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Elnöki beszámoló 
 

Eseménynaptár 

 

Időpont  Esemény 

2017. december 18. Alakuló küldöttgyűlés 

2018. január 5., 25., február 1., 15., 22. PPK HÖK Elnökségi ülés 

2017. december 19., 

2018. január 17., 31., február 7., 20. 

(összevont ülés), 28. 

ELTE HÖK Elnökségi ülés 

2018. január 16., február 27. Kari Tanács 

2018. január 9., 16., 30., február 27. Kari Vezetői Értekezlet 

2018. január 9., február 6. Pszichológia Intézeti Tanács 

2018. január 15. Tanulmányi Bizottság ülése 

2018. január 15. Megbeszélés az IzuDesign csoporttal és Dúll 

Andreával 

2018. január 17.,  Nemzetközi Iroda - egyeztetés 

2018. január 18., Educatio szakkiállítás 

2018. január 21., 24., február 8., 9., 13., 20. EFOTT Programdivízió megbeszélése 

2018. január 22., február 12. Szenátus 

2018. január 26. Gólyatábor 2018 – Műszaki specifikáció 

elkészítése 

2018. február 1. Ösztöndíj lehetőségek egyeztetése – DÖK 

elnök 

2018. február 2. Kari Nyílt Nap 

2018. február 6. Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek 

Bizottságának ülése 

2018. február 13. Meghallgatás hallgatói panasz ügyében – 

Szombathely 

2018. február 23. HÖOK Választmányi ülés – Gyöngyös 

2018. február 24. HÖOK Közgyűlés – Gyöngyös 

2018. március 1. Felező bál - egyeztetések 

2018. március 1. IX. Kárpát-medencei Egyetemek Kupája – 

megnyitó  
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Részletes beszámoló 

 

Bizottságok felállása 

A 2018. január 5-én megtartott első elnökségi ülésünkön megszavazásra és kinevezésre 

kerültek Önkormányzatunk bizottsági tagjai. Az ezt követően betöltetlen, vagy pozícióváltás 

következtében megüresedett tisztségek betöltése, az szervezetünk tagjaival folyamatos 

egyezetések után 2018. február 15-ig lezajlott, így teljes létszámban dolgozunk jelenleg.  

 

Kari, egyetemi bizottságok és testületek 

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

Tanulmányi Bizottsági ülésen, a Pszichológiai Intézeti Tanács ülésein, 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 az Educatio szakkiállításon, a kari Nyílt napon, illetve a Diplomaosztó 

ünnepségen, ahol Önkormányzatunkat képviseltem.  

 

Gólyatábor 2018. 

A 2018-as gólyatáborok beszerzési kiírásának folyamata megkezdődött, ehhez elkészítettük 

Dávid Szamantával és Barlay Kristóffal a műszaki specifikációt, és eljuttattuk az Egyetem 

szerveinek a megfelelő dokumentumokat. 

 

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. 

A munkát megkezdtük, az EFOTT-al és a projektvezetőkkel folyamatos kapcsolatban állunk. 
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HÖOK Közgyűlés 

A HÖOK Közgyűlésére az EKE szervezésében, annak gyöngyösi campusán került sor. A 

Közgyűlésen részt vett Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a Minority SafePack 

kezdeményezés kapcsán, illetve aláírásra került egy szándéknyilatkozat az ELTE, a KEK és a 

HÖOK között a Kárpát-medencei Egyetemek Kupájáról, miszerint a három fél együttműködik 

közös célok megvalósulásának előmozdítása, és a program minősége érdekében. Ezentúl szó 

esett a Jövőkép program jelenlegi állásáról, ezen belül is legfőképpen az ösztöndíjreform 

aktuális helyzetéről, és az ezzel kapcsolatos lehetőségeinkről. 

 

Felező bál 

Az idei tanév második szemeszterében is megrendezésre kerül a Felező bál. Ennek részleteiről 

és szervezési kérdéseiről tárgyaltunk Dr. Tóth Tibor Józseffel, az ELTE Szolgáltató KFT. 

ügyvezetőjével, Murai László EHÖK elnökkel, Dávid Szamantával és Barlay Kristóffal. 

Emellett a rendezvénynek helyet adó szórakozóhellyel is egyeztettünk. 

 

Kérem a tisztelt küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadására! 

 

 Kreszadló Dóra 

elnök 

ELTE PPK HÖK 
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Alelnöki beszámoló 
 

Eseménynaptár 

 

Időpont  Esemény 

2017. december 18. Alakuló küldöttgyűlés 

2018. január 5., 25., február 1., február 15., 

február 22.  

