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„Ha nem tudsz repülni, hát fuss. Ha nem tudsz futni, hát 
gyalogolj. Ha nem tudsz járni, hát mássz. Bármit is teszel, 
nem állhatsz meg: menned kell az utadon előre.” 

 
Martin Luther King 
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Bemutatkozás 
 

Diczkó Dalma vagyok, jelenleg Pszichológia mesterképzésen tanulok Klinikai és 

egészségpszichológia szakirányon. 2017 óta vagyok hallgató az egyetemen, az alapdiplomámat is itt 

szereztem meg. Nyíregyházáról érkeztem a fővárosba, ott a Nyíregyházi Krúdy Gyula 

Gimnáziumban tanultam, egy sikeres érettségi után pedig nem volt számomra kérdés, hogy itt 

szeretném elvégezni felsőfokú tanulmányaimat. Már a gimnáziumi tanulmányaim alatt is folytattam 

közösségi életet, az ottani Diákönkormányzat tagja voltam egészen 6 éven keresztül. Ezt a fajta 

közösségi életet mindenképpen folytatni szerettem volna az egyetemi tanulmányaim alatt is, ugyanis 

nem sok szaktársamat vagy hallgatótársamat ismertem, amikor ide kerültem. A Pedagógiai és 

Pszichológiai Karon azonban nagyon hamar megtanultam, hogy a szociális élet egy szerves része a 

kari mindennapoknak, ezért kérdés nélkül jelentkeztem az Animátori Kör képzésére. Az itteni 

tapasztalatok, a programok, illetve maguk az Animátorok egy olyan csodálatos évet adtak nekem 

gólyaként, amelyre a mai napig visszamosolygok. Ezalatt az egyetemi polgárság sok aspektusát is 

megtapasztalhattam, hiszen számtalan fejlődési lehetőség, de még több felelősség jött velem 

szemben, de mindig is szerettem a szélrózsa minden irányába nyúló tevékenységkört a magaménak 

tudni.  

A Hallgatói Önkormányzatba 2019. januárjában csatlakoztam, akkor esélyegyenlőségi 

referensként dolgoztam a Diákjóléti Bizottságban. Maga a feladatkör nem volt újdonság számomra, 

ugyanis gimnáziumi tanulmányaim során sok önkéntes szervezetbe csatlakoztam, ahol hasonlóan 

az itteni munkáimhoz, gyűjtéseket végeztünk, speciális szükségletű személyeknek segítettünk, 

illetve egyéb jótékonysági feladatokat láttunk el. Esélyegyenlőségi referensként betekinthettem 

abba, hogy a Hallgatói Önkormányzatok tagjai valójában milyen erős érdekképviseletet folytatnak 

a munkájuk során. Ennek során rengeteg olyan szervezettel megismerkedhettem az egyetemi és 

kari önkormányzatok mellett, amelyekkel hosszú távú együttműködést folytathattunk az ebben a 

tisztségben eltöltött pályafutásom során. Sikerült az akkori képződő Animátoroknak érzékenyítő 

képzést is tartanom, amellyel közelebb hozhattam őket a speciális szükségletű személyek világába, 

és olyan információkat adhattam át, amelyek mindenképpen segítségükre lehet a mindennapokban. 

Itt jött először a kezembe egy teljes program megszervezésének felelőssége, ugyanis különböző kari 

gyűjtések, illetve az akkorra már hagyománnyá vált Mindenki Segít Nap szervezése is az én 

kezemben volt. Emellett olyan diákjóléthez kapcsolódó feladatokat is elláttam, amelyek szintén a 

tisztségemből kifolyólag jártak, így például a rendszeres szociális támogatások elbírálása, vagy éppen 

bármilyen egyéb olyan tevékenység, amellyel segíteni tudtam a Bizottság munkáját. Természetesen 
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rengeteget ötleteltünk az akkori bizottsági elnökkel új programokról, lehetőségekről, és mindenről, 

amellyel folyamatosan fejleszteni lehet a munkánkat.  

