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“Te magad légy a változás, amit látni 

szeretnél a világban” 

Mahatma Gandhi   
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Bemutatkozás 

 A nevem Kreszadló Dóra, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar munka- és szervezetpszichológia mesterszakos hallgatója vagyok. 1995-ben 

születtem Mezőkeresztesen. Az itt eltöltött 8 általános iskolai évet követően az egri Dobó 

István Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat. 2014 szeptemberében nyertem felvételt az 

ELTE-re pszichológia alapszakra, és 2017 júniusában szereztem meg diplomámat, majd ez év 

szeptemberében kezdtem meg mesterszakos képzésemet. 

Számomra mindig is fontos volt, hogy a diákok ne csak megfelelő oktatásban részesüljenek, 

hanem a mindennapokban is kellemes légkörben, sokszínű és lehetőségekkel teli 

környezetben tölthessék egyetemi éveiket. Korábban aktív résztvevője voltam az iskolai 

közéletnek, így egyetemi éveim alatt is szerettem volna Karunkon ebben közreműködni. Első 

évesen elvégeztem az animátorképzést, azóta is aktív tagja vagyok az Animátori Körnek. 

2016 tavaszán csatlakoztam a Hallgatói Önkormányzathoz, ahol másfél évig töltöttem be a 

Diákjóléti Bizottság pályázati referensi posztját. Ezalatt az időszak alatt ismerkedtem meg 

nagymértékben szervezetünk működésével, szakterületi tevékenységeivel és tagjaink 

feladatköreivel. Munkám során elsősorban a kari hallgatói pályázatokkal foglalkoztam, ahol is 

törekedtünk minél széleskörűbb réteget támogatni kulturális, tudományos, illetve 

sporttevékenységeikben. A pályázati feltételek és pontrendszerek folytonos alakításával 

igyekeztünk igazodni a hallgatók által benyújtott pályázatok szempontjaihoz. Sikeresen 

integráltunk minden általunk kezelt pályázatot a Neptun tanulmányi rendszerébe, így már 

elektronikus úton érhetőek el minden egyetemi és kari szintű pályázattal egy helyen. 

Bizottságunk tagjaként több alkalommal is részt vettem, a már hagyományőrző jelleggel 

megrendezett Mindenki segít önkéntes nap megszervezésében és lebonyolításában. 

2017 őszétől jelenleg önkormányzatunk alelnökeként szervezetünk fejlesztéséért, és az elnöki 

munka segítéséért felelek. Előzetes és jelenlegi céljaink között is szerepel a szombathelyi 

hallgatóink közéleti bevonása, így megkezdtük az utánpótlás képzésünk elindítását. Toborzást 

követően a program kialakítása jelenleg is folyamatban van. Célunk a közéleti tevékenységek 

szervezésébe való bevonásuk, illetve tanulmányi és szociális információk átadása. 

Mindemellett a Kari Ösztöndíj Bizottság hallgatói tagjaként is tevékenykedem. Igyekszem 

magam folyamatosan fejleszteni, hogy minél nagyobb területen rendelkezzem megfelelő 

tudással, amivel személyesen is segíthetem a hallgatókat. Idén ősszel teljesítettem a Delegált 

Kör képzését, hogy az aktuális tanulmányi ügyekről naprakész információkkal rendelkezzem.  

A PPK-n eddig eltöltött 3 év alatt nagyban formálta személyiségemet, értékrendemet valamint 

érdeklődésemet a Kar szellemisége és szemléletmódja. Véleményem szerint a partneri 

viszony és a hallgatóbarát közeg fenntartása és az együttműködés elsődleges célként szolgál 

önkormányzatunk jelenében és jövőjében egyaránt.  
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A kari és egyetemi közéletben vállalt eddigi feladataim és tevékenységeim során rengeteg 

személyes tapasztalatra és szakmai ismeretanyagra tettem szert, és nagyfokú fejlődésen 

mentem keresztül. Az így megszerzett tudást és kompetenciákat szeretném kamatoztatni, és 

ezzel segíteni a hallgatótársaimat esetleges problémáik és érdekérvényesítésük során. A 

hallgatói önkormányzat munkájában való eddigi részvételem, valamint egy jól működő, 

illetve kétirányú kommunikációt szem előtt tartó hallgatói érdekképviselet fenntartása 

motivált arra, hogy a PPK HÖK elnöki posztjára pályázzak, és induljak a választáson 

csapatommal. Hiszem, hogy az előttem álló kihívások és feladatok során megfelelően 

segíthetem Karunk és hallgatóink mindennapjait. 

 

Motiváció, átfogó célok 

 Alapvető céljaink között szerepel, hogy a hallgatókkal megfelelő kétirányú 

kommunikációt tartsunk fent. Ezalapján szeretnénk minél nagyobb nyitottsággal befogadni a 

hallgatók felől érkező megkereséseket, visszajelzéseket, kezelni az érdeklődő kérdéseket; 

valamint hozzájuk is aktuálisan és széleskörűen eljuttatni az őket érintő információkat, 

esetleges változásokat. Ehhez igyekszünk erre alkalmas offline és online lehetőségeket, 

platformokat kialakítani és fenntartani, hogy minél több lehetőségünk legyen az egymás felé 

való kommunikálásra hallgatótársainkkal. 

Az előző évben sikeresen elindított szakos hallgatói érdekképviseleti rendszer fenntartása 

és kibővítése fontos szerepet játszik terveik között. Szeretnénk, ha a Karunkon lévő 

mesterképzési szakokra, levelező szakokra, illetve az osztatlan képzési szakokra is 

kiterjeszthetnénk az érdekképviseleti rendszert, hogy minél gyorsabb és átfogóbb válaszokat 

kaphassanak első kézből a hallgatók akár szaktársaiktól is a felmerülő kérdéseikben. Ezt 

kiegészítendő szeretnénk, ha visszajelzést is kapnánk minden félév végén a hallgatóktól az 

adott szakos érdekképviselőjükön keresztül. Ezzel szeretnénk elérni, hogy a tapasztalatokat 

továbbítva a szakfelelősökhöz és intézetigazgatók felé, a kurzusok és a mintatantervek 

folyamatos fejlődését és fejlesztését segíthetnénk elő. 

Karunk vezetői és oktatói közreműködésével merült fel az igény a szakdolgozat leadási 

módjának egyszerűsítésére és korszerűsítésére. Célunk, hogy ezt az együttműködést 

fenntartva mind a Kar vezetői és oktatói, mind a Kar hallgatói számára egy könnyebben 

végrehajtható és egyszerűbben kezelhető folyamatát tudjuk kialakítani.  

Hallgatóink támogatása nem csak az alapvető tanulmányi és szociális ügyeik kapcsán, 

hanem egyéb tudományos vagy közéleti projektjeikben is kiemelet szerepet játszik 

önkormányzatunk tevékenységi körében. Szeretnénk a kari hallgatói pályázati lehetőségek 

folyamatos fejlesztésével és bővítésével egyre szélesebb területen támogatást nyújtani 

ezekhez a területekhez. A tudomásunkra jutó, nem kari vonatkozású pályázati opciókat is 
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szeretnénk közvetíteni a potenciális jelöltek felé. A tudományos munkák népszerűsítésében 

és elkészültük elősegítésében is igyekszünk minden öntevékeny és önfejlesztő célzattal 

működő kört támogatni.  

Amellett, hogy hallgatóinkat a tanulmányaikat elősegítve és lehetőségeiket fejlesztve 

képviseljük érdekeiket, és véleményüket igyekszünk továbbítani, szeretnénk a kari közéletet 

is minél tovább formálni. A minden évben tavasszal megrendezésre kerülő Kari Napok 

nevezetű programsorozatunk színesítésével kívánjuk felkelteni minél több területen érdekelt 

hallgatóink érdeklődését. Terveink szerint minden Karunkon oktatott szakot felölelő szakmai 

rendezvénnyel, valamint egyéb fejlesztő és szórakoztató eseménnyel készülnünk diákjaink 

számára. Szeretnénk olyan közkedvelt és népszerű programokat is behozni az egyetem falai 

közé, amik esetlegesen nem érhetők el a mindennapokban, így lehetőséget biztosítani ezen 

alkalommal a kipróbálásukra. 

