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Elnöki beszámoló 

2018. 03. 07. - 2018. 05. 14. 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont  Esemény 

2018. március. 07., március 28., április 04., 

április 11., április 18., április 25., május 02., 

május 09. 

ELTE HÖK Elnökségi ülés 

 

2018. március 08., március 22., március 27., 

április 05., április 19., április 26., május 03., 

május 10. 

PPK HÖK Elnökségi ülés 

2018. március 08. Adatvédelmi megbeszélés - Kancellária 

2018. március 11., március 12., március 14., 

március 28., április 04., április 22. 

EFOTT megbeszélés 

2018. március 12., április 09., május 07. Kari Tanulmányi Bizottság ülése 

2018. március 12., április 16., április 23. Szenátus 

2018. március 13., április 10., május 08. Pszichológia Intézeti Tanács 

2018. március 13. Rektori egyeztetés - Tanárképzés 

2018. március 14. Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézeti 

Tanács 

2018. március 20., március 27., április 10., 

április 17., május 08. 

Kari Vezetői Értekezlet 

2018. március 21. Dékáni egyeztetés – Mathias Corvinus 

Collegium, Mindset Pszichológia szaklap 

2018. március 21., május 11. EHÖK Küldöttgyűlés 

2018. március 27.,  Kari Tanács 

2018. március 29.,  Megbeszélés – Kommunikációs Iroda 

2018. április 07. ELTE PPK HÖK összetartás 

2018. április 09. Megbeszélés – Kari hallgatói pályázatok 

2018. április 11. Kari Ösztöndíj Bizottság ülése 

2018. április 11. Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek 

Bizottságának ülése  

2018. április 12-15. HÖOK Vezetőképző 

2018. április 26. Gólyatábor 2018: Megbeszélés - Kancellária 
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2018. április 27-29. 

 

Animátori Kör - Vezetőképző 

2018. május 02. Megbeszélés – Dr. Szivák Judit, oktatási  

dékánhelyettes asszony 

2018. május 14. Megbeszélés – Dr. Papp Lajos, Tanulmányi 

Hivatal vezető  

2018. május 14. Megbeszélés – Babos János, Szolgáltató 

Központ vezető 

 

Részletes beszámoló 

 

Kari, egyetemi bizottságok és testületek 

Az elmúlt hónapokban részt vettem a kari Vezetői Értekezleteken, a Kari Tanácsokon, a Kari 

Tanulmányi Bizottsági ülésein, a Pszichológiai Intézeti Tanács ülésein, az Egészségfejlesztési 

és Sporttudományi Intézeti Tanács ülésén, a Szenátus ülésein, az Oktatásszervezési és 

Hallgatói Ügyek Bizottságának ülésén, az EHÖK elnökségi üléseken, illetve levezettem a 

PPK HÖK elnökségi üléseit. Az említett üléseken képviseltem karunk és egyetemünk 

hallgatóinak érdekeit, és közvetítettem Önkormányzatunk álláspontjait.  Ezentúl részt vettem 

a több egyetemi és kari egyeztetésen, ahol Önkormányzatunkat képviseltem.  

 

Az utóbbi, két hónapos időszakban több olyan egyetemi vagy kari szintű megbeszélésen is 

részt vettem, amik a felmerülő szakmai és hallgatói kérdések és szempontok áttekintését 

szolgálták az egyetemi, illetve kari vezetőséggel. Ezen túl ezek a megbeszélések biztosítanak 

alkalmat az felmerülő rendszerbeli változások, esetleges változtatások egyeztetésre és 

megvitatására. Ezeken a szakmai találkozókon szintén a hallgatói érdekek és szempontok 

képviseletét láttam el.  

 

EFOTT Programdivízió 

Az idén nyáron megrendezésre kerülő EFOTT fesztivál házigazda egyeteme az ELTE lesz, 

így az ezzel kapcsolatos szervezési feladatokra létrejött egy projektvezetőség, melynek 

csapatát az EHÖK elnöksége és kabinete alkotja. Az én részfeladatom ezen belül az 

Egyetemünk által, a fesztivál idején szervezett programok szervezése és helyszíni 

koordinálása. Ezt egy elnök kollégámmal, és az EHÖK kabinet egy tagjával látom el közösen. 
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Kari Hallgatói pályázatok 

A Diákjóléti Bizottsággal már programunkban is célul tűztük ki egy új kari hallgatói pályázat 

kiírását. Ezen pályázat rövid távú szakmai tanulmányi útra nyújt támogatási lehetőséget 

hallgatóinknak. A pályázat kidolgozásában Perger Petrával, Seltenreich Zorkával és Puju 

Robinnal vettünk részt. 

 

Kari Hallgatói Önkormányzat összetartása 

Puju Robinnal április 7-én, szombaton megtartottuk Hallgatói Önkormányzatunk első tavaszi 

csapatépítő összetartását. Ezekkel az eseményekkel célunk, hogy tagjaink megismerjék 

egymást, és hatékonyan, gördülékenyen tudjon működni szervezetünk. A félév során 

tervezünk még egy hasonló, egy napos összetartást a vizsgaidőszak végére. 

 

HÖOK Vezetőképző 

A HÖOK Vezetőképzőben elnökként a több napos rendezvény során tréningeken és szakmai 

képzésen vettem részt, a folyamatos továbbképzés és a fejlesztés érdekében. 

 

Animátori Kör - Vezetőképző 

Az utánpótlásképzésünk, az Animátori Kör idei képzéssorozata is Vezetőképzőtáborral zárult, 

ahol a leendő animátorok különféle szakmai tréningeken vezettek részt. Ezen a hétvégén 

szervezői készségekről szóló szekciót, illetve vezetői készségeket fejlesztő szekciót tartottam 

egy-egy animátortársammal karöltve. 

