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„Egynek minden nehéz; soknak semmi sem 
lehetetlen.” 

 
Széchenyi István  
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Bemutatkozás 

 Kreszadló Dóra vagyok, jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és 

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

születtem Mezőkeresztesen. Az itt eltöltött 8 általános iskolai évem után az Egri Dobó István 

Gimnáziumban folytattam tanulmányaimat. Az ELTE-re 2014 szeptemberében nyertem felvételt 

pszichológia alapszakra, ahol 2017 júniusában szereztem meg diplomámat, majd ezt követően az 

ősszel meg is kezdtem a mesterszakos képzésemet. 

Mindig fontosnak tartottam hallgatóként, hogy a hallgatók ne csak megfelelő színvonalú 

oktatásban vehessenek részt, hanem a tanulmányokon túlmutató területeken is változatos 

lehetőségekkel, sokszínű és élménydús környezetben tölthessék el az egyetemi éveiket. Korábban 

is aktív résztvevője voltam az iskolai közéletnek, így egyetemistaként 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 alakításában, az 

általunk kezelt pályázatok Neptunba emelésében, és a Bizottságunk tagjaként egyéb programok és 

feladatok lebonyolításában vettem részt. Mindemellett a Kari Ösztöndíj Bizottság hallgatói 

tagjaként is tevékenykedem. Tavaly ősszel teljesítettem a Delegált Kör képzését, hogy az aktuális 

tanulmányi ügyekről naprakész információkkal rendelkezzem. Igyekszem magam folyamatosan 

fejleszteni, hogy minél nagyobb területen rendelkezzem megfelelő tudással, amivel személyesen is 

segíthetem a hallgatókat.  

2017 őszén önkormányzatunk alelnökeként szervezetünk fejlesztéséért, és az elnöki munka 

segítéséért feleltem. Céljaink között szerepelt a szombathelyi hallgatóink közéleti tevékenységekbe 

való bevonása, így megkezdtük az utánpótlás képzésünk ottani kialakítását. Az elkezdett munkát 

megválasztásom után utódom, és szombathelyi ügyekért felelős alelnökünk repítette célba, 

valamint az ő utódja folytat majd. 

A PPK-n eddig eltöltött 4 év alatt nagyban formálódott mind személyiségem, értékrendem, 

valamint érdeklődésem a Kar és az Egyetem szellemisége, szemléletmódja iránt. Véleményem 

szerint a megértő partneri viszony és a hallgatóbarát közeg fenntartása, az együttműködő 



            Elnökségi program 2018/2019. 

5 
 

tevékenységek jó ápolása továbbra is elsődleges célként szolgál Önkormányzatunk jelenében és 

jövőjében egyaránt.  

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 az elkövetkezendő időszakban 

is kamatoztatni, ezzel segítve a hallgatótársaimat esetleges problémáik és érdekérvényesítésük 

során. A Hallgatói Önkormányzat munkájában való eddigi részvételem, legfőképpen az elmúlt 

egy év tapasztalata az elnöki tisztségben, valamint egy jól működő, illetve kétirányú 

kommunikációt szem előtt tartó hallgatói érdekképviselet fenntartása motivál arra, hogy a PPK 

HÖK elnöki posztjára újra pályázzak, és újra elinduljak a választáson csapatommal. Hiszem, hogy 

az előttünk álló kihívások és feladatok során megfelelően segíthetem és segíthetjük együtt a 

Karunk hallgatóinak 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. Idén erre már konkrét tervekkel állunk elő, hogy célzottabb 

csatornákat alakíthassunk ki szervezetünk, és a hallgatók között. A kifelé való kommunikációban 

tervezünk többek között munkánkról szóló cikkeket, ismeretterjesztő videókat is. 

Az előző évben sikeresen elindított, majd idén tovább bővített szakos hallgatói 

érdekképviseleti rendszer fenntartása és tovább bővítése fontos szerepet játszik terveik között. 

Szeretnénk, ha a Karunkon lévő minden mesterképzési szakra, illetve az osztatlan képzési 

szakokra is kiterjeszthetnénk az érdekképviseleti rendszert, hogy minél gyorsabb és átfogóbb 

válaszokat kaphassanak első kézből a szaktársaiktól is felmerülő kérdéseikben. Ezt kiegészítendő 

szeretnénk, ha folyamatos visszajelzést kapnánk a hallgatóktól és képviselőinktől, hogy a 

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

mintatantervek folyamatos fejlődését és fejlesztését segíthetnénk elő. 
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Karunk vezetői és oktatói közreműködésével már tavaly felmerült 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. Ennek igénye mindkét fél 

felől ismert, és folyamata már egészen előrehaladott, ebben aktív szerepet vállalnánk a 

továbbiakban. 

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 szeretnénk közvetíteni a 

potenciális jelöltek felé. A tudományos munkák népszerűsítésében és elkészültük 

elősegítésében is igyekszünk minden öntevékeny megjelenést 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 teljes újragondolását tűztük ki. 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 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 
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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.  

 2016 februárjában Egyetemünket és Karunkat is nagyban érintő szervezti változás lépett 

éltebe: 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 érdekképviseleti rendszer kialakítását, és az utánpótlás képzést 

megkezdtük egy átfogó képzés elindításával számukra. A már előzetesen képzést elvégzők 

segítségével szeretnénk idén is folytatni szakmai tréningeket újabb képződőkkel. Ezáltal célunk 

egyben, hogy a PPK-s identitást és tudást átadhassuk számukra. 

Idén újabb szervezeti változás zajlik a Savaria Egyetemi Központot illetően. 2018. augusztusában 

az Egyetem létrehozta a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központot Szombathelyen. Az új 

szervezeti egység célja, hogy a szombathelyi kampuszon egy egységes rendszerként fogja össze a 

tanárképzésben résztvevő hallgatókat. A pontos működési feltételei jövő év elejére alakulnak ki 

várhatóan. Célunk teljes mértékben az, hogy idomulva az új feltételekhez továbbra is a 

legmegfelelőbben tudjuk ellátni hallgatóink érdekképviseletét. 

Fontos célunk az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal való folyamatos kapcsolattartás, a 

kialakított együttműködő viszony fenntartása, valamint a többi kari részönkormányzattal való 

folytonos kooperáció és partnerség. Ezen szervezettekkel gyakran közösen, egyetemi szinten 

tudjuk képviselni hallgatóink érdekeit, így egymás szempontjainak megismerése, és a közös 

kiállásunk kiemelt szereppel bír. Ezen kívül nyomon követjük a Hallgatói Önkormányzatok 

Országos Konferenciájának tevékenységét és terveit is, amikben részvételi szándékaink a 

továbbiakban is fennállnak. 

Természetesen kulcsfontosságú pont a Kar és az Egyetem vezetőségével, valamint a Kar és 

az Egyetem minden kapcsolódó szervezetével való együttműködés, az évek óta fenntartott 

jó kapcsolat fenntartása és ápolása, 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. 