Önkormányzatunk tagjainak önképzési tevékenysége is elsődleges feladatink közé 

tartozik. Szervezetként a folyamatos fejlesztés nagy szerepet játszik működésünkben. A 

szakterületi bizottságok elnökei és bizottsági tagjai elsőkézből értesülnek minden fontos 

szakterületi változásról, ezeket rugalmasan kezelve illesztik be a munkájukba, hogy a 

hallgatók felé minden információ hatékonyan eljusson. Tagjainknak igyekszünk minden 

területre betekintést engedni, hogy minél egységesebben és széleskörűbben lássák át adott 

szakterületi munkájuk összefüggéseit. A továbbképzésünkben és fejlődésünkben nagy részt az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szakterületi, valamint összegyetemi vezetőképző 

táboraiban megszervezett szakmai programokon való részvételünk játszik szerepet. Ezen 

kívül a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája által megrendezett szakmai 

vezetőképző táborokban biztosított fejlesztő tréningeken és szakterületi szekciókon 

elsajátított tudásunkat tudjuk kamatoztatni. Ezen rendezvényeken nem csak felénk 

közvetítenek hasznos tudásanyagot, hanem mi is képviselhetjük Egyetemünk, valamint 

Karunk nézőpontját és érdekeit. Kari szinten is elengedhetetlen, hogy csapatként egységben 

működve dolgozhassunk a hallgatókért. Ennek érdekében félévente egy alkalommal egy 

nagyobb hangvételű, több napos összetartás keretében ismerhetik meg a tagok egymás 

munkakörét, projektjeit. Emellett a csapatépítés is alapvető szerepet kap, hogy a bizottságaink 

közötti olajozott együttműködést lehetővé tegyük. Projektnapjaink során pedig új ötletek és 

megvalósításra váró tervek kidolgozását szeretnénk előmozdítani és segíteni. 

 Tavaly februárban Egyetemünket és Karunkat is nagyban érintő változás következett 

be: a szombathelyi Savaria Egyetemi Központ csatlakozott intézményünkhöz. A PPK-s 

hallgatókat önkormányzatunk egy ottani tagja, mint a szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

segíti és képviseli. A hallgatók érdekképviseletét, valamint az utánpótlás képzés biztosítását 

elősegítendő megkezdtük egy átfogó képzés elindítását számukra. Terveink szerint az 

előzetesen jelentkezett szombathelyi hallgatókat két alkalommal megrendezett két napos 

tréning alkalmával készítenénk fel. Egyik esetben Karunk animátorai és a Hallgatói 

Önkormányzatunk szakterületi elnökei utaznának Szombathelyre, míg a következő 
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alkalommal a képződő hallgatókat várnánk Budapestre, hogy elsajátíthassák a megfelelő 

információkat és kompetenciákat. Ezentúl szeretnénk hagyományteremtő jelleggel olyan 

közös programokat, programsorozatokat a SEK hallgatóival közösen, amik által 

megismerhetik egymást az azonos szakon, ám más városban tanuló diákjaink. Ezáltal célunk 

egyben az is, hogy a PPK-s identitást átadhassuk számukra. 

Fontos célunk az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal való folyamatos kapcsolattartás, a 

kialakított együttműködő viszony ápolása, valamint a többi kari részönkormányzattal való 

folytonos kooperáció és partnerség. Ezen szervezettekkel gyakran közösen, egyetemi 

szinten tudjuk képviselni hallgatóink érdekeit.  

Természetesen kulcsfontosságú a Kar vezetőségével és a Kar minden szervezetével való 

együttműködés, az évek óta fenntartott jó viszony megőrzése, valamint a folyamatos 

kétirányú kommunikáció gondozása. A továbbiakban is szeretnénk aktív szerepet vállalni a 

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

szoros kapcsolat kialakítását és fenntartását. 
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Alelnök   

A Hallgatói Önkormányzat alelnökeként az egyik legfontosabb feladatom az, hogy az elnököt 

segítsem a tevékenységében, illetve az önkormányzaton belüli szervezési feladatokban. Ennek 

egy konkrét pontja, hogy a Küldöttgyűlési ülések előtt a beérkező beszámolókat 

összefésüljem, rendszerezzem, így a küldöttek és a hallgatók számára is átláthatóbbá válik a 

működésünk, tekintve, hogy ezek a beszámolók a HÖK honlapján megtalálhatóak. Emellett a 

HÖK működésével kapcsolatos hallgatói megkereséseket is az én feladatom fogadni, illetve 

ezekre válaszolni. 

 A fogadóórákat továbbra is megtartanánk, mivel egyrészt fontos az, hogy a hallgatók 

számára legyen egy időpont, amikor bonyolultabb kérdéseiket személyesen is fel tudják tenni 

a tisztviselőknek, és nem csak az e-mailek útján érik el őket. Ennek hasznosságát az elmúlt 

években a saját bőrömön is megtapasztaltam, hiszen például a szociális támogatással 

kapcsolatban sokan kerestek meg fogadóórámban. Emellett ezek az 1-2 órák alkalmat 

nyújtanak arra is, hogy a tisztségviselők találkozzanak egymással, így a szervezetfejlesztést is 

szolgálják. 

 A fogadóórák alkalmával történő találkozások során a különböző területen dolgozó 

tagok beleláthatnak mások munkájába, így folyamatosan informálva vannak arról, hogy az 

egyes bizottságok mivel is foglalkoznak jelenleg. Az e fajta kommunikációnak az 

elősegítésére egy régi rendszert szeretnék visszahozni a HÖK működésébe: a havi 

beszámolókat. A beszámolóknak annyi a lényege, hogy a tisztviselők minden hónap elején 

rövid összefoglalót készítenek arról, hogy az elmúlt hónapban mivel foglalkoztak, milyen 

üléseken vettek részt, és itt milyen fontos dolgok hangoztak el. Ez egyrészt megkönnyíti a 

bizottsági elnökök munkáját is, mivel egyszerűbben és pontosabban tudják elkészíteni a 

Küldöttgyűlés és a hallgatók számára a beszámolóikat. Másrészt tervezek a tisztségviselők 

számára egy közös tudásbázist létrehozni, ahova a havi beszámolókat tölteném fel, így 

minden tisztviselő tudná, hogy mivel foglalkozott egy másik bizottságban dolgozó tag. Ennek 

az az előnye, hogy könnyebben tudnak majd a bizottsági tagok is tájékoztatást adni az 

érdeklődő hallgatók számára a folyamatban lévő projektekről. 

 A Virtuális Ötletláda gondolata már májusban megfogalmazódott az akkori 

alelnökben, azonban időhiány miatt ezt nem tudtuk még kivitelezni, azonban a jövőben erre 

mindenképp sort kerítenék. Valamint visszahelyezésre kerülne a régi hagyományos ötletláda 

is, így két színtéren is tudnánk fogadni a hallgatók kérdéseit, javaslatait. 

 Szervezetünkben általános probléma a fluktuáció, ami természetesen nehezen 

elkerülhető egy egyetemi környezetben. Az én feladatom az, hogy ezek a váltások nagyobb 

bökkenők nélkül végbemenjenek, az új tagok gyorsan beszocializálódjanak a szervezetbe, 

illetve a szervezet működésével kapcsolatban ők is minél hamarabb informálva legyenek.  
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 Az elnök tevékenységének segítése mellett az alelnök másik nagyon fontos feladata a 

szervezetfejlesztés. Ennek két része van: a különböző összetartások, valamint a projektnapok. 

A projektnapok célja, hogy összefogjuk a főbb feladatokat, megtervezzük az elkövetkező 

időszakok menetét. Az összetartások alkalmával a csapatépítés kerülne fókuszba. Jövőre a 

tavaszi és az őszi félévre is tervezünk 1-1 közös elutazást, ahol mind az elkövetkezendő 

időszakok projektjeiről tudnánk ötletelni, mind pedig a csapatépítésre is tudnánk hangsúlyt 

fektetni. Emellett szeretnék néhány délutánt/napot beiktatni ezeken kívül is annak érdekében, 

hogy a tagok minél jobban megismerjék egymást és így minél gördülékenyebben folyjon a 

közös munka, valamint a fontosabb programok előrehaladásáról is tájékoztatást tudjunk adni a 

tagoknak. A csapatépítés során reményeim szerint nagy segítséget fognak nyújtani a 

társadalom és szervezetpszichológia szakirányon elsajátított ismeretek is.  

 Végül, de nem utolsó sorban nagyon fontosnak tartom a bizottságok közötti, illetve a 

bizottságok és az alelnök közötti kommunikációt is, hiszen csak úgy működhet olajozottan 

egy szervezet, ha a kommunikáció is jól működik. Ennek érdekében elengedhetetlen a 

folyamatos kapcsolattartás a bizottságok elnökeivel. Emellett a fluktuáció miatt folyamatosan 

más emberek kerülnek egyes tisztségekbe, így más-más ötletek merülhetnek fel, illetve más-

más igényeik lehetnek az elnök és az alelnök felé. Ezért fontosnak tartom, hogy bizonyos 

időközönként az elnökkel karöltve meghallgassuk a bizottságokat egy fogadóóra keretein 

belül, így felmérve az igényeket és a lehetséges projekteket.  
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Szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

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

hallgatók ügyeiben való közbenjárás, valamint a felmerülő kérdésekre a lehető legpontosabb 

válaszadás a szakterületi bizottságokkal együttműködve. Az alelnöki pozíció együtt jár azzal, 

hogy a szombathelyi campuson működő ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság 

ülésein részt veszek, amelyek 1 – 2 hetente tartandók. A bizottság tagjaként fogadóórát tartok 

heti 2 alkalommal az irodánkban. 