Fél évvel ezután, 2019. májusában a bizottsági elnököm felkért a Diákjóléti Bizottság 

elnökének, amelyet gondolkodás nélkül elfogadtam. Számomra megtisztelő volt a felkérés, hiszen 

ez nem csak egyfajta visszacsatolás volt a munkám hatékonyságára, hanem egy újabb olyan 

munkakör, amelyben rengeteg személyes fejlődési lehetőséget láttam már akkor. Kiemelendő, hogy 

itt már olyan vezetési stratégiákat is meg kellett tapasztalnom, amelyek esszenciálisak voltak a 

munkám elvégzésére nézve, ugyanis egy egész bizottságért -amely az esélyegyenlőségi referensből 

és a pályázati referensből állt- feleltem, a munkájukat ellenőriztem, amellett, hogy elnökként 

rengeteg egyéb feladatom volt. A szociális alapú támogatások menedzselése, a bírálói bizottság 

felállítása és a tudás és információk átadása az én kezemben volt, emellett pedig a rendkívüli 

szociális támogatásokat és alaptámogatásokat is én ügyintéztem teljeskörűen, amely egy nagyon 

nagy precizitást és odafigyelést megkövetelő, széleskörű feladat volt. A munkám során mindig a 

hallgatói érdekeket tartottam prioritásnak, ennek mérten dolgoztam és harcoltam akár egyéni 

esetekért is. Bizottsági elnökként szorosan együtt dolgoztam az ELTE többi karának 

tisztségviselőivel, illetve az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottsággal, akikkel havi 

rendszerességgel voltak üléseink. Itt rengeteget tapasztalhattam más karok működéséről és arról is, 

hogy egy nagyobb, átfogóbb szervezet munkája hogyan is épül fel egy intézményen belül. A 

szociális alapú támogatások mellett a pályázati referenssel folyamatosan együttműködve alakítottuk 

ki a kari pályázatainkat is, amelyet tovább fejlesztve a Kari Ösztöndíj Bizottsággal együtt - amelynek 

tisztségemből fakadóan elnöke voltam- a hallgatóknak tettünk elérhetővé. Szerettük volna, hogyha 

a hallgatók az egyetemen, vagy az egyetem neve alatt folytatott, tanulmányaikon túlmutató 

tevékenységükért meg tudnának pályázni egy olyan támogatást, amely honorálja a múltbeli, vagy 

éppenséggel a jövőbeli munkájukat. Így minden félévben továbbra is pályázni lehetett a kari 

tudományos, kulturális és sport pályázatainkra, valamint a demonstrátori pályázatainkra is. Emellett 

fontosnak tartottuk, hogy a közéletért folytatott tevékenységért is megjutalmazzuk hallgatóinkat, 

ezért minden hónapban elérhetővé tettük az Egyszeri Közéleti Pályázatunkat, amelyet hallgatóink 

nagyon szerettek kihasználni. Ennek bírálása során mindig megfogalmazódott bennem, hogy 

mennyire szerteágazó programlehetőségek vannak nálunk, mennyi mindenen tudnak részt venni az 

itt tanulók, milyen sokszínűek is vagyunk itt a Pedagógiai és Pszichológiai Karon. A pályázatok 

mellett természetesen az esélyegyenlőségi referens munkáját is felügyeltem, akivel együttműködve 

megszerveztük a korábban már említett Mindenki Segít Napot, illetve rengeteg féle jótékonysági 

gyűjtést. Emellett a kollégiumi ügyekért is én feleltem, amennyiben a hallgatóknak szüksége volt 

bármilyen segítségre, mindig hozzám fordulhattak. Tisztségemből fakadóan a Hallgatói 
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Önkormányzat elnökségének is a tagja voltam, itt pedig megtapasztalhattam, hogy milyen fontos 

döntések vannak a kezeinkben nap, mint nap. Ez a tapasztalat rengeteget adott hozzá az 

Önkormányzatunk többi tagjának munkamegismerésében, hiszen a beszámolók során 

végighallgathattam, hogy egyes tisztségviselők milyen széleskörű feladatokat látnak el. Az 

elnökségünk visszatekintve a több, mint egy éves részvételemet, mindig a hallgatókat tartották 

szemük előtt, minden javaslat, döntés, vagy éppen ötlet az egyetlen prioritásunkat célozta meg: a 

hallgatói érdekképviseletet.  A Diákjóléti Bizottság elnökeként összefoglalva rengeteget tanultam 

arról, milyen is egy jól működő szervezet, és sikerült rengeteg olyan élettapasztalatot, valamint 

készséget elsajátítanom, amelynek megtanulása remélhetőleg minden aspektusban visszaköszön 

majd.  

