereshetnék régi iskoláikat és mesél-
hetnének a Karon szerzett ismereteikről és élményeikről. A programsorozat 
második állomásaként pedig lehetőséget nyújtanánk néhány érdeklődő gim-
nazistának, hogy betekintést nyerjen az egyetemi hétköznapokba egy napot 
eltöltve az Egyetemen. Emellett természetesen a nyílt napon is megfelelő 
tájékoztatást biztosítanánk az érdeklődőknek.

További hagyományokat ápolva idén is megtartanánk a korábban megszo-
kott előadásokat, tájékoztatókat a Hallgatóktól Hallgatóknak programsoro-
zat keretében. Az egész évet átölelő rendezvénysorozat magában foglalná az 
elsőéves alap- illetve mesterszakos hallgatók tájékozatóit, illetve az igények 
felmérése után szeretnénk a hallgatóknak segítséget nyújtani a tanulmányaik 
során felmerülő tanulási nehézségek leküzdésében. Ennek érdekében felzár-
kóztatókat, korrepetálásokat szerveznénk a kiemelkedőbb eredményeket 
elérő diákjaink segítségével, illetve az Illyés Sándor Szakkollégiummal, ezzel 
is erősítve a Kar és a Szakkollégium közötti kapcsolatot. 

A Gólyatáborban, illetve a beiratkozás során kiemelt szerephez jutnak a 
tanulmányaikat Karunkon megkezdő hallgatók. Annak érdekében, hogy az ő 
tájékozottságukat biztosítsuk, a regisztráció, a tárgyfelvétel és az évkezdés 
során felmerülő nehézségeket leküzdhessék, a bizottság tagjaival és a dele-
gáltakkal együtt a lehető legtöbb támogatást szeretnének megadni nekik. A 
széleskörű tájékoztatás érdekében az éves kiadványokat (Kazynfo, Pályaké-
PünK, Tudományperspektíva) is eljuttatnánk a hallgatókhoz.

A Karon működő Animátori Körrel is kapcsolatot tartva továbbra is sze-
retnénk a legalapvetőbb információkat közvetíteni a frissen képződők felé, 
akik jelentős létszámuknak köszönhetően nemcsak az évfolyamukon, hanem 
az alsóbb évesek esetében is segítséget nyújthatnak a felmerülő kérdések-
kel kapcsolatban. Egy képzés során megismertetnénk velük a tanulmányokkal 
kapcsolatos legfontosabb információkat, illetve az aktuális szakos érdekképvi-
selőkről is informálnánk őket, hogy az illetékesekhez tudják delegálni a speci-
ális kérdéssel jelentkező hallgatókat. 

Karunk kiemelkedő szerepet játszik az OMHV reformjában. Elsőként sze-
retné vállalni a nyilvánosság szerepét, és komoly lépéseket tett ennek érdeké-
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ben. Emellett a bizottság az egyetemi szintű kérdésekben (tanulmányi ösztön-
díj egységesítése) is szeretné a lehető leghatékonyabban képviselni Karunk 
érdekeit. Azért, hogy mindezt továbbra is megfelelően tudjuk végezni, szándé-
kunkban áll szorosan együttműködni az ELTE HÖK Tanulmányi Bizottságával 
és a Kar Tanulmányi Bizottságával.

Tehetséggondozás

Az idei év fő célkitűzése a meglévő tudományos lehetőségek szélesebb 
körhöz való eljuttatása. Folytatnánk a külföldi és a hátrányos helyzetű hall-
gatók támogatását is ezzel egy időben.

A meglévő tehetséggondozási formákról és lehetőségekről (kiemelten: 
TDK-OTDK/ TudományPerspeKtíva/honorácior státusz/Szakkollégium) való 
informálást a továbbiakban is fontosnak tartjuk minél több csatornán keresztül 
megvalósítani, így személyesen, webes felületeken és információs esteken is. 

Az ELTE HÖK-kel továbbra is együttműködünk, így az ELTE HÖK Tudomá-
nyos Bizottságának munkájában is részt veszünk, valamint az általuk tervezett 
újabb tehetséggondozási formák mint az egyetemi tudományos pályázat 
vagy felhőegyetem megfelelő kari becsatornázásában is segédkezünk.

A PPK HÖK eddig is feladatai közt tartotta számon a hallgatók informálását 
a szakkollégium lehetőségeit illetően, amiben fontos az Illyés Sándor Szak-
kollégiummal való együttműködés. A hallgatók becsatornázásán és a Kari 
Napok közös megvalósításán felül, ezen túl szeretnénk sokkal mélyebb kap-
csolatot ápolni az Illyés Sándor Szakkollégiummal, és sokkal több szakmai és 
közösségi programot szervezni a PPK-s hallgatóknak.

Tanárképzés

Karunk központi feladatot tölt be Egyetemünk tanárképzésében, éppen ezért 
szeretnénk, ha a lehető legtöbb információ jutna el ezen képzésben résztvevő 
hallgatókhoz, melyhez alapvető fontosságú a Tanárképző Központtal való 
szoros együttműködés.
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 A tanárképzésben résztvevő hallgatók tanulmányait évek óta a Tanárképző 
Központ felügyeli és szervezi, összefogva minden érintett kart. A PPK HÖK 
tanárképzési referense részt vesz a Tanárképző Központ Egyeztető Testületé-
nek ülésein, valamint az ELTE Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanácsá-
nak ülésein is. Ezen fórumokon keresztül elsőkézből értesülhet a tanárképzést 
érintő ügyekről, változásokról és képviseli a munkafolyamatok során a hallga-
tók érdekeit. 

A Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény 2012-es módosítása a tanárkép-
zést ismét osztatlan képzéssé formálta át, amelynek következtében a tanul-
mányaikat 2012 után megkezdő tanárszakos hallgatók alapkara többé nem a 
PPK, azonban gyakorlataikért, képzésük jelentős részéért továbbra is Karunk 
a felelős. Emiatt Hallgatói Önkormányzatunk fontosnak tartja az ezen képzés-
ben résztvevő hallgatókkal való kapcsolattartást és naprakész informálásu-
kat a Karunkon folytatott tanulmányaikat illetően. 

