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Bemutatkozás 

 

Korinek Janka vagyok, tanulmányaimat 2016 őszén kezdtem meg az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem pszichológia alapszakán, az idei évben pedig mesterfokú tanulmányaimat 

végzem Munka-és szervezetpszichológia terén. Veszprémi származású vagyok, középiskolai 

éveimet a Lovassy László Gimnáziumban töltöttem: akkor azonban még nem vállaltam kiemelkedő 

közösségi szerepet, és eleinte nem is gondoltam volna, hogy idáig vezet majd az utam. 

Az egyetemre kerülve igen hamar átéreztem a közösség felemelő és megtartó erejét, azt a 

szintlépést, ami a felsőfokú tanulmányok elkezdésével jár. Egyetemi hallgatóvá válva fokozatosan 

vált tisztává, mit jelent egyetemi polgárnak lenni, és hogy ez a kötelességek és lehetőségek egyre 

növekvő halmazát biztosítja. Hogy ezt minél mélyebben kiaknázzam, belevetettem magam a lehető 

legtöbb egyetemi tevékenységbe. 

2016 őszén csatlakoztam az Animátori Körhöz, melynek egy éven átívelő képzései számos olyan 

képességet adtak, mely jelenleg is létfontosságú a környezetemmel folytatott kommunikáció 

szempontjából. A képzések végeztével kezdődött meg pályafutásom a PPK Hallgatói 

Önkormányzatában: 2017 júniusában kért fel a Diákjóléti Bizottság elnöke esélyegyenlőségi 

referensnek. Mindig is úgy gondoltam erre a tisztségre, mint egy kihívásra: addig ugyanis sosem 

folytattam érdekképviseleti tevékenységet, főleg nem egy hasonlóan érzékeny és megosztó 

témában. Bár nehezen helyezkedtem bele ebbe a szerepbe, rengeteget tanultam az esélyegyenlőségi 

tisztségben töltött másfél év alatt: megismerkedtem nemcsak a HÖK, de az ELTE néhány 

szervének felépítésével, működésével, bepillantást nyerhettem a hallgatókat érintő ügyek megoldási 

folyamataiba. Megtapasztalhattam, milyen felelősséggel jár az egyetemi rendezvények 

megszervezése, hiszen az én feladatom volt a régi hagyományként élő Mindenki Segít nap 

létrehozása, valamint az EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottság munkájában való részvétel, ötletelés. 

A rendszeres szociális támogatások elbírálása során pedig új gazdasági és társadalmi jelenségekkel, 

fogalmakkal találkoztam. A HÖK-ben eltöltött első másfél év alatt ismerhettem meg szélesebb 

körben is a különböző bizottságok tevékenységét, a humán erőforrásaink allokációját, a 

működésünk mozzanatait; ebben a HÖK-ös összetartás és közös felzárkóztatás is nagy 

segítségemre volt. 

2018 decemberében kértek fel alelnöki pozícióra: számomra ez hatalmas meglepetést és 

úgyszintén örömöt jelentett. Kipróbálhattam egy teljesen újféle feladatkört, mely elsősorban azzal 

járt, hogy egy szervezetet még pontosabban és szélesebb látókörben fogjak össze, és koordináljam 

a bizottságok tevékenységét. Új tisztségemnek köszönhetően részese lehettem az EHÖK 
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munkájának, segítségére voltam a PPK HÖK elnökének, fontos döntések meghozatalában 

segíthettem neki, valamint a bizottsági elnökeink összetartásában is jelentős szerepet vállaltam a 

havi beszámolók összegyűjtésével, adminisztratív feladatok ellátásával és találkozók 

megszervezésével. Alelnöki tevékenységem ideje alatt sajnos nem volt lehetőségünk összetartást 

szervezni az önkormányzat anyagi helyzetéből fakadóan, de a jövőben semmiképpen sem 

szeretnénk elszalasztani egy-egy ilyen hétvégét. 

2019 márciusában kért fel elődöm tisztségének betöltésére: felelősségteljes mérlegelést követően 

igent mondtam a feladatra, és mostanáig bezárólag ügyvivő elnökként működöm. Az elnöki 

tisztségben töltött fél év alatt hatalmas mértékben növekedett meg az ismeretségem szervezeti 

működést tekintve, az eddig ismeretlen feladatkörökben való helytállás rengeteg tapasztalatot 

nyújtott eddig is. 

Úgy érzem, az egyetemen eltöltött három év sokat csiszolt rajtam mind személyiségemet, mind 

pedig munkavégzésemet illetően. A tanulást azonban egy soha le nem záruló folyamatnak tartom, 

így az eddig megszerzett tudást kamatoztatni szeretném a Hallgatói Önkormányzat jövőjének 

érdekében, fokról fokra többet tapasztalva és az újonnan megszerzett tudást befektetve. 

Munkásságom alatt törekedni fogok a rugalmasságra, a gyors és transzparens kommunikációra 

annak érdekében, hogy karunk hallgatói minél otthonosabb és segítőkészebb közegként éljék meg 

egyetemi éveiket. Ezen motivációk fényében indulok elnöki csapatommal a választásokon: hiszem, 

hogy együtt valóra válthatjuk hallgatóink és szervezetünk céljait. 

 

Átfogó célok 

Magamat egy humánus vezetőnek tartom, így elsődleges céljaim közt említem a kommunikáció 

fejlesztését. A hallgatói érdekképviselet jegyében törekszem az átláthatóság megvalósítására, 

hiszen ahhoz, hogy megbízható szervezetként tekintsenek ránk, elengedhetetlen a munkánk 

megismertetése a hallgatókkal és önkormányzati tagjainkkal egyaránt. Szeretnénk minél gyorsabban 

és nyitottabban reagálni a megkeresésekre, problémákra és kérdésekre, legyen szó online vagy 

offline közegről. Az eddig e célra létrehozott platformokat fenntartjuk, az online közegeket pedig 

fejleszteni igyekszünk a transzparenciát és barátságosságot szem előtt tartva. Ennek érdekében 

szeretnék változtatásokat bevezetni online téren, és érthetőbbé tenni oldalainkat némi 

átstrukturálást eszközölve.  

Ebben segítségünkre lehet az eddig kiépített szakos hallgatói érdekképviseleti rendszer, 

valamint a Hallgatói Önkormányzat berkein belüli nyíltabb kommunikáció. Célunk, hogy a lehető 

legtöbb szakot bevonjunk az információáramlásba és az érdekképviseletbe annak érdekében, hogy 
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minden terület el legyen látva a szükséges specifikus tudással, lehetőségekkel; ebben fejlődést jelent 

a nemrég bevezetett beszámoló-rendszer.  

Az egy évvel ezelőtt létrehozott szombathelyi Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ 

sajátos helyzete is az együttműködés kiterjesztését kívánja meg kari önkormányzatunktól: a 

szombathelyi kampusz tanárképzése azóta önálló szervezeti egységként működik az ottani 

hallgatókat összefogva, ennek a működési kerete ez évben folyamatosan fejlődik és alakul. Jelen 

helyzetre tekintve karunk feladata a szombathelyi oktatásszervezés segítése, a tudás átadása és 

természetesen a tanárképzés hallgatóinak érdekképviselete. Az kari identitást megőrizni 

kívánjuk, így idén ismét egy új tisztségviselővel gazdagodott Hallgatói Önkormányzatunk: a 

szombathelyi ügyekért felelős alelnök szervezetünk részeként fog munkálkodni, feladata pedig 

a BDPK hallgatóinak érdekképviselete és betagozódása a PPK által nyújtott lehetőségekbe. A 

tavalyi évben sikeres utánpótlásképzési lehetőségeket biztosítottunk számukra, ezt pedig az új 

szombathelyi ügyekért felelős alelnök partnerségével adott esetben továbbfejleszteni kívánjuk. 

Kari vezetőségünk újonnan született célja a szombathelyi pszichológusképzés elindítása, ez 

pedig hatalmas fejlődési és előrelépési lehetőségeket foglal magában. A leendő szervezeti egység 

keretei, működési feltételei egyelőre tervezés alatt állnak, és amint meghatározásra kerülnek, 

önkormányzatunk ezen a téren is a lehető legtöbb segítséget kívánja majd nyújtani. 