  

Kreszadló Dóra 

Elnökjelölt  
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Alelnök   

A Hallgatói Önkormányzat alelnökeként elsődleges célom az elnök legtöbb feladatában való 

segítése, valamint a tisztségviselők közösségének építése, összetartása. Ennek érdekében a 

Küldöttgyűléseket megelőzően összegyűjtöm a havonta érkező beszámolókat, így 

megismerhetjük egymás aktuális projektjeit, és bepillantást nyerhetünk a bizottságok munkájába, 

ezzel elősegítve a szorosabb kooperációt. 

A beszámolók az egyes tisztségviselők havi lebontású programjait, tevékenységét jelenti, melyet 

táblázatos formában nyújtanak be az átláthatóság érdekében. Meg kell jelölniük minden befejezett 

vagy még aktuális projektet, ülést, hogy tisztában legyünk azzal, min dolgozik éppen egy adott 

bizottság; tulajdonképpen ez is a folyamatos információáramlást és egymásról való tájékozódást 

teszi lehetővé. 

Az én feladatom, hogy fogadjam a HÖK működésével kapcsolatos bárminemű megkeresést, így 

fontosnak tartom a heti rendszerességű fogadóórák megtartását. Ez nemcsak a hallgatókkal való 

személyes kontakt létrehozása miatt fontos, hanem egy újabb lehetőséget ad arra, hogy a 

tisztségviselők munkája összefonódhasson, és mihamarabb megoldhassuk az esetlegesen 

felmerülő problémákat. 

A nemrégiben PPK-hoz csatolt szombathelyi kampusszal való kapcsolattartásért is felelős 

vagyok, hiszen elengedhetetlen a szombathelyi hallgatók közéleti és tanulmányi integrálása a 

szoros kari együttműködés megalapozása érdekében. A szombathelyi ügyekért felelős alelnökkel 

karöltve dolgozunk ezért, így segítem őket a szombathelyi Animátori Kör megvalósításában, a 

képzések lebonyolításában, valamint a leendő körük tagjainak kiválasztásában, a PPK Animátori 

Körének minden lehetséges tudásának átörökítésében. Bár a felsőbb vezetés tervei szerint a 

szombathelyi képzés egyes szakjai 2019 februárjától kezdve már nem a PPK fennhatósága alá fog 

tartozni, változatlan cél marad a velük való együttműködés. 

Leköszönő alelnökünk kezdeményezte a virtuális tudásbázis létrehozását, mely a hallgatóktól 

érkező ötleteket lenne hivatott fogadni, illetve reagálni az esetleges kritikákra. Szeretném 

továbbvinni ezt a kezdeményezést, hogy szorosabb legyen a Hallgatói Önkormányzat és a tanulók 

közti megértés, valamint hallgatótársaink tájékozódhassanak pontos tevékenységünkről, teret 

adván saját meglátásaiknak is. 

Hallgatói Önkormányzatunk egyensúlyának, gördülékeny munkájának fenntartásáért 

elengedhetetlen program a szervezetfejlesztés, mely elsősorban az összetartások révén valósul 

meg. Évente kétszer szervezek egy erre szolgáló szakmai hosszú hétvégét, melyből legalább egy, 
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de lehetőleg mindkét alkalommal kötelezővé teszem a részvételt. Hogy elkerüljük az időpontból 

fakadó bonyodalmakat, tisztségbe lépésemkor fixszé teszem november és április hónap egy-egy 

hétvégéjét. Az összetartások alkalmával fő programunk a bizottságok munkájának egymás 

körében való ismertetése, a tisztségviselők hatáskörének bemutatása, valamint hosszabb távon a 

közös projekttervek elkészítése. Ezzel kapcsolatban eszközölnék egy újítást, miszerint az 

összetartás hétvégéje végeztével minden bizottságnak egy közös projektterv-dokumentumba 

kell írnia a megvalósítandó projekteket, hogy azok ne merüljenek feledésbe, és minél jobban 

tudjuk ösztönözni egymást az év során. 

Utolsó pontként megjegyezve, szívügyem az elnökséggel való folyamatos kommunikáció, hiszen 

csak így valósulhat meg az a produktivitás és családias légkör, amit a Hallgatói 

Önkormányzatunktól várunk. 

 

Korinek Janka 

Alelnökjelölt  
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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 tisztség 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. 

Tavalyi célunknak eleget téve az mostani elsősök (szombathelyi PPK-sok) részt is vettek a 

központi Gólyatáborban. Emellett szeretnénk, hogy a Szombathelyen már hagyománnyá vált 

Gólyahetet 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, ebben az 

félévben sikerült egy teljes lány csapatot és egy vegyes csapatot is elindítani a HKLB-n, ami 

színesebbé és érdekesebbé teszi a programot. Ezek a programok rengeteg szombathelyi hallgatót 

megmozgatnak, így is népszerűsítve a sportot a hallgatók körében. Az eddigi évekhez hasonlóan 

idén is megszerveztünk minden SEK-es gólyának a Gólyabált, ami idén új helyszínen zajlott.  

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

amelyet tavaly már egy újfajta konstrukció alapján szerveztünk. Továbbá is 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 
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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 alapkövét már 

Szombathelyen is leraktuk. Ezáltal a szombathelyi hallgatók szélesebb körű ismeretek birtokába 

kerülhetnek az egyetemi tanulmányaikkal, az egyetem működésével, valamint a 

rendezvényszervezéssel kapcsolatban. A következő feladatunk a már végzett szombathelyi 

animátorokkal, hogy a campuson a már megszerzett tudást tovább adjuk az itteni hallgatóknak. A 

képzés a második félévben lesz meghirdetve ahova várunk minden szombathelyi PPK-s hallgatót. 

Mivel új konstrukcióként áll fel a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (továbbiakban 

BDPK), kiváltképp fontos az összhang. Ezzel a szombathelyi tanárképzésben részt vevő 

hallgatók úgymond egy kalapba kerültek, de vannak olyan szakok, karok, akik nem. Az ő 

érdekképviseletükről is gondoskodni kell, fontos, hogy helyben választ kapjanak a felmerült 

kérdésekre. A kettősség a PPK-t is érinti, de ahogy eddig, munkám során továbbra is azon 

igyekszem, hogy megfelelően a hallgatók rendelkezésére álljak és egységként képviseljem őket. 

 

Karacsi Gábor 

Szombathelyi ügyekért felelős alelnökjelölt  
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Diákjóléti Bizottság  

Szociális támogatások 

Bizottságunk egyik legfontosabb feladata, hogy a hallgatók számára biztosítsuk a szociális 

támogatásokhoz való hozzáférést, hiszen ezek rendkívül nagy segítséget jelentenek a 

mindennapokban és a váratlan helyzetekben egyaránt.  

Ennek érdekében célunk, hogy a pályázók továbbra is érthető és gyors tájékoztatást kapjanak. 