Azért, hogy a leendő tanárok ne csak a tanítási gyakorlatokon találkozza-
nak jövendőbeli diákjaikkal, hanem már ezt megelőzően is, szeretnénk a  PPK 
falai közé gyerekeket meghívni, akik közösen játszhatnának, közös projek-
tekben vehetnének  részt  a   jövő   tanáraival és a Kar pedagógia alapszakos 
hallgatóival.  Mindezt az oktatókkal egyeztetve, a kari napok keretei között 
tervezzük megvalósítani.
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Diákjóléti Bizottság
Szociális támogatások

 A hallgatói önkormányzatok egyik fő feladata a szociális támogatások 
biztosítása azoknak a hallgatóknak, akik nehezebb körülmények közül érkez-
nek a felsőoktatásba. Sokak számára ezek az ösztöndíjak biztosítják azt, hogy 
a tanulmányaik mellett felmerülő kiadásaikat fedezni tudják, így a szociális ellá-
tások biztosítását kiemelten kell kezelni. Az őszi félévtől kezdődően az ELTE-n 
egyetemi szinten egységesült a rendszeres szociális támogatás pályázatának 
pontendszere, ezáltal eltűntek a karok között azok a különbségek, amelyek 
eddig problémát jelentettek. Ezzel kapcsolatban a további célunk az, hogy az 
Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottsággal együttműködve a tör-
vényi változásokat és a hallgatói igényeket folyamatosan nyomon követve arra 
törekedjünk, hogy a pontrendszert mindig az aktuális helyzethez igazítsuk. 

 Jelenleg folyamatban van a rendkívüli szociális támogatás és az egysze-
ri közéleti ösztöndíj pályázásának átvitele a tanulmányi rendszerbe, ezzel 
is megkönnyítve és még kényelmesebbé téve a pályázatok leadását a hallga-
tók számára. 

 Fontosnak tartjuk a Kommunikációs Bizottsággal való együttműködést. 
Ezáltal tudjuk a hallgatókat folyamatosan tájékoztatni a különböző pályázá-
si lehetőségeikről. A jövőben továbbra is a fő célunk, hogy a hallgatókat idő-
ben informáljuk az őket érintő esetleges változásokról, pályázási időszakokról. 
Ennek érdekében a következő félévtől a kari épületekben tájékoztató szóróla-
pok kihelyezésére kerül sor a szociális és egyéb pályázatokkal kapcsolatban, 
amelyeken a legfontosabb információk, határidők lesznek feltüntetve. Ezzel 
méginkább igyekszünk megkönnyíteni a hallgatóknak a pályázási időszakokat. 
Emellett a honlapunkon is törekszünk minden olyan friss és naprakész infor-
mációt feltüntetni, ami bizottságunkhoz kapcsolódik. 

 Az őszi félévben megalakult a Kari Ösztöndíj Bizottság, melynek fő 
feladata a Hallgatói Önkormányzattól igényelhető ösztöndíjakról való döntés. 
Továbbra is szeretnénk fenntartani a konstruktív együttműködést a Bizottság-
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gal, valamint segíteni annak munkáját a felmerülő feladatok ellátásával, a beér-
kező pályázatok elbírálásával. 

 Továbbra is igyekszünk az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj 
Bizottsággal létrejött együttműködés és jó kapcsolat fenntartására. Emellett 
a Karunkat és Bizottságunkat érintő programokon illetve projektekben törek-
szünk 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 előremutató kezdeményezéseiket. Emellett szeret-
nénk tartani a jó kapcsolatot az egyes kollégiumok diákbizottságaival is.  A 
honlapon továbbra is megtalálhatók lesznek minden évben frissítve a PPK-s 
kollégisták beszámolói a kollégiumi lakhatásról és lehetőségekről.

Kari pályázatok

 A kari pályázataink terén már folyamatban vannak egyes változtatások. 
Reményeink szerint a következő félévtől a Neptunban lehet leadni a tudomá-
nyos, kulturális és sportpályázatokat. A változás után egyrészt a hallga-
tók egy átláthatóbb rendszerben, sokkal egyszerűbben és kényelmesebben 
adhatják le pályázataikat.

 Emellett a tudományos pályázatok pontrendszerének felülvizsgálatát is 
tervezzük annak érdekében, hogy a hallgatók a lehető legkedvezőbb feltételek 
mellett pályázhassanak. 

 Hosszabbtávú terveink között szerepel a demonstrátori ösztöndíj 
pályázatok integrálása a Neptunba, ezáltal az összes pályázás a tanulmányi 
rendszeren keresztül folyna. Ezzel leegyszerűsödne és még átláthatóbbá vál-
na a kari pályázás, mivel az összes pályázatot egy helyen lehetne benyújtani, 
elektronikus formában. 
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Esélyegyenlőség

 Hallgatói Önkormányzatunkúj honlapja már elkészült, aminél nagyon fon-
tosnak tartjuk az akadálymentesítést, mely által minden hallgatónk számára 
elérhetővé válnak az online tartalmak. Ennek kialakítása már folyamatban van, 
csakúgy, mint a honlap angol változatának elkészítése, ami pedig a külföldi 
hallgatóinknak lesz nagy segítség. 

 Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a speciális szükségletű hallgató-
inknak is megfelelő körülményeket biztosítsunk, ezért célunk az, hogy amíg 
állandó segítőt nem találunk nekik, addig az ideiglenessegítő-keresés gördü-
lékenyen folyjon. Ennek érdekében szeretnénk egy meghatározott módszert 
kialakítani erre a célra.

  Tavaly megtartottuk az első Mindenki segít napot és Jótékony-
sági bált. Mind a két rendezvény sikerrel zárult, így szeretnénk, ha a két ren-
dezvényünk hagyománnyá válna. Az idei Kari Napokon ismét szervezünk egy 
Mindenki segít napot, ahol igyekszünk még több önkéntes helyet és lehetősé-
get biztosítani hallgatóink számára. Emellett céljaink között szerepel az, hogy 
kezdeményezésünk országos szintre emelkedjen, azaz egyre több felsőokta-
tási intézményben, ezáltal minél több városban kerüljön megrendezésre a 
Mindenki segít nap. Ennek érdekében megkezdtük az egyeztetéseket más 
intézményekkel. Október elején pedig megszervezzük a második Jótékonysá-
gi bálunkat, ahol újra egy jótékonysági szervezetet szeretnénk majd támogatni.

 Ilyen rendezvényeink mellett minden félévben kétszer szeretnénk 
gyűjtéseket rendezni. Olyan tárgyakat, eszközöket, dolgokat gyűjtenénk, 
amelyek az adott időszakban szükségesek a rászoruló gyermekek, felnőttek 
számára, pl. szeptemberben például tanszerek és iskolaszerek. Emellett az 
eddigi évekhez hasonlóan idén is részt veszünk az ELTE HÖK által szervezett 
karácsonyi ajándékgyűjtésben, ahol a befolyt ajándékokkal gyermekottho-
nokat támogatunk. 