 

Kérem a tisztelt küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadására! 

 

2018. 05. 14. 

 

 Kreszadló Dóra 

elnök 

ELTE PPK HÖK 
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Alelnöki beszámoló 
 

Eseménynaptár 

 

Időpont Esemény 

2018. március 18. Egyeztetés Bartók Rékával a szombathelyi 

animátorképzésről 

2018. március 21.  EHÖK Küldöttgyűlés 

2018. március 22.  Szombathely – Animátorképzés 

2018. március 26. Gólyatábori kiválasztási szempontok - 

megbeszélés 

2018. március 27., április 5., 19., 26., május 

3., 10.  

Elnökségi ülés 

2018. március 28. EFOTT promóciós videó forgatása 

2018. április 7.  PPK HÖK Összetartás 

2018. április. 9.  Új pályázat kidolgozása 

2018. április 12-15.  HÖOK Vezetőképző 

2018. április 18. márciusi beszámolók összegzése 

2018. április 27-29. Animátor Vezetőképző 

 

Részletes beszámoló 

2018. március 21-én Bartók Rékával megtartottuk a szombathelyi animátor képzés első 

alkalmát. Végül 16 hallgató jelent meg a képzésen, ami véleményem szerint elsőre remek 

létszám. A képzésről abszolút pozitívan tudok nyilatkozni, a résztvevők nagyon lelkesek és 

nyitottak voltak, szóval véleményem szerint egy eredményes képzést tudhatunk magunk 

mögött. Köszönjük szépen a segítséget Karacsi Gábornak, aki összegyűjtötte a résztvevőket, 

illetve biztosította a helyszínt a képzéshez. Alapvetően két alkalmasra terveztük a képzést, a 

második alkalom Budapesten került volna megrendezésre április 19-én, ám az utolsó 

pillanatban a résztvevők számottevő része visszamondta a részvételt, így sajnos ez az alkalom 

nem valósult meg. Előreláthatóan ősszel fogjuk újra megpróbálni a képzésalkalom 

megtartását. 
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Március 26-án részt vettem egy brainstormingon a gólyatábori kiválasztási 

szempontrendszer kialakításával kapcsolatban, amit Bartók Réka animátorkoordinátor 

kezdeményezett. A célunk egy irányadó anyag létrehozása volt, ami nem kötelező érvényű 

(tehát aki minden szempontnak megfelel az nem biztos, hogy az adott pozíciót meg is kapja 

egy gólyatáborban vagy egy gólyahéten), de mégis eléggé átfedi az egyes posztokkal 

kapcsolatos kompetenciákat. Véleményem szerint a brainstorming sikeres volt, a 

szempontrendszer nagyjából kialakult.  

Április 7-én Kreszadló Dórával megtartottuk az ELTE PPK HÖK első tavaszi összetartását. 

Az összetartáson a hangsúly a csapatépítésen volt. A résztvevők visszajelzései alapján nagyon 

jól sikerült az alkalom, a jelen lévők kicsit jobban megismerhették egymást. A félév során 

tervezünk még egy összetartást a vizsgaidőszak végére is. 

Április 9-én Perger Petrával, Seltenreich Zorkával és Kreszadló Dórával kidolgoztunk egy új 

kari pályázatot, melynek lényege különböző szakmai tanulmányi utak támogatása.  

Április 12-től 15-ig részt vettem a HÖOK tavaszi vezetőképzőjén, ahol az utánpótlásképzés 

szekción vettem részt. Itt beszámolhattam a karon működő animátorképzésről, amit nagy 

érdeklődés követett, és többen elismerően nyilatkoztak a rendszerünkről.  

Április 27 és 29 között részt vettem az Animátor Vezetőképzőn. Barlay Kristóffal a kreatív 

projekttervezés szekciót tartottuk. A szekció nagyon jól sikerült, a résztvevők és mi is nagyon 

jól éreztük magunkat, emellett úgy érzem, hogy a képződő animátorok hasznos tudással 

gazdagodhattak, és kellőképpen fejlődött a kreativitásuk is. 

 

Kérem beszámolóm elfogadását! 

 

 Puju Robin 

 alelnök 

 ELTE PPK HÖK 
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A szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolója 

 

Eseménynaptár 

 

2018.március 5., 8., 12., április 9., 18., 

május 7. 

ELTE HÖK szombathelyi ügykért felelős 

bizottság ülése 

2018.március 08., 22., 27., április 26.,  Elnökségi ülés 

2018.március 13. 1848 március 15-i megemlékezés 

2018.március 22. Szombathely - Animátorképzés 

2018.március 22. Elnökségi ülés 

2018.március 27. Kari tanács 

2018.március 28. EFOTT promociós video 

2018.április 25. ELTE SEK PPK Szakmai nap 

2018.május 2. ELTE SEK PPK Szakest 

2018.május 2-3. ELTE SEK Majális (Diáknapok) 

 

Részletes beszámoló 

Az ELTE HÖK szombathelyi ügykért felelős bizottság ülésein fő napirendi pont és téma a 

2018-as Diáknapok illetve új nevén a „Majális” volt, a rendezvény megtervezésétől a 

kiértékelésekig átbeszéltünk minden fontos részletet. E mellett minden kari tisztségviselő 

minden alkalommal beszámolt az előző héten történtekről. Alkalmunk volt az egyik ülésen 

találkozni Dr. Németh István az ELTE SEK koordinációs rektor helyettessel. 

Az elnökségi üléseken részt vettem, egyszer személyesen, a többi alkalommal pedig Skype-on 

csatlakoztam be. A szokásos módon minden alkalommal beszámoltam, hogy mi történik 

Szombathelyen illetve nekem is beszámolt az elnökség.  