A Kommunikációs Bizottsággal együtt arra törekszünk, hogy a honlapunkon mindig friss és 

pontos információkat találjanak az érdeklődők. 

A szociális támogatások folyamata már több, mint három éve egységes az egyetemen. Emiatt 

elengedhetetlen, hogy megőrizzük a jó kapcsolatot az Egyetemi Hallgatói Szociális és 

Ösztöndíjbizottsággal (EHSZÖB), és hónapról hónapra együtt dolgozzunk a pályázatokhoz 

kapcsolódó közös feladataikon. Ezeken kívül közös célunk és érdekünk, hogy minden pályázati 

időszak után felülvizsgáljuk a rendszeres és rendkívüli szociális támogatás, illetve az 

alaptámogatás kiírását, hogy az esetlegesen felmerülő hibákat kijavíthassuk, és a hallgatók érdekeit 

figyelembe véve módosítsuk a kérvény leadásának menetét.  

 

Kari pályázatok 

Mindenki számára nagy könnyebbséget jelent, hogy már minden kari pályázatunk a Neptun-

rendszerén keresztül nyújtható be. Köztük van a tanulmányi utakat támogató pályázatunk, amit 

először a tavaszi félévben írtunk ki, és a későbbiekben is szeretnénk megtartani. Örömmel láttuk, 

hogy a vártnál több hallgató élt a lehetőséggel, és jutott el a pályázat segítségével akár távoli 

országokba, hogy ott konferencián vagy egyéb szakmai programon vegyen részt.  

A kari pályázatokkal kapcsolatban is fontosnak tartjuk, hogy a hallgatókat időben tájékoztassuk a 

lehetőségeikről és az őket érintő változásokról. Tervünk, hogy minden pályázási időszak előtt 

igényesen megszerkesztett plakátokat helyezünk el karunk épületeinek folyosóin, hogy minél 

több potenciális pályázó figyelmét felkeltsük.  

Természetesen nem feledkezünk meg a Savaria Egyetemi Központ hallgatóiról sem. Hozzájuk 

is szeretnénk eljuttatni az összefoglaló ábrákat a Facebook-csoportokon keresztül, hogy 

hozzájuk is eljuthasson minden információ az aktuális pályázati kiírásokról. Emiatt 

nélkülözhetetlen a kapcsolattartás a szombathelyi ügyekért felelős alelnökkel, aki minden hasonló 

feladatban segít bennünket.  
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A továbbiakban is szeretnénk elősegíteni a Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) olajozott 

működését, hiszen ezen a bizottságon múlik minden kari pályázat bírálata. Fontosnak tartjuk, 

hogy a szociális támogatásokhoz hasonlóan félévente felülvizsgáljuk a kiírásainkat, hogy pontos és 

egyértelmű szabályrendszert állíthassunk a hallgatók elé. 

 

A pályázás egyszerűsítésének érdekében szeretnénk rendszerezni a honlapunkon található 

információkat, illetve ezeket ki szeretnénk egészíteni költségvetési mintákkal és kitöltési 

útmutatókkal. Tervezzük, hogy a HÖK Youtube-csatornájára képernyővideókat készítünk a 

pályázat leadásának módjáról, ezzel is megkönnyítve a hallgatók dolgát.  

Az utóbbi évben jelentősen megnőtt a külföldi hallgatóink érdeklődése a kari pályázatok iránt. A 

Külügyi Bizottság és a mentorok segítségével szeretnénk elérni, hogy idővel minden kiírásunk 

angolra fordítva is megjelenjen a honlapunkon, és ne álljon semmi a pályázni vágyó külföldi 

hallgatók útjába. 

 

Kollégiumi ügyek 

Szeretnénk minél szorosabbra fűzni a kapcsolatot a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzattal, 

hogy minél hatékonyabban segíthessünk a kollégiumokkal kapcsolatos problémákban.  

A honlapunkon található kollégiumi információkat szeretnénk a későbbiekben legalább évente 

frissíteni (amennyiben releváns), és szeretnénk, hogy a három szombathelyi szociális kollégium 

leírása is minél hamarabb megjelenjen a honlapon.  

 

Esélyegyenlőség, jótékony célok 

Mindenekelőtt fontosnak tartjuk, hogy megfelelő körülményeket biztosítsunk a speciális 

szükségletű hallgatóknak. Továbbra sem szeretnénk felhagyni az állandó segítők, adott esetben 

ideiglenes segítők keresésével. 

Bizottságunknak számos rendezvényötlete van, amik között szerepelnek jótékony célú események 

és esélyegyenlőségi kérdéseket boncolgató, figyelemfelhívó programok is. Ezeknek egy részét 

önerőből meg tudjuk valósítani, bizonyos rendezvények lebonyolításához viszont az EHÖK 

esélyegyenlőségi referensének segítségére számítunk a későbbiekben.  
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Az utóbbiak közé tartozik a Láthatatlan Vacsora megszervezése, aminek keretében a 

jelentkezőknek bekötött szemmel kellene elfogyasztaniuk az ételeket. Ehhez kapcsolódóan 

szeretnénk felvenni a kapcsolatot a Láthatatlan Kiállítás működtetőivel, hogy csoportos 

látogatást szervezhessünk látogatóink számára.  

A Mindenki Segít Nap gyakorlatilag már hagyomány. A megszervezéséről a továbbiakban sem 

szeretnénk lemondani, és igyekszünk új, érdekes helyszíneket találni, hogy ezzel is növeljük a 

hallgatók lelkesédését az önkénteskedés iránt.  

Múlt félévben sikerült együttműködnünk a Budapest Bike Maffiával, és segítségükkel több 

szendvicsgyűjtést is lebonyolítottunk. Úgy látjuk, a hallgatók nyitottak erre az eseményre, ezért 

igyekszünk, hogy ezek az alkalmak rendszeressé váljanak. A sportkoordinátor segítségével 

szeretnénk, ha minél több alkalmat sportprogramokkal kötnénk össze, például jógázással.  

Fontosnak tartjuk a véradás népszerűsítését is. Úgy gondoljuk, lenne igény egy önálló véradás 

szervezésére a PPK épületeiben, ezért a következő félévben erre is szeretnénk lehetőséget 

teremteni a hallgatóknak. 

Ezen kívül a későbbiekben sem szeretnénk elvetni az önálló jótékonysági program 

szervezésének ötletét, amit remélhetőleg tavasszal meg is tudunk majd valósítani.  

 

Perger Petra 

Diákjóléti Bizottság elnökjelölt 
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Gazdasági Bizottság 

A bizottság munkájának elsődleges célja továbbra is a gazdasági háttér biztosítása és a hallgatók 

számára átlátható működés, a transzparencia fenntartása. Ennek alapját képezi a Hallgatói 

Önkormányzat honlapján szereplő dokumentumok folyamatos frissítése, melynek köszönhetően 

az érdeklődők képet kaphatnak az aktuális gazdasági működésről, megtekinthetik az éves 

költségvetési beszámolót és következő év költségvetési tervezetét is.  