 Az új honlapon létrehoztunk egy új menüpontot „Állásajánlatok és 
önkéntes lehetőségek” címmel. Itt olyan szervezetek elérhetőségeit kíván-
juk feltüntetni, ahol szívesen fogadnak olyan hallgatókat, akik önkéntes jel-
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legű munkát szeretnének végezni. Ezeket folyamatosan frissítjük, valamint 
igyekszünk minél több területet lefedni, így minden hallgató megtalálhatja majd 
a saját érdeklődési körének megfelelő lehetőségeket. Továbbá olyan állá-
sajánlatokat, illetve gyakorlati helyeket szeretnénk itt megjeleníteni, ame-
lyek a különböző szakjainkon tanuló hallgatóinknak érdekesek és relevánsak 
lehetnek, megkönnyítve ezzel az álláskeresést. 

 A jövőben szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a környezetvédelem-
re. Az előző félévben a Kar épületeiben kihelyezésre kerültek az energiata-
karékosság fontosságát hangsúlyozó és erre buzdító matricák, amelyeknek 
pozitív visszhangjuk volt, így a kezdeményezést folytatva többféle környezet-
védelemre és energiatakarékosságra motiváló matricát szeretnénk kihelyezni. 

 Ezen felül szeretnénk a Kar fogyatékosügyi koordinátorával továbbra is 
jó kapcsolatot tartani, és igyekszünk egymás munkáját minél inkább segíteni. 
Emellett az ELTE HÖK Esélyegyenlőségi Bizottságával és esélyegyenlőségi 
referensével is szeretnénk fenntartani a folyamatos kapcsolatot, illetve nyitot-
tak vagyunk a tervezett projekteket segíteni, a programokon részt venni.  
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Kommunikációs Bizottság
A Kommunikációs Bizottság elsődleges feladata a hallgatók azonnali, 

hiteles tájékoztatása az összes őket érintő információval kapcsolatban. Ez 
magában foglalja a szakos, a kari, az egyetemi és akár az országos híreket, 
programokat is. 

A legalsó szintet a szakos Facebook csoportok jelentik, itt a leggyakrabban 
előforduló kérdések a szociális támogatáshoz és tanulmányi ügyekhez köthe-
tőek, mivel az érintettek nem mindig tudják, hogy kit keressenek fel problémá-
ikkal. Ennek megelőzésére szeretnénk elkészíteni egy grafikát, ami a lehető 
legegyszerűbb módon, pár gyakori kérdéssel és ábrával vázolja fel, hogy kik 
kompetensek az adott területen. Emellett minden évfolyam minden szakjá-
ról szeretnénk kiválasztani egy hallgatót (szakos képviselőt), aki figyelemmel 
kíséri a csoport aktivitását és jelzi nekünk, ha esetleg megválaszolatlan kérdés 
merül fel.  A borítóképeken elhelyezett fontosabb határidők eddig is sokat segí-
tettek a hallgatóknak, ezen ezután sem szeretnénk változtatni.

A Kar online tájékoztatását egyértelműen a PPK HÖK Facebook oldalára és 
az új honlapra érdemes kihegyezni, mivel a kettő szorosan összefügg egymás-
sal. Facebookon a honlap linkjeit érdemes megosztani, hogy a hallgatók tudják, 
hol kell keresniük az információkat, és felhívni a figyelmet arra, hogy megújult 
a Hallgatói Önkormányzat honlapja. Az új dizájn mellett a rendszeres frissí-
tés elengedhetetlen, így a honlapon kiemelt helyet kapnának a Karhoz kapcso-
lódó történések. Ebbe beletartozna az önkéntes helyek és munkák hirdetése, 
a tisztségviselők elérhetőségének frissen tartása, a különböző területeket érin-
tő programok hirdetése (Pszinapszis, Mindenki segít, Kari Napok, FittNight, 
Éjszakai Sport stb.). A transzparencia jegyében kiemelten fontos, hogy az 
elnökségi beszámolók, a küldöttgyűlések jegyzőkönyvei, valamint a bizottsági 
ülések emlékeztetői is naprakészen elérhetőek legyenek a honlapon. Továbbá 
a Kommunikációs Bizottság magáénak érzi a feladatot, hogy folyamatosan 
monitorozza a Kar hallgatóinak véleményét, ezt a feladatot remekül tudja 
ellátni az ötletláda, amit online formában a honlapon is elérhetnek a hallgatók. 
A felénk érkező elvárásokat kérdőíves formában is vizsgálni szeretnénk, 
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amelyeket havonta-kéthavonta szeretnénk megjelentetni, ezek pedig remek 
eszközt szolgáltathatnának a visszajelzések összegyűjtésében, működésün-
ket pedig ezen eredmények alapján tudjuk a hallgatói igényekhez a lehető leg-
jobban igazítani.

Régóta napirenden lévő pont a körlevél elindítása, melyben a legkardiná-
lisabb információk kerülnének kiemelésre. Az erre feliratkozó hallgatók kéthe-
tente/havonta megkapnák a honlapon található legfrissebb bejegyzéseket

Az online tartalmak legnagyobb népszerűségnek örvendő része a PPK-s 
identitást erősítő Instagram és Facebook posztok: a pszi jel, a kis herceg, 
a PPK Around the World és az újonnan indult #psziasztok, ami egy volt vagy 
jelenlegi PPK-s hallgató életét követi nyomon. Ezek a jelképek és szlogenek az 
összetartozás érzését hivatottak elmélyíteni, mivel a különböző szakos hallga-
tók ritkán kerülnek szorosabb interakcióba egymással a Kar épületeinek távol-
sága miatt.

Az offline közösségépítést szolgálná a Kazy épületében az alagsori folyo-
só feldíszítése, amihez az alapanyagot az eddig beküldött képek jelentenék, 
valamint újdonságként megjelenhetnének olyan képeslapok is, amelyet a kül-
földön tartózkodó diákok küldhetnének. A tavaly meghirdetett fotópályázatra 
is számos kép érkezett, így ezt mindenképp gyakrabban szeretnénk életre 
hívni, ezzel is növelve a közösség aktivitását. A hallgatói tájékoztatás egyik 
legfontosabb részei a zöld naptárfelületek, amik a Kazinczy utcai és Izabella 
utcai épületekben már megtalálhatóak, így kiemelten fontos, hogy a BEAC-ra 
is kerüljön egy, hogy az ott tanulók is a lehető leghamarabb értesüljenek az 
újdonságokról, programokról. A havonta jelentkező kari újság népszerűsítése 
sem maradhat el, illetve minden hallgatónkhoz el kell jutnia, hogy a PersPeKtí-
va nyitott a különböző beszámolókra és cikkekre, melyeket bármely PPK-s 
beküldhet.