Elnökségi ülés 

2018. január 10. Rekrutációs Bizottsági ülés 

2018. január 16. Egyszeri közéleti ösztöndíj pályázat 

kiírása 

2018. február 2. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

2018. február 5-16. Rendszeres szociális támogatás 

pályázatok bírálása 

2018. február 8.  Ellenőrző Bizottság ülése 

2018. február 13.  Új tisztségviselők tájékoztatása 

2018. február 21.  Egyeztetés Szombathelyen 

2018. február 27. Kari Tanács 

 

Részletes beszámoló 

Január hónapban még én töltöttem be a Kari Ösztöndíj Bizottság elnöki tisztségét, ennél fogva 

az egyszeri közéleti ösztöndíj pályázat kiírását még én koordináltam le. A pályázat sikeresen 

kiírásra került. 

 

Hulik Bernadettel és Császár Emesével vállaltuk el az Educatio Kiállításon a tájékoztatás 

megszervezését a PPK HÖK részéről. Részt vettem a január 10-én megtartott Rekrutációs 

Bizottsági ülésen. Ezután összeállítottam egy információs anyagot a kiállításon tájékoztatók 

részére annak érdekében, hogy naprakész információkkal tudjunk szolgálni az érdeklődő 

középiskolásoknak. Sajnos a kiállításon betegség miatt nem tudtam részt venni, így ezúton is 

szeretném megköszönni Hulik Bernadettnek és Császár Emesének a kiállításon való 

tájékoztatás koordinálását.  
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Az átadás-átvételi folyamat utolsó részeként részt vettem az idei rendszeres szociális 

támogatás pályázatokbírálásában, ahol igyekeztem minél többet segíteni a Diákjóléti 

Bizottságnak, illetve a különböző gyakorlati megoldásokat átadni a Bizottság tagjainak. 

Február 13-án találkoztam az új tisztségviselőkkel, akiket a különböző HÖK-ös tudnivalókról 

illetve a szervezet működéséről és felépítéséről tájékoztattam. 

  

Február 21-én az EHÖK Tanulmányi Bizottságával leutaztam Szombathelyre, ahol a 

tanulmányi problémákkal kapcsolatos egyeztetés mellet Karacsi Gáborral, a szombathelyi 

ügyekért felelős alelnökkel megbeszéltük a szombathelyi utánpótlásképzés részleteit. Az első 

alkalom március 22-én kerül megrendezésre Szombathelyen, a képzést Bartók Réka 

animátorkoordinátorral fogjuk tartani.  

 

Idén az ELTE lesz az EFOTT fesztivál házigazdája. Ezen fesztiválon az ELTE HÖK 

elnöksége tölti be a szervezői szerepet, ám különböző divíziókat alakítottak ki, ahova be 

lehetett kapcsolódni. Jómagam a Bárczi HÖK elnöke, Menyhárt Barbara által vezetett 

promóteri csapathoz csatlakoztam Dávid Szamantával együtt. A jegyértékesítés remélhetőleg 

pár héten belül kezdetét veszi.  

 

Kérem a tisztelt küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadására! 

 

 

     Puju Robin 

alelnök 

ELTE PPK HÖK 
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Szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolója 
 

Eseménynaptár: 

Időpont Esemény 

2018. január 05. Elnökségi ülés 

2018. január 24. ELTE SEK Nyílt nap 

2018. január 25. Elnökségi ülés 

2018. február 1. Elnökségi ülés 

2018. február 13. ELTE HÖK szombathelyi ügykért felelős 

bizottság ülése 

2018. február 19. ELTE HÖK szombathelyi ügykért felelős 

bizottság irodavezető meghallgatás 

2018. február 21. ELTE HÖK szombathelyi ügykért felelős 

bizottság ülése 

2018. február 21. ELTE SEK Tanulmányi tájékoztató 

2018. február 22. Elnökségi ülés 

2018. február 26. ELTE HÖK szombathelyi ügykért felelős 

bizottság ülése 

 

Részletes beszámoló 

Az elnökségi ülések nagy részére Skype segítségével kapcsolódtam be. Figyelünk arra az 

elnökséggel, hogy folyamatosan tartsuk a kapcsolatot egymással. Ezeken az elnökségi 

üléseken többek közt összefoglalom, mik történtek Szombathelyen milyen ügyekben kerestek 

meg hallgatók, milyen programokat szervezek a hallgatóknak. Illetve én is plusz 

információkkal gazdagodom arról, hogy Budapesten milyen projektek folynak. 

 

Január 24-én tartottuk Szombathelyen az ELTE SEK második nyílt napját, melyen kis 

standnál fogadtuk a leendő hallgatókat. Sok diák keresett meg minket bízva, hogy majd 

felvételt nyernek hozzánk. 
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Február 13-án, kedden a szombathelyi ügyekért felelős bizottsági ülésen beszéltünk a HÖOK 

Mentorképzésről, Erzsébet tábori munkalehetőségről (a TESO-ról) és fő témaként a Diák 

napokról, a Majálisról volt szó. 