Szombathelyen célunk a Savaria Egyetemi Központon belül egy olyan hallgatói 

érdekképviselet létrehozása, melynek tagjaihoz a hallgatók bizalommal fordulhatnak és 

valóban a hallgatók érdekeit 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, 

az egyetemi életet. 

A szakestekre továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk, melyek az integráció óta már 

mindkét félévben megrendezésre kerülnek a sportszakos hallgatók, illetve tanárok 

részvételével egyaránt, 

Szombathelyen hagyomány a Házi Kispályás Labdarúgó Bajnokság (HKLB) és a Házi 

Asztalitenisz Bajnokság (HAB), amelyek minden félévben megrendezésre kerülnek. Ezek a 

programok rengeteg szombathelyi hallgatót megmozgatnak, így is népszerűsítve a sportot a 

hallgatók körében. 

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

Diáknapokat, amelyet idéntől egy újfajta konstrukció alapján képzelünk el. 

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 

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

hallgatókat folyamatosan értesítjük minden pályázati lehetőségről, tanulmányi hírekről és a 

közösségi programokról Facebook oldalunkon, Sekezz alkalmazásunkon és most már az 

Instagramon is. 

A gyorsabb és hatékonyabb kommunikáció érdekében létrehoztunk egy Facebook 

csoportot a szombathelyi PPK-s hallgatók számára, ahol a Kommunikációs Bizottsággal 

együttműködve folyamatos és gyors tájékoztatást kapnak a hallgatók. 

Mindezek mellett fontosnak tartjuk az Elnökséggel, hogy Szombathelyre is eljussanak 

különböző képzések és képzési lehetőségek, mint például az Animátor képzés. Utóbbi képzés 
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alapkövét már Szombathelyen is leraktuk. Ezáltal a szombathelyi hallgatók szélesebb körű 

ismeretek birtokába kerülhetnek az egyetemi tanulmányaikkal, az egyetem működésével, 

valamint a rendezvényszervezéssel kapcsolatban. 
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Diákjóléti Bizottság  

Szociális támogatások 

Az egyik legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsuk a szociális támogatásokhoz való 

hozzáférést a hallgatók számára, hiszen sokaknál ez a mindennapi megélhetés részét képezi, 

illetve nagy segítség lehet a váratlan helyzetekben is.  

Továbbra is kiemelt célunk, hogy a lehető legérthetőbb tájékoztatást nyújtsuk. A 

Kommunikációs Bizottsággal együttműködve szeretnénk, hogy a honlapon mindig friss és 

világos információk várják a hallgatókat mindenről, ami a Bizottságunk munkájához 

kapcsolódik. 

A rendszeres szociális támogatás folyamata már több, mint két éve egységes az egyetemen. 

Fontosnak tartjuk, hogy a pontrendszert legalább félévente felülvizsgáljuk, és az Egyetemi 

Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottsággal (EHSZÖB) közösen az aktuális helyzethez 

igazítsuk, figyelembe véve a törvényi változásokat és a hallgatói igényeket egyaránt. A 

felülvizsgálatot a rendkívüli szociális támogatás tekintetében is szükségesnek látjuk.  

 

Kari pályázatok 

A legutóbbi félévben már minden pályázatot a Neptunon keresztül nyújthattak be a hallgatók, 

ez mindenkinek nagy könnyebbséget jelent. Azonban hátra van még egy egyszerűbb és 

átláthatóbb pontrendszer kialakítása, ezzel kapcsolatban a tudományos referens segítségére 

számítunk. Tervezzük többek között az “A” kategóriás sportpályázat felülvizsgálatát, hogy a 

legkedvezőbb pályázási feltételeket biztosíthassuk.  

A kari pályázatokkal kapcsolatban is lényeges, hogy a diákok folyamatos tájékoztatást 

kapjanak a lehetőségeikről, és az őket érintő változásokról is időben értesüljenek. Legutóbb 

márciusban kerültek ki a kari pályázatokkal kapcsolatos szórólapok a kar épületének 

folyosóira és hirdetőtábláira, ezt szeretnénk a jövőben minden pályázási időszak előtt 

megismételni, szintén a Kommunikációs Bizottság segítségével. 

A tavaszi félévben szeretnénk egy újabb pályázási lehetőséget megteremteni, amely a 

hallgatói tanulmányutakra specializálódna, így a hallgatóknak esélyük nyílna a tanórákon 

kívül is fejleszteni a szakmai kompetenciáikat és elmélyíteni a tudásukat az utazások 

alkalmával.  

Tavaly a Savaria Egyetemi Központ csatlakozott ELTE-hez, ezáltal már a szombathelyi 

hallgatókat is érintik a különböző szociális és nem szociális alapú ösztöndíjak, pályázatok. 

Szeretnénk minden év elején tartani a számukra egy általános tájékoztatót, hogy ők is 
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megismerhessék a lehetőségeiket. Emiatt elengedhetetlen a kapcsolattartás a szombathelyi 

ügyekért felelős alelnökkel.  

Mindenképpen szeretnénk fenntartani a konstruktív együttműködést a Kari Ösztöndíj 

Bizottsággal (KÖB), segíteni őket a beérkező pályázatok elbírálásában, a munkájuk közben 

felmerülő feladatok ellátásában. A jövőben is igyekszünk megtartani a jó kapcsolatot az 

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottsággal. Ezután is törekszünk az aktív 

részvételre a Karunkat és a Bizottságunkat érintő programokon, illetve projektekben. 

 

Kollégiumi ügyek 

Szeretnénk fenntartani a korábban kialakult közvetlen kapcsolatot a Kollégiumi Hallgatói 

Önkormányzattal, fontosnak tartjuk, hogy támogassuk és segítsük az előremutató 

kezdeményezéseiket. Emellett természetesen az egyes kollégiumok diákbizottságaival is 

szeretnénk megőrizni a jó kapcsolatot. 

A honlapunkon található összes kollégiumi leírást szeretnénk tavasszal frissíteni, valamint a 

három szombathelyi szociális kollégium információit is tervezzük megjelentetni a honlapon. 

 

Esélyegyenlőség 

A Kazinczy utcai és az Izabella utcai épületben már korábban elkészült a termek, szobák 

számának és az oktatók nevének Braille-írásos felirata. A visszajelzések alapján ez nagy 

segítséget jelent a látássérült hallgatóknak, így szeretnénk ezt a BEAC-on is megvalósítani.  

Fontosnak tartjuk, hogy megfelelő körülményeket biztosítsunk a speciális szükségletű 

hallgatóinknak is. Célunk, hogy állandó segítőket találjunk a számukra, de addig is 

szeretnénk folytatni az ideiglenes segítőkeresést. 

Több új programot tervezünk bevezetni a tavaszi félévben. A Láthatatlan Vacsora nevű 

rendezvényen a hallgatókat egy kisebb vacsorával várnánk, és minden ételt bekötött szemmel 

kellene elfogyasztaniuk. A jövőben szeretnénk együttműködni a Láthatatlan Kiállítással, 

ahova szervezetten látogatnánk el a hallgatókkal. 

Ezeken kívül megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot az Élő Könyvtárral; a programjuk 

keretein belül a résztvevők olyan embereket “kölcsönözhetnének ki”, akik mesélnek a saját 

sorsukról, tapasztalataikról, válaszolnak a kérdéseikre.  

A sportkoordinátor segítségével tervezünk egy előadássorozatot, ahol paralimpikonokkal, 

illetve parasportolókkal lehetne beszélgetni a karrierükről, sikerükről. Minden alkalomra 
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más-más sportágak képviselőit hívnánk el. A beszélgetéseket moderátor vezetné, de a 

hallgatók kérdéseire is maradna idő.  

A már hagyományosnak mondható Mindenki Segít nap szervezését szeretnénk folytatni a 

jövőben is. Igyekszünk, hogy minél több új helyszínt tudjunk majd bevonni, valamint, hogy 

megtaláljuk a hallgatók számára a legmegfelelőbb időpontot.  

Amennyiben kereteink engedik, szeretnénk újra megrendezni a Jótékonysági Bált, a 

Rendezvényszervező Bizottság és az animátorok segítségével.  

Idén is szeretnénk bekapcsolódni minden EHÖK és HÖOK által szervezett 

adománygyűjtésbe. Ezek mellett pedig szeretnénk bevezetni egy rendszeresen 

megrendezésre kerülő szendvicsgyűjtési akciót a Budapest Bike Maffia segítségével, aminek 

keretében a hallgatók kis erőfeszítéssel nyújthatnának nagy segítséget a hajléktalan 

embereknek és a rászorulóknak. Szeretnénk kialakítani egy állandó gyűjtőpontot az Izabella 

utcai épületben is, ahol minden adományt fogadhatnánk. 

  



        Elnökségi program 2017/2018 

16 
 

Gazdasági Bizottság 

Munkánk során legfontosabb célunk természetesen a gazdasági háttér biztosítása 

minden szakterület mögé, valamint a transzparencia megteremtése. Honlapunkat igyekszünk 

még tovább fejleszteni, melynek legfőbb célkitűzése a könnyen átlátható felületek 

létrehozása, melyek hozzáférhetőek és könnyen értelmezhetőek mindenki számára. 