Március 22-én Puju Robin alelnök és Bartók Réka animátor koordinátor tartották meg a 

szombathelyi első animátor képzést. A program egésznap tartott és nagyon jó visszajelzéseket 

kaptam a résztvevőktől. Következő alkalom Budapesten lesz 2018 őszén. Én is és a hallgatók 

is rendkívül várják már az alkalmat, hogy újra részt vegyenek a képzésen.  

Puju Robin segítségével indítványozni kezdtem Szombathelyen a szelektív hulladékgyűjtő 

pontokat, ami még nem valósult meg, de remélem a következő szemeszter kezdetéig sikerülni 

fog. 
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Április 25-én került megrendezésre a Szakmai nap, ahol a „SEK RACE” nevű 

akadálypálya szervezésében vettem részt. A verseny lényege, hogy a résztvevők futva tesznek 

meg egy bizonyos távot, miközben különböző feladatokat kell végrehajtaniuk mint pl:. kötél 

mászás szekrény ugrás stb. 

Május 2-3-án rendeztük a ELTE SEK Majálist és azon belül 2-án a PPK Szakestet. A 

visszajelzések mind két programról pozitívak voltak a hallgatók felöl. A szakesten újdonság 

volt, hogy a tornacsarnokban rendeztük meg, így nagyobb hely volt, amit ki is használtunk a 

különböző feladatoknál. A Majálison az én feladatom a Legionárius vetélkedő volt, ami 

hasonlított a tavalyi Diákrektor vetélkedőhöz csak most izgalmasabb köntösbe bújtattuk, amit 

rendkívül élveztek a részt vevők. Ebben a vetélkedőben segítettek nekem a Szombathelyen 

képződő Animátor jelöltek. 

Mind ezek mellett természetesen a hallgatói kérdésekre is válaszoltam. 

 

Kérem beszámolóm elfogadását! 

 

 

Karacsi Gábor 

szombathelyi ügyekért felelős 

alelnök 

ELTE PPK HÖK 

  



                              

                     Elnökségi beszámoló 

9 

 

 

A Tanulmányi Bizottság beszámolója 

Eseménynaptár 

 

Időpont Esemény 

2018. március 12.,  március 

21., április 4., május 3. 

PPK HÖK Tanulmányi Bizottságának megbeszélése 

2018. március 12., április 9., 

május 7. 

Kari Tanulmányi Biztosság értekezlete 

2018. március 13., április 10., 

május 8. 

Pszichológia Intézeti Tanács 

2018. március 19-20-21.  Delegált képzés 

2018. március 20. EHÖK Tanulmányi Bizottság ülése 

2018. március 22., március 

27., április 5., április 12., 19., 

május 3. 

Elnökségi ülés 

2018. március 23-24-25. Delegált hétvége 

2018. március 27., április 20. Kari Tanács 

2018. április 4. Kari Transzparenciális Eseti Bizottsági ülés 

2018. április 7. PPK HÖK Összetartás 

2018. április 13-14. HÖOK Vezetőképző Tábor, Siófok 

2018. április 18. Egyeztető megbeszélés Szivák Judittal 

2018. április 24. Neveléstudományi Intézet ülése 

2018. április 25. EHÖK Tudományos Bizottsági ülés 

2018. április 27. Egyeztető megbeszélés a Tanárképző Központban az EHÖK 

TKB-vel 

2018. április 28-29. Animátor Vezetőképző Tábor, Velence 

2018. május 4. EHÖK Tanárképzési Bizottság megbeszélése 

2018. május 7. Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Testület ülése 

2018. május 8.  Demonstrátori pályázat bírálása 

2018. május 14. Kreditátviteli Bizottsági ülés 

2018. május 14. Delegált értekezlet 



                              

                     Elnökségi beszámoló 

10 

 

 

Részletes beszámoló 

Március hónap legfontosabb eseményei számomra és a Tanulmányi Bizottság számára is a 

Delegált Képzés és a Delegált Hétvége voltak. Idén tavasszal 13 fő jelentkezett a képzésre. A 

HÖK Tanulmányi Bizottságának tagjaival, több alkalommal tartottunk megbeszéléseket, ahol 

az őszi képzés átalakítása, átbeszélése, valamint az azóta bekövetkezett változások 

programbeli frissítése jelentették a legfőbb feladatot. Ezen felül a Delegált Hétvége 

megszervezése, a szállás lefoglalása, az étkezés és utazás megtervezése, valamint az ottani 

szakmai és csapatépítő szekciók összeállítása is fontos feladatot jelentett ebben a néhány 

hétben. 

A képzés rendben lezajlott, majd a Hétvége folyamán minden frissen képződő sikeres delegált 

tesztet írt. Szombaton így az Avatás és az emléklapok átadása is lezajlott. Ezen kívül a 

delegáltak részt vettek egy szekción, ahol a kérvények formai és tartalmi követelményeiről 

volt szó, illetve arról, hogy azokat milyen esetben fogadja el a Kari Tanulmányi Bizottság. 

Valamint tartottunk olyan szekciót, ahol a Szakos Hallgatói Érdekképviselők számára feltett 

kérdéseket beszéltük meg. Szakos tájékoztatókat és egy minta Középiskolai Road Show-t is 

meghallgathattak. Tartottunk továbbá, egy ún. Word Café-t, ahol többek között olyan 

témákról ötletelhettek, mint a delegáltak képzésével és a Delegált Hétvégével kapcsolatos 

újítások, összetartások szervezése és a közösségi oldalakon való megjelenés (Delegált oldal 

karbantartása) stb. Ezen kívül számos ismerkedő és csapatépítő programmal készültünk.  

Az EHÖK Tanulmányi Bizottságának ülésén a Delegált Képzés egyik alkalmával való 

ütközése miatt nem tudtam részt venni, viszont tájékoztatást kaptam az ott történtekről.  