 

Február 19-én tartottuk az ELTE SEK HÖK irodavezetői meghallgatását. 6 jelöltünk volt, 

akiket meghallgattunk, elmondtuk az elvégzendő feladatköröket. Végül egy első éves PPK-s 

közösségszervező szakos hallgatót választottunk, akinek ezúton is sok szerencsét kívánok. 

 

Február 21-én láttuk vendégül az ELTE HÖK Tanulmányi Bizottságát. Ezen a napon Dr. 

Németh István rektorhelyettes úrral tartottunk egy órás megbeszélést. Előtte és utána is 

egyeztettünk tanulmányi ügyekben. Majd egy fórumon tehették fel kérdéseiket a hallgatók. 

Az animátor képzés átintegrálásáról is szó esett melyet a PPK HÖK alelnökével beszéltünk át. 

 

Február 26-án tartottuk szombathelyi ügyekért felelős bizottsági ülésünket, ahol fő téma a 

Diák napok voltak, szétosztottuk a feladatokat, ötleteltünk.  

 

Kérem a tisztelt küldöttgyűlést a beszámolóm elfogadására! 

 

 

Karacsi Gábor 

Szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

ELTE PPK HÖK 
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Diákjóléti Bizottság beszámolója 
 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény 

2017. december 18. Alakuló küldöttgyűlés 

2018. január 05., február 01., 15. Elnökségi ülés 

2018. január 16., február 27. Kari Tanács 

2018. február 02. Gyorstalpaló a rendszeres szociális támogatások 

bírálásáról 

2018. február 02. EHÖK Küldöttgyűlés 

2018. február 5-16. Rendszeres szociális támogatások pályázási és 

hiánypótlási időszaka, pályázatok bírálása 

2018. február 06., 22., március 01. Hallgatói Fegyelmi Bizottság ülése 

2018. február 13., 20. Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) ülése 

2018. február 20. Szociális Ösztöndíj Bizottság (SZÖB) ülése 

2018. február 23. Az Esélyegyenlőségi Bizottság (ESB) ülése 

2018. február 26. Egyetemi Hallgatói Szociális Ösztöndíj 

Bizottság (EHSZÖB) ülése 

2018. február 28. +1 szendvics akció Budapest Bike Maffiával 

 

Részletes beszámoló 

 

Február másodikán Seltenreich Zorkával részt vettünk egy informális találkozón, ahol 

Eszterhai Marcell (az EHÖK szociális ügyekért felelős alelnöke) adott át gyakorlati 

információkat a rendszeres szociális támogatások bírálásával kapcsolatban.  

 

Február ötödike és tizenhatodika között sikeresen lezajlott a rendszeres szociális támogatás 

pályázási időszaka és az utána következő hiánypótlási hét is. A beérkezett kérvényeket a 

Seltenreich Zorka és Korinek Janka (a bizottság tagjai), valamint Tóth Rebeka és Puju Robin 

(felkértek) bírálták.  
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Február 6-án, 22-én és március 1-jén részt vettem részt vettem a Hallgatói Fegyelmi bizottság 

ülésein, ahol többek között plágiumügyet és csalási ügyet tárgyaltunk.  

 

Február 13-án tartottuk meg az év első Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) ülését, amin 

elfogadtuk a kari tudományos, kulturális és sportpályázatok kiírását, amik még aznap 

frissítésre kerültek a HÖK honlapján. Ezen kívül megválasztottuk a kari pályázatok és az 

egyszeri közéleti ösztöndíjak operatív bizottságainak (OB) tagjait.  

 

Az Esélyegyenlőségi Bizottság a január 23-án tartott ülés alkalmával az LMBTQ-

előadássorozat második felvonását tervezte meg, melynek témája a romák és az oktatás volt. 

 

Február 26-án, az EHSZÖB ülésén a rendszeres szociális támogatás ponthatárát 28 pontban, a 

pontpénzt pedig 600 Ft-ban állapítottuk meg.  

 

Február 28-án lezajlott a Budapest Bike Maffia segítségével szervezett “+1 szendvics” 

elnevezésű eseményünk, amelynek keretében ételgyűjtő dobozokat helyeztünk el a Kazyban 

és az Izuban is. Az összegyűjtött szendvicsekért, kekszekért, tartós élelmiszerekért és 

innivalókért délután autós futár jött, hogy elvigye egy közeli melegedőbe. Az ilyen 

események szervezését a későbbiekben is tervezzük.  

 

Kérem a tisztelt küldöttgyűlést a beszámoló elfogadására! 