Elődöm már a bizottsági elnökségem alatt kérdezte meg, mit gondolnék arról, hogy a 

következő választási időszakban elinduljak elnökként. Ez hatalmas meglepetést okozott nekem, de 

még nagyobb örömöt, ugyanis nem gondoltam volna, hogy valaha eljutok egy olyan magas 

tisztségbe, mint a részönkormányzati elnökség. Nagyon boldog voltam, és egy bizonyos ideig tartó 

mérlegelés és megfontolás után úgy gondoltam, hogy elfogadom ezt a felkérést. Jelenleg még 

mindig a Diákjóléti Bizottság elnökeként tevékenykedem, azonban remélem, hogy a választás során 

elnyerem hallgatóim bizalmát, és megszavaznak elnöküknek.  

 

Átfogó célok 
Nagyon fontos célnak tartom, hogy a jelenlegi járványügyi helyzetben különösképp 

erősítsük a hallgatók felé irányuló kommunikációnkat, hogy minden őket érintő ügyről és 

információról a lehető leghamarabb értesüljenek. Ebben nagy segítségünkre lesz a Kommunikációs 

Bizottság, akik több csatornán juttatják el a híreket a hallgatóinknak, felhasználva mind az 

Instagram, mind pedig a Facebook adta lehetőségeket. Ebben a tekintetben sokat fejlődtünk az 

elmúlt években, azonban úgy gondolom, hogy a tanulás és a tapasztalatok megszerzése sohasem áll 

meg, így az előbb említett bizottsággal együttműködve folyamatosan arra fogunk törekedni, hogy 

minél újabb és újabb lehetőségeket aknázzunk ki a jelenlegi online világban.  

Diákjóléti Bizottsági elnökként is fontosnak tartottam azt, hogy a transzparencia a munkánk 

minden aspektusában visszaköszönjön, hiszen ez az elsődleges bizalom szükséges ahhoz, hogy 

hallgatóinkat képviselni tudjuk. Ezt elnöki munkámba is tovább szeretném vinni, és lehetőség 

szerint fejleszteni azt, így az Ellenőrző Bizottsággal együtt dolgozva szeretnénk kidolgozni egy 

olyan platformot, ahol a hallgatóink a lehető legtöbb információt megkaphatják szervezetünk 

működéséről. Természetesen nagy hangsúlyt fektetünk külföldi hallgatóinkra is, akiknek szeretnénk 

minden őket érintő információt elérhetővé tenni.  
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A tanulmányi ügyekkel kapcsolatban eddig is nagy segítségünkre volt a szakos hallgatói 

érdekképviseleti rendszer, amely kapcsolatot teremtett a hallgatók, illetve a tanárok és a vezetés 

között. A rendszernek sikerült bizonyítania azt, hogy egy elengedhetetlen platformról van szó, 

hiszen nyitott kérdéseknél egy olyan segítség lehet a hallgatóinknak, amelyhez bármikor nyúlni 

tudnak, és biztosan választ is kaphatnak az esetleges felmerülő problémákra. Az érdekképviseleti 

rendszer mellett hallgatóink más helyeken, így az oldalunkon megadott E-maileken, vagy éppen 

Facebook oldalunkon is lehetőséget kapnak arra, hogy közvetlenül a tisztségviselőkhöz intézzenek 

kérdéseket. Elnökségem során szeretném, hogyha ezek a megkeresések minden tekintetben 

prioritást élveznének, hogy hallgatóink minél hamarabb a megfelelő információhoz juthassanak.  