Április 4-én, a PPK HÖK Tanulmányi Bizottságával értékelő megbeszélést tartottunk a 

Delegált Hétvégével kapcsolatban. 

Április 4-én Ladányi Bence nem tudtott részt venni a Kari Transzparenciális Eseti Bizottság 

ülésén, de fontosnak tartja, hogy beszámoljon az ott történtekről a jegyzőkönyv alapján. Az 

ülésen döntés született arról, hogy a Bizottság javasolni fogja a Kar vezetésének, hogy a 

kutatók a publikációik benyújtásával egyidejűleg tegyék közzé a kézirataikat egy preprint 

tárhelyen.  Ennek érdekében cél, hogy az oktatókat ellássák minden technikai információval. 

A Bizottság ezen kívül kezdeményezi, hogy a Kar várja el az ott dolgozó kutatóktól és 

hallgatóktól, hogy tudományos munkáikban jelöljék meg, hogy a kutatási adataik elérhetők-e, 

és ha igen, akkor hol, hogyan. 
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Április 13-14-én részt vettem a HÖOK által szervezett Vezetőképző Táborban, 

ahol pénteken egy időgazdálkodás és énhatékonyság tréningen, szombaton pedig a haladó 

tanulmányi képzésen vettem részt.  

Április 18-án, Fábián Fanni Szivák Judittal egyeztettett az OTAK-os kérdőívről. 

Április 25-én Ladányi Bence részt vett az EHÖK Tudományos Bizottságának ülésén, ahol a 

különböző Karok tudományos referensei beszámoltak a Karokon zajló konferenciákról, 

eseményekről, pályázatokról, majd utána a Tudományos Bizottság elnöke, Bartók Bálint 

Ajtony is beszámolt a fontosabb eseményekről. 

 

Az április 16-i hét második felében félreértések kezdtek el keringeni a közösségi oldalakon az 

összefüggő egyéni tanítási gyakorlatra való jelentkezéssel kapcsolatban. Ez ügyben az EHÖK 

TKB-val április 27-én egyeztetett Fábián Fanni, a Tanárképzési Központban a félreértések 

tisztázása érdekében. A megbeszélésen részt vett Homonnay Zoltán, a TKK megbízott 

főigazgatója, Kolláth Enikő, a gyakorlatszervezés felelőse, illetve Balogh Andrea, a TKK 

munkatársa. 

Április 28-29-én részt vettem az Animátori Kör Vezetőképző Táborában, ahol Asszertív 

kommunikációs szekciót tartottam szombaton délelőtt és délután is. 

Május 2-án ült össze egy minőségbiztosítási bizottság, akik elbírálták az OTAK-os kérdőív 

első változatát. Ennek kapcsán Fábián Fanni, május 4-én az EHÖK Tanárképzési 

Bizottságával egyeztetett a változtatásokról, melyet aztán továbbítottak a minőségbiztosítási 

bizottságnak véleményezésre. 

Május 7-én Fábián Fanni részt vett a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács ülésén, 

melyen szó esett a tanítási gyakorlatok szervezésének aktuális helyzetéről, a BTK-s és IK-s 

osztatlan tanár szakos tantervmódosításokról és több vezetőtanári kinevezésről is. 

Május 8-án Ladányi Bence a pályázati referenssel elbírálta a beérkező demonstrátori 

pályázatokat. 

Május 14-én, Császár Emese felvette a kapcsolatot a kreditátvitel kérelmek elektronikussá 

tételével kapcsolatban az ELTE TÓK HÖK Tanulmányi Bizottságával, hogy ott hogyan 

működik ez a rendszer, hogyan fogadták a hallgatók. 
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A teljes időszakot átölelő egyéb feladatok: 

A Pszichológiai Intézeti Tanácson, Kari Tanácsokon, valamint a Tanulmányi Bizottság 

értekezletein részt vettem.  

Az elnökségi üléseken részt vettem és a Tanulmányi Bizottság tevékenységéről minden 

alkalommal beszámoltam. 

 

Kérem beszámolóm elfogadását! 

 

 Hulik Bernadett 

 elnök 

 Tanulmányi Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 
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A Diákjóléti Bizottság beszámolója 
 

Eseménynaptár 

 

Időpont Esemény 

2018. március 5 - 7. “Érzékenyítő”- szekció tartása az 

animátorképzésen 

2018. március 5 – 13.  Beérkezett kari pályázatok megtekintése 

2018. március 13 – 18. Kari pályázatok hiánypótlásának 

megtekintése 

2018. március 8., május 8. Hallgatói Fegyelmi Bizottság ülése 

2018. március 12., 18. Szociális Ösztöndíj Bizottság (SZÖB) ülése 

2018. március 14. Esélyegyenlőségi Bizottság ülése 

2018. március 20 - 21. Minority Safepack aláírásgyűjtés 

2018. március 20., április 23. Egyetemi Hallgatói Szociális Ösztöndíj 

Bizottság (EHSZÖB) ülése 

2018. március 21. Kari tudományos, kulturális és 

sportpályázatok bírálása 

2018. március 21., 27., április 11., 18., 

május 9. 

Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) ülése 

2018. március 21. Pályázati lehetőségekkel kapcsolatos blokk 

tartása a delegáltképzésen 

2018. március 08., 22., 27., április 5., 19., 

26., május 10. 