 

 

Perger Petra 

elnök 

Diákjóléti Bizottság 

ELTE PPK HÖK 
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Gazdasági Bizottság beszámolója 
 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény 

2017. december 18. Alakuló küldöttgyűlés 

2018. január 5., 25., február 1., 

15. 

Elnökségi ülés 

2018. január 7. Irodaszer közbeszerzés határideje 

2018. január 16. Kari Tanács 

2018. január 20. Educatio kiállítás, szakos tájékoztató 

2018. január 22. 2018-as beszerzési ütemterv elkészítésének határideje 

2018. február 1. ELTE HÖK Gazdasági Bizottság ülése 

2018. február 16.  EFOTT promóter megbeszélés 

 

Részletes beszámoló 

A 2017-es gazdasági beszámoló az új év egyik legfontosabb feladata. Az eddigi évek 

rutinjától eltérően idén egy összesített ELTE HÖK beszámoló elkészítésében állapodtunk 

meg, amit az önkormányzati küldöttgyűlési elfogadást követően az EHÖK küldöttgyűlése elé 

fogunk terjeszteni. A közös beszámolót az elmúlt hónapok közös költései és a felosztásra nem 

került EHÖK ISZTK maradvány szükség alapú felhasználása indokolta. Mivel a március 6-i 

Küldöttgyűlés napirendi pontjai között szerepel ennek a 2017-es költségvetési beszámolónak 

az elfogadása, így ennek részletezését élőben tervezem, ahol természetesen lehetősége lesz a 

tagoknak kérdések feltevésére is. 

 

A PPK HÖK 2018-as költségvetéstervezetének az elkészítése egy több hónapja tartó 

folyamat. Első körben még ősszel készítettem el egy kalkulációt, melyet decemberre az idő 

közben felmerülő plusz programok alapján átírtam. Január végére az addigi igényeinket még 

módosíthattuk, így elkészült a 2018-as végső költségvetéstervezetünk. Alapvetően a 2017-es 

gazdasági év költéseiből indultam ki. A következő évre is várható költéseken túl figyelembe 
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vettem az új rendezvényötleteket, valamint az új eszközbeszerzési kéréseket is. Sajnos 

számolni kellett több területen is a beszerzések drágulásával. Jelen ismereteim szerint három 

nagyobb területet érint mindez: a gólyatábort, a nyomdai kiadásokat és a HÖOK részvételi 

díjakat. Az előző gazdasági évhez viszonyítva egy nagyobb összegű költségvetésigényt 

juttattam el az EHÖK gazdasági alelnökéhez, aki az EHÖK elnökével karöltve már 

megkezdte a költségvetési tárgyalásokat. Onnantól kezdve, ha már mi is alakítói lehetünk a 

költségvetésünknek igyekszem a PPK HÖK számára legkedvezőbb számsort kiharcolni. 

Sajnos ez egy hosszú, bürokratikus folyamat, így egyelőre csak türelmesen várhatunk. Az 

addigi elméleti költés-stop révén beszerzéseink is leálltak, de legalábbis a legszükségesebb 

eszközökig redukálódtak. 

 

Közbeszerzés keretein belül ismét volt lehetőségünk irodaszereket rendelni, így 

januárban egy központilag kiküldött katalógusból kiválogattam azokat a számunkra szükséges 

tételeket, melyek az animátor, a mentor, illetve a delegált képzés lebonyolítását segítik, 

valamint a mindennapi irodai feladatok ellátását biztosítják. A már említett költés-stop végett 

a rendelés ideiglenesen az EHÖK funkciókeretéből kerül majd levonásra, viszont a működési 

keretünk tisztázását követően keretátadással kerül kiegyenlítésre. 

 

A beszámolóm időszakában megérkezett a Pályaképünk című kiadványunk, mely 

Education és a nyílt napunkon szolgált az érdeklődő érettségi előtt álló diákok tájékoztatására.  

 

Az ELTE HÖK Gazdasági Bizottsága a beszámolót felölelő időszakban egyszer 

ülésezett. Szó esett az SAP-be visszatérő részönkormányzati alkódokról, melyek a jövőben 

még pontosabb költségkövetést eredményeznek majd. Terveink között szerepel a beszerzési 

igénybejelentők egységesítése. 

 

Egyetemünk szerződést hosszabbított a Pátria Nyomdával, így kiadványaink, 

plakátjaink a jövőben is ezen keretszerződés alapján kerülnek majd teljesítésre. 