A 2018-as költségvetés az akkori EHÖK gazdasági alelnök, az EHÖK elnöksége és az EHÖK 

Gazdasági Bizottságának támogatásával eltérő volt az eddigiektől. A forrásallokációs modellt csak 

részben felhasználva kerültek meghatározásra olyan területek, melyek minden egyes 

részönkormányzat számára fontosak és kiadást jelentenek, így az egységet megtartva és a későbbi 

SAP-s kimutatások érthetősége végett közös költési területek kerültek meghatározásra. PPK-s 

érintettségben ez azt jelenti, hogy a pályáztatott nagy rendezvényeink, vagyis a Gólyabál és a 

Gólyatábor, valamint az iskolaszövetkezeti kifizetéseink mind a saját működési keretünkön kívül, 

a közös összegből számlázódnak. Ez a megoldás a 2018-as évben összességében nagyobb 

szabadságot és működési keretet engedett meg önkormányzatunknak, így amennyiben a jövőben 

is lenne lehetőség a hasonló felosztásra igyekszünk azt a PPK előnyeit szem előtt tartva 

támogatni.    

A változások mellet persze a gólyákat érintő programokra továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk, 

fenntartva és ha lehetséges tovább emelve azok színvonalát és hangulatát. Ennek alapja a 

szervezés időben történő megkezdése és visszajelzések megfelelő feldolgozása. Az ötnapos 

Gólyatábor továbbra is kiemelt fontosságú programunk, mely során immáron harmadik éve a 

SEK hallgatóinak integrációja is megvalósul. Ehhez hasonlóan a második legfontosabb 

gólyarendezvény a Gólyahét, mely során a hallgatók nem csak egymással, hanem a Karral és az 

Egyetemmel is jobban megismerkedhetnek. A Gólyabál ebben az évben is sikeresek mondható 

mind a számok, mind az egyéni vélemények alapján, ennél fogva ennek mintájára valósítjuk meg a 

következő évit is. 

Terveink szerint a Kar további nagyobb rendezvényit is megvalósítjuk, így a működési keret 

gazdasági hátteret biztosít a tavaszi Kari Napoknak. Továbbra is tervben van egy jótékonysági 

rendezvény megszervezése, mely egy régi tradíció visszaemelése lenne a PPK-s események közé 

és reméljük ez a tavaszi félévben sikeresen megvalósul. A programokhoz kellő megfelelő 

dekorációs eszközöket is biztosítani kívánjuk.  

A következő év elején is részt kívánunk venni az Educatio kiállításon, ahol az érdeklődő 

felvételizők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a Karról és a szakokról. A PPK-s identitás korai 
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kialakításának céljából továbbra is szeretnénk kisebb saját mintával ellátott ajándékkal 

kedveskedni az érdeklődőknek és ezek választékát is bővíteni szeretnénk, minél kreatívabb PR 

termékeket megalkotva.  

A januári nyílt nap évről évre több száz érdeklődőt számlál, így ennek színvonalát és sikerét 

továbbra is fent szeretnénk tartani. Ezek során feladatunk, hogy a felvételizők az előadások és 

tájékoztatók során pontos és részletes információkat kapjanak.  

A hagyományosnak mondható összegyetemi nyílt napon, az ELTEfeszten is informálódhatnak az 

érdeklődők az Egyetemről és Karunkról. 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 fent leírt rendezvényekre változatos PR-termékeket szeretnénk vinni, közte kitűzők, matricák, 

tollak, hűtőmágnesek stb. Tervben van az is, hogy ezeket a termékeket a külföldi hallgatókhoz is 

eljuttassuk annak érdekében, hogy a PPK-s identitás bennük is könnyebben kialakuljon és így 

közelebb kerülhessenek a magyar hallgatókhoz. 

Elengedhetetlen részét képzik a fenti programoknak és így a költségvetésnek is a kari kiadványok. 

A Kari lapunk a PersPeKtíva a főszerkesztővel együttműködve az elmúlt évben főként online 

formátumban jelent meg, de tervben van félévente egy offline kiadás is. A tudományos írásokat 

tartalmazó Tudományperspektíva évi megjelenését is tervezzük, esetleg más Karral is 

együttműködve. Az érdeklődő felvételizők és felvettek tájékoztatására továbbra kiadjuk a 

Kazynfo című kiadványunkat, mely támpontot jelent a gólyáknak. A Tanulmányi Bizottsággal 

együttműködve újra megjelentetjük a középiskolásoknak szóló PályaKépünK című 

kiadványunkat, informálás céljából.  

A Hallgatói Önkormányzatunk irodájának megfelelő működéséhez szükséges eszközöket a 

továbbiakban is hiánytalanul kívánjuk biztosítani annak érdekében, hogy bármilyen hiány ne 

okozhasson fennakadást. Továbbá a kari közélet dokumentálásáért felelős mediagroup számára 

egy saját profi fényképezőgépet szeretnénk beszerezni, hiszen jelenleg saját eszközeiket használják 

amortizációs költségekkel. 

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 
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HÖOK vezetőképzőin, melyről mindig hasznos tapasztalatokkal és innovatív ötletekkel térnek 

vissza a résztvevők. 

 

Kassai József 

Gazdasági Bizottság elnökjelölt 
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Kommunikációs Bizottság 

A kommunikációs bizottság elsődleges feladatának tekinti a PPK-s hallgatók hiteles és gyors 

tájékoztatását, az összes lehetséges általunk működtetett felületen keresztül. Az elmúlt évek 

tapasztalatai alapján ezért szeretnénk folytatni az eddig elkezdett munkát és ezzel kiemelt 

figyelmet fordítani facebook oldalunkra, honlapunkra és instagram oldalunkra. Az elmúlt 

időszakban a hallgatók felől és felé egy bizalmi kapcsolatot sikerült kialakítanunk, amelyet az 

is bizonyítja, hogy egyre gyakrabban fordulnak hozzánk kérdéseikkel, illetve kérik 

közbenjárásunkat bizonyos ügyekben. Facebook oldalunkra 2018. Június vége óta 65 PPK-s 

hallgató írt, és minden egyes kérdésre választ adtunk, vagy intézkedést indítottunk el. Mivel a 

platform folyamatosan változik, fejlődik, így egyre pontosabb adatokat kapunk arról, hogy 

pontosan hány hallgatót érünk el egy-egy hírrel/poszttal. A hallgatók eddigi visszajelzései alapján 

kijelenthetjük, hogy a szakos csoportok tehermentesítése sikeres volt, ilyen módon most már 

kizárólag a legfontosabb információkkal keressük meg őket, ezzel nagyobb teret hagyva a 

szakcsoporton belüli információáramlásnak. A szakos csoportokban való borítókép elhelyezés 

továbbra is megmarad, hiszen nagyon hasznos funkciónak tartják, hogy bármikor tudják 

ellenőrizni az időszakok pontos kezdetét és végét.  