A PPK hallgatóinak képviselete nemcsak karon belül, hanem egyetemi szinten is létfontosságú; 

ezt az ELTE Hallgatói Önkormányzat partnerségével tudjuk megvalósítani. Célunk, hogy a 

karok önkormányzati elnökeivel továbbra is szoros együttműködésben maradjunk, képviselve az 

egyetem és egyben saját karunk érdekeit is. Örömömre szolgál a részönkormányzatok közt fennálló 

barátságos és segítőkész viszony, ezt elnökségem alatt mindenképpen fenntartani kívánom. 

A PPK középiskolák, gimnáziumok körében való népszerűsítése az idei évben is 

folytatódni fog. Önkormányzatunk ebben hallgatótoborzási részt vállal majd, hiszen 

létfontosságúnak tartjuk a középiskolások megfelelő tájékoztatását, és bár karunk mindig is nagy 

népszerűségnek örvendett körükben, fenntartani kívánjuk az érdeklődést. 

A kari közéleti tevékenységekben vállalt szerepünket továbbörökíteni szeretném: ennek egyik 

legkiemelkedőbb eseménye a tavasszal megrendezésre kerülő Kari Napok eseménysorozat, mely 

egyaránt tartalmaz tudományos, ismeretterjesztő és közösségépítő programokat. Az idei évben 

szeretnénk szélesebb érdeklődési kört kialakítani és minél több érdeklődőt bevonzani, hogy ne csak 

a friss, hanem már felsőbbéves hallgatóink is örömüket leljék. előadás, workshop, kultos progi 

(koncert) 

Az Animátori Körrel folytatott együttműködésben tervezek átalakítást végrehajtani az 

animátorkoordinátor és a Rendezvényszervező Bizottság elnökével. Az Animátori Kör nem titkolt 
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célja ugyanis a közösségi programok szervezése mellett a Hallgatói Önkormányzat utánpótlásának 

egyszerűbbé tétele is. Ennek érdekében kívánjuk átformálni az animátorképzések sorrendjét, 

tartalmát, hogy a Hallgatói Önkormányzat tevékenysége hatékonyabb formában kerüljön átadásra, 

és így célzottabb formában képezhetünk ki utódokat. Az Animátori Körön belüli képzéstartói 

tevékenységet továbbra is szeretnénk kézben tartani a transzparencia és folyamatos összeköttetés 

végett. 

A közeljövőben véget ér a Kazinczy utcai épület alagsorának elhúzódó felújítása is. Ez 

önkormányzatunkra nézve rendkívül pozitív változásokat hoz, ősszel ugyanis átadásra kerül az új 

irodánk. A kar vezetőségének köszönhetően tágas és modern térrel rendelkezünk majd, ezzel 

hatékonyabbá téve a munkavégzést és a fogadóórák, különféle találkozók megtartását. Nem utolsó 

sorban kellemes, letisztult közegben fogadhatjuk az irodába betérő érdeklődőket. 

Fontos említést tenni a szorgalmas önfejlesztési szándékunkról is. Mivel karunk egy állandóan 

alakuló, változásokkal teli környezet, és mivel Hallgatói Önkormányzatunkban is nagy a fluktuáció, 

szinten kell tartanunk szakmai tájékozottságunkat, integrálnunk kell új tisztségviselőinket. Ahhoz, 

hogy mind az elnökség, mind pedig a bizottsági tisztségviselők értesülhessenek az aktuális 

szakterületi változásokról, tájékozódunk egymás munkájáról, és alelnököm segítségével 

összetartásokat szervezünk, ahol az adott év céljai, születendő vagy már kivitelezés alatt álló 

projektjei kerülnek terítékre. 

Évente két alkalommal veszünk részt a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának vezetőképzőjén, ahol különféle szakmai előadások, kerekasztalok vagy esetleg 

viták keretében sajátíthatunk el egy szélesebb körű tudásanyagot. A szakmai fejlődésen kívül 

egyaránt fontos a többi egyetem és kar tisztségviselőinek megismerése, a közösségépítés során 

létrejövő új kapcsolati háló megalapozása.  

Hálásak lehetünk, amiért a Kar és az Egyetem vezetőségével is kölcsönösen támogató 

kapcsolat áll fenn már évek óta. Ezt a viszonyt természetesen ápolni kívánjuk, és az érdekellentétek 

elkerülésének céljából szorosan működünk együtt továbbra is. Részt vállalunk kari, egyetemi 

projektekben, fenntartjuk a kétirányú kommunikációt és a vezetőség álláspontjának közvetítését. 

Hiszem, hogy a jólszervezett csapatmunka és együttműködés meghozza gyümölcsét, és a Kar 

hallgatói a megérdemelt érdekképviseletben részesülhetnek. 

 

 

Korinek Janka 

Elnökjelölt 
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Alelnök 

 

A Hallgatói Önkormányzat alelnökeként kettő fő feladatot látok el: az egyik az elnök segítése, 

(adott esetben helyettesítése), a másik pedig a tisztségviselők csapatának összefogása, a 

közösségünk építése. Programom minden alpontja e két célkitűzés valamelyikét szolgálja.  

 

Átlátható működés 

A szervezet átlátható működésének fenntartása érdekében minden Küldöttgyűlés előtt 

összegyűjtöm a tisztségviselők beszámolóit, és összefűzve rendszerezem azokat. Nem sokkal 

később a honlapunkon is elérhetővé válik a kész dokumentum, így mindenki nyomon követheti az 

éppen futó projektjeinket, és megbizonyosodhat arról is, hogy rendben elláttuk a feladatainkat.  

Ehhez a ponthoz tartozik a már hagyományos fogadóórák megtartása is: fontosnak tartjuk, 

hogy hallgatótársaink személyesen is megtaláljanak minket kérdéseinkkel, így heti rendszerességgel 

a bizottsági tagok egyórás, a bizottsági elnökök pedig kétórás fogadóórát tartanak. Nem 

feledkezhetünk el ennek közösségépítő erejéről sem; az irodában közösen eltöltött idő kétségkívül 

közösségépítő hatású. 

 

Szervezetfejlesztés 

Természetesen a fogadóórák mellett is törekszünk arra, hogy a tisztségviselők minél több 

minőségi időt töltsenek egymással: évente legalább két összetartást szervezünk, amiből legalább 

az egyik alkalommal az egész hétvégére elutazunk, a másik alkalommal pedig projektnapot tartunk. 

Ezeken az alkalmakon részletesen átbeszéljük a különböző bizottságok feladatait, aktuális teendőit, 

csapatépítő blokkokkal készülünk. (Bízom benne, hogy az utóbbiak kidolgozásában segítségemre 

lesz az a tapasztalat, amit az animátori körben eltöltött közel három aktív évem során szereztem.) 

Az év fontosabb eseményeiről brainstorminggal ötletelünk, akár a teljes programot alaposan 

kidolgozzuk. A jövőben minden ilyen jellegű projektleírást szeretnék megosztani az interneten 

keresztük a tisztségviselőkkel, hogy a jövőben is hozzáférhetőek legyenek a régi ötletek, hasznos 

tapasztalatok. 

Úgy gondolom, ebben a szervezetben a hatékony működésünk egyik legfontosabb összetevője 

az emberi kapcsolataink ápolása. A valódi csapattá válásunk érdekében szeretnék több, kötetlen 

programot is szervezni a tisztségviselőknek, remélve, hogy azok is barátokká válnak, akik a HÖK 

nélkül talán soha nem találkoztak volna. (Szóba jöhet például közös mozi, lézerharc, piknik.) 

A szervezetfejlesztésnek hangsúlyos része az új tagok fogadása. Az ősz elején összegyűjtöttem 

egy információcsomagot, ami tartalmazza a szervezeti felépítéseket, organogramokat (ELTE 
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PPK HÖK, ELTE EHÖK, HÖOK, PPK, ELTE), illetve a legfontosabb fogalmakat. Szeretném 

a jövőben szokássá alakítani, hogy minden új tisztségviselőt a megfelelő háttértudással indítjuk el 

az útján. 

Nyár elején elindítottuk a tagoknak szánt anonim ötletládát, amit célunk továbbra is 

üzemeltetni. A Google – kérdőív segítségével anonim módon küldheti el az elnöknek és az 

alelnöknek az ötleteit a Hallgatói Önkormányzatból bárki. A beérkezett kéréseket megfontoljuk, és 

lehetőségeinkhez mérten igyekszünk változtatást eszközölni.  