 

Mint arról remélhetőleg már mindenki értesült az EFOTT fesztivál idei házigazda 

egyeteme szeretett intézményünk, vagyis az ELTE lesz. Alapvetően az EHÖK elnöksége a 

szervezői csapat, de magukat különböző divíziókba rendezve lehetőség nyílt a munkájukat 

erősíteni. Menyhárt Barbara, a Bárczi HÖK elnöke koordinálása alatt a promóteri csapatban 
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fogok június végéig dolgozni. A munkával kapcsolatosan túl vagyunk már az első 

megbeszélésen, így hamarosan beindul a marketing. 

A Kari Tanácson részt vettem. A havi költségvetésbejelentőket időben elküldtem az 

EHÖK gazdasági alelnökének, csakúgy, mint a havi iskolaszövetkezeti utalási listákat és az 

ezekhez kapcsolódó jelenléti íveket is.  

 

Az elnökségi üléseken részt vettem, fogadóóráimat megtartottam. 

 

Kérem a tisztelt küldöttgyűlést a beszámoló elfogadására! 

 

  

                                                                                                      Dávid Szamanta 

                                                                                                                elnök                              

                                                                       Gazdasági Bizottság 

                                                                                                  ELTE PPK HÖK 
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A Tanulmányi Bizottság beszámolója 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény 

2017. december 18. Alakuló Küldöttgyűlés 

2018. január 5., február 1., 

15., 22. 

Elnökségi ülés 

2018. január 9., február 6. Pszichológia Intézeti Tanács 

2018. január 15., február 19. Kari Tanulmányi Biztosság értekezlete 

2018. január 16., február 27. Kari Tanács 

2018. január 19-21. Educatio Kiállítás 

2018. február 1., 15. PPK HÖK Tanulmányi Bizottság ülése 

2018. február 2. ELTE PPK Nyílt nap 

2018. február 2. EHÖK Küldöttgyűlés 

2018. február 5. EHÖK Tanulmányi Bizottság ülése 

2018. február 13. EHÖK Tanárképzési Bizottság ülése 

2018. február 15., 28. PPK HÖK Tanulmányi Bizottságának megbeszélése 

2018. február 19. TKK Egyeztető Testület ülése 

2018. február 19-23. Delegált képzés meghirdetése 

2018. február 21. Szombathelyi Tanulmányi Találkozó és Fórum 

2018. február 22. Diplomaosztó ünnepség 

 

Részletes beszámoló 

A Kari választásokon megfelelő számú szavazat gyűlt össze, így 2017. december 18-án 

alakuló Küldöttgyűlést tartottunk. 

A vizsgaidőszakban a dátumhoz köthető ülések és értekezletek száma némileg kevesebb volt, 

viszont elnökségi üléseken, Kari Tanulmányi Bizottsági üléseken és a HÖK Tanulmányi 

Bizottságának ülésein, illetve megbeszélésein mindannyian részt vettünk. 

Az Educatio Kiállítás megszervezésében és lebonyolításában is részt vettünk, amely 

fennakadás nélkül zajlott le. 
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Január 24.-én Ladányi Bence hivatalosan is átvette a tudományos referensi tisztséget az előző 

referenstől, Solymosi Pétertől. 

 

Mindeközben megkezdődött a tavaszi félév programjának és menetének megtervezése, 

melyek közül legfontosabb a HÖK Tanulmányi Bizottság számára a tavaszi Delegált Képzés 

és a Delegált Hétvége megszervezése. Február 1.-jén, 15.-én és 28.-án a tartottunk ülést, 

illetve megbeszéléseket, melyen a Delegált képzést és a Delegált Hétvégét, ezek programját 

vitattuk meg. A képzés február 19-23. között került meghirdetésre, melyre 12 hallgató 

jelentkezett. A képzést 2018. március 19-21. között fogjuk megtartani, melyet közvetlenül 

utána, a Delegált Hétvége lebonyolítása fog követni március 23-25. között. 

Február 1.-jén került ki az a hallgatói levél, melyben 7 pontban összegezte az osztatlan 

tanárképzés problémáit két OT-s hallgató. Ezzel kapcsolatban EHÖK TKB ülést tartottak 

február 13.-án, melyen Fábián Fanni képviselte Önkormányzatunkat. 

Az ELTE PPK Nyílt napjának megrendezésére február 2.-án került sor, melynek 

előkészületeiben és lebonyolításában részt vettem. A munka elvégzésében a delegált 

koordinátor és maguk a delegáltak is sokat segítettek. 

Február 19.-én Fábián Fanni részt vett a Tanárképző Központ Egyeztető Testületi ülésén, 

melyen többek között szó esett az osztatlan tanárképzés és Tanárképző Központ költségvetési 

tervezetéről és a vezetőtanári és a szakmódszertanos hiányról. 

Ladányi Bence felkérést kapott a Kari Transzparencia Eseti Bizottságba, amelynek első ülése 

március 6-án lesz. 