Továbbra is szeretnénk a szombathelyi hallgatóinkkal megtartani a már jól kialakított 

kapcsolatot, amelyben a szombathelyi ügyekért felelős alelnökünk lesz segítségül. Fontosnak 

tartjuk, hogy a PPK-s identitást átadjuk számukra, és gördülékeny kommunikáció legyen a két 

képzési hely között. Elnökségünk tervében van, hogy Szombathelyre lelátogasson, hogy minél 

részletesebb képet kapjon az ottani működésről és arról, hogy milyen esetleges segítséget tudunk 

nyújtani számukra. Új lehetőségként adódott számunkra a pszichológusképzés elindulása 

Szombathelyen, amely egy rendkívül nagy előrelépés karunk életében. Ehhez kapcsolódóan 

szeretnénk továbbra is azokat a lehetőségeket megadni ottani hallgatóinknak, amelyeket budapesti 

hallgatóink is élvezhetnek, így például a képzéseket elérhetővé tenni, a kari életbe betekintést 

nyújtani. Ezt szombathelyi alelnökünkkel együtt szeretnénk továbbfejleszteni, felmérve az ottani 

igényeket és motivációt erre.  

Továbbra is szeretnénk, ha a PPK-ról egyre több középiskolás és gimnazista hallana, ezért 

ennek népszerűsítése különböző eseményeken, mint például az Educatio kiállítás, a helyzet adta 

lehetőségeket tekintve folytatódni fog. 

Fontosnak tartjuk azt is, hogy ne csak részönkormányzati, hanem egyetemi szinten tudnánk 

továbbvinni hallgatóink képviseletét, így természetesen az ELTE Hallgatói Önkormányzatával is 

szeretnénk megtartani az eddigi kiemelkedően jó kapcsolatunkat, amely lehetővé tette, hogy 

hallgatóink érdeke egyetemi szinten képviselve legyen. Ehhez kapcsolódóan természetesen 

szeretnénk a többi kar részönkormányzatával is együttműködni, a karok közötti barátságot 

fenntartani. Ez utóbbit elnökségem alatt különösen fontosnak tartom, hiszen ezáltal egy olyan 

közeget teremthetünk, amely gördülékenyen tud adott esetben segítséget nyújtani, új fejlődési 

lehetőségekkel szolgálni.  

Karunk közéletében az egyik legfontosabb szervezetünk az Animátori Kör, amellyel 

természetesen a Hallgatói Önkormányzat továbbra is szoros kooperációban kíván dolgozni, 

ugyanis a Kör Önkormányzatunk utánpótlásaként is szolgál, így fontosnak tartjuk az itteni allokáció 
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minél széleskörűbb megismerését. A Rendezvényszervező Bizottság elnökével, illetve az Animátor 

Koordinátorral szeretnénk egy még jobban és még hatékonyabban működő rendszert, amelyben 

az eddigi évek sikereit tovább dolgozva még több képzési lehetőséget, még több tapasztalatot tud 

adni a képződőknek. Mivel a képzések során olyan, karunkon nagyon fontos témákat érintünk, 

mint például a speciális szükségletű hallgatóinkkal kapcsolatos információk, a társadalmi 

felelősségvállalás, vagy éppen a rendezvényszervezés, szeretnénk ezt továbbra is fejleszteni, és még 

átláthatóbb tudást átadni képződőink számára.  

Természetesen úgy gondoljuk, hogy egy szervezet akkor tud a legjobban működni, hogyha 

az folyamatos fejlesztés és fejlődés alatt áll. Éppen ezért Önkormányzatunkban fontosnak tartjuk, 

hogy egymás tisztségének, munkájának, feladatának az átlátása prioritás legyen, ehhez pedig 

alelnökünk segítségével összetartásokat szervezünk, amikor is jobban megismerkedhetünk 

egymással. Erre nem csak a barátságosság és segítőkészség miatt van szükség, hanem annak okán 

is, hogy a szervezetben folyamatos az átalakulás, nagy fluktuációval rendelkezünk, így fontosnak 

tartjuk, hogy legalább félévente egyszer legyen lehetőségünk eltölteni egymással pár napot, 

különböző feladatok segítségével. Ahhoz továbbá, hogy ne csak egymással, hanem az ország többi 

egyetemén tanuló tisztségviselővel is megismerhessünk, szeretnénk az eddigi részvételünket is 

folytatni a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának vezetőképző alkalmain, hogy 

szakmailag is fejlődjünk, de közben nagy hangsúlyt fektessünk kapcsolatrendszerünk további 

kiépítésére is.  