Elnökségi ülés 

2018. március 27. Kari Tanács ülése 

2018. április 7. HÖK-ös összetartás 

2018. április 9. Az új pályázat kidolgozása 

2018. április 12 - 15. HÖOK vezetőképző 

2018. április 17. Mindenki Segít Nap 

2018. április 17. Szendvicsgyűjtés a Budapest Bike Maffiával 
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2018. április 27 - 29. Képzéstartás az animátorok vezetőképző 

táborában 

2018. május 7-11. Kérvények beérkezése a rövid távú szakmai 

utakat támogató pályázatra 

2018. április 11. EHÖK küldöttgyűlés 

2018. május 9. Diákjóléti Bizottság ülése 

 

Részletes beszámoló 

 

Március elején Korinek Jankával három napon keresztül érzékenyítőképzéseket tartottunk az 

animátorképzés keretében. Többek között esélyegyenlőségről, a fogyatékossággal élők 

lehetőségeiről és a velük való kommunikációról esett szó. A résztvevőktől pozitív 

visszajelzéseket kaptunk, illetve számunkra is remek tapasztalat volt. 

Március 5-e és 13-a között érkeztek be a kari pályázatok. Seltenreich Zorka ezeket 

folyamatosan megtekintette, és a nem teljes pályázatokat hiánypótlásra küldte vissza a 

hallgatók számára. Ezután 13-a és 18-a között a már hiánypótlásról beérkezett pályázatokat 

ellenőrizte, végül március 21-én a szakterületi referensekkel közösen bírálta őket. A megítélt 

összegek áprilisban kerülnek kiutalásra. 

Korinek Janka részt vett az Esélyegyenlőségi Bizottság ülésén, az Esélytelen előadássorozat 

harmadik előadásának témájának megvitatásával és szervezésével foglalkoztak. 

Március 21 - én Seltenreich Zorkával röviden összefoglaltuk a kar pályázási lehetőségeit a 

delegáltképzésen. 

Bár nem HÖK-ös tisztségéből adódóan, de Korinek Janka segített az európai kisebbségek 

oktatási és jogi emancipációját célul kitűző aláírások gyűjtésében, mely során az ELTE 

számos hozzájárulást szerzett. 

A március 27-én tartott KÖB ülésen elfogadtuk a demonstrátori pályázat kiírását. A 

kérvényeket ebben a félévben április 23 -27 között lehet majd leadni, a hiánypótlás határideje 

pedig május 8. 

Április 7-én részt vettem a Hallgatói Önkormányzat összetartásán, ahol a csapatépítő 

programok mellett hivatalos információkat is kaptunk. 

Márciusban zajlott le a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) 

országos adománygyűjtése, amelyen Korinek Janka képviselte a karunkat. Az esemény az 

általuk szervezett jótékonysági bállal zárult. 
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A bizottságunk legnagyobb feladata ebben a hónapban a hatodik Mindenki Segít 

Nap szervezésének lebonyolítása volt. Végül öt helyszínnel sikerült egyeztetnünk, április 17-

én várják majd az önkénteseket. (A szervezetek között van például óvoda, állatmenhely, 

idősek otthona.) A program április 17-én a szokottnál kisebb létszámmal, de rendben lezajlott, 

a résztvevőktől pozitív visszajelzéseket kaptunk.  

Szintén aznap, április 17-én zajlott a Budapest Bike Maffiával közös “+1 szendvics akció”, 

ami szintén a bizottságunkhoz kötődik. Ez volt a második alkalom, hogy megszerveztük a 

eseményt, és reméljünk, hogy ősztől ismét sort keríthetünk rá.  

Április 9-én a HÖK elnökével, alelnökével és Seltenreich Zorkával tartunk egy megbeszélést, 

amikor az új, rövid távú szakmai utakat támogató kari pályázatunk kiírását dolgoztuk ki. A 

pályázatok május 7-e és 11-e között érkeztek be.  

Április 27-én a játékokkal és a játszatással kapcsolatos képzést tartottam a képződő 

animátoroknak, szombaton  pedig Korinek Jankával együtt vezettük le a kétszer három órás 

Szenzitivitás című szekciót. A résztvevők mélyebb véleményeiket is megoszthatták a nap 

során, mely által közelebb kerülhettek egymáshoz, és elsajátíthattak alapvető szociális 

értékeket egymástól is. 

Május 9-én tartottunk egy bizottsági ülést, amikor a félév eseményeit, tanulságait és a jövőre 

vonatkozó terveinket beszéltük át. Úgy gondoljunk, eredményesen zárjuk az elmúlt időszakot. 

 

Kérem beszámolóm elfogadását! 

 

 Perger Petra 

 elnök 

 Diákjóléti Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 
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A Gazdasági Bizottság beszámolója 
 

Eseménynaptár 

 

2018. március 8., 22., 27., 

április 5., 19., 26., május 3., 10. 

Elnökségi ülés 

2018. március 12-14. Játékos képzés megtartása az animátor képzés keretei 

között 

2018. március 19. Rendelt bélyegző beszerzése 

2018. március 20. Egyeztetés dr. Tóth Tiborral 

2018. március 20. EHÖK Gazdasági Bizottság ülése 

2018. március 21.  EHÖK Küldöttgyűlés 

2018. március 26. Egyeztetés dr. Tóth Tiborral 

2018. március 26. Gólyatábor főszervezői megbeszélés 

2018. március 28. Gólyatábor koordinátorok felkérése 

2018. április 7. HÖK-ös összetartás 

2018. április 12-15. HÖOK tavaszi vezetőképző tábor 

2018. április 16-19.  Kari Napok (beszerzések) 

2018. április 25. EHÖK elnökségi és összevont gazdasági ülés 

2018. április 26. Megbeszélés a Gólyatábor pályázó cégeivel 

2018. április 27-29. Animátor vezetőképző tábor 

2018. május 3. Animátor avatás (beszerzés) 

2018. május 11. EHÖK Küldöttgyűlés 

 

Részletes beszámoló 

 

A 2018-as Kari Napokra készülve több beszerzésünk is indult az elmúlt hónapban. Az 

esemény programjaihoz kapcsolódóan alább részletezem bruttó árral feltüntetve a leadott 

megrendeléseket: 

• 5 szett bogrács – 84.138 Ft 
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• alapanyag a bogrács ételekhez (5x9 főre számolva) – 39.000 Ft 

• kitűzők a Mindenki Segít nap logójával (200 db) – 22.400 Ft 

• ULTRA filmvetítés jogdíja – 63.500 Ft 

• 25 órás Spartathlon útvonal jogdíja – 19.050 Ft 

További beszerzések is indultak az elmúlt időszakban. Annak érdekében, hogy az 

Animátor avatásra idejében megérkezzenek az oklevelekhez szükséges képkeretek, melyeket 

utána további képzéseken és rendezvényeken is fel lehet használni 180 db képkeretet 

rendeltünk. A beszerzés bruttó értéke 160.020 Ft volt. 