 

Kapcsolattartás Szombathellyel  

A szombathelyi alelnökkel együtt szeretnék dolgozni azért, hogy minél erősebb legyen az 

együttműködés a képzéshelyek között, és a szombathelyi kampuszon tanuló PPK-s hallgatók 

közösségének építésében is részt vegyünk. A nekik tartott animátorképzés korábban sikeresen 

megvalósult (ennek keretében egyszer a mi képzéstartóink látogatták meg őket, egyszer pedig 

Budapesten szerveztünk programot). A BDPK-ba való átcsoportosítás következményeképp egyes 

szakok már nem a PPK hatáskörébe tartoznak, így a folyamat megakadt, de változatlanul 

együttműködésre törekszünk. Célom egy olyan rendszer kidolgozása, ami mindkét oldalnak 

megfelelő, és ami utána helyben át tudja örökíteni az Animátori Kör tudását. 

 

Belső kommunikáció fejlesztése 

Úgy gondolom, szervezetünk online belső kommunikációja nagymértékben fejlesztésre 

szorul. Az online felmerülő vitákat nem praktikus e-mailben megvitatnunk (a levelezőrendszerünk 

mobilképernyős nézete nem kényelmes, lassabban áramlanának az információk és nehezebb lenne 

az azonnali reagálás). Mindeddig a Facebook Messengert használtuk erre a célra, ennek azonban 

fennáll az a veszélye, hogy a fontos, munkához kapcsolódó információk elvesznek a személyes 

üzeneteink között, nehéz különválasztani a baráttal folytatott csevegést a tisztségviselői kérésektől, 

leginkább akkor, ha e kettő ugyanazt a személyt jelenti. (Szerencsére ez gyakran előfordul a 

szervezetünkben.)  

A fent összegzett problémákat a Slack-program segítségével szeretném orvosolni, más karok 

alelnökeinek a tanácsára. Ez az alkalmazás lehetővé teszi, hogy ún. csatornákat hozzunk létre a 

beszélgetésre, és így egyetlen apróság felett sem siklunk majd el a jövőben. A számítógépes és a 

mobiltelefonos nézete is felhasználóbarát; minden valószínűség szerint optimálisabb és 

célravezetőbb megoldás lesz. 
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Természetesen továbbra is igyekszünk majd hangsúlyt fektetni a „offline” kommunikációra is: 

igyekszünk arra ösztönözni a tisztségviselőket, hogy akár egymás fogadóórájában személyesen is 

keressék egymást, hangsúlyozzuk személyes kommunikáció fontosságát. 

 

 

Perger Petra 

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. 

 A szombathelyi HÖK tagjaként a helyi szervezet irodájában heti rendszerességgel ügyeletet 

vállalok, ezzel is elősegítve, hogy az ügyintézések gördülékenyen menjenek. Szombathelyen 

célunk a Savaria Egyetemi Központon belül egy olyan hallgatói érdekképviselet létrehozása, 

melynek tagjaihoz a hallgatók bizalommal fordulhatnak és valóban a hallgatók érdekeit 

szolgálja. Szeretnénk, hogy a Szombathelyen már hagyománnyá vált Gólyahetet továbbra is 

életben tartsuk, folyamatosan újítsuk a programokat, az esetleges korábbi hibákat javítva. A 

gólyahét továbbá jól szolgálja, hogy a leendő egyetemi hallgatók megismerjék Szombathelyt, 

megismerjék a város fontosabb hivatalait, szórakozóhelyeit, egyetem épületeit, stb.  

 A szakestek továbbra is fontos a szombathelyi egyetemi életben. Különösen fontos a sport 

szakest, melynek megvalósítását messzemenőkig támogatom. Fontosnak tartom, a Helyi 

Kispályás Labdarúgó Bajnokság idei megszervezését, hiszen ez egy több éves, évtizedes 

történelemre tekint vissza. A két rendezvény az egyetem életében nagyon fontos, hiszen több 

száz hallgatót és „sportos” tanárokat mozgat meg, melynek az egészséges életmód fenntartása 

és népszerűsítése mellett fontos közösségformáló szerepe is. 

Hasonlóan az idei évekhez idén is megszervezésre kerül a SEK-es gólyának a Gólyabál, ami 

szombathelyi Tóvendéglőben kerül megrendezésre. Mint minden évben, idén is szeretnénk 

megszervezni az egyik legnépszerűbb rendezvényt, a Diáknapokat, amely idén egy komplex 

programsorozat lesz. Mindezek mellett egy új programokat is hoznék a hallgatók életében, 

ugyanis két „divatos” sporttal színesíteném a rendezvény-repertoárt. Az első egy egyetemi 

dartsverseny lesz, melynek előkészületeit már megtettem, felszerelésigényét is biztosítottam, 

így már csak a hallgatói igény felmérése és a verseny dátuménak kitűzése van hátra. Valamint 

ezen kívül egy új „terepre” invitálnám a természet kedvelő hallgatókat és oktatóinkat. Egy 

merőben új sporteseményt, vagyis egy horgászversenyt szeretnék életre hívni. Az 

előkészületek és az egyeztetések megkezdődtek, az Újperinti-tó tógazdájával a 

kapcsolatfelvétel megtörtént, ötletemet támogatja, így szinte biztos, hogy a közös 

kompromisszum is meglesz. 
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Fontos célkitűzésem, hogy a helyi HÖK-ösökkel (BDPK, IK, TÁTK) jó viszont ápoljak, 

gördülékenyen menjen a munka, hiszen nem lehet más célunk, hogy a közös rendezvényeket 

legjobb tudásunk szerint szervezzük meg, illetve a közös munkáink egymást segítve jó 

hangulatban teljenek. 

Mindezek mellett az egyik legfontosabb célom, hogy a budapesti képviselettel, sokkal 

szorosabb, napi szintű legyen a kapcsolatom, illetve a lehető legtöbb alkalommal személyesen 

tudjak jelen lenni a budapesti gyűlések alkalmával. Tapasztalataim szerint mindezek pozitívan 

járulnak hozzá Budapest és Szombathely munkakapcsolatának előremozdításához. 

 

 

Bella Dániel 

Szombathelyi ügyekért felelős alelnök 
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Diákjóléti Bizottság elnöke 

 

Szociális támogatások 

A bizottságnak évek óta a legfontosabb feladata a szociális alapon kapható támogatások 

hozzáférésének biztosítása, hiszen ez talán az egyik legnagyobb segítség a rászoruló hallgatóknak, 

amit kaphatnak egyetemi pályafutásuk során, legyen szó egy folyamatosan fennálló, vagy egy 

rendkívüli helyzetről. Arra törekszünk, hogy a hallgatók egyszerűen, gyorsan, és átláthatóan 

kapjanak információt arról, hogy milyen lehetőségeik vannak olyan pályázatot leadni, amelyben a 

környezetüket, körülményeiket vesszük kizárólag figyelembe. Ebben nagy segítségünkre vannak a 

Kommunikációs Bizottság tagjai, hiszen velük együtt dolgozva minden felületen a lehető 

legfrissebb információkat közöljük diáktársainkkal. Mivel a szociális támogatások rendszere több 

éve állandó, így fontos, hogy az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsággal együtt 

dolgozzunk, hiszen közös érdekünk, hogy pályázataink a legjobban elérhetővé váljanak. Így 

természetesen az is feladatunk, hogy az elérhetőség mellett mind a rendszeres, mind pedig a 

rendkívüli támogatások, és természetesen az alaptámogatás hibáit felülvizsgáljuk, a velük 

kapcsolatos problémákat megpróbáljuk megoldani. 

 

Kari pályázatok 

Az eddigi rendszert megőrizve ezután is minden kari pályázatunkat a Neptun rendszerén 

keresztül lehet leadni. Ez mind a Bizottságnak, mind pedig a hallgatóknak nagy könnyedséget jelent, 

hiszen így egységesítve vannak a pályázati kiírások, nem szükséges külön felületen keresni őket. A 

kulturális, a sport, valamint a tudományos jellegű kari pályázataink mellett továbbra is szeretnénk a 

tavaszi félévre kiírni a tanulmányi utakat támogató pályázatunkat, hiszen a korábbi sikerekhez 

mérten szeretnénk, ha a hallgatók eljuthatnának távoli ország konferenciáira és szakmai utaira, hogy 

ezzel is bővítsék tudásukat. Ezekkel kapcsolatban is természetesen fontos, hogy a hallgatókat 

időben és pontosan tájékoztassuk minden őket érintő információról. Továbbra is szeretnénk a 

folyamatos együttműködést a Kari Ösztöndíjbizottsággal, hiszen az ő munkájuk elengedhetetlen az 

elbírálásban, továbbá abban, hogy minden pályázási időszak után, de legalább félévente a szociális 

alapon kapható támogatásokhoz híven felülvizsgáljuk az esetleges hibákat, legyenek azok a leadási 

felülettel, vagy a kiírással kapcsolatosak.  