A karok közötti kommunikáció jegyében továbbra is szoros együttmű-
ködést szeretnénk ápolni az ELTE HÖK Kommunikációs Bizottságával, 
valamint az ELTE Online és az ELTEvízió nyújtotta lehetőségeket is igyek-
szünk maximálisan kihasználni. A fentiek tükrében világosan látszik, hogy a 
Kommunikációs Bizottság a lehető leggyorsabb, a legtöbb csatornán történő 
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információáramlást fogalmazta meg fő céljának, mindezt egy olyan köntösben, 
ami illeszkedik a több év alatt kialakított PPK-s szellemiséghez
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PersPeKtíva
A Hallgatói Önkormányzat online és plakátfelületei mellett a PersPeKtívá-

nak mint kari lapnak is fontos szerep jut a hallgatók informálásában. Mivel a 
legfontosabb aktuális információk inkább a Facebook oldalon, az új honlapon 
és a tervezett hírlevélen keresztül jutnak el a hallgatókhoz, a kari lap szerepe 
megváltozott az utóbbi időben. Tudjuk, hogy az online felületeken való infor-
málás sokkal gyorsabb és hatékonyabb, mint az aktuális hírek egy havonta 
megjelenő lapban való közlése, ezért a PersPeKtíva célja nem az azonnali 
tájékoztatás, hanem inkább az ismeretterjesztés, szórakoztatás.

Azt szeretnénk, ha a különböző rovatokban mindenki találna kedvére valót, 
ezért a számok elkészítésénél figyelembe vesszük a hallgatói felmérés ered-
ményeit. Érintő rovatunkban az elmúlt hónap kari eseményeiről közlünk beszá-
molókat, valamint a Hallgatói Önkormányzat hírei is megjelennek, ehhez fontos 
a főszerkesztő és a bizottságok együttműködése. Szak-Mai rovatunkban a 
Kar szakjaihoz kapcsolódó, szakmaibb hangvételű cikkek, interjúk jelennek 
meg. A jövőben szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni az interjúkra, különbö-
ző szakemberek bemutatására, valamint az Illyés Sándor Szakkollégiummal 
és a Kortárs Segítőkkel való együttműködésre. Az előző évben sikerült újra-
indítanunk Rise up rovatunkat, aminek lényege, hogy ELUP-os, erasmusos 
hallgatók által írt, angol nyelvű cikkek jelennek meg, amikor pedig erre nincs 
lehetőség, akkor beszámolók a különböző külföldi lehetőségekről, utazásokról. 
Szeretnénk, ha továbbra is megmaradna a jó kapcsolat a külföldi hallgatókkal 
és minél többen írnának rendszeresen cikket.  A Sport rovat cikkeiből a hallga-
tók arról informálódhatnak, hogy milyen sportokat érdemes kipróbálniuk, vala-
mint itt is jellemzőek a különböző eseményekről való beszámolók. A BEAC-bal 
való együttműködést továbbra is szeretnénk fenntartani.

Az elmúlt hónapokban az újság nem csak tartalmilag, de formailag is megú-
jult. Az új borítók dizájnja jobban illik a PPK HÖK brandjébe, a cikkek és képek 
belső elrendezése miatt pedig az újság könnyebben olvasható. Nem csak tar-
talmilag, de az újság formáját illetően is szeretnénk megfelelni a hallgatói igé-
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nyeknek, amiben egyrészt a már fent említett hallgatói felmérés, valamint az 
ELTE többi karának főszerkesztőjével való együttműködés segíthet.

Az ELTE Press, az a szervezet, amely összefogja a kari főszerkesztőket, 
biztosítja a szakmai fejlődést, valamint megteremti a lehetőséget a főszer-
kesztőknek, hogy tapasztalatokat, tudást cseréljenek egymással, és ezzel 
megkönnyíti az egyes kari lapok fejlesztését, formálását. Ezért fontos, hogy a 
főszerkesztő részt vegyen az ELTE Press megbeszéléseken, projektnapokon 
és szervezett programokon.

Terveink között szerepel még egy tréning az újságíróknak, melynek lénye-
ge a csapatépítés, valamint egy minimális szakmai képzés lenne. Mivel a cik-
kek megírásán, a szerkesztésen, a tördelésen és a borítón több ember dolgo-
zik, a legegyszerűbb, ha e-mailben, online kommunikálunk egymással. Ez a 
tréning azonban erősítené a személyes kapcsolatokat, jobban megismernénk 
egymást. Szakmai szempontból pedig jó lenne, ha felmérnénk, ki milyen elő-
zetes tudással rendelkezik, kinek mi az érdeklődési köre, valamint alapvető 
ismereteket adnánk át az újságíróknak a szerkesztés folyamatáról és időbe-
osztásáról.

A PersPeKtívának továbbra is megmaradna a két online felülete, tehát min-
den számot el lehetne olvasni a honlapon, valamint az újság Facebook oldalán 
is. Szeretnénk, ha a Facebook oldal kicsit naprakészebb lenne, ezért gyakrab-
ban fogunk majd megosztani különböző tartalmakat, ezzel is elősegítve, hogy 
a hallgatókhoz mindenképp eljussanak a legfontosabb információk.
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Rendezvényszervező Bizottság
Rendezvényszervezés

A Rendezvényszervező Bizottság továbbra is elsődleges céljának tartja, 
hogy a Kar hallgatóinak közösségi életéhez ideális körülményeket teremt-
sen. Elsődleges terveink között szerepel, hogy rendezvényeink minél széle-
sebb közönséget érjenek el, mindenki számára megteremtve a lehetőséget 
arra, hogy tanulmányai mellett számára élvezetes kulturális, tudományos vagy 
sporteseményeken vehessen részt. Az együttműködésünk folyamatos a Kom-
munikációs Bizottsággal. 

Feladatunknak tarjuk megteremteni azt a légkört a közösségben, aminek 
felidézése emberi kapcsolataikban büszkeséggel töltheti el a PPK-s hallga-
tókat. 

Továbbá tervezzük annak a kapcsolatrendszernek a kialakítását, aminek 
szükségszerűségét régóta látjuk magunk körül, ez pedig nem más, mint az 
ELTE különböző karaival való szorosabb együttműködés megteremtése.

Kultúra

A tudományos programok mellett a kultúra iránti érdeklődés kielégítése kap 
kiemelt figyelmet.  A kulturális közélet egyik legnépszerűbb állomása a PPQuiz, 
amit a továbbiakban is szeretnénk rendszeresen megrendezni. Hagyományte-
remtő szándék övezte a Verselj TE! slampoetryt, a Társasjáték estet és 
a Gasztro Kult-túrát. Ez utóbbi egyaránt nyílt élményszerzési lehetőség a 
kortárs irodalom kedvelőinek, a szervezett társasági szórakozást igénylőinek 
és azoknak is, akik inkább a gasztronómiában kívánják bővíteni ismereteiket. 
Látva ezen rendezvények sikerességét, a továbbiakban is folytatni szeretnénk 
a megkezdett rendezvénysorozatok szerevezését, illetve további ötleteket 
kívánunk meríteni a hallgatói igények széles tárházából az újabb programok 
megteremtésére. Például tervezzük alkotói munkát igénylő, Karunk történel-
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méhez, jelenéhez és jövőjéhez kapcsolódó fotografikus vagy irodalmi pályá-
zatok kiírását. 