 

A teljes időszakot átölelő egyéb feladatok: 

A vizsgaidőszak és tárgyfelvételi időszak alatt felmerülő hallgatói problémák megoldása 

folyamatos feladat számomra. Emellett igyekeztem részt venni minden ülésen és értekezleten.  

A bizottság minden tagja megtartotta a kötelező fogadóóráit. 

Az elnökségi üléseken részt vettem és a Tanulmányi Bizottság tevékenységéről minden 

alkalommal beszámoltam. 

Kérem a tisztelt küldöttgyűlést a beszámoló elfogadására! 

 

 Hulik Bernadett 

 elnök 

 Tanulmányi Bizottság 

 ELTE PPK HÖK 
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Rendezvényszervező Bizottság beszámolója 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény 

2017. december 4. Egyeztetés a Kommunikációs Bizottság 

elnökével 

 

2017. december 11. KAS vezetővel megbeszélés 

 

2017. december 18. Alakuló Küldöttgyűlés 

2017. december 23. Kommunikációs Bizottság ülése 

 

2017. december 31. PPK Szilveszter 

 

2018. január 5. Szilveszter kiértékelése 

 

2018. január 5., 25., február 1., 15.,  Elnökségi ülés 

2018. január 9. KAS megbeszélés 

 

 

2018. január 13. Kulturális referenssel egyeztetés 

 

2018. január 15. Animátor Koordinátorral egyeztetés 

 

2018. január 17. Egyeztetés a Kommunikációs Bizottság 

elnökével 

 

2018. január 25. Gólyatábor megbeszélés 

 

2018. január 27. Logisztikáért felelős bizottsági taggal 

megbeszélés 

 

2018. január utolsó hete PPK EVENTS közösségi oldal megszületése 

 

2018. február 2. EHÖK küldöttgyűlés 

 

2018. február 13. Sportreferenssel megbeszélés 

 

2018. február 13., 28. ELTE Tehetségkutató rendezvénysorozat 

megbeszélés 

2018. február 14. Egyeztetés a Felező Bállal kapcsolatban 

 

2018. február 15. Sportreferens kinevezése 

 

2018. február 18. Bizottsági megbeszélés 
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2018. február 19. Animátor Fórum napirendi pontjainak 

összeállítása 

 

2018. február 19. PPQ  

 

2018. február 20. Animátor Fórum 

 

2018. február 22. Szemeszternyitó Kari Buli 

 

2018. február 28. HPNOTIQ szórakozóhellyel tárgyalás 

 

2018. február 28. Képzők Képzése 

 

2018. március 1. ELTE Szolgáltató KFT-vel tárgyalás 

 

2018. március 1. Kreszadló Dórával tárgyalás a HPNOTIQ 

szórakozóhellyel 

 

 

Részletes beszámoló 

November 8-án javaslatot tettem Lanku Máténak a decemberi Kari Buli helyszínére. 

November 15-én egyeztettem Kreszadló Dórával a rendezvényes terveinkről. Ezzel 

párhuzamosan megkezdtük a 2018-as gólyatábor előkészítését. Egyeztettem a 

rendezvényhelyszínről. Kövecses Grétával több egyeztetés után megbeszéltük, hogy a KAS 

rendezvények betagozódnak a bizottságba. A Kommunikációs Bizottsággal való közös munka 

eredménye képen létrehoztuk a PPK EVENTS közösségi felületet. 

 

Ezeken felül számos rendezvényhelyszínnel egyeztettem és kértem tőlük árajánlatot. A 

képződő animátorok megvendégeléseinek a szervezésében segítettem, hogy zökkenőmentesen 

alakuljon a helyszínekkel való együttműködésük. 

 

Összefoglalva az elnökségi munkám első időszakát, sikerült egy jó csapatot összeállítani, és 

sok megbeszéléssel elindítani az egységes, de mégis sokrétű programokat. A csapatnak közös 

és nagy tervei vannak, amelyeket a többi bizottsággal karöltve meg fogunk valósítani. A kari 

rendezvények a létszámokat tekintve is nagy látogatottságúak voltak. [Szilveszter, Kari Buli, 

PPQ] Háttértárgyalásokkal sikerült egy átlátható jogi háttérrel rendelkező céget, az ELTE 

Szolgáltató KFT-t bevonni a közös munkába. A cég hátteret biztosít a rendezvényeknek, de az 

operatív folyamatokat továbbra is a HÖK látja el, az Animátori Körrel együtt. 
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Fontosnak tartom az összegyetemi rendezvényeket is, mint a programomban is említettem, 

így nagy erőkkel dolgozunk ezek megvalósításán. Több megbeszélés után elindítottuk az 

ELTE Tehetségkutató rendezvénysorozatát. 