A külföldi hallgatóink segítségére továbbra is szeretnénk kari pályázatainkat angol nyelven is 

biztosítani, amely mind a leadási felületre, mind pedig a kiírásokra vonatkozik. Ezt a Külügyi 

Bizottsággal, valamint a Mentorokkal együtt dolgozva szeretnénk lehetővé tenni, hiszen ennek 

segítségével nem Magyar hallgatóink is tudnának pályázni a tevékenységekre.  
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Esélyegyenlőség 

Fontosnak tartjuk, hogy minden speciális szükségletű hallgató a lehető legjobb körülményeket 

kapja egyetemünktől az itteni pályafutásuk ideje alatt. Az éves tervünkben továbbra se szeretnénk, 

ha megszűnne a kapcsolat az állandó és ideiglenes segítők és köztünk, hiszen Bizottságunknak 

fontos, hogy adott esetben minél hamarabb tudjuk mozgósítani őket egy-egy hallgató számára. 

Terveink között van a már-már hagyománynak számító Mindenki Segít Nap is, amely során a 

hallgatók egy napra önkéntesek lehetnek, és mindenféle helyre, így például öregek otthonába, 

állatotthonba mehetnek adott feladatok csinálni. Bár ez a program népszerűnek számít a hallgatóink 

körében, mégis Bizottságunk esélyegyenlőségi referensével együtt dolgozva szeretnénk még ennél 

is több emberhez eljuttatni ezt a remek napot, akár úgy, hogy videóanyagot készítünk, így is 

megfogva egy réteget. Ezzel párhuzamosan szeretnénk Plusz egy szendvics akciót csinálni, amely 

során a hallgatók az épületeinkbe kiállított dobozokba helyezhetnek el egy szendvicset, amelyet 

utána a rászorulók részére juttatnánk el a Budapest Bike Maffia segítségével.  

Természetesen más, az önkéntességet buzdító terveink is vannak a jövőre nézve, hiszen a 

hallgatók lelkességét látva úgy gondoljuk, hogy igény van a hasonló jellegű programokra.  

Tervbe vettük a korábban már sikeresen megvalósuló Láthatatlan vacsorát, amelyet a Láthatatlan 

kiállítás szervezőivel közösen szeretnénk megvalósítani. A program korábbi leírásához híven a 

résztvevőknek bekötött szemmel kellene elfogyasztaniuk egy vacsorát, ezzel is a látássérültek 

helyébe képzelve magukat, és megtudniuk, hogy egy-egy látássérültnek mennyire nehéz akár egy 

ilyen mindennapi feladatot, mint az evést, lebonyolítani.  

Továbbá, még mindig szeretnénk lebonyolítani egy véreadást a PPK-n belül. Ennek során a 

hallgatók, és természetesen az oktatók is önkéntesen adhatnának vért. Úgy gondoljuk, erre is lenne 

igény, és természetesen szeretnénk ezt a programot is biztosítani az érdeklődőknek.  

 

Kollégiumi ügyek 

Ebben az évben szeretnénk, hogyha a kollégiumi információk a honlapon relevánsabban 

lennének, illetve azt is akarjuk, hogy a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzattal kialakulna közöttünk 

egy folyamatos információ, hiszen így a felmerülő hallgatói problémákra is gyorsabban tudnánk 

megoldást találni. 

 

Diczkó Dalma 

Diákjóléti Bizottság elnöke 
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Gazdasági Bizottság elnöke 

 

A Gazdasági Bizottsági jövőbeli munkája a gazdasági működés további akadálytalan 

biztosítása és a rendelkezésre álló működési keret tudatos felhasználása és beosztása valamint, 

a hallgatók felé biztosított transzparencia lesz, ahogyan ez az elmúlt években is történt.  

A közös költési területek rendszere továbbra is fennáll, most már második éve. Ennek 

értelmében 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 

(Gólyatábor, Gólyabál) kerültek meghatározásra. Ennek a működése hatékonynak bizonyult az 

eddigi időszakban hiszen ezek költségei nem a részönkormányzatok működési keretét terhelték, így 

az azzal való gazdálkodás és tervezés is könnyebben kivitelezhetővé vált. Amennyiben ez a PPK 

számára továbbra is előnyös működést ígér, a rendszert támogatni szeretnénk. 

Az iskolaszövetkezeti változásokat követő új partner céggel való együttműködést továbbra is 

fent kívánjuk tartani, a rendelkezésünkre álló keretet pedig még tudatosabban szeretnénk szükség 

esetén felhasználni.  

A gólyaprogramok (Gólyatábor, Gólyahét, Gólyabál) továbbra is kiemelt prioritással bírnak. 

A rajtunk kívül álló okok miatt bekövetkező esetleg anyagi változások ellenére is törekszünk az 

eddigi évek magas színvonalát nyújtani a Gólyatábor során, építkezve a korábbi évek 

visszajelzéseire és a szervezés folyamatát már az év végen el szeretnénk kezdeni. A táborban 

továbbra is lehetőséget szeretnénk nyújtani a SEK hallgatóinak a részvételre, hogy a Kari identitást 

ők is elsajátíthassák. A Gólyahét az évek során egyre minőségibb programmá vált a gólyák 

integrációjának folyamatában, ezt hasonlóan szeretnénk tovább folytatni. A Gólyabál ebben az 

évben egész ELTE szinten valósul majd meg, melyet támogatni tudtunk az egyetemi integráció és 

ELTE-s identitás kialakításának reményében.  

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

gazdasági hátteret biztosít a következőkben átalakuló tavaszi Kari Napoknak. A különböző 

események dekorációs elemeit is biztosítani szeretnénk együttműködve az újonnan alakuló 

önszervező Dekorációs Körrel (DeKör). 

A következő év elején is részt kívánunk venni az Educatio kia ́llíta ́son, ahol az érdeklődő 

felvételizők megfelelő tájékoztatást kaphatnak a Karról és a szakokról. 

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. 
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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. Továbbra is tervben van, hogy a Külügyi Bizottsággal 

együttműködve 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.  

A Kari kiadványok egyre kevésbé képezik részét a költéseinknek. A Kari lapunk a PersPeKtíva 

az új főszerkesztővel továbbra is online platformon működik, de fenntartjuk a lehetőségét 

félévente egy nyomtatott összefoglaló példánynak. Az érdeklődő felvételizők és felvettek 

tájékoztatására továbbra is kiadjuk a Kazynfo című kiadványunkat, mely támpontot biztosít a 

gólyáknak.  

Az elkövetkező időszak újabb feladata a megfelelő kommunikáció és tájékoztatás 

leginkább a programok szervezői (Animátori Kör tagjai) felé a gazdasági működés 

folyamatáról, hogy az eseményekkel kapcsolatos releváns igények teljesítése még 

gördülékenyebben történhessen.   

Az új irodában a költözést követően szeretnénk felmérést tartani a megfelelő működéshez 

szükséges felszerelésekről és ehhez mérten kívánjuk az esetleges új beszerzéseket igazítani ezen 

a téren. 

A Hallgatói Önkormányzat tagjainak megfelelő együttműködését segítve évente egy, több napos 

csapatépítő hétvégét szeretnénk szervezni. 

Mindezeken felül az elkövetkezendő évben is szoros együttműködésben kívánunk dolgozni 

az ELTE HÖK Gazdasági Bizottságával. A PPK Hallgatói Önkormányzata idén is aktívan részt 

vesz az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egész éves munkájában, mind a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) közgyűlésein. Minden évben egyre 

nagyobb számban képviselteti magát Önkormányzatunk a HÖOK vezetőképzőin, melyről mindig 

hasznos tapasztalatokkal és innovatív ötletekkel térnek vissza a résztvevők. 

  

Kassai József 

Gazdasági Bizottság elnökjelölt 
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Kommunikációs Bizottság elnöke 

 

A kommunikációs bizottság legfőbb feladata a PPK-s hallgatók teljes körű tájékoztatása gyorsan, 

átláthatóan és hitelesen online illetve offline általunk működtetett felületeken. 

Az idei évben több figyelmet szeretnénk szentelni az online médiafelületeink kezelésére és azok 

színesebbé tételére. 