Hagyományos rendezvények 

Kiemelten fontos feladat az elsőéves hallgatók integrálása a kari közösség-
be, a PPK-s identitás megteremtése. Ennek első és egyben talán legfonto-
sabb állomása a Gólyatábor. A Gólyahét iránti érdeklődés évről-évre növek-
szik. A hét keretein belül lehetőséget nyújtunk a Kar legjelentősebb épületeinek 
interaktív formában való megismerésére, továbbá a tavalyi évben valósult meg 
először a szervezett, közös beiratkozás, ami nagy könnyebbség az újdonsült 
hallgatóknak.  

Elmondható továbbá, hogy a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karával 
való, évek óta tartó együttműködésnek köszönhetjüka hatalmas érdeklődésre 
számot tartó Gólyabált. A Felezőbál az alapképzés felénél járók jelentős ese-
ménye.  Szeretnénk visszahozni a báli hangulatot, reményeink szerint támoga-
tásra talál ez a kezdeményezés. 

A Kari napok jelentős szerepet tölt be a hallgatóink közösségi életében. 
Több bizottság is együttműködik a rendezvény sikeres lebonyolítása érdeké-
ben. Elsőszámú célunk, hogy minél több résztvevő regisztráljon, és hogy a 
jelenlévők minél emlékezetesebb élményekkel térhessenek haza.

Természetesen számunkra is a folyamatos fejlődés jelent motivációt, ami-
nek egyik mozgatórugója az egyre hatékonyabban működő feedback rendszer, 
amin keresztül az adott eseményen résztvevők nagy százalékának meglátásait 
gyűjtjük össze. A színvonal emelését szem előtt tartva, korábbi tapasztalataink-
ra alapozva tervezzük az idei évben is megvalósítani ezeket az eseményeket.

Animátori kör

A Bizottság bizalommal támaszkodik az Animátori Körre, humánerőforrás 
és megvalósítandó ötletek tekintetében egyaránt. Örömünkre szolgál, hogy a 
tagok létszáma évről-évről nő, ezen félév folyamán is közel 80 új tagot avatha-
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tunk fel. Az animátorképzés állandó vázára folyamatosan építjük fel azokat az 
elemeket, amelyek olyan tudást biztosítanak a részvevők számára, amit nem 
csupán a körön belül, de az élet legkülönbözőbb területein is hasznosítani tud-
nak. Az előző félévben eszközölt változtatások pozitív visszhangja ösztönöz 
minket a folyamatos megújulás felé mutató változtatásokra. 

A tagok által szervezett programok között olyanok szerepelnek, mint a kép-
zést színesítő megvendégelések, tematikus összetartások, illetve a veteránok-
kal való együttműködés keretén belüli fokozatos önfejlesztés.

A kör jövőjét illetően fontos változások vannak készülőben, amelyek remél-
hetőleg felpezsdítik az eddig is példaértékű produktivitást. A tagok saját kezde-
ményezésre hoztak létre jelenleg is működési fázisban lévő projektcsoporto-
kat, hogy a felmerült témákra a legadekvátabb  alternatívát adhassák. Ezek a 
témák pedig: a kör struktúrájának megteremtése, aminek igényét a növekvő 
létszám hívta életre, továbbá a leghatékonyabb együttműködés megtalálása a 
kör különböző évben képződött tagja között. Ezek elsősorban közép- és hosz-
szútávú elképzelések, de minden mozzanatban a kör érdekeit szolgálják.

Sport

A sportélet színesítésében továbbra is szeretnénk együtt dolgozni az ELTE 
Hallgatói Önkormányzatával, és a munkaerő biztosítása mellett a sportoló 
PPK-s hallgatók számát is növelni szeretnénk. A Karunk egyik kuriózuma-
ként ismert Kviddicset szeretnénk a PPK-t népszerűsítő programok sorába 
beépíteni, mely a következő évben egy megújult arculatot fog kapni. A nem 
aktív sportesemények repertoárját is szeretnénk bővíteni – egy ilyen jellegű 
rendezvénysorozat létrehozása már megtörtént ebben az évben, ami a Spor-
tos (t)estek nevet kapta, ahol sportszakemberek előadását, illetve különbö-
ző sportágak képviselőivel való beszélgetéseket hallgathatnak az érdeklődők. 
Ezen kívül az idei félévben megrendezett Célzási alapismeretek fantáziane-
vet viselő bajnokság folytatása is tervben van, mely során a nevező csapatok 
havonta különböző sportokban mérethetik meg magukat (asztalifoci, darts, bili-
árd).



Elnökségi program 2016/2017 27

Ezekkel a programokkal mind szellemi, mind fizikai téren rekreációt is 
biztosítunk a hallgatóknak, így mindenki megtalálhatja azt a területet, amely a 
személyiségéhez legjobban illik. Ennek elősegítésére célunk, hogy a Kar hall-
gatói széleskörű tájékoztatást kapjanak az egyetemen vagy a Karon elérhető 
sportolási lehetőségekről. 
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Külügyi Bizottság
A PPK hallgatóinak mobilitása és a Kar nemzetköziesítése egyre növekvő 

hangsúlyt kap a Külügyi Bizottság munkájában. Ezeknek a céloknak a megva-
lósításához fontos az olyan tevékenységek és programok szervezése, melyek 
elősegítik a külföldi és magyar hallgatók közötti kapcsolat kialakulását, facili-
tálják a nemzetközi hallgatók szerepvállalását az ELTE szakmai és közösségi 
életében, valamint növelik a magyar hallgatók mobilitással kapcsolatos érdek-
lődését. 

Nemzetköziesítés

Az átláthatóság és hozzáférhetőség jegyében hamarosan elkészül az egye-
temi hallgatói nemzetközi honlap, melynek segítségével mind a Magyarország-
ról kiutazó, mind az ide érkező hallgatók egy sokkal strukturáltabb információ-
halmazhoz férhetnek majd hozzá.  Ezek után még erőteljesebbé válik az igény 
arra, hogy a különböző, eddig csak magyar nyelven hozzáférhető tartalmakat 
immár angol nyelven is elérhetővé tegyük a nemzetközi hallgatók számára. 
Ebbe beletartozik egyrészről a különböző tudományos igényű események 
repertoárjának bővítése, például az angol nyelvű kurzusok kínálatának 
növelése. Ezen igényt a Tanulmányi Bizottsággal együttműködve folyamato-
san közvetítjük a Kar felé.  