 A PPK HÖK Facebook oldal működését fenntartjuk, viszont a tartalomra vonatkozó 

feltételeket szigorúbban fogjuk megítélni, mivel sok olyan esemény/hirdetés is megjelent, amelyek 

nagyon minimális hallgatónak lehetnek érdekesek. Erre a célra elkülönítettük a PPK HÖK 

Facebook oldalt és a rendezvényszervező bizottsággal közösen létrehozott PPK Events nevű 

Facebook oldalt, hogy átláthatóbb legyen a kari rendezvények programja. 

 Az ELTE PPK HÖK honlapja továbbra is a megújult, modern megjelenésével, de 

letisztultságával várja az érdeklődő hallgatók figyelmét, illetve a PersPeKtíva cikkjei is ezen a 

platformon jelennek meg egyelőre. Az elkövetkezendő időszakban főszerkesztő asszonnyal 

szeretnénk fejleszteni az újság online verzióján, és saját weboldalt létrehozni.  

 A PPK-s identitást erősítő jelképeket (PPK around the world, kis herceg, zöldalma, 

minden, ami ember) továbbra is fontosnak tartjuk, erre különböző önkifejezési alkalmakat 

szeretnénk létrehozni. A Kazinczy utcai, az Izabella utcai és a BEAC sporttelepen található 

plakátozási felületeket a jövőben tematikusan szeretnénk csoportosítani, ezzel egy letisztultabb 

képet adni a hallgatóknak, ami azt jelentheti, hogy egy-egy plakát mondanivalója, könnyebben 

fogja megtalálni a célközönségét.  

 A kommunikációs bizottság programjának kiemelt részét képezi a mediagroup 

elnevezésű médiatevékenységgel foglalkozó csapat működtetése és a tagok folyamatos 
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továbbképzése. A csoport működése az elmúlt időszakban igencsak visszaesett, ezért szeptember 

hónapban jelentkezési lehetőséget hirdettünk minden olyan PPK-s hallgatónak, aki szeret fotózni, 

videózni, ennek eredményeképp 10 új taggal bővültünk, és sikeresen meg tudtuk szervezni 1. 

szakmai napunkat, melyet a jövőben minden félévben megrendeznénk. A stáb mérete a 

gólyatáborra és a gólyahétre is változatlan maradna, előbbire 4 fős, utóbbira 6 fős stábot 

szeretnénk küldeni. A mediagroup sikerét bizonyító tény, hogy a Facebook oldalt több mint 450 

ember követi, egy-egy poszt elérései meghaladják a 4-5 ezer főt. A médiáért felelős referens 

kitűnő munkát végez, remekül összefogja a csapatot és szervezetfejlesztő hatása sem 

elhanyagolható.  

A kommunikációs bizottság tervei közt szerepel egy szakirányválasztást segítő videó 

elkészítése a PPK szakjainak népszerűsítése céljából, melyet a kari kommunikációs iroda 

együttműködésével szeretnénk leforgatni a tavaszi félév folyamán. A videók 2019 őszére 

készülnének el és mind a PPK mind az ELTE szabadon felhasználhatná őket a jövőben, 

forrásmegjelöléssel.  

 A Savaria Egyetemi Központtal is folyamatosan kapcsolatban állunk, ezt továbbra is 

szeretnénk fenntartani, így a rájuk is vonatkozó információkat velük is meg tudjuk osztani.  

 A gazdasági bizottság programjában szerepel egy fényképezőgép beszerzése, amely már 

régóta húzódik, reméljük ez minél előbb sikeres lesz, hiszen kiemelten fontos lenne a jelenlegi 

szint tartásához. A jövőben is szoros együttműködésben kívánunk lenni az ELTE HÖK 

Kommunikációs Bizottságával a karok közti kommunikáció jegyében, valamint az ELTE Online 

csapatával is szeretnénk a jövőben többet együtt dolgozni.  

 

Hoffer Péter  

Kommunikációs Bizottság elnökjelölt  
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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. 

Továbbra is 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 években 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 több 

ilyen lehetőség is, mely útjára indította ezt a kezdeményezést. Idén több alkalmat biztosítanánk, 
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hogy az ehhez hasonló események kifejlődhessenek, színvonalassá váljanak és sok emberhez 

eljussanak, ehhez pedig a Rendezvényszervező és a Kommunikációs Bizottság 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 a nagy sikerű Erasmus7, amin a diákok előadások keretében 

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

külföldön vagy Erasmus, vagy Campus Mundi ösztöndíjjal. Ezenkívül az ösztöndíjat elnyert 

hallgatók körében egy koncentráltabb workshopot tartanánk, amely a dokumentumok 

kitöltésében segítene és minden felmerülő kérdést megválaszolna, megkönnyítve így a kiutazás 

folyamatát. 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 és a fogadó intézményeket folyamatosan bővíteni szeretnénk, hogy a legfrissebb 

információkat találhassák meg a hallgatók. Emellett fontosnak tekintjük, hogy az Erasmus+ 

mellett a kar által kínált többi programot is összegyűjtsük és népszerűsítsük. 

Az elmúlt években 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 Skócia, pontosabban Edinburgh 

vette fel velünk a kapcsolatot csereprogram reményében. Folynak ezzel kapcsolatosan a 

megbeszélések és remélhetőleg 2019 februárban és márciusában meg is valósul az utazás. 

Tapasztalat szerint akár ez az egy hét is meggyőző lehet az Erasmus esetleg más program 

megpályázásához vagy a Mentorkörhöz való csatlakozáshoz, hiszen személyesen élik meg milyen 

is kitekinteni a világba, és előmozdítja mobilitási kedvüket. Továbbá szervezés alatt áll egy 

határontúli lehetőség is, Külhoni Program néven, egyelőre a PPK munka- és szervezet szakos 

hallgatóinak. E program keretei belül a mesterszakos hallgatók Erdély-i csereszervezethez 

látogathatnak el, szakmai tréninget tartani, mellyel valódi tapasztalatot szerezhetnek tanulmányaik 

mellé. 
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Nemzetközi integráció 

Kiemelt célunk az International Class Representative rendszer megfelelő kiépítése és stabilizálása. 

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. Az előző 

félvében sokat fejlődött a rendszer és elkezdtek kiépülni a keretei, például a szabályzatuk 

megírásával, melyben leszögezik a Representative-ok feladatkörét, a Hallgatói Önkormányzathoz 

fűződő viszonyukat és a szemeszterenként való találkozók számát. Idén rekordszámú, 13, külföldi 

diák jelentkezett, minden évfolyamot lefedve. Egyik nagyobb szabású programpontjuk a 

tanulmányi célok mellett, a magyar és külföldi hallgatók integrálása közös eseményeken, mely 

kiépítésének első kezdeményezése már el is indult. A rendezvény előadások sorozata lesz, melyre 

a külföldi és magyar diákok, mint közönség és mint előadók is jelentkezhetnek, megosztva így 

egymással érdeklődési körüket és alapot adva a későbbi beszélgetésnek, ismerkedésnek.  