Eddigi statisztikák alapján a PPK HÖK hivatalos Facebook oldala töretlen és magas elérési 

számokat diktál, azonban igyekszünk ezt még feljebb lendíteni. Közvetlenebb, hallgatókhoz közel 

álló nyelvezettel szeretnénk hirdetni akár komolyabb hangvételű eseményeket is, megtartva a 

hitelességünket. Hiszen, könnyű látni, hogy több reakciót vált ki egy személyesebb megszólítás, 

akár egy odaillő kép csatolása, mint a formaszövegeket rutinból megosztva várni az aktivitást.  

A mi adminisztrátori kezünkben vannak a hallgatói szakos csoportok is, melyet sikeresen 

letisztítottunk mindenféle felesleges, nem kollektíven mindenkit érintő információtól és ezen 

üzenetek áramlásához létrehoztunk az ELTE PPK HÖK Egyetemi Élet nevezetű csoportot, 

ahova bármilyen magántanárkereséssel, lakótárs hirdetéssel és további egyéni kérdéssel 

fordulhatnak hallgatótársaikhoz, akiknek erre igényük van. Egy hónap alatt több mint 500 hallgató 

lett a tagja és sikeresnek mondhatjuk az oldallal szánt célunkat. 

A korábbi tapasztalatokat figyelembe véve szeretnénk fellendíteni az Instagram oldalunkat, 

személyesebbé tenni a hallgatók számára. Az elmúlt 2 hónapban +300 követővel rendelkezünk, 

immáron 1225-en érdeklődnek az események és történések iránt, és nem csak a Facebook oldalt 

tekintik hivatalos és hihető forrásnak.  

Minden posztunkban szeretnénk Róluk képeket kitenni és ezzel érzékeltetni a hallgatói 

közösségi életet. A #ppkaroundtheworld hasthtaget továbbra is népszerűsítjük, és mivel napi szintű 

kezelés alatt áll a fiók, egyik admin sem marad le egy-egy elküldött képről, melyet megoszthatunk 

az oldalon.  

Szeretnénk kvíz napokat tartani, amikor a hallgatók interaktív módon, szavazások útján 

tippelhetnek meg egy-egy témakörben válaszokat és erőforrásainkból adódóan akár 

nyereményjátékokat is generálni.  

Terveink közt szerepel, hogy egy-egy napra átadjuk az irányítást egy kiválasztott hallgatónak, aki 

közvetítheti a napját az egyetemen. Milyen órái vannak aznap, melyik épületben, kikkel van együtt, 

hogy érzi magát ebben a közegben, mit üzenne a követőknek, stb. 

A Perspektíva továbbra is újdonságokkal rukkol elő az ELTE PPK HÖK honlapján, igény 

szerint persze népszerűsítjük minden rendelkezésünkre álló felületen is. Azonban szuper lehetőség 
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lenne a Főszerkesztő asszonynak, ha kitörhetne a honlap adta korlátokból és saját weboldalt 

kezelhetne a jövőben.  

A bizottság hatalmas részét képezi a mediagroup referense és a mögötte álló csapat. Ennek 

összetartása, továbbképzése és fellendítése a legfőbb feladatunk idén. Szeretnénk több csapatépítő 

programot szervezni ennek a társaságnak, hiszen a jelentkezés meghirdetése után több új tagra 

számítunk, akiknek új lesz ez a közeg és szerintünk a régebb óta a csapatot erősítő tagoknak sem 

ártana egy kis frissítés. Szeretnénk egy szakmai napot szervezni, melynek keretein belül az alapoktól 

kezdve megtanítjuk a fontosabb tudnivalókat a rendezvény/bulifotózással kapcsolatban és 

természetesen megismerkedhetnek egymással. Kreatív fotózási illetve videózási feladatokkal 

készülnénk arra a napra, visszahívva az alapító tagokat is természetesen. Szeretnénk egy stabil stábot 

kialakítani, akikkel kérés nélkül együtt tudunk dolgozni, és egy gólyatábort illetve gólyahetet is 

gördülékenyen levezényelni.  

A jövőben is szoros együttműködésben kívánunk lenni az ELTE HÖK Kommunikációs 

Bizottságával, valamint az ELTE Online csapatával is szeretnénk többet együtt dolgozni és 

lehetőséget adni a mediagroup csapattagjainak is feléjük nyitni.  

 

 

Zsolnai Dorottya 

Kommunikációs Bizottsági elnök 
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Külügyi Bizottság elnöke 

 

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 a lehetőségeikkel, valamint több olyan program 

és esemény szervezését is szorgalmazzuk, melyek erősítik a kapcsolat kialakulását, megerősítik a 

külföldi hallgatók karon betöltött helyét és növelik a PPK-sok mobilitással kapcsolatos 

érdeklődését. 

 

Nemzetköziesítés 

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

teljesképzésnek (ELUP- English Language University Psychology Programme) köszönhetően 

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

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

nyújtani a számukra elérhető ösztöndíjakról, különböző cserelehetőségekről és egy olyan 

közösséget biztosítani számukra, amelyben szívesen töltik el Karunkon azt az egy, három, vagy akár 

öt évet. 

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

kapják kézhez. Továbbá fontosnak tartjuk akár a 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 

két éve a Tanulmányi Bizottsággal együttműködve sikerült megalapozni, ugyanis a magyar hallgatók 

számára is elérhető lett angol nyelvű tárgyakat látogatni, ELUPos/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 évben volt az 

első ilyen lehetőség, mely útjára indította ezt a kezdeményezést. Idén több alkalmat biztosítanánk, 

hogy az ehhez hasonló események kifejlődhessenek, színvonalassá váljanak és sok emberhez 
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eljussanak, ehhez pedig a Rendezvényszervező 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 az Erasmus 7 helyett most 

megrendezésre kerül ELTE Feszt, amin a diákok előadások keretében megismerkedhetnek a 

pályázás menetével, beszélgethetnek olyan PPK-sokkal, akik már voltak külföldön vagy Erasmus, 

vagy Campus Mundi ösztöndíjjal, és itt is népszerűsítik az ESN-t, mint segítő szervezet a külföldi 

tartózkodás alatt. Valamint szeretnénk készíteni egy ábrát, amin egyértelműen látszik az Erasmusra 

való jelentkezés menete lépésről lépésre, ezzel a vizuális eszközzel megkönnyítve a jelentkezők 

dolgát. 

A hallgatók mobilitásra való ösztönzésének egyik eszközének gondoljuk a más, ezen alapuló 

szervezetekkel való együttműködést, így tervezzük az AISEC-kel való közös munkát, melynek 

keretében a külföldi szakmai gyakorlatot népszerűsítenék az egyetemen, előadásokat tartanának, 

vagy a hírlevelekben küldenénk ki információt róluk. 

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

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

vesszük fel a kapcsolatot és adunk lehetőséget egy egyhetes kiutazásra. Három éve Hollandiába, két 

éve pedig Németországba tettünk sikeres kiutazást. Idén a tervek között szerepel Németország 

(Berlin), valamint Lengyelország mint lehetséges desztináció, valamint az egyetemre látogató 

külföldi hallgatók miatt Franciaország és Finnország is. Tapasztalat szerint akár ez az egy hét is 

meggyőző lehet az Erasmus megpályázásához vagy a Mentorkörhöz való csatlakozáshoz, hiszen 

személyesen élik meg milyen is kitekinteni a világba, és előmozdítja mobilitási kedvüket. 

Kiemelt célunk az International Class Representative rendszer megfelelő kiépítése. Ennek 

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

illetve közösségi életüket érintő döntések meghozatalába, hogy az évfolyamképviselők által 

értesüljünk a nemzetközi hallgatók igényeiről és javaslataikról, illetve ezáltal a Kar vezetőségével 

együtt javítani tudjuk a hallgatók tanulmányi légkörét. Ebben a félévben már vannak olyan diákok, 

akik korábban hallottak a Class Representative-okról, és szeretnének jelentkezni, de ők kis számban 

vannak jelen. Szeretnénk továbbra is együttműködésre és arra bátorítani nemzetközi 

hallgatótársainkat, hogy hallassák a hangjukat és tegyék kellemesebbé a tanulmányi környezetüket. 

Mentorprogramunkat, mely tovább segíti az integrációt, szeretnénk kiterjedtebb formában 

megjeleníteni. Továbbra is szorgalmazzuk a teljesképzésüket itt töltő külföldi hallgatók számára, 



Elnökségi program 2019/2020. 