Honlapunkon mindenki számára elérhetővé szeretnénk tenni a már meglévőket kiegészítve az 

éves költségvetési beszámolót, valamint a Hallgatói Önkormányzat adott évi, illetve a 

következő évi várható költségvetési tervezeteit. A honlapon szeretnénk megjeleníteni a 

működési keretünk hátterét, valamint a forrásallokációs modellről szóló infografikánk mellé 

még több hasonlóan szemléletes, gyorsan áttekinthető segítséget szeretnénk adni az 

érdeklődőknek, hogy a hallgatók még jobban elmélyülhessenek a Karunkat érintő gazdasági 

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

Hallgatói Önkormányzathoz fűződő bizalmat kialakítsuk és erősítsük a hallgatókban.  

Az előző gazdasági évekhez képest az elmúlt egy évben olyan változások következtek be, 

melyekkel a következő évi költségvetéstervezet elkészítésekor mindenképpen számolni kell. 

Programom fő elemének ezt tekintem, hiszen véleményem szerint a Gazdasági Bizottság 

elnökének legfontosabb feladata az, hogy a működési keretünket tudatosan átgondolva, a 

lehető leghasznosabban költsük el a rendelkezésünkre álló összeget. Az előző évekhez képest 

így a következő pontokon (később ezek még részletesebben kerülnek leírásra) tervezek 

változtatni a 2018-as költségvetéstervezetünkben: 

• Az ELTE Iskolaszövetkezet PPK-s költései is a saját működési keretünkhöz 

tartoznak már, így a jövő évre újdonságként jelenhet meg a költségvetéstervezetben 

ennek a sornak a jelölése. Szerencsénkre ez nem jelent óriási terhelést a gazdasági 

évünkre, hiszen más önkormányzatokkal és a hallgatói létszámunkkal ellentétesen az 

iskolaszövetkezeti kifizetéseink száma alacsonynak tekinthető. A jövőben 

kiadványaink grafikai, valamint tördelőszerkesztői munkálatait, a kari bulik fellépti 

díját, illetve a gólyatábori és gólyahetes főszervezői díjakat tervezzük csak 

iskolaszövetkezeten keresztül kifizetni abban az esetben, ha erre nem áll fent egy 

számunkra gazdaságosabb út. 

• Az ELTE eddigi keretszerződése a nyomdai kiadványokra vonatkozóan megszűnt a 

Komáromi Nyomdával, így egy új szerződés került aláírásra a Pátria Nyomdával. 

Szomorúan tapasztaltuk idén ősszel, hogy kisebb példányszámú megrendelésre több 

pénzt kell kifizetnünk. A monopol helyzet, valamint a keretszerződés miatt sajnos nem 

áll módunkban ezen változtatni, azonban annyit meg tudok tenni, hogy a jövő éves 

költségvetéstervezetbe minden nyomdai kiadványra nagyobb összeget különítek el, 

hogy biztosan meg tudjunk mindent jelentetni. 

• A harmadik pont, ahol mindenképpen nagyobb összeggel kell 2018-ra számolnom az a 

Gólyatábor. Ez a rendezvényünk pályázati kiírás útján a nyertes cég 
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közreműködésével kerül megrendezésre. Eddig is ez a tétel vitte el a legtöbbet a 

működési keretünkből, de 2017-ben sajnos csak jóval drágábban szervezhettük meg a 

táborunkat a vártnál. A cég drágulása, a szálláskiegészítő díjak, valamint a további 

minőségi javulás hármasa kapcsán tehát jövő évre ezen területre is nagyobb összeggel 

készülök. 

• Drágulás volt megfigyelhető a félévente megrendezésre kerülő Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciájának vezetőképző táborai kapcsán is. Ez 

a továbbképző hétvége a csapatépítés mellett a szakmai fejlődés, illetve a szakmai 

aktualizáció kapcsán is jelentős rendezvény a tisztségviselőink számára, ezért hiába a 

drágulás, továbbra is minden szakterületen képviselni szeretnénk karunkat. Ez csak 

akkor lesz lehetséges a mostani árak mellett, ha a jövő éves tervezetben ezekre a 

vezetőképzőkre is nagyobb összeg kerül elkülönítésre.  

Hagyományos gólyarendezvényes programjainkra idén is nagy hangsúlyt fektetünk. 

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

már februárban megkezdjük, 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 a 

szombathelyi integráció miatt a régi 190 fős gólyalétszám helyett a következő évben is 210 

gólya részvételével és 70 szervező közreműködésével valósul majd meg terveink szerint. A 

Gólyahét a második legfontosabb gólyarendezvényünk, melyen változatos programok 

keretében ismertetjük meg a gólyákat az Egyetemmel, a Karral és egymással. A program 

kellékigényeit a Gólyatáborral közös beszerzési eljárás során tervezzük következő évben is 

hiánytalanul beszerezni. A Gólyabál idén egy új helyszínen, a visszajelzések és a jegyeladás 

tekintetében rendkívül sikeresnek mondahatóan került megrendezésre, így az idei séma 

alapján tervezzük majd a következő évit is. 

További nagyobb rendezvényeinket természetesen szintén igyekszünk megvalósítani, így 

például a Kari Napokkal is kalkulálunk a költségvetésünkben. Két év után vissza szeretnénk 

hozni a Jótékonysági Bált is, mely a Mindenki Segít Nap zárásaként a PPK profiljába 

passzoló jótékonysági est lenne. Ehhez, illetve minden egyéb eseményünkhöz, többek között 

a diplomaosztóhoz is biztosítjuk az események hangulatát megalapozó dekorációs 

eszközöket. 

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

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

főszerkesztővel együttműködve jelentetjük meg. Ahogy az előző évben, úgy a következő 

évben is szeretnénk nyáron a Kazyinfo című kiadványunkat kiadni, 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 publikációs lehetőséget teremt a Kar magyar és külföldi hallgatói számára egyaránt. A 

Tanulmányi Bizottsággal együttműködve a következő évben újra megjelentetjük a 
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középiskolásoknak szóló PályakéPünK című kiadványunkat, a középiskolások informálása 

céljából.  

A következő évben is képviseltetni szeretnénk magunkat az Educatio kiállításon, ahol 

széleskörű tájékoztatást kaphatnak az érdeklődő hallgatók, valamint a felvételizők. A Kar 

népszerűsítésének céljából idén zöldalmával, matricával, kitűzővel és tollal kedveskedtünk a 

hozzánk látogató felvételizőknek. Következő évre tervben vannak hűtőmágnesek, tetoválások 

is, illetve egyéb kreatív termékek. Az elmúlt évben lehetőségünk nyílt különböző 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 

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

Mindezek mellett 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 tájékoztatók és mintaórák keretében.  

Nemcsak a nyílt napunkon, hanem a már hagyományosnak nevezhető ELTEfeszten is 

kaphattak információt az érdeklődők Egyetemünkről. Az ELTEfeszt tulajdonképpen egy 

összegyetemi nyílt nap, ahol bepillantást nyerhetnek a felvételizők az intézmény egyes 

karainak életébe, izgalmas előadásokon keresztül kaphatnak egy kis ízelítőt az egyetemi 

létből. Az egésznapos rendezvényen a szakkollégiumok, a hallgatói önkormányzatunk, illetve 

Egyetemünk civil csoportjai mutatják be az ELTE kutatási, innovációs, kulturális- és 

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

anyagokkal, kiadványokkal, valamint PR termékekkel készülünk.  

Az irodai bútorok lecserélése sikeresen lezárult, így munkánkat még kényelmesebben, még 

modernebb körülmények között tudjuk végezni. Rendezvényeink gördülékenyebb 

lebonyolítását új hosszabbítók és korszerű fénytechnika megvásárlásával kívánjuk segíteni. 

A mediagroup számára mindenképpen be szeretnénk szerezni egy profi fényképezőgépet, 

hiszen a csoport tagjai saját eszközeiket használják amortizációs költségekkel a kari 

események állandó dokumentálása érdekében. Egy közös, jó minőségű eszköz beszerzése 

nagyban megkönnyítené a mediagroup munkáját. A hallgatók mindennapjait új mikrók 

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

épületbe is új eszközök vásárlását tervezzük. 
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Nem utolsósorban bízunk benne, hogy az elkövetkezendő évben továbbra is szoros 

együttműködésben tudunk dolgozni az ELTE HÖK Gazdasági Bizottságával, melyhez 

bíztató, hogy az új kabinet tisztségviselője rendkívül lelkes és nyitott a problémák 

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

Hallgatói Önkormányzat egész éves munkájában, mind a Hallgatói Önkormányzatok 

Országos Konferenciájának (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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Kommunikációs Bizottság 

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

hiteles tájékoztatását az összes általunk működtett felületen keresztül. Ennek jegyében 

továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a Facebook oldalunk, a szakos csoportok és a 

honlapunk kezelésére és frissen tartására. Szerencsére mára eljutottunk oda, hogy a Facebook 

oldalunkra beérkező kérdések és kérések 100 százalékát két-három órán belül kezeljük. A 

Facebook folyamatos változásai miatt a hallgatók elérése is folyamatosan változik, szeretnénk 

különböző platformokat optimalizálni és lehető legtöbb hallgatót elérni. Hallgatói 

visszajelzések alapján szeretnénk a szakos csoportokat tehermentesíteni, csak a 

legfontosabb információkat osztanánk ott meg velük. A szakos csoportokban a borítóképeken 

elhelyezett fontosabb határidők eddig is sokat segítettek a hallgatóknak, ezen ezután sem 

szeretnénk változtatni. 