Mentorprogramunkat, mely tovább segíti az integrációt, kiterjesztettük teljesképzésüket itt töltő 

külföldi hallgatók számára is, 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. 

Timár Lili 

Külügyi Bizottság elnökjelölt  
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Rendezvényszervező Bizottság 

Elsődleges célunk az, hogy a karon továbbra is biztosítsuk a programok színes kínálatát. 

Szeretnénk elérni, hogy bárki, legyen az gólya vagy végzős mesteres hallgató, művészlélek vagy 

inkább sportember, megtalálja a számára érdekes lehetőségeket. 

Ezt úgy érnénk el, hogy a szorgalmi időszakban legalább heti rendszerességgel kínálnánk 

különböző lehetőségeket, havonta kb. 6 féle programot. Fontosnak tartjuk, hogy ne vesszenek el 

PPK-s tradíciók, vigyük tovább a már évek óta nagy népszerűségnek örvendő eseményeket. De 

emellett nem szeretnénk megelégedni ezekkel, újabb féle-fajta programokkal színesítenénk a 

kínálatot, hogy még több hallgatót érjünk el. Ilyen lenne például a gardrób cserebere, karaoke est.  

Szeretnénk, hogy a programok és az áruk mind a hallgatók ízlésére és legyen szabva. Továbbá 

törekedni fogunk egy szorosabb összeműködésre a többi karral, így nyitni más hallgatók felé. 

Az emberek felé való kommunikációt továbbra is szorosan a Kommunikációs Bizottsággal 

valósítanánk meg egy letisztult formában. A programokat egységesen a PPK Events facebook 

oldal közvetítené, emellett pedig folyamatosan csinálnák a havi programajánlót, egy ehhez rendelt 

google naptárral, amit bárki könnyedén elérhet és hozzárendelhet saját naptárához. Emellett az 

havi lehetőségeket plakát formájában, QR kóddal is szeretnénk terjeszteni. 

Továbbra is teret adnánk a hallgatóknak és maximálisan támogatnánk az alulról jövő 

kezdeményezéseket, hogy mindenkinek lehetősége legyen megvalósítani azt, amit szeretne.  

Hagyományos programok 

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. Ezért tartjuk fontosnak, hogy minden ilyen „jól bevált” eseményt megtartani, 

fejleszteni próbáljunk. 

A gólyatábor a kar egyik legfontosabb eseménye, hiszen itt találkoznak a gólyák először azzal, mit 

is jelent majd számukra „PPK-snak” lenni.  Továbbra is fenntartanánk ennek a kiemelkedően 

magas színvonalát, szervezettségét. Az ELTE-n az egyik legnagyobb szervezői stábbal 

rendelkezünk, ami nem véletlen, hiszen ahhoz, hogy a beérkező gólyák szórakoztató és nagyon 

hasznos programokon vehessenek részt, egy több hónapos készülés előzi meg. Továbbra is 

törekednénk arra, hogy ez a felkészülés és lezajlás a lehető legszervezettebben történjen.  

A gólyahétben is szeretnénk megtartani a már jól bevált programokat, érdekesebbé tennénk a 

beiratkozást, egy új tematika köré építenénk a HHH túrát, városismereti napot, chill napot és az 
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év legelső kari buliját. Ezek az alkalmak lehetőséget nyújtanak az integrációs folyamat 

elkezdésére/folytatására, így kiemelt figyelmet kapna, hogy olyan napokat nyújtsunk a 

hallgatóknak, amivel örök nyomot hagyunk bennük. 

Minden évben megrendezésre kerül a már jól ismert gólyabál. Az eseménynél továbbra is 

fontosnak tartanánk, hogy egy minőségi szórakozási lehetőséget kínáljunk. A promóciózás és 

dekorozás az adott tematika alapján történne. Továbbra is biztosítanánk lehetőséget a gólyáknak a 

keringőben való részvételre, valamint az animátoroknak egy nyitó tánc megalkotására. Emellett a 

bálon más, érdekes programok is megtalálhatóak lennének. (házasságkötés, jós, stb.) 

Az átlagosan havonta megrendezett kari bulik továbbra is magas színvonalra törekednének. A 

megvalósítás mindig egy adott tematikához kötődne, így a résztvevők számára még vonzóbbá 

tudnánk tenni az alkalmakat. Szeretnénk minden alkalom előtt egy közös alapozást szervezni, 

hogy a hallgatóknak lehetőségük legyen közösen készülni az estére. Lennének ehhez köthetően 

nyereményjátékok, szeretnénk minél jobb és kedvezőbb italakciókat is biztosítani.  

A hagyományosnak mondható Felező bált egy kicsit átalakítva, közelebb hoznánk azokhoz a 

hallgatókhoz, akiknek szól. Ezt róluk készült fotók, videók kivetítésével érnénk el. Az alkalmat 

élő zenével tennénk még különlegesebbé.  

A Kari napokat gyökerestül szeretnénk megreformálni, hogy több hallgatót vonzzon. Számukra 

érdekes előadásokat, workshopokat és programokat tartanánk, hogy ezek a programok tényleg a 

hallgatóknak szóljanak. 

Kultúra 

Kulturális programjaink egyre nagyobb közönséget vonzanak. Ezt továbbra is szeretnénk 

fenntartani, bővíteni. A PPQ eseményhez egy nagyobb helyszínt keresünk, hogy még több csapat 

részt vehessen a népszerű programon. Újabb zenés esten mutathatnák meg a hallgatók 

tehetségüket. Emellett megrendezésre kerülne Verses est, a kulturális pályázatok által pedig a 

Gasztro kult-túra és Bor kultúra eseménye is. Törekednénk a Színház kínálatunk tovább 

bővítésére, hogy a hallgatók még több kedvezményes ajánlathoz jussanak hozzá. Támogatnánk a 

társas est csapatát, hogy továbbra is remek estéket varázsoljanak a játszani vágyóknak. Emellett 

egy tematikus mp3 játékot is tervezünk megvalósítani. 

 

Sport 
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A mozgásnak mindig is nagy szerepe volt a PPK-n, hiszen több sport szakunk révén képviselni 

tudunk egy ilyen vonalat. Továbbra is szeretnénk megadni a lehetőséget a hallgatóknak, hogy 

minél többet tudjanak együtt sportolni. 

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. 

A következő félév során folytatnánk a hagyományossá vált kocsma sport (beerpong) 

bajnokságunkat. Emellett megrendezésre kerülne egy hatalmas, minél több embert megmozgató 

Capture The Flag verseny is. 

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. 

Az animátori képzésre idén is nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, hiszen a kör karunk mozgató 

rugójaként szolgál. A képzésben egy átalakítást hajtunk végre, mivel a visszajelzések alapján egy 

hasznosabb, relevánsabb tudást nyújtó „élet a körben” alkalmat építünk be. Emellett célunk a 

„körök” megalakítása, mellyel biztosítanánk, hogy minden képződő és már jelen lévő animátor 

megtalálja a helyét és ki tudja venni a részét a közösségi élet szervezéséből. 