22 

 

hogy mentorrá váljanak és így magyar mentoraink mellett önkéntesként keressenek megoldást 

mentoráltjaik tanulmányi vagy magánjellegű problémáikra. A nemzetközi mentorok száma lassan, 

de növekszik. Valamint a képzést kibővítenénk (egy alkalomról háromra), hogy több 

információval rendelkezzenek az új tagok, és egy átfogóbb képet kapjanak az ESN működéséről és 

felépítéséről.  

Valamint növelnénk az aktivitást az Instagramon is, hogy a magyar hallgatók is tisztában 

legyenek az eseményekkel és lehetőségekkel. 

 

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. 

Továbbá szorgalmazzuk az Animátori Körrel való szorosabb együttműködést, és a közös 

programok szervezését.  

Szeretnénk egy együttműködést létrehozni a PPK és a Randstad között, hogy a hallgatók 

elsajátíthassanak önéletrajz technikákat, és megtanulják, hogyan legyenek meggyőzőek egy 

állásinterjún. 

 

 

Pásztor Katalin 

Külügyi Bizottság elnökjelölt 
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Rendezvényszervező Bizottság 

 

A Rendezvényszervező Bizottság alapvető célja a közéleti rendezvények biztosítása a kar 

hallgatói számára. Mivel a PPK számtalan különböző érdeklődésű diákot tud magáévá, ezért 

számunkra is kiemelt fontosságú a lehetőségek diverzitása, szeretnénk azt elérni, hogy szaktól és 

kortól függetlenül mindenki megtalálja a maga programjait. 

Ennek biztosítása érdekében az események folyamatos sorozatát tervezzük fenntartani, hogy 

akár heti rendszerességgel lehessen részt venni mind már stabilan futó, bevált programjainkon, 

mind még kiforratlan, szárnyaikat próbálgató lehetőségeken. Előbbieket erős szervezői 

hátterüknek és már-már állandónak minősülő közönségüknek köszönhetően hagyomány szinten 

kezeljük a karon, rendkívül fontosnak tartjuk jól bevált eseményeink fenntartását. Emellett viszont 

teret szeretnénk adni új lehetőségeknek is, amik a hallgatók igényei alapján kiaknázatlan rést 

jelentenek, szeretnénk ösztönözni a diákokat, hogy segítsenek ötleteikkel a PPK-t egy olyan karrá 

tenni, ahol meghalljuk a hangukat és segítünk megvalósítani ötleteiket. Utóbbi verzió példájaként 

szervezés alatt áll egy színjátszó kör, illetve egy képzőművészeti-kiállító programsorozat 

létrehozása. Terveink között szerepel más karokkal és egyetemekkel való együttműködés 

kialakítása, pl. testvérkari identitásunk megerősítése a BME-VIK-kel. 

Ahhoz, hogy igazán a diákok igényeire szabjuk kínálatunkat, a velük való kommunikációt 

szeretnénk felmérni, közvéleménykutatások, igényfelmérések segítségével. Bizottságunk szorosan 

együttműködik a Kommunikációs Bizottsággal, melynek eredményeképpen több felületen 

(plakátok, social media) is tudunk tájékoztatást nyújtani a kar programjairól. PPK Events Facebook 

oldalunk továbbra is egy elsődleges felület mind a konkrét közéleti események, mind hóeleji 

programajánlók összegyűjtésében és megosztásában. Emellett óriási segítség bizonyos 

programoknál a hallgatókkal való közvetlen kommunikációban. 

 

Hagyományos programok 

Ezek a programok arra hivatottak, hogy az újonnan felvett hallgatókkal megismertessék a „PPK-

-s életérzést”, biztos pontként szolgálnak ahhoz, hogy a diákok ne az elveszettség érzésével 

kezdjenek egyetemi éveikbe. Amellett, hogy ezeknek az eseményeknek biztos helyet tartunk fenn 

rendezvényes naptárunkban, igyekszünk évről-évre fejleszteni őket, hogy minél többet adjanak a 

hallgatók számára. 

Hagyományos programjaink zászlóshajója a gólyatábor, melyre évek óta töretlen lelkesedéssel 

jelentkeznek a friss gólyák. Táborunk híres minőségi szervezéséről, szívesen dolgoznak velünk 

mind a szolgáltató cégek, biztonsági cégek, táborvezetők. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy az 
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ELTE-n az egyik legnagyobb szervezői stábbal rendelkezünk, akiknek számtalan kompetenciáját 

felhasználjuk ahhoz, hogy a hallgatónak minél széleskörűbb, szórakoztatóbb és hasznosabb 

programtervet állítsunk elő, különös tekintettel arra, hogy a legtöbb gólyának ez az első kapcsolata 

az egyetemi élettel és a PPK-s identitással. Ebben a tanévben is a megszokott színvonalat tervezzük 

hozni, néhány kisebb átalakítással, melyet az előző tábor tapasztalataiból szűrünk le. 

A gólyatábor folytatásaként szeretnénk megtartani a gólyahetet is, ahol azok a hallgatók is részt 

vehetnek, akik valamilyen oknál fogva nem tudtak gólyatáborba menni és ezzel ők is 

integrálódhatnak a kar életébe. Számos programmal készülünk, beiratkozó napjainkat különböző 

játékokkal, önszerveződő körök bemutatkozásával, alkalmi eseményekkel egészítenénk ki, illetve 

meghatározott tematikára fűznénk mind a HHH túrát, városismereti napunkat, chill napunkat és a 

szemeszternyitó karibulit is.  

Gólyabálunk minden évben az egyik legnagyobb eseményünk. Ebben a tanévben az összes 

ELTE-s kar közösen tartja ezt a szép alkalmat, elsődleges célünk a karok közötti kapcsolatépítés, 

minőségi szórakoztatás, természetesen az egyes karok identitásának megőrzése mellett. Utóbbira 

lehetőség lesz egy, a különböző karok mentorait, animátorait felvonultató táncprodukció is, mely 

hagyománynak számít a PPK-n. 

Havi rendezésű karibulijaink továbbra is kiemelt szerepet kapnak a hallgatói integráció 

szempontjából. Tematikus eseményekkel tervezzük bevonzani a résztvevőket, illetve minőségi 

zenével, nyereményjátékokkal, külön kis programokkal (pl. karaoke, UV festés) törekszünk a minél 

jobb élményre.  

Tavasszal rendezendő Felező Bálunkkal idén is lehetőséget szeretnénk adni az ünneplésre 

azoknak a hallgatóknak, akik képzésük felénél járnak, illetve mindenkinek aki érdeklődik az 

esemény iránt. 

A Kari Napokat illetően szeretnénk megtartani az előadásos-workshopos formátumot, a 

diákok számára releváns és hasznos témákat feldolgozva, illetve idén szeretnénk valamilyen 

kulturális programot is hozzácsatolni akár lezárásként (pl. koncert). 

 

Kultúra 

Kulturális programjaink állandó népszerűségnek örvendenek a karon, ezért ezeket a 

rendezvénynaptár fix pontjaiként szeretnénk továbbvinni. A PPQ minden alkalommal teltházas, 

ezért továbbra is megfelelő helyszínt keresünk annak, hogy minél több hallgatót érjen el az igazi 

kocsmakvíz élmény. Mindkét félévben tervezünk mind Zenés Estet, Verses Estet, pályázati 

támogatással pedig Gasztro-kultúrát, illetve Bor- és Sörkóstolót is, illetve a Lélek Filmek havonta 

biztosít közös filmnézős élményt a résztvevőknek, melyet aztán beszélgetés követ. Színházi 
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kapcsolatainkat ápolgatva továbbra is nyitva állna a lehetőség a PPK-s hallgatók számára a 

kedvezményes jegyvásárlásra különböző előadásokra, illetve tervben a már említett színjátszó kör 

és képzőművészeti kiállítás szervezése is. Társas Estjeinket is töretlen lelkesedéssel szervezzük a 

játszani kívánók számára. 

 

Sport 

Szeretnénk elérni, hogy „a legsportosabb Kar”-ként emlegetett PPK programkínálatában 

felérjen a névhez. Mind a passzív sportokat szeretnénk népszerűbbé tenni (pl. közös meccsnézés), 

mind kifejezett aktív programok szervezésével szeretnénk a hallgatókban elültetni, vagy 

fenntartani a mozgás örömét. Tervben van egy kocsmasport-bajnokság indítása, illetve a 

hallgatók egyéni sportaktivitásának kiemelése nyereményjátékok szintjén, Instagramos hashtagek 

segítségével. Természetesen továbbra is támogatjuk a részvételt az 5vös5km, Éjszakai Sport, Dunai 

Regatta egyetemi sportrendezvényeken, valamint igyekszünk minél széleskörűbb tájékoztatást 

nyújtani a karon, egyetemen jelenlévő lehetőségekről. Szeretnénk indítani kevésbé „hivatalos”, 

közvetlenebb közösségi eseményeket is, mint kidobósmeccsek, számháború, Capture The Flag, 

etc. Ezek mellett több lehetőséget adnánk a PPK saját sportjának tartott kviddics gyakorlására is. 