A PPK HÖK Facebook oldal tehermentesítése is kiemelt cél, jelenleg nagyon sokféle 

tartalmat kell megosztanunk rajta. A rendezvényszervező bizottsággal egyeztetve, célunk 

létrehozni egy PPK Events nevű Facebook oldalt, amivel a karhoz köthető események 

promotálása és szervezése a cél. Ezáltal a HÖK Facebook oldalon főleg a tanulmányi, 

kulturális és pályázati lehetőségek hirdetése lesz a fő profil. 

A tavaly megújult honlapunkat folyamatosan naprakészen tartjuk, szeretnénk elhelyezni itt 

a PersPeKtíva online változatát is. A transzparencia jegyében kiemelten fontos, hogy az 

elnökségi beszámolók és a küldöttgyűlések, valamint a bizottsági ülések emlékeztetői is 

naprakészen elérhetőek legyenek a honlapon.  

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 létrehoztuk a szakos csoportokat felmenő 

rendszerben és a honlapon is megjelennek a SEK lehetőségei és eseményei.  

Az ötletládát is kihelyezzük a kar több épületében, amiben akár anonim módon tehetnek 

javaslatot a hallgatók, ennek online verzióját is tervezzük. 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. 

A HÖK iroda melletti falra szeretnénk elkészíteni a PPK HÖK faliújságot. Ezen a 

felületen általános információkról tájékozódhatnak a hallgatók, akkor is ha éppen az iroda 

nincsen nyitva. A faliújságon elhelyeznénk a legfontosabb nyitvatartásokat, 

elérhetőségeket, gyakran ismételt kérdéseket és aktuális pályázati kiírásokat, illetve egy 

eseménynaptárt is. Ezt a felületet szeretnénk online is létrehozni, így növelve az elérését.  
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A Kazinczy és Izabella utcai épületekben a plakátfelületeket a továbbiakban 

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. (online) 

A két bizottsági tag munkamegosztását is szeretnénk optimalizálni. A megnövekedett 

feladatok miatt konkrét területekért lesznek felelősek a jövőben. Az egyik bizottsági tag a 

hirdetések szűréséért, időzítéséért és a megfelelő platformon való elhelyezéséért felel. A 

másik bizottsági tagnak, a mediagroup nevű csoport koordinálása lesz a fő feladata, mint az 

utánpótlás szervezése és humánerőforrás biztosítása a szükséges rendezvényekre.  

Programunk kiemelt részét képezi a mediagroup elnevezésű, fotózással és videózással 

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

gólyatábor és a gólyahét, ezek dokumentálása és népszerűsítése elengedhetetlen, ezt pedig 

tökéletesen végezte ez a csapat az elmúlt évben. Sikeres volt a gólyatábori és a gólyahéti 

dokumentáció is, mind a két rendezvényről aftermovie és rengeteg fotó is készült.  Ennek 

tükrében továbbra is a gólyatáborra egy négy fős stáb felállítását tervezzük, aminek a feladatai 

a következők lennének: az utolsó estére egy aftermovie elkészítése, élő bejelentkezések, 

gólyák interjúztatása, BociShow felvétele. A gólyahétre szintén négy ember munkájára lesz 

szükség, a fő célkitűzés az események folyamatos dokumentálása, valamint a HHH túrából 

és a kviddics meccsekből egy akciódús videó készítése. A mediagroup folyamatos munkáját 

jelentené a rendezvényeken való megjelenés és az ott történő fotózás, illetve videózás, a 

PersPeKtívával való együttműködés (interjúkon, tudósításokon saját anyagok készítése), 

valamint az elkészült anyagok archiválása. A mediagroup köztudatba való beépítése sikeres 

volt, szeretnénk ezt fenntartani és a megszokott minőséget biztosítani. 

A gazdasági bizottság programjában szerepel egy fényképezőgép beszerzése, ami 

alkalmas videózásra és fényképezésre egyaránt. Reméljük sikeres lesz ez a beszerzés, mert 

így a mediagroup tovább fejlődhet és a saját eszközeinket kiválthatjuk a közös fényképezővel. 

Emellett továbbra is szoros együttműködést szeretnénk ápolni az ELTE HÖK 

Kommunikációs Bizottságával a karok közötti kommunikáció jegyében, valamint az ELTE 

Online-nal is szorosabb együttműködésre törekszünk. 
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Külügyi Bizottság 

Bizottságunk két legfontosabb célja a magyar hallgatók mobilitásra való ösztönzése, 

valamint a külföldi diákok integrálása a kari életbe. Hogy mindezeket elérjük, széleskörű 

tájékoztatást alkalmazunk, hogy a hallgatók tisztában legyenek lehetőségeikkel, valamint több 

olyan program és esemény szervezését is szorgalmazzuk, melyek erősítik a kapcsolat 

kialakulását, megerősítik a külföldi hallgatók karon betöltött helyét és növelik PPK-sok 

mobilitással kapcsolatos érdeklődését. 

 

Nemzetköziesítés     

A Stipendium program (Stpendium Hungaricum), valamint az angol nyelvű pszichológia 

teljesképzésnek (ELUP- English Language University Psychology Programme) köszönhetően 

több mint 400 külföldi hallgató tanul a PPK-n, mely igencsak nemzetközivé teszi karunkat. 

Éppen ezért, az elmúlt évek munkáját folytatva a Külügyi Bizottság igyekszik kiterjedt 

tájékoztatást nyújtani a számukra elérhető ösztöndíjakról, különböző cserelehetőségekről és 

egy olyan közösséget biztosítani számukra, amelyben szívesen töltik el Karunkon azt az egy, 

három, vagy akár öt évet. 

Szorgalmazni fogjuk, hogy a rektori hírleveleket külföldi hallgatóink angol nyelvű formában 

kapják kézhez. Továbbá fontosnak tartjuk akár közösségi oldalon, akár papíralapon, 

plakátokon, vagy szórólapokon terjeszteni az Erasmus lehetőségét nemzetközi diákok 

számára is. 

Szeretnénk tovább erősíteni a kapcsolatot magyar és nemzetközi hallgatóink között. Ezt már 

előző évben a Tanulmányi Bizottsággal együttműködve sikerült megalapozni, ugyanis a 

magyar hallgatók számára is elérhető lett angol nyelvű tárgyakat látogatni, ELUP-

os/Erasmusos diákokkal együtt. Ez nem csak azért pozitívum, mert megtapasztalhatták, 

milyen együtt dolgozni, valamint remek lehetőségük nyílt ismeretségek kötésére, új közösség 

megalapozására, hanem azért is, mert az idegen nyelvű gyakorlat/előadás elvégzése fejleszti 

és magabiztosabbá teszi a nyelvtudásukat. A külföldiekkel való interakció és az angol nyelven 

való helytállás, olyan kompetenciaélményt ad, mely a későbbiekben Erasmus+, vagy egyéb 

mobilitási ösztöndíjak megpályázására bírhatja őket. Így, a jövőben mindenképp szeretnénk 

bővíteni az ilyen jellegű kurzuskínálatot. 

Az International Class Representative-ok (nemzetközi évfolyam érdekképviselők), valamint 

PPK-s mentoraink együttműködésével, célunk minél több olyan program szervezése, 

amelynek keretei között kötetlenül ismerkedhetnének magyar és külföldi hallgatóink. Előző 

félévben volt az első ilyen lehetőség, mely útjára indította ezt a kezdeményezést. Idén több 

alkalmat biztosítanánk, hogy az ehhez hasonló események kifejlődhessenek, színvonalassá 

váljanak és sok emberhez eljussanak, ehhez pedig a Rendezvényszervező Bizottság 
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segítségére támaszkodnánk. Ennek fő eszköze a PPK-s események angol nyelvre való 

fordítása. 

Mobilitásra való ösztönzés 

A magyar hallgatók körében fontos a megfelelő mennyiségű és minőségű információ átadása 

az Erasmus fél/egy éves külföldi lehetőségéről. Ennek fényében februárban és szeptemberben 

ismét megrendezésre kerül az Erasmus7, amin a diákok előadások keretében 

megismerkedhetnek a pályázás menetével, beszélgethetnek olyan PPK-sokkal, akik már 

voltak külföldön vagy Erasmus, vagy Campus Mundi ösztöndíjjal. A megszokott menetet 

kibővítenénk egy pályázati tréninggel is, melynek során a jelentkezéshez szükséges 

motivációs levél, önéletrajz és egyéb pályázati dokumentumok megírásában segítenénk a 

hallgatóknak. Az Erasmus7 programot is szélesebb körben szeretnénk hirdetni a karon belül.  