A hagyományosan megrendezett Vezető képzőben is újításokat eszközölnénk a szekciók között, 

hogy azokat, amik nem működtek olyan jól, egy jobban felépítettre, hasznosabbra cseréljük. 

Tradíciónk szerint pedig továbbra is megrendeznénk a kis táborokat, megvendégeléseket és az 

Avatást is. Az elbeszélgetéseket pedig egy objektív struktúra alapján folytatnánk le.   

Hoós Dorottya 

Rendezvényszervező Bizottság elnökjelölt  
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Tanulmányi Bizottság 

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

hiteles és naprakész információkat kapjanak a tanulmányaikat érintő legfontosabb ügyekkel 

kapcsolatban. 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. 

A bizottság programját három fő szakterületi csoportra lehet osztani, melyek egyben általános 

jellegűek és szakterület specifikusak. Ezek, az érdekképviselet, a tudományos és tehetséggondozás 

ügyei, illetve a tanárképzés. 

 

Érdekképviselet 

A hiteles, gyors információáramlás és a lehető leginkább hallgatóbarát megoldások érdekében 

továbbra is szeretnénk szorosan együttműködni a Tanulmányi Hivatal munkatársaival és a kari 

Tanulmányi Bizottsággal. A kari vezetéssel a folyamatos kapcsolattartást fenntartanánk, karunk 

érdekeit az ELTE HÖK bizottságaiban a következőkben is képviselnénk. A PPK Hallgatói 

Önkormányzatának többi bizottságával továbbra is rendszeres egyeztetéseket és megbeszéléseket 

tartanánk a szakterületek közös érintőpontjai és a folyamatos tájékoztatás érdekében. 

A nyári Hallgatói Követelményrendszer módosítás miatt eddig is kiemelt figyelmet fordítottunk a 

változtatások közlésére, a hallgatók folyamatos tájékoztatására, melyet folytatni kívánunk a 

továbbiakban is. Emellett, a határidők és a fontos események közvetítésére a későbbiekben is 

számítunk a Kommunikációs Bizottság együttműködésére. 

A Tanulmányi Bizottság és az ELTE PPK HÖK külső szerve a Delegált Kör, mely a bizottság 

legnagyobb humán erőforrása. Tagjai, a delegáltak jártasak a tanulmányi kérdésekben, segítségük 

nélkülözhetetlen a területhez kapcsolódó rendezvények lebonyolításában (pl. beiratkozás, nyílt 

napok, Educatio). Ezért fontos, hogy folyamatosan újabb és újabb delegáltakat képezhessünk ki, 

így a delegált képzésünket szeretnénk a jövőben is megtartani, a tavaszi és őszi félévben 

egyaránt. Ezen kívül fontosnak tartjuk a már képződött delegáltak továbbképzését, ezért ezután is 

szeretnénk megtartani a tavaszi Delegált Hétvége hagyományát. Ezen kívül, a csapatkohézió 

megteremtése és fenntartása érdekében, több találkozót és értekezletet is tervezünk az év többi 

időszakában is. 

A delegáltak közül kerülnek ki azok a hallgatók, akik kompetenciájukkal és háttértudásukkal 

képesek az új, illetve a régebb óta tanulmányaikat folytató hallgatókat segíteni. Két éve működik a 
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Szakos Hallgatói Érdekképviselet rendszere az alapszakokon, melyben felsőbb éves delegáltak 

tájékoztatják a hallgatókat és segítenek a felmerülő problémáik megoldásában. Minden évben a 

nyári ponthatárok meghúzása előtt felkérjük a szakos csoportokba a SzHÉK-eseket. Idén ősszel 

pszichológia mesterszakra is kiterjesztettük az érdekképviseleti rendszert, melyet a következő 

évben szeretnénk a többi mesterszakra és az osztatlan tanárképzésre is bevezetni. 

Annak érdekében, hogy a jövőbeni hallgatóinkat is minél jobban bevonjuk a kari közéletbe és 

megfelelően tudjuk már tájékoztatni őket a lehetőségeikről, szeretnénk a Középiskolai Road 

Show-t a továbbiakban is megrendezni. Az esemény keretein belül delegáltjaink visszamennek a 

volt középiskoláikba, és népszerűsítik a szakokat, a kari közéleti tevékenységeinket és elmesélik, 

hogy miért érdemes a PPK-t választani. 

Idén a Kommunikációs Iroda vette át az Educatio és a nyílt nap szervezését, így mindenképpen 

törekedni fogunk a produktív együttműködésre. A következő nyílt napon szeretnénk megtartani a 

Hallgatóktól Hallgatóknak elnevezésű programunkat. Az esemény keretein belül a kar 

mesterszakjait szeretnénk bemutatni úgy, hogy már végzett, vagy jelenleg is a szakon, szakirányon 

tanulók mesélnének az adott képzésről.  

A tavasszal megrendezésre kerülő Kari Napok alkalmával tervezzük, hogy valamilyen formában 

jelen legyünk, közelebb hozzuk a szakterületünket a hallgatókhoz. 

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

beiratkozás időszakában kaphatják meg. 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 képzésben továbbra is szeretnénk bekapcsolódni, és megtartani a Tanulmányi 

Képzést a képződőknek. Az újonnan felvett hallgatók először az animátorokkal találkoznak az 

egyetemen, így fontosnak tartjuk, hogy informálva legyenek az aktuális tanulmányi ügyekkel 

kapcsolatban, hiteles forrásként szolgáljanak és el tudják irányítani a megfelelő emberekhez a 

diákokat. A szombathelyi animátorképzésben a következőkben is szeretnénk a tanulmányi 

szekciónkkal részt venni. 

Külföldi hallgatóink könnyebb tájékozódásának érdekében, szeretnénk angol nyelvre 

lefordítani, illetve eljuttatni a Delegált Kisokosunkat, a Külügyi Bizottság közreműködésével. 

Ezzel segítenénk a tanulmányi ügyeik és az általános szabályok megértését, megkönnyítenénk az 

ügyintézési folyamataikat. 
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Tudomány/Tehetséggondozás 

Fontosnak tartjuk a Hallgatói Önkormányzat közvetítő szerepét a hallgatók, a kar vezetése, az 

oktatók és az intézetek között a tehetséggondozás területén. Szeretnénk minél több hallgatóval 

megismertetni a tudományos jellegű pályázatokat és programokat, így a demonstrátori 

pályázatot, a kari tudományos pályázatot, a rövid távú szakmai tanulmányi út pályázatát, a 

Honorácior státuszt és az Illyés Sándor Szakkollégium adta lehetőségeket. 

Fontosnak tartjuk továbbá a TDK/OTDK rendezvények, illetve a karon megrendezendő 

konferenciák 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. 