 

Animátori kör 

Az Animátori Kör az ELTE PPK HÖK támogató és utánpótlás szervezete. Feladata a kar 

közéleti szervezése, tagságot bárki szerezhet, aki a jelentkezés meghirdetését követően elküld egy 

motivációs levelet a Rendezvényszervező Bizottság részére, illetve annak tagjaival részt vesz egy 

személyes elbeszélgetésen, majd elvégzi 12 alkalmas képzésünket, végül pedig részt vesz félévzáró 

Vezetőképző Táborunkban és egy újabb elbeszélgetésen. Az óriási érdeklődésnek köszönhetően, 

felső kapacitásunkat feszegetve 130 fő jelentkezését fogadjuk el ebben az évben, várólista 

vezetésével. Az aktív animátori státuszban maradás feltételét évi három elvállalt munkáról négyre 

szeretnénk növelni. 

Animátor koordinátori tisztségbe idén is a körön belül pályáztattuk meg, a leadott 

jelentkezések alapján a tagok szavaztak, a többségi preferenciát pedig a HÖK ajánlásként kezelve 

elfogadta. Ezt a pályázási rendszert szeretnénk évente megtartani. 

A kör célja egy erős hallgatói közösség kiépítése, régi-új hallgatók integrálása, illetve a 

karon zajló bárminemű rendezvény és program kitalálása, lebonyolítása.  

Animátori képzésünk idén is kiemelt figyelmet kap, az évet egy képzésfejlesztő alkalommal 

szeretnénk indítani, illetve tervezzük egy állandósított Szervezetfejlesztő Kör létrehozását, ami a 

képzés és a programok minőségi fejlődését hivatott szolgálni. A tavaly nagy sikernek örvendő „Élet 
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a Körben” képzésünket szeretnénk idén is felvenni a repertoárba, szeretnénk a tanulmányi és 

külügyes alkalmakat a HÖK szervezetét bemutató képzéshez hozzácsatolni, a felszabaduló alkalmat 

pedig valamilyen hasznos, képződő animátoraink készségeit fejlesztő tananyag-egységet átadni (pl. 

időmenedzsment, konfliktuskezelés, csapatépítés, etc.). Emellett idén is szeretnénk energiát 

fordítani képzéstartóink és képzéscsoport-vezetőink megfelelő és szakszerű felkészítésére. 

Szervezeti átalakulásunk megtörtént kisebb körök létrejöttével, amik különböző rendezvényes 

feladatköröket látnak el (pl. PPQ Kör – a pubkvízek szervezői, DeKör – a kari rendezvények 

dekorációit biztosító egység, etc.). Mivel most indul konkrét működésük, szeretnénk minél 

könnyebb és mindkét oldalról hasznos együttműködésben dolgozni velük, illetve támogatni a 

további születő egységeket. 

Évünket szokás szerint Vezetőképző táborral zárnánk, ahol különös figyelmet fordítanánk 

szekcióink összeállítására – az előző évek tapasztalatai alapján bizonyos szekciókból kettőt is 

kellene indítani, míg másoknál találhatunk hasznosabb tananyagot. További tradicionális 

elemekként idén is rendeznénk a képződők számára bemutatkozást, minitábort, 

megvendégeléseket, és Avatást. Kiválasztási folyamatunkat és elbeszélgetésünket pedig az előző 

évek tapasztalataira alapozva minél objektívebben és minél több releváns véleményre alapozva 

szeretnénk megejteni. 

Idősebb animátorok továbbképzését illetően szeretnénk újraképző, vagy továbbképző 

alkalmakat létrehozni, mely során korábbi, releváns munkaterületen dolgozó animátorok segítségét 

kérnénk. Emellett szeretnénk új struktúra szerint egységesíteni Veterán kiválasztási 

rendszerünket, melyet felmenő rendszerben tervezünk bevezetni. 

A Kör mentalitását illetően szeretnénk megerősíteni a közösség és az alapvető jóindulat, 

segítőkészség érzését a tagokban, valamint célunk egy elfogadó, ám fejlődést elősegítő, őszinte 

felelősségvállalási kultúra kialakítása. 

 

 

Baán Lolita 

Rendezvényszervező Bizottság elnökjelölt 
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Tanulmányi Bizottság elnöke 

 

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 egy átfogó, érdekképviseleti részre és három szakterületi csoportra lehet 

osztani. Ezek, a Delegált Kör, a tudományos és tehetséggondozás ügyei, illetve a tanárképzés. 

 

Érdekképviselet 

A hiteles és gyors információáramlás érdekében továbbra is szeretnénk fenntartani a szoros 

együttműködést a Tanulmányi Hivatal munkatársaival. A kari vezetéssel a folyamatos 

kapcsolattartást fenntartanánk, karunk érdekeit az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 

bizottságaiban a következőkben is képviselnénk. A PPK Hallgatói Önkormányzatának többi 

bizottságával továbbra is rendszeres egyeztetéseket és részletes megbeszéléseket tartanánk a 

szakterületek közös érintőpontjai és a folyamatos tájékoztatás érdekében. 

Nyár elején lényeges változás történt a térítési és szolgáltatási díjak megszabásában, mely a 

korábbi PPK-s gyakorlattól jelentősen eltér. Emellett a szakokhoz kapcsolódó határidők és egyéb 

fontos közlendők (pl. tanulmányi ösztöndíjszámítás eredménye), események közvetítésére a 

későbbiekben is számítunk a Kommunikációs Bizottság segítségére. 

 

Delegált Kör 

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 az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő 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 sikerült 

majdnem minden szakra és évfolyamra kiterjesztenünk a rendszert, a továbbiakban célunk a PPK 

teljes képzési kínálatát lefedni. 

Néhány éve készült el a Delegált Kör Facebook oldala, melyet az elmúlt időszakban sikerült 

fellendítenünk. Az oldallal egyre több hallgatót tudunk elérni a közlendőinkkel, valamint a nyáron 

bevezettük a #delegált keresőszavat. Ezzel a SzHÉK-esek és delegáltak jelezni tudják posztjaikban, 

hogy az általuk közvetített információ hiteles forrásból származik, ezzel kivédve a téves 

információk elterjedését. 

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

megfelelően tudjuk tájékoztatni őket a lehetőségeikről, továbbra is bíztatjuk delegáltjainkat, hogy 

látogassanak vissza volt középiskoláikba. Ehhez idén az egyetemi központi rekrutációs program is 

segítséget nyújt. A delegáltak az esemény keretein belül népszerűsítik a szakokat, a kari közéleti 

tevékenységeinket és elmesélik, hogy miért érdemes a PPK-t választani. 

Egy éve a Kommunikációs Iroda vette át az Educatio és a nyílt nap szervezését, akikkel 

produktív együttműködésre törekszünk a rendezvények lebonyolításakor. A Gazdasági Bizottság 

közreműködésével szeretnénk az Educatio kiállításra PPK-s reprezentációs anyagokkal készülni, 

mellyel a kari identitásunkat erősíthetjük az ELTE standjánál. 

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 és Pályaképünk nem csak tanulmányi, hanem közéleti lehetőségeket is bemutatnak. 

Az animátori képzésben továbbra is szeretnénk bekapcsolódni, és ismertetni a képződőkkel a 

legszükségesebb tanulmányi tudnivalókat. 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. 

Az egyetemi élet könnyítése érdekében tervben van egy tanulás módszertani képzéssorozat 

elindítása. Interaktív foglalkozások keretében olyan témaköröket szeretnénk körbejárni, mellyel 

nem csak tanulmányi jellegű, de az egyetemi boldoguláshoz szükséges hasznos tudást és gyakorlatot 

tudunk átadni. Ezt a programot nem csak delegáltak, vagy a kari közéletben aktív résztvevők 

számára szeretnénk megszervezni, hanem nyitottá tennénk minden érdeklődő PPK-s 
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hallgatónak. A képzésalkalmakat a témában jártas és kompetens delegáltak segítségével 

bonyolítanánk le. 