 

Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést beszámolóm elfogadására! 

 

Barlay Kristóf 

elnök 

Rendezvényszervező Bizottság 

ELTE PPK HÖK 
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A Kommunikációs Bizottság beszámolója 
 

Eseménynaptár 

Dátum Esemény 

2017. december 18. Alakuló Küldöttgyűlés 

2018. január. 16. Kari Tanács 

2018. január 5. 25. február 1. 15. 22. Elnökségi ülés 

2018. január 17. Megbeszélés Barlay Kristóffal – ELTE PPK 

HÖK RSZB elnökével 

2018. január 24. Szakos Gábor – új bizottsági tagunk - 

felkérése 

2018. február 12. Megbeszélés Szakos Gáborral - bizottsági 

taggal  

2018. február 21. ELTE HÖK Kommunikációs Bizottsági ülés 

2018. február 21. ELTE PPK HÖK Kommunikációs 

Bizottsági ülés 

2018. február 28. Felező rendezvény megbeszélés Barlay 

Kristóffal – ELTE PPK HÖK RSZB 

elnökével 

 

Részletes beszámoló 

A legutóbbi küldöttgyűlés óta a Kommunikációs Bizottságban tagfelvétel történt, 

mivel Hoffer Péter külföldre utazott Erasmus programra, így szükségessé vált egy új tag 

felvétele. A választás Szakos Gáborra esett, aki felkérésünkre örömmel mondott igent és az 

elnökség is egyhangúlag támogatta. 

A legutóbbi küldöttgyűlés óta a Kommunikációs Bizottságnak két nagyobb feladata 

volt az állandó feladatok mellett. A PPK Events facebook oldal elindítása és ehhez megfelelő 

tartalom készítése és a következő féléves kommunikációs stratégia tervezése. 
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Az ELTE HÖK Kommunikációs Bizottság ülésén részt vettem.  A megbeszélésen 

értekeztünk a lezajlott Jeges Est kommunikációjáról. Beszélgettünk a további ÖsszELTE-és 

rendezvények lehetőségéről és azok kommunikációjáról. 

Az elmúlt időszakban indult el a rendezvényszervező bizottsággal közös oldalunk a 

PPK EVENTS. Programunkkal összhangban, a továbbiakban ezzel az oldallal kerülnek 

megszervezésre a kari rendezvének. Első ilyen rendezvények között szerepelt a sikeresnek 

mondható PPK Szemeszternyitó Kari Buli. Előre betervezett egységes kommunikáció 

meghozta eredményét és majdnem teltházas eseményt szerveztünk. Továbbá erre a facebook 

oldalra kerülnek fel az események fényképei, videói ezzel is növelve annak elérését. Márciusi 

események kommunikációi már tervezés alatt, ezek közül legnagyobb esemény a Felező bál 

lesz, aminek kommunikációját előre beterveztük már. 

Megtartottuk a félév eleji bizottsági ülésünket, amin mindkét bizottsági tagom és a 

Perspektíva főszerkesztője is részt vett. Itt lefektettük a féléves munkatervünket, aminek a 

főbb pontjai: PPK Events oldal megfelelő üzemeltetése; kari eseményekre megfelelő hirdetési 

kampányok tervezése és kivitelezése; a Perspektíva online cikkeinek beindítása, 

kommunikációs bizottsági hétvége szerevezése – a Perspektíva szerkesztőség és #Mediagroup 

utánpótlás képzésének céljából. 

A másik nagyobb feladat volt a rendszeres szociális támogatás pályázási időszakának 

hirdetése. Itt fontos szempont volt, hogy minden érintett hallgatóhoz eljusson a szükséges 

információ. Több platformon is kommunikáltunk hallgatókkal, ezzel biztosítva a megfelelő 

számú elérést. 

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 a tisztelt küldöttgyűlést a beszámoló elfogadására! 

 

Kerekes Á. Zsombor 

elnök 

Kommunikációs Bizottság 

ELTE PPK HÖK 
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Külügyi Bizottság beszámolója 
 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény 

2017. december 18. Alakuló Küldöttgyűlés 

2018. január 5. 25. február 1. 15. 22. Elnökségi ülés 

2018.01.22. Találkozó a Nemzetközi Irodával 

2018.02.01. Bizottsági ülés 

2018.02.04. Mentor összetartás 

2018.02.05.- 02.09. Orientation Week 

2018.02.21. Erasmus tájékoztató, Mobility Cafe 

2018.02.23. Class Representative találkozó 

2018.02.27. Kari Tanács 

2018.02.14.- 02.23 Mentorjelentkezési időszak 

2018.02.24.- 02.25 Corvinus egyetem ESN bevonója, Vác 

2018.02.28. Mentorfelvételiztetés  

 

Részletes beszámoló 

Január 22.-én részt vettem egy Nemzetközi Irodával való találkozón, melyen bemutatkoztam, 

mint Bizottsági Elnök az iroda dolgozóinak, valamint az Orientation Week szervezését 

beszéltük meg. 