Természetesen kihagyhatatlan elemnek gondolom azt, hogy a jövőben is szeretnénk mind 

a kar, mind pedig az egyetemi vezetőséggel szorosan együttműködni, és az eddig kialakított pozitív 

kapcsolatot tovább ápolni.  

Bízom abban, hogy a lehető legszéleskörűbb támogatást tudjuk nyújtani hallgatóink 

számára, és egy olyan érdekképviseletet jelentünk majd nekik, amelyhez mindig bizalommal tudnak 

fordulni. 

 

A járványhelyzet okozta változtatások 
A fent felsorolt program mellett fontosnak tartom megemlíteni, hogy a Hallgatói 

Önkormányzatunk megpróbál minél jobban hozzáilleszkedni a jelenlegi helyzet okozta 

változtatásokhoz. A Rendezvényszervező Bizottsággal szorosan együttműködve megpróbálunk 

olyan eseményeket létrehozni, amelyet az online térben is el lehet végezni, így például különböző 

otthoni sportolási, vagy éppen kulturális lehetőségeket is szeretnénk az érdeklődő hallgatók 

számára elérhetővé tenni. Az Animátori Képzések átstrukturálása egy jelenleg is folyamatosan 

tárgyalandó téma, hiszen semmiképpen nem szeretnénk, hogy az eddigi évek során felépített 
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népszerűség csökkenjen, ezért a Rendezvényszervező Bizottság elnökével és az Animátor 

koordinátorunkkal közösen összefogva egy új struktúra kialakításán szeretnénk elkezdeni dolgozni, 

ahol folyamatosan és gördülékenyen elérhetővé tudjuk tenni a hallgatóinknak ezt a népszerű 

képzéssorozatot. Természetesen főbb animátori rendezvényeink előreláthatólag elmaradnak, mégis 

úgy gondoljuk, hogy ebben a helyzetben is rendelkezésünkre állnak olyan lehetőségek, amelyekkel 

más fajta, rendhagyó programokat is meg tudunk szervezni. 

A helyzethez való hozzáilleszkedés természetesen azt is magában foglalja, hogy sokkal 

erősebben kívánunk kommunikálni hallgatóink felé, hogy az otthoni, online térben is 

megfoghatóvá, átláthatóvá váljanak az információk, mind tanulmányaikkal, mind egyéb 

kérdésekkel, felmerülő problémákkal kapcsolatban.  

 

Diczkó Dalma 
Elnökjelölt 
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Alelnök 
 

Az alelnöki tisztség betöltésével a Hallgatói Önkormányzaton belül feladatom egyik oldalról 

az elnök segítése, akár tapasztalataimmal, meglátásaimmal, akár pedig konkrét formában (pl. 

helyettesítés). A feladatom másik oldalát a Hallgatói Önkormányzatnak, mint szervezetnek az 

összefogása és tagjai hatékony együttműködésének támogatása adja. Az alábbi pontokat 

mind ezeket szem előtt tartva fogalmaztam meg. 

 

Átláthatóság  
Az átlátható működés érdekében a Küldöttgyűlések a során a tagok, az általam összegyűjtött 

és rendszerezett tisztségviselői beszámolókból követhetik a szervezet aktuális működését. A 

beszámolók leginkább formai javítása érdekében egy általános beszámolói sablont és az 

eddigihez képest bővített segédletet szeretnék megalkotni, hogy minden tisztségviselő egyszerűen 

és a megfelelő formátumban tudja tartalommal megtölteni a beszámolókat.  

A fogadóórákat továbbra sem szeretnénk elhanyagolni, azonban a jelenlegi járványügyi 

helyzet nem igazán adja meg a lehetőségét a személyes formának. A hallgatókkal való e-mailen 

túlmutató kommunikációt azonban fontosnak tartjuk, így a körülmények javulásáig egyfajta 

online – a fogadóórák mintájára – megalkotott lehetőséget szeretnénk biztosítani a 

hallgatóinknak, ahol adott szakterületi tisztségviselőnek tehetik fel kérdéseiket, oldhatják fel 

kétségeiket, akár pl. a szociális támogatással vagy tanulmányi nehézséggel kapcsolatban. 