Kiemelt célunknak tekintjük továbbá külföldiek tájékoztatását is az Erasmus lehetőségéről. A 

Nemzetközi Iroda és az Erasmus koordinátor segítségével, egy Erasmus tájékoztató keretein 

belül informálnánk őket, hogy van lehetőségük pályázni mobilitási ösztöndíjra, hiszen ezzel a 

lehetőséggel korlátozott mértékben vannak tisztában. A PPK kari honlapján megtalálható 

informatív leírást pedig bővíteni, és az esetleges változásokat (mint például a támogatások 

összegének változása) korrigálni szeretnénk. 

Az elmúlt években kétszer is megrendezett, és nagy sikerű csereprogramot, a jelentkezők 

lelkesedését látva ebben az évben megismételnénk. Ennek keretein belül egy külföldi 

egyetemmel vesszük fel a kapcsolatot és adunk lehetőséget egy egyhetes kiutazásra. Két éve 

Hollandiába, tavaly Németországba sikerült ellátogatni. Idén a tervezgetés során Olaszország, 

illetve Franciaország is felmerült, mint lehetséges desztináció.  Tapasztalat szerint akár ez az 

egy hét is meggyőző lehet az Erasmus megpályázásához vagy a Mentorkörhöz való 

csatlakozáshoz, hiszen személyesen élik meg milyen is kitekinteni a világba, és előmozdítja 

mobilitási kedvüket. 

 

Nemzetközi integráció 

Kiemelt célunk az International Class Representative rendszer megfelelő kiépítése. Ennek 

lényege a nemzetközi hallgatókat, akik teljes képzésüket itt töltik, bevonni a saját 

tanulmányaikat, illetve közösségi életüket érintő döntések meghozatalába, hogy az 

évfolyamképviselők által értesüljünk a nemzetközi hallgatók igényeiről és javaslataikról, 

illetve ezáltal a Kar vezetőségével együtt javítani tudjuk a hallgatók tanulmányi légkörét. 

Azonban ebben a félévben nem jelentkeztek megfelelő számban, így igényfelmérést 

tartanánk, hogy megtaláljuk velük összedolgozva a legideálisabb formáját az 

érdekképviseletnek. Szeretnénk továbbra is együttműködésre és arra bátorítani nemzetközi 
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hallgatótársainkat, hogy hallassák a hangjukat és tegyék kellemesebbé a tanulmányi 

környezetüket. 

Mentorprogramunkat, mely tovább segíti az integrációt, szeretnénk kiterjedtebb formában 

megjeleníteni. Lehetőséget biztosítanánk teljesképzésüket itt töltő külföldi hallgatók számára, 

hogy mentorrá váljanak és így magyar mentoraink mellett önkéntesként keressenek megoldást 

mentoráltjaik tanulmányi vagy magánjellegű problémáikra. Ez az újítás több pozitívumot is 

magába foglal: a beérkező ELUP-os hallgatók olyan mentort kaphatnak, aki a legteljesebb 

mértékben megérti nehézségeiket és problémáikat, ezenfelül remek lehetőség a magyar és 

külföldi hallgatók együttdolgozására. 

 

Együttműködés 

Bár a Mentorkört bonyolító ESN ELTE (Erasmus Student Network) 2016-tól önálló 

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

megőrzését. Ez az animátor és mentorképzés megtartását öleli fel, valamint bevezettük, hogy 

a mentor-mentorált párok mellett, úgy nevezett mentoring group-okat szervezzünk, melyek 4-

6 főből állnak. Így biztosítanánk, hogy a hallgatók szükség esetén több diákhoz is 

fordulhassanak. 

A PPK-n jól működő Animátori Körrel szintén szorosabb együttműködést kezdeményeznénk, 

mely elősegítené a már említett közös események, programok szervezését. 
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Rendezvényszervező Bizottság 

 Elsődleges célunk, hogy a Kar hallgatóiban tovább erősítsük az országszerte híres 

PPK-s identitást. Ennek érdekében növelni szeretnénk programjaink látogatottságát és 

népszerűségét. 

Fontosnak tartjuk az eddigi hagyományok és rendezvények töretlen továbbvitelét, valamint 

azok folyamatos fejlesztését. A tradícióknak és az új, innovatív eseményeknek egységes 

keretet adunk. Célunk a világos, rendszeres kommunikáció a hallgatók felé. Ezen 

törekvésünkből kifolyólag indítjuk el a PPK EVENTS közösségi médiaplatformot, mely 

biztosítani fogja az igényes és áttekinthető információáramlást. Ezen projekt kapcsán szoros 

együttműködésben fogunk dolgozni a Kommunikációs Bizottsággal. 

Küldetésünk, hogy karunk sokszínű hallgatósága megtalálja a számára kedves kikapcsolódási 

formát. A jövőben biztosítani szeretnénk a lehető legváltozatosabb rendezvénypalettát a sport, 

a kultúra, a szórakozás és az egyéb szabadidős tevékenységek területén. 

Hisszük, hogy meg tudjuk erősíteni a karokon átívelő ELTE-s összefogást, és az ebből 

kicsírázó együttműködést. Csapatunk készen áll minden ELTE-t erősítő kooperációra. 

 

Hagyományos rendezvények 

Ezen rendezvényink legfőbb célja, hogy az újdonsült hallgatókat bevonjuk a kari 

vérkeringésbe, elősegítve, hogy minél hamarabb kialakuljon bennük a már fentebb említett 

PPK-s azonosságtudat. 

Kari gólyatáborunk az egyetemek között kimagasló színvonalúnak és szakmai szempontból 

jól felépítettnek minősül. Minden szervező részt vesz az alapos és közösen átgondolt tervezési 

- ötletelési folyamatban. A tábor programjait a MINDEN, AMI EMBER mottó jegyében 

tervezzük meg. Feladatunk, hogy a hallgatók már itt mélyebben megismerjék egymást, 

valamint az, hogy csoportokból csapatok alakuljanak. 

A gólyahét lehetőséget biztosít azok számára, akik jobban meg szeretnék ismerni az egyetem 

épületeit, illetve jövőbeli szak-, és évfolyamtársaikat. A vidékről érkező hallgatók bepillantást 

nyerhetnek a budapesti élet rejtelmeibe, valamint jobban megismerhetik a fővárost. Nem 

feledkezünk meg az ép testben ép lélek igazságáról sem, ezért szervezzük a természetjárás 

keretében a legendás Hármashatár-hegyi túránkat. Ezek a programok is fontos építőelemei a 

kari szellemiség megteremtésének. 

Minden év novemberében megrendezésre kerül a híres gólyabál. A gólyabál jelentőségét, 

fényét emeli az elegáns helyszín, a bálkirály és bálkirálynő választás, valamint népszerű 
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magyar zenekarok fellépése is. Ezen a rendezvényen köszöntjük és ünnepeljük karunk új 

hallgatóit. 

Március folyamán a képzésük felénél járó hallgatók számára nyújtunk szórakozási lehetőséget 

a Felező Bál színes eseményével.  Idén különböző alprogramokkal készülünk, melyek célja, 

hogy a célközönség érezze, ez az összejövetel értük van. Célunk kiterjedt kapcsolati hálónk 

segítségével a rendezvény előtt aktív reklámkampányt folytatni. 

A tavaszi félév legnagyobb és egyben utolsó hagyományos rendezvénye a Kari Napok. A 

projektet alapjaiban szeretnénk át- és újragondolni, majd ennek alapján újrakreálni. 

Beharangozóként megemlíthetjük, hogy idén debütál alprogramként a népszerű TED 

mintájára megalkotott előadássorozatunk, melynek célja, hogy karunk tehetséges és jó 

szónoki képességű egyéniségei színvonalas műsor keretében tarthassanak rövid, frappáns 

előadásokat a nagyérdeműnek. 

 

Kultúra 

Az ELTE PPK kulturális életét a lelkesedés, a kreatív és újító szemlélet viszi előre. A 

hallgatók kezdeményezései gyakran válnak eredményes programokká. Az ELTE PPK Pub 

Quiz, és a Verselj Te! Slam Poetry nagy népszerűségnek örvendenek. A jövőben ezen 

rendezvényeket fejlesztve és újítva fogjuk biztosítani a töretlen sikert. A PPQ-t havonta, a 

verses estet kéthavonta szeretnénk megrendezni. 

Az elkövetkezendő félévben indul a Sötét Bujocska játékunk, a PPK filmklubja valamint 

egyéb alternatív programok. 

 

Animátori Kör 

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

szervezéséért 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. 