 

Február 1.-jén tartottunk egy bizottsági ülést, melynek fő témája szintén az Orientation Week 

programjainak átbeszélése volt napokra lebontva. 

 

Február 4.-én Lévai Blanka főmentor vezetésével megrendezésre került a félév első mentor 

összetartása, melyen a szemeszter főbb programpontjait ismerhettük meg. 
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Február 5.-9. között lezajlott az Orientation Week, mely a tavaszi félévre érkező külföldi 

hallgatók számára megrendezett tájékoztató hét. Az adminisztratív ügyek, a HÖK és az ESN 

intézményeket bemutató előadások mellett a hét folyamán több lehetőséget is biztosítottunk a 

külföldi hallgatók magyar kultúrával és az egymással való megismerkedésére is. Ilyen volt a 

korábbi években is nagy sikerű Speed dating esemény, melyet ebben az évben kivételesen 

nagy érdeklődés övezett, továbbá a Hungarian Culture Afternoon, Scavenger Hunt. 

 

Február 21.-én sor került az Erasmus+ Kari Tájékoztatóra, melynek keretein belül 

információkat kaphattak a hallgatók a pályázás menetéről, és kérdéseket tehettek fel a 

kiutazással kapcsolatban. A tájékoztatót követően, egy szűkebb érdeklődő kör társaságában, 

Erasmus+ tanulmányi úton reszt vett diákok élménybeszámolóit hallgattuk meg. 

 

Február 23.-án a külföldi hallgatók osztályainak International Class Representativejaival és a 

PPK Nemzetközi Irodájával való közös megbeszélésen vettünk részt. Többek közt egy 

szorosabb együttműködést fogalmaztunk meg a Nemzetközi Iroda és Representative-ok közt. 

Ennek egyik alapja az általunk szerkesztett kérdőív lesz, melyet minden angol programos 

osztálynak szeretnénk eljuttatni, és ami egy állapot és igényfelmérésként fog szolgálni arra, 

hogy megállapítsuk, hogy milyen területeket tartanak a nemzetközi hallgatók fejlesztendőnek. 

 

Február 24-25.-én Lévai Blanka főmentor a Corvinus egyetem ESN bevonójába látogatott el 

Vácra, ahol bepillantást nyerhetett a felvételiztetés és táborszervezés különböző módjaiba.  

 

Február 28.-án a mentorjelentkezés időszakát (02.14-02.23) lezáróan megtartottuk a 

mentorfelvételiztetést, ez szóbeli formában történt meg. Erre a félévre 12 mentorjelölt 

jelentkezése érkezett. Újdonság ebben az évben, hogy a PPK történelmében először 

valószínűleg külföldi hallgatókat is sikerül bevonnunk az ESN mentorrendszerbe, az ő szóbeli 

felvételijük a jövő hét során zajlik majd le. 

Kérem a tisztelt küldöttgyűlést a beszámoló elfogadására! 

 

Timár Lili 

elnök 

Külügyi Bizottság 

ELTE PPK HÖK 
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PersPeKtíva főszerkesztőjének beszámolója 
 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény 

2017. december 18. Alakuló Küldöttgyűlés 

2018. január 5., február 1.. 15., 22., Elnökségi ülés  

2018. január 16., február 27. Kari Tanács ülés 

2018. február 13. ELTE Press Akadémia ülés 

2018. február 20.  Animátor Fórum  

2018. február 21. Kommunikációs Bizottság ülés 

2018. február. 25.  Perspektíva jelentkezés lezárása 

 

Részletes beszámoló 

Januárban egy új stratégia kialakításán dolgoztam, és előkészítettem az online felületet.  

 

Február 13-án az ELTE Press Akadémia megbeszélésén vettem részt. Megbeszéltük a karok 

főszerkesztőivel tapasztalatainkat, meglátásainkat. Átbeszéltük az Akadémia menetét, és főbb 

tudnivalóit, amire március 9-én kerül sor. 

 

Február 21-én a Kommunikációs Bizottsággal tartott ülésen megterveztük az ez évi 

programokat.  

 

Február 20-án elkezdődött a jelentkezés a Perspektívába. Február 25-én zárult a jelentkezés, 

megalakult az új online írói csapat.  

Kérem a tisztelt küldöttgyűlést a beszámoló elfogadására! 

Doszpoth Rebeka 

PersPeKtíva főszerkesztő 

ELTE PPK HÖK 