Amennyiben a helyzet úgy hozza és lehetőségünk lesz rá, visszatérünk az irodai személyes 

fogadóórákra. 

Részben ehhez a ponthoz tartozik a személyes tér, az az a Hallgatói Önkormányzatunk 

irodájának rendezése. Az év eleji költözés majd márciusban indult karantén időszak nem adta 

meg a lehetőséget, hogy megvalósítsuk az ideális munkakörnyezetet. Ennek elérése mind az irodába 

betérő hallgatóknak, mind pedig az ott dolgozó tisztségviselőknek a javát szolgálná.  

 

Szervezetfejlesztés 
A szervezeti közösség kovácsolására hagyományosan tartott őszi csapaépítés idén a járvány 

következtében nem biztos, hogy megvalósul, de ha lehetőségünk lesz rá, akkor tavasszal ezt 

szeretnénk pótolni. Az addig fennálló időben tervben van, hogy felmérjük, hogy a 

tisztségviselőinknek saját véleményük szerint milyen téren lenne szükségük fejlődésre és 

remélhetőleg ezeket a véleményeket övezve a saját és ez eddigi években felhalmozott tapasztalattal 
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egy még átfogóbb és hatékonyabb programot tudunk majd létrehozni. Szeretném továbbá, 

ha a különböző Bizottságok tisztségviselői nem csak itt töltenének együtt időt, hanem év közben 

is lenne lehetőségük több kisebb, hol kötötteb, hol kötetlenebb feladatokat együtt megoldani 

egymás még jobb megismerése és a csapat együttműködésének fejlesztése érdekében. A cél ennek 

során az, hogy adott tisztségviselők ne csak saját bizottságukon belül tudjanak magabiztosan 

működni. 

Továbbra is fontosnak tartom, hogy a Hallgatói Önkormányzatunk tagjai ne csak a saját 

szakterületükkel legyenek tisztában, hanem annál globálisabb ismerettel is rendelkezzenek. 

Ezalatt értem mind a Hallgatói Önkormányzat teljes működésének, mind pedig az EHÖK, 

HÖOK, illetve kari és egyetemi szintű hivatalos szervezetek legalább alap szintű ismeretét. Ehhez 

minimum félévente szeretnék az új Hallgatói Önkormányzati tagoknak tájékoztatást tartani a 

fenti témában, anyagát pedig folyamatosan frissíteni és még érthetőbbé tenni. Ezt már ebben 

a félévben is meg szeretném valósítani, nagy valószínűséggel online formában.  

Egy szervezet működésének elengedhetetlen része a visszajelzés, melyre a lehetőséget saját 

tisztségviselőinknek is szeretnénk megadni hivatalosabb formában is. Így idén ősztől kezdve a 

Bizottságoktól szeretnénk kérni havonta egy kis összegzést/visszajelzést a szervezet 

működéséről és annak hatásáról saját munkájukra, feladataikra. Bízunk abban, hogy ennek 

köszönhetően még gördülékenyebbé tudjuk tenni a közös munkát. 

 

Kapcsolattartás Szombathellyel 
A mindenkori szombathelyi alelnökkel szeretnék nem csak személyesen én, hanem legalább 

elnökségi, de ha lehetséges egész Hallgatói Önkormányzati szinten jó kapcsolatot és 

együttműködést fenntartani. Fontosnak tartjuk, hogy ismerjük a szombathelyi kampuszon 

tanuló PPK-s hallgatók mindennapjait és esetleges problémáik megoldásában mi is részt tudjunk 

venni. Az eddigiekben kevés lehetőségünk volt a személyes találkozókra, de ha a helyzet engedi 

akkor szeretnénk Szombathelyre ellátogatni, ezzel is erősítve a köteléket. 

 

Belső kommunikáció 
A belső kommunikáció fejlesztését illetően, mivel a hivatalos levelezés is MS programon 

keresztül történik, ezt megragadva szeretnénk pl. naptár vagy egyéb kommunikációs felület szintjén 

is ebben a közegben fejlődni. A közös elnökségi naptár létrehozása már korábban is szóba került, 

hiszen így könnyebb lenne a hivatalos ülések és programok számon tartása, azonban a felület 

kidolgozás meg nem valósult meg, ennek megtalálása viszont továbbra is céljaim közé tartozik. 
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Ezen felül az offline térben, az irodán belül is szeretném megtalálni a megfelelő 

kommunikációt segítő lehetőségeket. 