Tervben van a Tudományperspektíva, a HÖK saját ISSN számmal rendelkező folyóiratának 

megjelentetése. Amennyiben elég pályamű érkezik be a kötet kiadásához, a nyomtatott forma 

mellett online is szeretnénk közzétenni. 

A Tanulmányi Bizottság feladata, hogy a tavaszi vizsgaidőszakban kiírja és elbírálja az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által támogatott Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatot. 

Három kategóriában szerezhetnek pontokat a pályázók: tanulmányokra (I. kategória), szakmai 

tevékenységekre (II. kategória) és közéleti tevékenységekre (III. kategória). Jelenleg a III. 

kategória, a közéleti és egyéb tevékenységek pontszámítása úgy zajlik, hogy az I. és II. 

kategóriában elért pontok maximum 10%-át szerezheti meg a hallgató. Ezt szeretnénk a 

következő pályázási időszakra 50%-ra módosítani, mellyel a pályázók egyéb, aktív kulturális, 

szociális, sport, stb. teljesítményét szeretnénk magasabb pontszámmal honorálni. 

Továbbra is szorosan együttműködünk az ELTE HÖK Tudományos Bizottságával, 

lehetőséget biztosítva az egyetemi szinten támogatott tehetséggondozási programok és pályázatok 

kibontakoztatására. 

 

Tanárképzés 

A tanárképzés a PPK életének fontos építőköve, ugyanis az osztott rendszerű kifutó tanári 

mesterképzés mellett Budapesten az osztatlan képzésben részt vevők pedagógiai-pszichológiai 

modulja és a szombathelyi képzési helyen a testneveléssel vagy gyógytestneveléssel kombinált 

szakpáros hallgatók is a karhoz tartoznak. 
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Szeretnénk a továbbiakban is a kari vezetéssel és az illetékes oktatókkal tartani a kapcsolatot 

a pedagógiai és pszichológiai modul, illetve minden más egyéb, a tanárképzést érintő ügy kapcsán. 

Kulcsfontosságúnak tartjuk a Tanárképző Központtal való együttműködést. 

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. 

A tanárképzés az ELTE-n több kart is érint, így nagyon fontos a folyamatos kapcsolattartás a kari 

tanárképzési referensek és az EHÖK között. Az EHÖK Tanárképzési Bizottsága az 

érdekképviselet mellett közös szakmai projektekkel is segíti a hallgatók előmenetelét (pl. a hosszú 

tanítási gyakorlat külföldön való elvégzésének alapkoncepciójának kidolgozása), illetve egyéb 

színes programokkal szeretnék összehozni a tanár szakos hallgatókat. 

 

Fábián Fanni  

Tanulmányi Bizottság elnökjelölt  
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PersPeKtíva 

Fontosnak tartom, hogy a PersPeKtíva továbbra is képviselni tudja a kar hallgatóinak munkáit, 

tehetségét.  A jól bevált rovatokat szeretném megtartani, csupán pár apró változtatással 

egészíteném ki az újság profilját.  

Először szeretném bemutatni a már meglévő rovatainkat. Az Érintőben a karral kapcsolatos 

információkról, illetve a Hallgatói Önkormányzat híreiről olvashattok, ehhez természetesen 

elengedhetetlen a bizottságok közötti folyamatos együttműködés. A Szak-Mai rész remek 

lehetőség a hallgatók munkáinak bemutatására, minél több embert szeretnék bevonni ebbe a 

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

Óra magyarországi, illetve budapesti kulturális hírekkel vár bennetek. Természetesen a külföldi 

hallgatókat sem szeretném kihagyni, ezért továbbra is működni fog a Rise Up rovat. Itt a külföldi 

hallgatók számolhatnak be budapesti életükről, magyar hallgatók írhatnak jó tanácsokat az 

újaknak, illetve Erasmus-os élményeikről. Sport rovatunk is folytatódik, ezután is szeretettel várom 

a BEAC-os élet titkait, híreit. Örömmel láttam az elmúlt egy évben, hogy a Lélek-Zet az egyik 

legnépszerűbb rovatunk szerkesztőink, illetve olvasóink szempontjából is. Remélem ez a 

lelkesedés fennmarad. Két friss rovatunk a Rejts Meg! és a Cheapetke is kiállta a próbát, és sok 

olvasó figyelmét felkeltette.  

 

Rovatokhoz tartozó újítások: 

Szeretném közelebb hozni a HÖK munkatársait a hallgatókhoz, illetve bemutatni annak 

működését, feladatait. Ezt írott, valamint videó interjúkkal valósítjuk majd meg, a Média Group 

közreműködésével. Ugyan ezt a sorozatot kiterjeszteném a kar tanárainak megismerésére, és a 

különböző sportolási lehetőségekre a BEAC-on, hogy növeljük a hallgatók testmozgási vágyát.  

A rejtvények tematikusan évszakonként jelennek majd meg, amiket összekötünk egy kis 

nyereményjátékkal is.  

 

Megjelenés: 

Online felületen terjeszteném továbbra is az újságot, de félévente egy nyomtatott példányt 

mindenféleképpen szeretnék kiadni. Szerintem ez fontos egy kar identitásában. A Facebook 

színesítésére évszakonként változik majd a borítókép, amit egy PPK-s hallgató tervez meg, és 



            Elnökségi program 2018/2019. 

31 
 

segítségével az újság kapott egy hivatalos logót is. Ebbe a fejlesztésbe a HÖK-ös honlap is 

beletartozik. Az újítás segítségével színesebbé, átláthatóvá tesszük majd a PersPeKtíva cikkeit.  

 

Pályaképünk és Kazynfó: 

A két kiadványban nem szeretnék nagy változtatásokat. Mivel tavaly nem valósult meg a PPK-

Útlevél/Iránytű ötletünk, ezért szeretném ezt a projektet átvinni a következő évre és 

megvalósítani azt. 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. 

 

Toborzás: 

Nyilván mindig ez az egyik legnehezebb feladat a legtöbb szervnél. A karon belül a Média Group 

közreműködésével szeretnénk megvalósítani egy továbbképzést szerkesztőknek, fotósoknak. 

Hogy még vonzóbb legyen írni a kari lapba kéthavonta rendeznék egy workshopot, ahol közösen 

ötletelhetünk, alakíthatjuk az arculatot, illetve remélem ez segít majd az utánpótlásban is.  

 

Doszpoth Rebeka 

Főszerkesztőjelölt 
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Összegzés 

 A fent részletezett terveink során taglalt átfogó célok, és szakterületi programrészek 

mindegyike arra törekszik, hogy megvalósításukkal 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 teljes mértékben elkötelezett a leírt célok 

megvalósítására. Szakmai felkészültséggel és nyitottsággal áll elébe a feladatokkal járó 

kihívásoknak, és azok megvalósításának. 

Kérjük hallgatótársainkat, hogy támogató szavazatukkal segítsenek minket, hogy csapatunk 

lehetőséget kapjon a programunkban leírtak teljesítésére és kivitelezésére! 

Köszönjük a megtisztelő bizalmat!  

 