Fontos megemlíteni a külföldi hallgatók versenyeken való szereplésének 
lehetőségét, hiszen a TDK-n angol nyelvű pályamunkával is indulhatnak.

Fontos emellett megjegyezni, hogy a külföldi hallgatók közéleti tevé-
kenységekben (például a képviselői rendszerben, küldöttgyűlésben) is részt 
vehetnek a Karon, ehhez azonban lényeges a honlapon található közéleti 
tevékenységekhez kapcsolódó dokumentumok angol nyelvre való lefor-
dítása. Ezáltal sokkal nagyobb szerepet kapnának a nemzetközi hallgatók az 
érdekképviseletben, remélhetőleg javítva ezzel például az oktatás színvonalát 
és az együttműködés minőségét a Hallgatói Önkormányzat és a külföldi hallga-
tók között. A Külügyi Bizottság fontos feladatának tekinti tehát az átláthatóság 
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és hozzáférhetőség jegyében a honlap nemzetközi hallgatók számára rele-
váns tartalmának angol nyelvre való lefordítását. 

Ezen kívül a PersPeKtíva külügyi rovatának újraindítása is folyamatban 
van, ennek keretében minden számban egy-egy angol nyelvű cikk is megjelen-
ne, melyet a nemzetközi hallgatók írnak az aktualitásokról. Az elkövetkezendő 
időszak egyik fontos célja ennek a rovatnak a megtartása illetve bővítése lenne 
akár más témák, új szerzők bevonása révén.

Nemzetközi hallgatók

A Magyarországra érkező nemzetközi hallgatók három-öt évet is itt töltenek, 
sokszor azonban kevéssé ismerik meg egyetemi környezetüket és ritkán alakí-
tanak ki szakmai együttműködést akár más külföldi, akár magyar hallgatókkal. 

A 2015 októberében megalakult képviseleti rendszer nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy dinamikusabb kapcsolatot alakítsunk ki a nemzetközi hallgatókkal, 
illetve, hogy segítsük a Karral és a Hallgatói Önkormányzattal való kommuni-
kációjukat. A képviseleti rendszerben minden évfolyam két hallgatót választott, 
akikkel a Hallgatói Önkormányzat és a Kar munkatársai rendszeresen talál-
koznak, hogy egyeztessék a fontosabb tanulmányi változásokat, közéleti és 
egyéb eseményeket, melyek meghatározhatják a nemzetközi hallgatók min-
dennapjait. Többek között ilyen felmerülő téma az MA-s szakmai gyakorlat kér-
dése, a vizsgákon történő puskázás csökkentésére tett megoldási kísérletek, 
de akár olyan ötletek is, melyek segítik a nemzetközi hallgatók tájékozódását, 
mint például egy gyakran ismételt kérdések szekció létrehozása a honlapon. 
Az elkövetkezendő időszak kiemelt célja a képviselők jobb és hatékonyabb 
bevonása a közéletbe és a velük folytatott kommunikáció serkentése mind 
a Kar, mind a Hallgatói Önkormányzat oldaláról. 

Ennek fényében a közösségbe való bevonódás létfontosságú a nem-
zetközi hallgatók számára. Ezért fontos, hogy nem csak a magyar hallgatók-
nak szervezett programokon biztosítsunk számukra megjelenési és részvételi 
lehetőséget (itt például a Kari Napok programjaiban), hanem a képviselőkkel 
együttműködésben az elsőéves hallgatóknak olyan programokat szervezzünk, 
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melyek megalapozzák a jó kapcsolatot és felkeltik bennük az igényt arra, hogy 
részesei legyenek az egyetemi hallgatói életnek. Ennek egy jó kezdete lehet 
a szeptemberben megrendezésre kerülő Welcome Event, melyet a képvi-
selők segítségével szeretnénk megvalósítani és az érkező hallgatók integrá-
lását segítené. Emellett a jó kapcsolat megtartásának fontos alapja lenne a 
nemzetközi mentorok rendszere, melyben a felsőbbéves nemzetközi hallga-
tók mentorálnák elsőéves hallgatótársaikat. Ennek keretében segítenék őket 
tanulmányi ügyeik intézésében, szálláskeresésben és a közösségbe való beil-
leszkedésben is. Utóbbi célt elősegítendő olyan programok szervezése kerül-
ne előtérbe, melyen a nemzetközi mentorok és mentoráltak közösen vehetnek 
részt, esetleg jobban megismerhetik Budapest különleges helyszíneit, kultú-
ráját, vagy találkozhatnak erasmusos hallgatótársaikkal, ESN mentorokkal is. 

A közösségi bevonódás mellett a szakmai aktivitás is hangsúlyos szerepet 
kaphatna az elkövetkezendő időszakban. Az ESN mentorok által kiváltképp 
nemzetközi hallgatók számára szervezett angol nyelvű előadások és work-
shopok jó táptalajt adhatnak a további szakmai együttműködés serkentésére. 
Ezen előadások és műhelyek általában havi gyakorisággal kínálnának lehető-
séget a szakmai tevékenység felélénkítésére. Ezen kívül a nemzetközi hallga-
tók számára nyitott angol nyelvű konferenciák szervezése is felmerült, mint 
a szakmaiság serkentésének egy lehetősége. Ennek tükrében az elkövetke-
zendő időszak egy fontos célja lenne az Utrechti Egyetemmel történő közös 
konferenciaszervezés, mely a 2015-ös csereprogram egyfajta továbbgondo-
lása lenne, és megfelelő platformot biztosíthatna a magyar és nemzetközi hall-
gatók közös szakmai tevékenységének elindításához.  

Mobilitásra ösztönzés

A hallgatói mobilitás növelésének jegyében fontos, hogy az egyetem jelenleg 
működő diákcsere kapcsolatait ápolja és emellett újakat alakítson ki. Ennek 
tükrében a tavaly megvalósuló groningeni és utrechti, valamint a 2015-2016-
ban megrendezésre kerülő nijmegeni cserediák-kapcsolatok továbbvitele lét-
fontosságú, hiszen ezek segítségével a PPK-n tanulók egy hétig, megtapasz-
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talhatják a külföldi egyetemi élet élményét. Ezáltal a későbbiekben motiváltab-
bak lehetnek a kint eltöltött idő meghosszabbítására és esetleg az Erasmus+ 
ösztöndíj megpályázására, valamint a mentornak való jelentkezésre is. 