 

Kassai József 
Alelnökjelölt  
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Szombathelyi ügyekért felelős alelnök 
 

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

hallgatók ügyeiben való közbenjárás, esetleges tanulmányi problémáikban való szívélyes 

segítségnyújtás, valamint a kar hallgatóiban felmerülő kérdésekre a lehető leggyorsabban a 

leginkább pragmatikus választ megtalálni, kifejezetten ebben a jelenlegi kaotikus vírushelyzeti 

időszakban.  

Szombathelyen célunk a Savaria Egyetemi Központon belül egy olyan hallgatói 

érdekképviselet létrehozása, melynek tagjaihoz a hallgatók bizalommal fordulhatnak és valóban a 

hallgatók érdekeit szolgálja. A jelenlegi vírushelyzetben még fontosabbnak tartom, hogy ez 

megvalósuljon, oktatási és képzési formától függetlenül mindenki számára, ugyanis tisztában 

vagyok vele, hogy milyen nehézségekkel járhat akár az esetleges online oktatás, hogy mennyivel 

nehezebb az ügyintézés és minden velejárója. Célom, hogy a vírus ideje alatt is bátran és bizalommal 

merjenek keresni a hallgatók, áthidalva ezzel az online tér nehézségeit.  

Szeretnénk, hogy idővel a Szombathelyen már hagyománnyá vált rendezvények, mint az 

elsőéves hallgatók számára remek élményekkel szolgáló Gólyahét továbbra is életben maradhasson, 

hogy 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, a kollégiumokat, illetve az egyetem épületeit. Kiemelt célt 

szolgálnak a szememben a különböző hallgatói szakestek is, akár kari, akár különböző szakok 

szintjén. Jelenleg is aktív tervezői folyamat alatt áll a második éves közösségszervezés alapszakos 

hallgatók által egy játékos csapatépítő szakest, melyet oktatói felügyelettel mind a három évfolyam 

hallgatói számára tervezünk online keretek között, a hivatalos Ms Teams felületen véghez vinni, 

illetve egyfajta online 3 részes online szakmai előadássorozat fogja ezt követni, melyek során az 

oktatók szakmabéli kutatásait, munkásságát megismerhetik a nyitott szellemiségű érdeklődők. 

Azonban minden további szak számára felmerülő szakest kezdeményezése kiemelt figyelmet 

érdemel, kifejezetten akkor, ha a hibrid-oktatás teljes valójában az online térbe szorulást fogja 

idővel eredményezni. Sokak számára talán ezek a rendezvények lehetnek sokáig minden közösségi 

tevékenység, melyen részt tudnak venni. Hiszem, hogy ez mind lelkileg mind szellemileg nagy erőt 

kölcsönöz a hallgatók számára, miközben szakmailag is még felkészültebbé válhatnak ezeken a 

rendezvényeken.  

Amennyiben a vírushelyzet úgy engedi majd, fontosnak tartom, a Helyi Kispályás 

Labdarúgó Bajnokság idei megszervezését is, melyben a sportszerető hallgatók szívesen részt 
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szoktak venni évről évre, hiszen ez az egyetemi bajnokság már évtizedes történelemre tekint vissza. 

A rendezvény az egyetem életében nagyon fontos, hiszen több száz sportszakos és sportszerető 

hallgatót mozgat meg szemeszterről szemeszterre, melynek az egészséges életmód fenntartása és 

népszerűsítése mellett közösségformáló szerepe is van. Ismételten csak a vírushelyzet 

függvényében a SEK-es gólyáknak szervezett rendszerint jó hangulatú Gólyabál is egy remek 

ismerkedési és szórakozási lehetőség lehet, ha minden szabálynak és egészségügyi előírásnak meg 

tudunk felelni, vagy éppen a már biztonságos időkre halasztani azt.   