Idén 115 új animátorjelölt indult el a képzéseken. A felkészítés ideje alatt a „család” tagjai 

megismerik egymást, majd a megvendégelések alatt a többi csapat tagjait is. A vezetőképző 

tábor alatt az egész Animátori Kört felfedezi a képződő. A folyamat zárása, az Animátor 

Avatás. Idén az avatás után közös ünnepélyt tartunk, ami még jobban erősíti a közösséget. 
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Nagyon fontosnak tarjuk, a már aktív animátorok továbbképzését. Ezekre az oktató jellegű 

előadássorozatokra a trénerek és sikeres szakemberek mellett a PPK Alumni hálózatából is 

merítenénk előadókat. Célunk, hogy az egyetemet elhagyva talpraesetten helyt tudjunk állni a 

munka világában is. 

 

Sport 

A kari sportéletben első és legfontosabb célunk, hogy a PPK egyetemünk „legsportosabb 

karaként” megőrizze hírnevét. Fontos, hogy ebben a témában jó példával járjunk elő, hiszen 

kitől mástól lehetne elvárni az aktív egyetemi sportéletet, ha nem az ide járó hallgatóktól. 

Ennek szellemében a kari sportéletnek az eddigieknek megfelelően ezentúl is külön figyelmet 

fogunk szentelni, hogy megőrizhessük vezető szerepünket az ELTE sportvérkeringésében. 

Ahogy eddig, úgy ezentúl is preferencia lesz, hogy a PPK adja számarányában a legtöbb 

sportoló hallgatót, legyen szó az 5vös5km-ről, az Éjszakai Sportról, a Dunai Regattáról, vagy 

a többi egyetemi sportrendezvényről. Célunk, hogy munkánkkal ezen a téren is elősegítsük a 

megfelelő információáramlást, hogy ne legyenek olyan hallgatók, akik azért nem sportolnak, 

mert nem tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak. Mindent meg fogunk tenni annak 

érdekében, hogy a lehetőségekről, újdonságokról szóló hírek haladéktalanul eljussanak 

minden egyes PPK-s hallgatóhoz, támogatva az egészségesebb életvitel iránti vágyukat. 

Elindítottuk a Perspektíva újságban a „Tőletek - Nektek, avagy Ti és a sport” című rovatot, 

mellyel lehetőséget nyújtunk a hallgatóknak, hogy a sporttal kapcsolatos élményeikről 

írjanak. A jövőben is folytatjuk és fejlesztjük ezt a rovatot. 

Tudjuk emellett, hogy a sport terén ugyanúgy, mint az öltözködésben, vagy bármi másban 

megfigyelhető egyfajta divat. Ezzel a lehetőségeken belül mi is készek vagyunk lépést tartani, 

így mindig azon leszünk, hogy a legújabb, vagy az éppen legnagyobb érdeklődésnek örvendő 

sportágakat elérhetővé tudjuk tenni a Kar hallgatói számára. 

Fontosnak tartjuk a sport szocializációs hatását. A sport közösséget teremt, márpedig a PPK-n 

a közösségteremtés olyan érték, amely mindig is nagy hangsúllyal bírt. Ennek szellemében mi 

is úgy szeretnénk alakítani a Kar sportéletét, hogy azzal még szorosabb kötelékek 

alakulhassanak ki ebben a már így is nagyszerű közösségben. 
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Tanulmányi Bizottság 

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

számára mindig hiteles és naprakész információkat közvetítsen. A folyamatosan változó 

szabályozásokról a lehető legrövidebb időn belül igyekszünk tájékoztatni az érintett 

hallgatókat. A korábbi évek hagyományait megtartva szeretnénk együttműködni a Hallgatói 

Önkormányzat többi bizottságával. 

Bizottságunk programját három nagyobb téma köré csoportosítjuk, melyek egyszerre 

általános érvényűek és szakterületeket is érintenek. Ezek, az érdekképviselet, a tudományos és 

egyéb tehetséggondozás, illetve a tanárképzés területei. 

 

Érdekképviselet 

Amint az eddigiekben, most is szeretnénk megtartani, illetve tovább fejleszteni a hallgatói 

érdekképviselet rendszerét. A tavalyi évben bevezetésre került a Szakos Hallgatói 

Érdekképviselet (SzHÉK) rendszere, melynek segítségével az elsőéves hallgatók, felsőbb 

éves hallgatóktól kaphatnak hiteles információt a tanulmányi és egyéb egyetemet érintő 

ügyekkel kapcsolatban. Ezt a rendszert szeretnénk felmenő rendszerben bevezetni 

Szombathelyen is, illetve a mester szakos és a levelező képzésben résztvevő hallgatói 

csoportokban is, mellyel elsősorban a más egyetemről érkező hallgatókat szeretnénk segíteni.  

A Szakos Hallgatói Érdekképviselők legnagyobb számban a delegáltak közül kerülnek ki, 

mivel ők azok a felsőbb éves hallgatók, akik rendelkeznek a megfelelő kompetenciával és 

tapasztalattal a megfelelő tájékoztatáshoz. Ezen kívül a Delegált kör tagjai jelentik a 

Tanulmányi Bizottság számára a legnagyobb erőforrást. A Kör tagjai segítségünkre vannak a 

tanulmányi területhez kapcsolódó programok megvalósításában (beiratkozás, nyílt napok, 

Educatio), az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában. A jövőben ezért mindenképpen 

szeretnénk megtartani a delegált képzést a tavaszi és az őszi félévben is, hogy az utánpótlást 

biztosítani tudjuk. A delegált képzésekbe ezentúl szeretnénk bevonni a Szombathelyen 

tanuló hallgatóinkat is. Ezen kívül fontosnak tartjuk a már képződött delegáltak 

továbbképzését és ezután is szeretnénk megtartani a tavaszi Delegált Hétvége hagyományát. 

Ezen kívül szeretnénk szakos hallgatói fórumokat szervezni, ahol mindenkinek lehetősége 

nyílna elmondani a saját szakjával, a karral kapcsolatos észrevételeit és javaslatait. A fórumok 

mellett a határidők és más események közvetítésében a későbbiekben is számítunk a 

Kommunikációs Bizottság együttműködésére. 

Annak érdekében, hogy a jövőbeli hallgatókat is minél hamarabb bevonjuk az egyetemi 

életbe, ebben az évben is szeretnénk megrendezni az Középiskolai Road Showt. Az esemény 

keretein belül a delegáltak, a volt gimnáziumaikat látogatják meg, ahol élménybeszámolót 
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tartanak eddigi egyetemi tapasztalataikról és arról, hogy miért érdemes a PPK-t választani. A 

programsorozat folytatásaként pedig lehetővé tennénk a középiskolásoknak, hogy részt 

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

egyetemen. Természetesen ezek mellett a nyílt napon is informálnánk az érdeklődőket. 

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

előadásokat, tájékoztatókat a Hallgatóktól Hallgatóknak néven ismert programsorozat 

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

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

mesterszakos 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 frissen felvételt nyert hallgatók a legtöbb információt idén is a gólyatáborban, illetve a 

beiratkozás időszakában megrendezett tájékoztatókon kaphatják majd. Ebben mind a 

delegáltak, mind a szakos hallgatói érdekképviselők, illetve az éves kiadványok is a 

segítségünkre lesznek. Kiadványaink, mint a Kazynfo, Pályaképünk és 

Tudományperspektíva, nem csak tanulmányi, hanem közéleti lehetőségeket is bemutatnak.  

Az animátori képzésbe bekapcsolódva, a továbbiakban is biztosítani szeretnénk a Tanulmányi 

Képzést. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert a jövő animátorai szintén hiteles forrást jelentenek 

az elsőévesek számára. Ők azok, akik a szakos csoportokban információt nyújthatnak a 

felmerülő kérdésekkel kapcsolatban, illetve továbbirányíthatják a hallgatókat a megfelelő 

személyekhez. Továbbá az Animátori Kör a tanulmányi témájú kari rendezvényeken jelentős 

segítséget nyújt minden évben. 

A Kari napok keretein belül szeretnénk megrendezni egy ún. Szakmai napot, ahol felsőbb 

éves hallgatók tartanának tájékoztatókat, illetve kérdezz-felelek órákat a tanulmányokat érintő 

mérföldkövekről (szigorlatok, szakdolgozat), valamint már végzett hallgatók számolhatnának 

be az egyetem utáni elhelyezkedéssel kapcsolatos tapasztalatikról. 

Emellett bizottságunk egyetemi szinten, az ELTE HÖK Tanulmányi Bizottságában a 

következőkben is képviselné Karunk érdekeit, illetve továbbra is szorosan együttműködne a 

kari Tanulmányi Bizottsággal. 

 

Tehetséggondozás/Tudomány 

 

Kulcsfontosságúnak tartjuk a Hallgatói Önkormányzat közvetítő szerepét a hallgatók és a 

Kar vezetése, az Intézetek és az Oktatók között zajló kommunikációban, a tanulmányok és a 

tehetséggondozás területein egyaránt. Szeretnénk e lehetőségeket minél több hallgatóval 
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megismertetni, melyben segítséget nyújtanak a kar delegáltjai, illetve a Kommunikációs 

Bizottság. Ide sorolható a Honorácior státusz, a Demonstrátori pályázat illetve az Illyés 

Sándor Szakkollégiummal való együttműködés.  