Érdemes lehet a már meglévő Erasmus partnerkapcsolatok vonalán elin-
dulni és új cserekapcsolatok kialakítását célul kitűzni. Így a jövőben lehetősé-
get biztosíthatnánk a magyar hallgatóknak Németországba, Franciaországba, 
Spanyolországba vagy akár Olaszországba való kiutazásra. 

Hogy a mobilitási kedvet növeljük, a továbbiakban is megrendezésre kerül 
az őszi szemeszterben a Külügyi Börze, a tavaszi félévben, az Erasmusra 
való pályázás előtt pedig az Erasmus7. Felmerült az igény egy kiutazás előtti 
tréningre, melynek során a kiutazást követő legfontosabb teendők átbeszélé-
se lenne a fő feladat, akár volt erasmusos hallgatók társaságában, akik hasz-
nos tanácsokkal látnák el az utazás előtt állókat. 

Általánosságban elmondható, hogy igény lenne az Erasmusszal kapcsola-
tos információk minél szélesebb körű terjesztésére, ez részben a hamaro-
san elkészülő nemzetközi egyetemi honlap, valamint a Külügyi Bizottság több 
helyszínen és platformon való megjelenésével, információs napok szerve-
zésével és akár nyereményjátékokkal lenne megvalósítható. 

Együttműködés

Az ESN ELTE foglalkozik a Magyarországra érkező hallgatók mentorálá-
sával, így a Külügyi Bizottsággal való kapcsolattartása megkérdőjelezhetet-
len. Azonban az ESN ELTE egyesületté válásának egyik következménye a 
Hallgatói Önkormányzattal való kapcsolat újbóli tudatosítása és igény esetén 
újraértelmezése lett. Ennek tükrében született meg az ELTE HÖK és az ESN 
ELTE közötti együttműködési szerződés, mely alapelvként fekteti le egymás 
munkájának kölcsönös jobbá tételét és segítését. 

A kari főmentorral egyetértésben a Külügyi Bizottság fontosnak tartja a 
további szoros és pozitív kapcsolat megtartását, így az elkövetkezendő idő-
szakra való tekintettel az együttműködés megtartását és folyamatos jobbá 
tételét fogalmazzuk meg irányelvként. 
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Az ELTE HÖK-ön belüli pozitív és kooperatív légkör megtartásához a Kül-
ügyi Bizottság a továbbiakban is aktívan szeretne hozzájárulni, különösképpen 
a többi bizottság munkáját érintő kérdésekben. Így az együttműködés kiemel-
kedő lehet például a Tanulmányi és a Kommunikációs Bizottság tagjaival. 

További cél a még szorosabb együttműködés kialakítása a Nemzetközi 
Képzési és Mobilitási Osztállyal, valamint az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizott-
sággal, hogy ennek köszönhetően a nemzetközi ügyeket érintő információk 
gyorsabb áramlását biztosítsuk, és egymás jó gyakorlataiból tanulva még szín-
vonalasabbá tegyük a Külügyi Bizottság munkáját. 
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Gazdasági Bizottság
Az Egyetem Hallgatói Önkormányzatának gazdálkodása a 2014-es évben 

központosított költségvetési formában került felosztásra, amely egyfajta biz-
tonságot és kiszámíthatóságot jelentett a Gazdasági Bizottság számára az 
elmúlt években. Ez sok szempontból előnyös volt a Kar gazdaságát illetően, 
azonban az egyetemi szintű, centralizált gazdálkodás, a számos szervezeti 
egységgel való kapcsolattartás rengeteg bürokratikus folyamatot hozott magá-
val, ami nagyban megnehezítette, lassította az ügyintézést.

A tavalyi évben több változás is bekövetkezett mind az Egyetem, mind a 
Kar életében. Az egyik legfontosabb elem a kancellári rendszer megjelenése, 
melynek fő feladata az intézmény gazdálkodásának irányítása, szervezése, 
így szorosan érinti a kari Hallgatói Önkormányzatokat. Ez a rendszer egy haté-
kony együttműködést és átláthatóbb munkavégzést kíván mindkét fél részéről. 

A másik fontos újítás, ami a Hallgatói Önkormányzatunk gazdálkodását ille-
ti, hogy tavaly bevezetésre került a részönkormányzati szintű gazdálkodás, 
melynek alapját a forrásallokációs elrendezés képezi. Ennek központi ele-
mei az egyes karokra jellemző hiteles mutatók (nappali/esti/levelezős hallga-
tók száma, szakirányú továbbképzésben/felsőfokú szakképzésben részt vevő 
hallgatók száma, gólyák száma az adott karon), melyek a forrás elosztásának 
alapját jelentik. A forrásallokációs modellt az ELTE HÖK Gazdasági Bizottsá-
gának tagjai közösen dolgozták ki, több hónapon át zajlott az egyeztetés. Ezál-
tal számításaink szerint kisebb költségvetésből dolgozhatunk idén is, azonban 
reméljük, hogy a részönkormányzati szintű gazdálkodásnak köszönhetően 
gördülékenyebben, hatékonyabban, átláthatóbban fog zajlani a közbeszerzé-
sek lebonyolítása.

2015 szeptembere óta a Gazdasági Bizottságban egy új poszt betöltésére 
is lehetőség nyílt, mely poszton a gazdasági bizottsági tag dolgozik. A bizott-
sági tag feladatai közé tartozik a Gazdasági Bizottság elnökével való együtt-
működés, feladatmegosztás, egymás munkájának segítése, a közbeszerzési 
eljárásokon kívül eső egyedi árajánlatos megrendelések intézése, a költések-
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hez szükséges árajánlatok bekérése, valamint nem utolsó sorban a teljesítési 
igazolások elkészítése.

Továbbra is fontos célunk a transzparencia megteremtése. Az új honlapunk 
elkészült, melynek legfőbb célkitűzése a könnyen átlátható felületek létrehozá-
sa, melyek hozzáférhetőek és könnyen értelmezhetőek mindenki számára. Az 
egy évvel ezelőtt végzett hallgatói felmérés eredményei alapján a hallgatók 
jelentős hányada szeretne részletesebb betekintést nyerni a Hallgatói Önkor-
mányzat működésébe, és annak gazdálkodásába, ezért az új honlapon min-
denki számára elérhetővé szeretnénk tenni többek között a Hallgatói Önkor-
mányzat adott évi, valamint az előző és következő évi várható költségvetési 
tervezeteit, továbbá az év végi költségvetési beszámolókat és a rendelkezésre 
álló keretek felosztásának módját. Az új honlapon megjelennek majd a Gazda-
sági Bizottság tagjainak feladatkörei, valamint egy infografika a forrásallokációs 
modellről, hogy az érdeklődők még jobban elmélyülhessenek a Karunkat érin-
tő gazdasági ügyekben. Ezáltal még átláthatóbbá válna működésünk, amely-
lyel szándékunk nem más, mint a Hallgatói Önkormányzathoz fűződő bizalom 
kialakítása és erősítése a hallgatókban.