Az animátor vezetőképző tábor kapcsán is készült egy szállással és étkeztetéssel 

kapcsolatos megrendelő. Az esemény alapvetően önköltséges a hallgatók részére, de a pénteki 

és szombati napon szekciót tartó emberek részére munkájuk kompenzálása céljából egy 

éjszakát, egy vacsorát és egy reggelit tudtunk fizetni.  

Az előbb említett táborban egyébként mindkét produktív napon szekciókat is tartottam. 

Április 27-én két játékvezetői szekciót, április 28-án pedig kétszer 3 órás vezetői szekciót. Az 

alkalmak nem titkolt célja, hogy az animátor képzés végeztével még egy utolsó éles 

szituációban is megfigyelhessük a képződőket, így az itt szerzett tapasztalatok a Gólyatábor 

stábjának összeállításánál rengeteg hasznos szempontot adnak.  

Költségként fog megjelenni a HÖOK vezetőképző tábor részvételi díja, melyre az 

elnökség tagjai április 12-i kezdéssel utaztak el. A Siófokon megrendezésre került táborban 

egy választható tréningen felül szakmai szekciókon is van lehetőség részt venni, így én a 

gazdasági haladó szekción voltam. Többek között szó esett a pályázati lehetőségekről, a 

közbeszerzésekről és a diákhitelről is.  

Működési keretünkön kívüli beszerzést az előző Küldöttgyűlésen már említett ELTE 

Szolgáltató Kft. közreműködésével tudtunk indítani. A Felező Bál kapcsán karunk 

identitásához passzoló, kisherceges logóval ellátott bélyegzőt és ahhoz tintákat sikerült 

vásárolnunk, melyek opcionálisan karszalag helyett szolgálják a jövőben a „belépőt” a 

környezettudatosságot szem előtt tartva. 

Az előbb említett Kft. ügyvezetőjével egyébként többször találkoztunk, hogy a 

projektjeinkről beszéljünk. Reméljük ez egy hasznos, mindkét fél számára megtérülő 

együttműködési lehetőséget jelent hosszú távra nézve. Barlay Kristóf, a Rendezvényszervező 

Bizottság elnöke valószínűleg bővebben is írt a beszámolójában a közös munkáról, így akit 

behatóbban is érdekel ez a terület, az nála tud erről többet olvasni.  
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A PPK Gólyatábora kapcsán másik két főszervező társammal megegyeztünk 

a koordinátorok személyében. Az elnökség egyöntetűen támogatta a jelölteket, akiknek azóta 

a felkérése is megtörtént. Személyük egyelőre titkos, de több éves tapasztalattal és megfelelő 

referenciával rendelkező társakat választottunk, akikkel reményeim szerint öröm lesz a közös 

munka. Természetesen kilétükről idővel lehull a lepel.  

Gólyatábor ügyileg további fejlemény, hogy a már januárban leadott műszaki specifikáció 

alapján kiírásra került az ELTE összes gólyatáborára vonatkozóan a pályázat. A táblázatban is 

jelzett időpontban a többi gólyatábor főszervezőjével együtt találkozhattunk a megjelent és 

behívott pályázókkal. Geréb Tünde, az ELTE Szolgáltató Központjának osztályvezetője 

irányította a találkozót, aki feljegyezte az apróbb módosítási igényeinket is. A találkozót 

követően a következő lépésben arra várunk, hogy a Központ értesítsen minket a pályázat 

eredményéről, hogy a szervező céggel is felvehessük a kapcsolatot és végképp 

megkezdődhessen a közös munka.  

Az EHÖK Gazdasági Bizottsága az utóbbi beszámoló óta egyszer ülésezett. A három 

árajánlatos beszerzések változásán túl a 2018-as költségvetés felosztásáról volt szó. 

Megállapodtunk egy új modellben, melynek leglényegesebb és minket is nagyban érintő 

pontja a közös beszerzések (gólyatáborok, gólyabálok) közös alapból való kifizetése. Ezzel 

kapcsolatosan rengeteg érv és félelem elhangzását követően sikerült megállapodni egy olyan 

tervezett felosztásban, mely véleményem szerint a PPK HÖK számára is előnyös lesz, hiszen 

addig folytattuk a tárgyalást, amíg nézeteim szerint a számunkra legkedvezőbb opció került 

elfogadásra.  

Ezt az ülést egy az EHÖK elnökségével közös gazdasági ülés követett, ahol a 

megbeszéltek alapján és a korábbi forrásallokációs modellt is alapul véve több opció közül a 

mindenki számára legkedvezőbb került kiválasztásra. A most pénteki EHÖK Küldöttgyűlés el 

is fogadta ezt a felosztást, így ugyan május közepén, de annál boldogabban írhatom, hogy az 

ELTE HÖK 2018-as költségvetése elkészült. Ehhez kapcsolódó PPK-s érintettségű 

gondolatokat a PPK költségvetéséről kiküldött tervezetben találhat a kedves 

Küldöttgyűlésünk, de igény esetén szóban is kiegészítem majd, hiszen a jelenlegi felosztás 

egy teljesen új séma alapján történt.  