 

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 hallgatóhoz 

eljuttatni a tudományos jellegű pályázatok és programok felhívását, 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 ezen felül 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. 

Ezen felül célunk, hogy a tudományos referensünk személyében egy hidat képezzünk az intézeti, 

tanszéki kutatócsoportok és a hallgatók között. A PPK nagy hangsúlyt fektet a tudományos életre, 

így amennyiben sikerül az érintett oktatókkal közös nevezőre jutnunk, szeretnénk népszerűsíteni a 

kutatócsoportokba való csatlakozási lehetőségeket a hallgatók körében. Úgy gondoljuk, hogy ezzel 

a lépéssel a Tudományperspektívát, a HÖK saját ISSN számmal rendelkező folyóiratát is 

népszerűsíteni tudjuk a publikálás felé érdeklődők körében. Amennyiben elég pályamű érkezik be 

a kötet kiadásához, a nyomtatott forma mellett online is szeretnénk közzétenni a kiadványt. 

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

Erőforrások Minisztériuma által támogatott Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatot. 

Tavasszal sikerült a tavalyi programunkban leírt változtatás szándékainkat kidolgozni és átvinni a 

felelős szerveken, azonban a nyári bírálási időszakban ismét megfogalmazódott bennünk néhány 

módosítási javaslat. A pályázati kiírás néhány pontját egyértelműbbé szeretnénk tenni, hogy segítsük 

a pályázatok leadási folyamatát. 

Továbbra is szorosan együttműködünk az ELTE HÖK Tudományos Bizottságával, 

lehetőséget biztosítva az egyetemi szinten támogatott tehetséggondozási programok és pályázatok 

kibontakoztatására. 
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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 a karunk szervezésében valósul meg. 

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 hetekben újonnan átalakult Pedagógusképzés Egyeztető 

Testületi ülésein Karunk is képviselteti magát, ahogy a szintén új köntösbe öltözött 

Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanácson (korábban Tanárképzési és Tanár-

továbbképzési Tanács) 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, valamint 

egyéb színes programokkal hozzák közelebb egymáshoz a tanár szakos hallgatókat. 

 

 

Fábián Fanni 

Tanulmányi Bizottság elnökjelölt 
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PersPeKtíva  

 

A PersPeKtíva kari újság, hallgatóktól hallgatóknak. Célunk a tájékoztatás és a szórakoztatás, 

sporttudósításoktól a verseken át a receptekig minden hallgatókat érintő témával foglalkozunk. 

A 2019 szeptemberi igényfelmérésből kitűnt, hogy válaszadók többsége nem olvassa 

rendszeresen a Perspektívát, ezen tervezünk változtatni. A mintát torzítja ugyan, hogy rengeteg 

gólya kitöltötte, akik csak ezután fognak behatóan foglalkozni a kari élettel- reméljük, a PersPeKtíva 

elnyeri majd a tetszésüket. Legnépszerűbb cikkeink az élménybeszámolók, majd a szakmai cikkek 

és az interjúk, végül pedig a receptek voltak. Igény a pszichológiával kapcsolatos cikkekre, 

tanulmányi információkra, irodalomra, ajánlókra van leginkább, interjúkat hallgatói 

szervezetek tagjaitól, random hallgatóktól és oktatóktól várnak. Új műfajunk, az Érintő rovatba 

tagolódó tudósítások a kari programokról szintén több embert mozgatnak meg, mint eddig 

megjelent cikkeink. Kérdés volt továbbá az online újsághoz való hozzáállásuk, melyre kivétel nélkül 

pozitív visszajelzés érkezett. Emellett szeretnénk félévente egy, a legnépszerűbb cikkeinket 

összefoglaló számot megjelentetni. 

Eredetileg 8 rovattal dolgozunk. Legaktívabb rovataink közé tartozik az Érintő, a kari 

események és hírek helye, a Cheap-etke olcsó, kipróbált recepteket kínál, Kult-Óra a budapesti 

szórakozási, étkezési és egyéb lehetőségeket hivatott bemutatni, a Lélek-Zet a hallgatók verseit, 

novelláit jelenteti meg, a Sport pedig a kar sporteseményeiről tudósít.  Emellett A Szak-Mai a 

hallgatók érdekesebbnél érdekesebb kutatásaival, szakmai élményeivel foglalkozik, valamint 

előfordulnak angol cikkek és rejtvények is.  

Legújabb kísérleti rovatunk az Illyés Sándor Szakkollégiummal közös Meccéspontok lesz, ahol 

tudományterületek találkozásáról és érdekes programokról olvashatnak majd. Az igényfelmérés 

tanúsága szerint ez iránt is érdeklődnek hallgatók, a PersPeKtíva pedig szeretne platformot nyújtani 

az eddig blogként üzemeltetett oldalnak. A szakkollégium közösségi eseményeiről szóló cikkek 

továbbra is a blog hatáskörében maradnak majd, de a kar többi hallgatóját is érintő konferenciák, 

programok az újságban jelennek meg. 

Új kísérleti, havi rendszerességű projektünk a vers-fotó pályázat. PPK-sok versei jelennének 

meg PPK-s fotósok képeivel. Felváltva kellene hol a vershez képet küldeni, hol a képhez verset 

írni, ezeket pedig honoráljuk és posztoljuk. A műveket az adott havi pályázat szerzője/fotósa 

bírálná, aszerint, mit látna szívesen írása/képe mellett.  

Továbbra is a Kazynfóval várjuk a PPK gólyáit, mely jövőre reményeink szerint merőben új 

formát kap majd: gazdaságosabb, praktikusabb A6-os formátumban, vagy teljes egészében online, 

QR kóddal jelenne meg. A tartalom szempontjából a Delegált Kör segítségével végzett 
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aktualizálásokon kívül új feladatunkká tennénk a kiadvány szűkebbre vételét, a szöveges 

információkat pedig ahol csak lehet, felváltanák esztétikus, érthető infografikák. 

Hasonló változásokat tervezünk az Edukációra megjelenő PályaKépünket illetően is: a QR 

kódos rendszert itt még hasznosabbnak jósoljuk, ráadásul az esemény időzítése miatt az 

eredmények is értékelhetőbbek lesznek.  

Mivel a hallgatói lapok szerkesztőségei egyfajta közösségként is funkcionálnak, célunk ezt az 

érzést tudatosítani a tagokban is, gyűlésekkel, illetve a későbbiekben akár csapatépítő programokkal. 

Egyelőre örülnénk pár nagy közös összeülős brainstormingnak is. Az új tagok felvételi folyamata 

során, a személyes beszélgetésekkor tisztán látszódott, mennyire kreatív és lelkes emberekről van 

szó- ezt a vonalat kívánjuk tovább erősíteni.  

A Tudatos Ifjúságért Alapítvánnyal és a Tőled Hallottam Ifjúsági Magazinnal közös laza 

együttműködésnek köszönhetően szerkesztőségi tagjaink belátást nyerhetnek a sajtóvetítések 

világába. Ebből a kollaborációból sok szórakoztató ajánlóra számítunk.  

 

 

Zelena Dorina Lilla 

PersPektíva főszerkesztőjelölt 
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Összegzés 

 

A felsorakoztatott elnökjelölti programok megvalósításával arra törekszünk, hogy a Kar 

hallgatóinak megfelelő lehetőségeket teremtsünk nemcsak tanulmányi, hanem közösségépítési 

téren is. Szeretnénk, hogy a tanulók a lehető legoptimálisabb körülmények közt tölthessék egyetemi 

éveiket, megkönnyítve az információáramlást, eligazodást.  

Fontosnak tartjuk, hogy tájékozódjanak az aktuális szociális és tanulmányi hírekről, és a 

lehetőségek tárházából válogatva találják meg a számukra legkedvezőbbet. Lényeges erőfeszítés 

hárul a közéleti tevékenységek fenntartására, fejlesztésére is, hiszen humán beállítottságú karként 

elengedhetetlen a hallgatók közti barátságos kapcsolati háló létrejöttének gördülékennyé tétele. 

A választáson induló elnöki csapatom kellő motivációval és szakmai felkészültséggel néz az 

említett célok elébe, és törekedni fog azok közös megvalósítására. 

Kérjük hallgatótársainkat, hogy szavazataikkal támogassák csapatomat, hogy a nekik 

megszavazott bizalommal foghassanak neki céljaink valóra váltásához. 

 

Köszönjük a megtisztelő bizalmat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