Hagyományos gólyarendezvényes programjainkra idén is nagy hang-
súlyt fektetünk. Szeretnénk megőrizni azok magas színvonalát és jó hangu-
latát, ezért a szervezési feladatokat már januárban megkezdtük, melyeknek 
szerves részét képezi az előző éves tapasztalatok, tanulságok átbeszélése, a 
visszajelzések alapján történő változtatás a fejlődés érdekében. Augusztusban 
kerül minden évben megrendezésre az ötnapos Gólyatábor, mely 200 gólya 
részvételével és 70 szervező közreműködésével valósul meg. A Gólyahét a 
második legfontosabb gólyarendezvényünk, melyen változatos programok 
keretében ismertetjük meg a gólyákat az Egyetemmel, a Karral és egymással, 
azonban ezt is a költséghatékonyság keretein belül próbáljuk megvalósítani.

Továbbra is költségvetésünk fontos részét képezik kiadványaink, ezért 
a következő évben is nagy figyelmet szeretnénk szentelni ezen folyóiratok-
nak. Kari lapunkat, a PersPeKtívát szemeszterenként három alkalommal, a 
főszerkesztővel együttműködve jelentetjük meg. Ahogy az előző évben, úgy a 
következő évben is szeretnénk nyáron a Kazyinfo című kiadványunkat meg-
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jelentetni, mely a gólyáknak fontos támpontot jelenthet a tájékozódásban, s 
összefoglalja az egész éves tudnivalókat. A Karon tanuló diákok tudományos 
műveiből szerkesztett Tudományperspektíva évente jelenik meg, amely publi-
kációs lehetőséget teremt a Kar magyar és külföldi hallgatói számára egyaránt. 
A Tanulmányi Bizottsággal együttműködve a következő évben újra megjelen-
tetjük a középiskolásoknak szóló PályakéPünK című kiadványunkat, a közép-
iskolások informálása céljából.

A következő évben is képviseltetni szeretnénk magunkat az Educatio kiál-
lításon, ahol széleskörű tájékoztatást kaphatnak az érdeklődő hallgatók, vala-
mint a felvételizők. A Kar népszerűsítésének céljából idén zöldalmával, matri-
cával és tollal kedveskedtünk a hozzánk látogató felvételizőknek. Következő 
évre tervben vannak hűtőmágnesek és kártyatokok is, illetve egyéb kreatív 
termékek. Az elmúlt évben lehetőségünk nyílt különböző PR termékek készít-
tetésére, 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 termé-
kek megvásárlására. Tavaly óta már kaphatóak a PPK-s pólók és pulóverek a 
Kazinczy utcai üzletben és jövőbeli terveink között szerepel további ajándék-
tárgyak felvétele a kínálatba, ezzel is segítve a kari identitás kialakítását. 

Emellett készülünk a következő évben is januári nyílt napunkra. Hasonlóan 
a korábbi évekhez, idén is egy rendkívül sikeres, színvonalas, több mint 800 
érdeklődőt számláló nyílt nappal zárhattunk. Évről-évre rengeteg felvételiző 
látogat el hozzánk, és feladatunknak tekintjük, hogy az esemény által részletes 
bepillantást és szakszerű tájékoztatást kapjanak az érdeklődők a Karunkról 
szakos tájékozatók és mintaórák keretében. 

Nemcsak a nyílt napunkon, hanem az idén már harmadik alkalommal meg-
rendezett ELTEfeszten is kaphattak információt az érdeklődők Egyetemünk-
ről. Az ELTEfeszt tulajdonképpen egy összegyetemi nyílt nap, ahol bepillantást 
nyerhetnek a felvételizők az intézmény egyes karainak életébe, izgalmas előa-
dásokon keresztül kaphatnak egy kis ízelítőt az egyetemi létből. Az egésznapos 
rendezvényen a szakkollégiumok, a hallgatói önkormányzatunk, illetve Egye-
temünk civil csoportjai mutatják be az ELTE kutatási, innovációs, kulturális- és 
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sportkínálatát, illetve élénk közösségi életét. A leírt rendezvények mindegyiké-
re tájékoztató anyagokkal, kiadványokkal, valamint PR termékekkel készülünk. 

Fontos fejlesztéseket tervezünk az irodai gépparkunkat illetően. Már rég-
óta időszerű az elektronikai eszközök felújítása, lecserélése annak érdekében, 
hogy munkánkat a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban tudjuk végezni. 
Az informatikai közbeszerzés folyamata már elindult, azonban a nagyon hosz-
szú bürokratikus folyamat szinte lehetetlenné teszi, hogy naprakészen tudjuk 
ezeket a beszerzéseket lefolytatni. Reméljük, hogy hamarosan megoldódik 
ez a probléma, és a korszerű eszközök segítségével sokkal hatékonyabban 
tudunk hallgatóink kéréseinek eleget tenni.

Nem utolsósorban bízunk benne, hogy az elkövetkezendő évben tovább-
ra is szoros együttműködésben tudunk dolgozni az ELTE HÖK Gazdasági 
Bizottságával, ahogy ez az előző évben is történt. A PPK Hallgatói Önkor-
mányzata idén is aktívan részt vesz mind az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
egész éves munkájában, mind a Hallgatói Önkormányzatok Országos Kon-
ferenciájának (HÖOK) közgyűlésein. Minden évben egyre nagyobb számban 
képviselteti magát Önkormányzatunk a HÖOK vezetőképzőin, melyről mindig 
hasznos tapasztalatokkal és innovatív ötletekkel térnek vissza a résztvevők.
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Összegzés
Az előzőekben leírt szakterületi programrészek mind azt a célt szolgálják, 

hogy segítsük a PPK hallgatóinak hétköznapjait, megkönnyítsük a tanulmá-
nyi ügyeik intézését, valamint folyamatosan tájékoztassuk őket a különböző 
támogatási lehetőségekről. Fontosnak tartjuk, hogy a tanulmányaik és az órá-
ik mellett lehetőségük nyíljon kikapcsolódásra is, ezért különböző kulturális, 
tudományos és szórakoztató programlehetőségeket is biztosítunk a számukra. 
A választáson induló csapat elkötelezett a leírt célok megvalósítása mellett, 
felkészülten és motiváltan várja a feladatokkal járó kihívásokat.

Kérjük hallgatótársainkat, szavazatukkal támogassanak minket, hogy 
csapatunk lehetőséget kapjon a programunkban leírtak teljesítésére.

Köszönjük a bizalmat!

Budapest, 2016. március 30. 
Baranyai Melinda

ELTE PPK HÖK elnökjelölt