A havi iskolaszövetkezeti utalási listákat és az ezekhez kapcsolódó jelenléti íveket 

időben elküldtem az EHÖK gazdasági alelnökének.  
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Az elnökségi üléseken részt vettem, fogadó óráimat megtartottam. 

Kérem a beszámolóm elfogadását! 

 

                                                                                                      Dávid Szamanta 

                                                                                                                elnök                              

                                                                       Gazdasági Bizottság 

                                                                                                  ELTE PPK HÖK 
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A Külügyi Bizottság beszámolója 
 

Eseménynaptár 

2018. március 8. Külföldi mentorjelöltek szóbeli 

felvételiztetése 

2018. március 9. Mentorképzés 

2018. március 9. Nemzetközi kapcsolatok és projektek 

bizottsága 

2018. március 20-21. Minority Safepack aláírásgyűjtés 

2018. március 23-25. Mentortábor 

2018. Április 5. Külügyi Bizottsági Ülés 

2018. Április 8. Mentor csapatépítés 

2018. Április 12. International Dinner 

2018. Április 13.-14. HÖOK Vezetőképző tábor 

2018. Április 20. Representative megbeszélés és találkozó a 

Nemzetközi Irodával 

2018. Április 20. Előadás a Nemzetközi Irodával holland 

hallgatóknak 

2018. Április 22. ESN ELTE Tisztújítő Közgyűlés 

2018. Május 9.; 10. Külügyi bizottsági Tag interú 

 

Részletes beszámoló 

Március 8.-án folytattuk a kari mentorfelvételit. Ezen alkalommal külföldi diákokat 

hallgathattunk meg, szóbeli elbeszélgetés keretein belül, melyet sikeresnek ítéltünk meg. A 

PPK történelmében először csatlakoztak külföldi hallgatók a mentorkörhöz. 

Március 9.-én tartottuk meg a tavaszi félév mentorképzését. Először folyt le angol nyelven a 

képzés, ami jól sikerült, nem okozott gondot a magyar hallgatóknak az angol kommunikáció,  
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valamint sokat lendített a csapat munkáján a külföldi hallgatók jelenléte. 

Összességében sikeres és jó hangulatú szekció volt. 

Március 19.-én a Nemzetközi kapcsolatok és projektek bizottsága ülésén vettem részt, melyen 

az Erasmus Programra jelenkezett diákok pontszámait bíráltuk, továbbá különböző 

jelentkezéssel és tájékoztatással kapcsolatos kérdéseket vitattuk meg. 

Március 20.-21.-én a Minority Safepack keretein belül gyűjtöttünk aláírást a kisebbség 

védelem ügyének érdekében. 

Március 23.-25. között került megrendezésre a tavaszi Mentortábor, nagy sikerrel. 

Április 5.-én egy bizottsági üléssel indítottuk a hónapot, melyen többek között szó volt a 

márciusban megrendezésre került mentortáborról valamint a Representative rendszerről. 

Április 8.-án a főmentor, Lévai Blanka mentor csapatépítést tartott melyet sikeresnek ítélt 

meg. 

Április 12.-én megrendezésre került az International Dinner, szintén a főmentor 

közreműködésével. 

Április 13.-án és 14.-én a HÖOK Vezetőképző táborban voltam, amely Siófokon került 

megrendezésre. Több szakmai programon is volt szerencsém részt venni, melyek keretein 

belül információkat kaphattam a kiépülőben lévő HÖOK mentorprogramról. Ezek mellett 

megoszthattuk tapasztalatainkat egymás között az ország különböző egyetemeiről érekező 

külügyi elnökök körében. 

Április 20.-án a külföldi évfolyamokat képviselő hallgatókkal (Class Representative System) 

tartottunk megbeszélést Drubina Boglárka, Bizottsági Tag jelenlétében. Több fontos kérdést, 

problémát érintettünk, megegyeztünk egy őket érintő irányelv kidolgozásában, mely 

keretként, irányadóként szolgál tovább munkájukhoz valamint a jövőbeli képviselők számára 

is útmutatóként használható. Ezt követően a Nemzetközi Irodával való találkozón vitattuk 

meg főbb pontjainkat, melyek elsőként már említett irányelv kidolgozása, másodszor egy új 

típusú kurzusértékelő rendszer bevezetése a külföldi hallgatók számára, illetve a képviselő 

rendszer népszerűsítése. Mindkét találkozót igen hasznosnak és sikeresnek értékeltük. 

Szintén április 20.-án a Főmentor előadást tartott a Nemzetközi Irodával együttesen, egy ide 

látogató 20-25 fős holland csoportnak, melynek segítségével megismerhették a PPK-s életet. 

Április 22.-én megtörtént a Tisztújító Közgyűlés az ESN ELTE-n belül, ahol újra 

megszavazták Lévai Blankát a PPK Főmentorának. Ez egy reggel 10-től este 6-ig tartó 

közgyűlés volt, ahol a többi kar főmentorait és a boardot is megszavazták 
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Áprilisban kiírásra került a Külügyi Bizottsági Tag tisztsége. A pályázási 

időszak május 4.-én zárult le. Ezt követően május 9.-én illetve 10.-én interjúztattuk a 

jelölteket. A végleges kiválasztást májusban bonyolítjuk le. 

Dátumhoz nem köthető tevékenységek: 

Március folyamán a Class Representative-okkal folyamatos kapcsolatban állt a bizottság. Egy 

kérdőívet készítettünk, melynek az a célja, hogy azokat a fejlesztendő területeket mérje fel, 

melyek előmozdításával színvonalasabbá tehetjük a külföldi hallgatók számára az oktatást. A 

kérdőív továbbá segít abban, hogy a Nemzetközi Irodával szorosabb és könnyebb legyen az 

együttműködés. 