Fontosnak tartjuk továbbá a TDK/OTDK rendezvények népszerűsítését és azt, hogy 

buzdítsuk a hallgatókat arra, hogy minél nagyobb létszámban vegyen részt karunk ezeken a 

jeles alkalmakon. Remek lehetőségnek tartjuk, hogy a hallgatók megismerkedjenek az ország 

különböző területein zajló kutatásokkal, tudományos programokkal.  

Továbbra is szeretnénk megjelentetni a Tudományperspektíva folyóiratot, melyre, mint a 

kari tudományos élet jelképe és biztos pontja számítunk. Terveink között szerepel, hogy ne 

csak nyomtatott formában, hanem online felületen is elérhetővé váljon mindenki számára. 

Továbbra is szorosan együttműködünk az ELTE HÖK Tudományos Bizottságával, 

lehetőséget biztosítva az egyetemi szinten támogatott tehetséggondozási programok és 

pályázatok kibontakoztatására, ezeket a lehetőségeket karon belül is igyekszünk minél 

szélesebb körben terjeszteni. 

 

Tanárképzés 

A tanárképzésben az osztott tanári mester szakos, illetve osztatlan tanárképzésben a 

pedagógiai, pszichológiai tárgyak oktatásában veszünk részt, mely mindig is fontos szerepet 

töltött be a kar életében.  

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

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

Tanárképző Központ felügyeli és szervezi a tanárképzést végző hallgatók tanulmányait, ezzel 

összefogva a különböző szakterületeket. A Tanárképző Központ Egyeztető Testületi ülésein 

Karunk is képviselteti magát, ahogy a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanácson is. A 

PPK HÖK Tanárképzési Referense látja el ezt a feladatot, így első kézből értesülhet a 

tanárképzést érintő ügyekről. 

Szeretnénk továbbá, ha nem csak a közvetlen tanulmányaikat érintő ügyekről szerezhetnének 

tudomást, hanem egyéb a kart érintő információkban is részesülnének, ezzel is elősegítve az 

integrációjukat. Ezért szeretnénk rájuk is kiterjeszteni a SzHÉK rendszerét felmenő 

rendszerben.  

Az ELTE HÖK Tanárképzésben érintett karjainak referensei, egyben tagjai az ELTE HÖK 

Tanárképzési Bizottságának is. Az ELTE HÖK Tanárképzési Referens koordinálásával 

vitatják meg a mindenkit érintő, aktuális kérdéseket. A Bizottság munkája teszi lehetővé, 

hogy a tanárképzésben résztvevő hallgatók a lehető legtöbb támogatást kapják, illetve, hogy 

az érdekképviseletük egységes lehessen minden karon. 
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PersPeKtíva 

Nagyon jó lehetőségnek tartom karunk lapját, a Perspektívát, azoknak a hallgatóknak, 

akik szeretnék kipróbálni írói tehetségüket, vagy fejleszteni újságírói ügyességüket. 

Szeretném megtartani a lap ismeretterjesztő és szórakoztató szerepét, de néhány bővítéssel 

megfűszerezném, hogy még szimpatikusabb legyen olvasói számára.  

 

Az eddig jól bevált rovatokat szeretném megtartani. Az Érintőben ugyanúgy a karral 

kapcsolatos információkról, illetve a Hallgatói Önkormányzat híreiről lehet majd olvasni, 

ehhez természetesen elengedhetetlen a bizottságok közötti együttműködés. A Szak-Mai rész 

remek lehetőség a hallgatók munkái bemutatására, ezért szeretnék minél több embert bevonni, 

hogy érdekes kutatásaikat, írásaikat megmutathassák a nagyközönségnek is. A Kult-Óra cím 

alatt magyarországi, illetve budapesti kulturális híreket olvashatnánk. Szívügyem, hogy a 

külföldi társainkat sem hagyjuk ki a lapból, ezért újra bevezetném a Rise Up rovatot. Itt a 

külföldi hallgatók számolhatnának be budapesti életükről, magyar hallgatók írhatnának jó 

tanácsokat az újjaknak, illetve Erasmus-os útjaikról. Egyre több cikk érkezik a Sport rovatba, 

melynek köszönhetően jobban beleláthatunk a BEAC-os életbe. Szeretném, ha minden 

számban megjelenne egy sport ajánló, amely a BEAC-on elérhető sportórákat mutatja be, így 

növelni a hallgatók testmozgási vágyát. Örömmel láthatjuk, hogy egyre többen merik 

megmutatni novelláikat, verseiket a Lélek-Zet alcím alatt. Erre továbbra is buzdítanánk 

mindenkit, hihetetlen remekműveket kapunk tőlük. Egyik új rovatunk a Kari-Naptár lenne, 

mely igazából egy éves összefoglalóként funkcionálna minden szám végén. Ide 

összeszednénk a félév legfontosabb történéseit, eseményeit, ezzel is megkönnyítve a hallgatók 

tájékozódását a kar programjairól. Másik újításunk a Rejts-Meg címet kapta. Egy jól bevált 

újság utolsó oldaláról sem hiányozhat egy-két rejtvény, mely kicsit kikapcsol minket a 

fárasztó egyetemi életben. Szerencsére nagyon nyitottak a lap írói, mindig rengeteg érdekes 

cikkel állnak elő, célunk, hogy lelkesedésük ne apadjon. Fél évente szerveznénk egy közös 

találkozót, amire meghívnánk a Perspektíva íróit, publikálóit, a bizottságok főbb embereit. 

Ezen az összejövetelen tartanánk egy fejlesztő tréninget, illetve egy közös ötletelgetést, ahol 

fejleszthetnénk a lapot, megoldanánk a felmerülő problémákat, megbeszélnénk közösen az új 

terveinket.  

 

A lap küllemében, dizájnjában is megváltozna. Ezen a területen is szeretnénk, ha a hallgatók 

megmutatnák kreativitásukat, és a lap borítóját mindig más tervezné.  

 

A lapot lecsökkentenénk fél évente kettő számra, viszont ezáltal növelnénk az oldalszámot. 

Szomorúan láttam, hogy a Perspektíva sokszor a földre leesve árválkodik, és nem látható 

helyekre van kitéve. Ennek elkerülésére minden szinten kiraknánk egy kis falra fúrható 

újságpapírtartót, így könnyebben elérhető lesz a lelkes olvasók számára.  
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Pályaképünk és Kazynfo kiadványainkban nem szeretnék nagy változtatásokat. Új ötletünk a 

PPK-Útlevél/Iránytű lenne. Ez egy olyan plusz kisokosnak felel majd meg, ahol az új 

hallgatók, főként a vidékről jövők, új információkat, eligazítást, különböző budapesti 

helyekről kapnának tájékoztatást. Megmutatnánk nekik a három PPK épület körüli olcsó, de 

nagyszerű éttermeket, szórakozóhelyeket, kocsmákat (Kajánló néven), kikapcsolódásra 

alkalmas lehetőségeket. Kis térkép segítségével bejelölnénk az épületek közötti közlekedési 

lehetőségeket, illetve a kollégiumokhoz való legegyszerűbb eljutást is. Leírnánk a különböző 

könyvtárak, a HÖK, a Questura és más fontos intézmények nyitva tartását is. A Külügyi 

Bizottsággal együttműködve egy ilyen kis útikalauzt a külföldi hallgatóknak is elkészítenénk, 

mely az év minden napján elérhető lenne nekik a PPK épületein belül. Ezt a kis kiadványt 

szeretnénk a szombathelyi karra is kiterjeszteni, ezt az ottani képviselőkkel és hallgatókkal 

rakjuk majd össze.  

 

A mediagrouppal folytatjuk a munkát. Sok lelkes fotós csatlakozott a csoporthoz, fényképeik 

színesítik lapunkat.  
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Összegzés 

 A fenti oldalak során taglalt átfogó célok, és szakterületi programrészek mindegyike 

arra törekszik, hogy terveinkkel segítsük a hallgatóink mindennapjait, megkönnyítsük a 

tanulmányi és szociális ügyeik kezelését, illetve folyamatosan tájékoztassuk őket a különböző 

pályázati és tudományos lehetőségekről. Emellett kiemelt szerepet szentelünk a 

tanulmányaikon túli lehetőségeik biztosítására, szórakozásukra is, ezért minél többféle 

kulturális, tudományos, közéleti és sport programlehetőséget is igyekszünk biztosítani 

számukra.  

A választáson induló elnökségi csapat motivált és elkötelezett a leírt célok megvalósítására. 

Szakmai felkészültséggel és nyitottsággal várja áll elébe a feladatokkal járó kihívásoknak.  

Kérjük hallgatótársainkat, szavazatukkal támogassanak minket, hogy csapatunk lehetőséget 

kapjon a programunkban leírtak teljesítésére! 

Köszönjük a bizalmat!  

Kreszadló Dóra 

ELTE PPK HÖK elnökjelölt 