Kérem beszámolóm elfogadását! 

 

 Timár Lili 

 elnök 

 Külügyi Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 

  



                              

                     Elnökségi beszámoló 

23 

 

 

A Kommunikációs Bizottság beszámolója 
 

Eseménynaptár 

 

Dátum Esemény 

2018. március 27. Kari Tanács 

2018. március 8., 22., 27., április 5., 19., 

május 3., 10. 

Elnökségi ülés 

2018. március 29. Megbeszélés Névai Gáborral ELTE PPK 

Kommunikációs iroda vezetőjével. 

2018. április 12-15. HÖOK Vezetőképző tábor, Siófok 

2018. április 27-29. Animátori Kör vezetőképző tábor, Velence 

 

Részletes beszámoló 

 

A márciusi hónap főként a Több lett maradhat? kampány népszerűsítésével és a PPK 

felező hirdetésével telt, illetve a Kari Napok eseménysorozat előkészítése is már folyamatban 

volt. 

PPK felezővel kapcsolatban elkészítettük a promóciós tervet, illetve rendszeresen 

posztoltunk az eseménybe ennek megfelelően, folyamatosan egyeztetve a rendezvény 

szervező bizottság elnökével, Barlay Kristóffal. 

Több lett Maradhat? kampány népszerűsítését is folyamatosan végeztük, biztosságom 

segítségével, több felhívást is raktunk ki a szakos csoportokba. 

Kari Napok szervezésében aktívan részt vettem, illetve ennek népszerűsítő kampányát 

a bizottságommal együtt dolgoztuk ki. Elkészítettem a promóciós grafikákat, bejegyzés 

terveket, facebook eseményeket. 

A szakos facebook csoportokban folyamatosan posztoltunk főleg tömbösítve, ritkában, 

hogy kerüljük a túl sok bejegyzés a csoportokban.  
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Névai Gáborral, a ELTE PPK kommunikációs iroda vezetőjével és 

Kreszadló Dórával, a PPK HÖK elnökével folytattunk le egy megbeszélést, a különböző 

kommunikációt érintő kérdésekről. 

Az április főként a Kari Napok hirdetésével és annak kommunikációjával telt. A 

legszélesebb körben terjesztettük a különböző programokat. Jelentkezési felületeket is 

készítettem több programhoz. Április 12-15. között a HÖOK tavaszi vezetőképző táborában 

szakmai szekciókon vettem részt. 

A hónap második felében több külföldi lehetőséget is hirdettünk hallgatóinknak, 

illetve a vizsgajelentkezésre is több helyen felhívtuk a figyelmüket. Továbbá az Rendezvény 

Szervező Bizottság eseményeit is hirdettük bizottságommal. 

Április végén megrendezésre került az Animátori Kör vezetőképző tábora, ahol 

#mediagroup szekciót tartottunk, a megfelelő utánpótlás-nevelés érdekében. Sikeres szekciót 

követően igényt fogalmaztak meg felénk több ilyen jellegű képzés tartására. 

Május hónapban a bizottságon belüli feladat megosztások finomhangolása történt. 

Egyik bizottsági tagunk felel továbbra teljes mértékben a #mediagroup működéséért. Ezért is 

szükséges az egyik Bizottsági tagot átnevezni Médiáért felelős referensé. Az ő feladata lesz a 

#mediagroup koordinálása és az események megfelelő dokumentálásának megszervezése. A 

#mediagroup alapszabályát is elkezdtük kidolgozni. Illetve a megfelelő fényképezőgép 

eszközbeszerzéséhez kutatómunkát is végeztünk, hogy melyik eszköz lehetne a legjobb a 

bizottság és a #mediagroup számára. Ennek az eszköznek a beszerzése hamarosan 

megkezdődik a Gazdasági Bizottsággal együttműködve. 

A honlapot az aktualitásoknak megfelelően folyamatosan frissítettem, a hozzám 

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

eseményeit hirdettem. A bizottságom segítségével a plakátoló felületeket karbantartottuk, a 

HÖK elnökség ülésein részt vettem, fogadóóráimat megtartottam. 

 

Kérem beszámolóm elfogadását! 

Kerekes Á. Zsombor 

 elnök 

 Kommunikációs Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 
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PersPeKtíva Főszerkesztőjének beszámolója 
 

Eseménynaptár 

 

2018. április 5., 19., 26. 

május 3., 10. 

Elnökségi ülések 

2018. április 7. Kari HÖK-ös összetartás 

2018. április 11. Perspektíva cikkek leadási határideje 

2018. április 23. Teljes nyomtatott Perspektíva anyag leadása 

2018. április 23. ELTE Press ülés 

2018. április 25. Vezetőképző szekciós megbeszélés 

2018. április 27-29. Vezetőképző (szombaton 2 szekció) 

 

Részletes beszámoló 

 

Minden héten csütörtökönként részt veszek az elnökségi ülésen.  

Minden héten megjelenik 1-4 online cikk a Perspektíva Facebook oldalán, illetve a honlapon. 

Április 11-ig minden szerkesztő leadta a cikkeket. Új borítót, rovatokat, és új ötletekkel 

raktuk össze az új nyomtatott verzíót. Április 23-án leadásra került a kész, nyomda képes 

anyag. 

Április 23-án az ELTE Press ülésen elmondtuk az utóbbi hónapok történéseit. Új tervekről, 

programokról beszéltünk a jövő évre tekintően.  

Április 27-29 között részt vettem a vezetőképzőn. Két szekciót tartottam szombaton az 

asszertív kommunikációról, amiről nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. 

 

Kérem beszámolóm elfogadását! 

 

Doszpoth Rebeka 

PersPeKtíva főszerkesztője 

ELTE PPK HÖK 

 

 