Mindezek mellett személyes érintettségű új programokat is szeretnék hozni a hallgatók 

életébe, ugyanis második alkalommal, ezúttal online keretek közé szervezem meg a tavalyi nagy 

sikerű „Boldogság, rendezvény!”-t, (vélhetően november 23-ra) amely egy hallgatói összművészeti 

est, ahol a különböző művészetekben jártas, vagy ezek felé érdeklődő egyéniségek megmutathatják 

képességeiket, tehetségüket, akár zenei, akár képzőművészeti, akár irodalmi, akár bármilyen 

különleges irányzatban is tevékenykednek. Fontos, hogy ez egy rendkívül nyitott és színes 

értékrenddel bíró rendezvény, amely nem feltétlenül a már képzett, profi művészeket keresi, hanem 

a szombathelyi hallgatók kezébe szeretne adni egy megnyilvánulásra ösztönző, bátorító lehetőséget. 

Ezek mellett teljes vállszélességgel támogatni szeretném a hallgatók különféle kezdeményezéseit, 

melyek a közösségre pozitív hatást gyakorolnak, csakúgy, mint az Önvédelmi kurzus, az irodalmi 

körök, líraműhelyek, klasszikus zenében érdekelt hallgatók kerekasztal beszélgetése, stb.  

Fontos célkitűzésem, hogy a helyi HÖK-ösökkel is jó viszont ápoljak, velük közösen, 

gördülékenyen történjen a rugalmas munkavégzés, tapasztalataim szerint ez viszi előre leginkább a 

folyamatokat a közös cél irányába.  

 

Antal Dániel 
Szombathelyi ügyekért felelős alelnökjelölt 
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Diákjóléti Bizottság elnöke 
 

Szociális támogatások 
Bizottságunk évek óta egyik legfontosabb feladata a szociális alapon kapható támogatások 

hozzáférésének biztosítása, hiszen ezzel tudunk a legtöbbet segíteni a rászoruló hallgatóknak. 

Minden szociális alapú támogatásnál arra törekszünk, hogy amennyire csak lehetséges, hallgató-

orientáltan végezzük munkánkat, hiszen fontos a bizottság számára, hogy mindenkinek lehetőséget 

biztosítson szociális helyzetének javítására. Az is célunk, hogy a hallgatók megfelelően legyenek 

tájékoztatva arról, milyen lehetőségeik vannak a különböző támogatások megpályázására, így 

szorosan együttműködve a Kommunikációs Bizottsággal igyekszünk minél több médiafelületre 

eljuttatni az információkat. Mivel a szociális támogatások rendszere több éve állandó, így fontos, 

hogy az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsággal együtt dolgozunk, hiszen közös 

érdekünk, hogy a pályázatok minél inkább elérhetővé váljanak mindenki számára. Bizottságunk 

feladata, hogy mind a rendszeres, mind a rendkívüli szociális támogatásokat, mind pedig az 

alaptámogatásokat elbírálja, a felmerülő problémákat megoldja. 

 

Kari pályázatok 
Kari pályázataink közül a tudományos, a kulturális és a sport pályázatok idén minden 

félévben kétszer is meghirdetésre kerülnek, melyek segítségével a hallgatóink különféle események 

szervezésére, konferenciák látogatására, önképző körök létesítésére kapnak lehetőséget. Ezenkívül 

szeretnénk egy külföldi utakat támogató pályázatot is a tavaszi félévben, illetve a demonstátori 

pályázat is ekkor kerül majd kihirdetésre. A hallgatók, mint eddig is a Neptun rendszerén keresztül 

tudják majd benyújtani kérvényeiket. Sajnálatos módon a vírushelyzet miatt ezen terveink lehet, 

hogy nem fognak megvalósulni, ám (természetesen a rendeletekhez igazodva) igyekszünk a lehető 

legjobban támogatni a hallgatókat ezen pályázatokkal is.  

Itt is célunk minél több platformon segítséget nyújtsunk a leadási határidőkkel, leadandó 

dokumentumokkal kapcsolatban, hogy mindenkihez időben eljussanak a kellő információk. 

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 hallgatók számára is biztosítjuk, hogy angol nyelven is elérhetőek legyenek a 

pályázati kiírások, illetve a Neptun felületén a kérvények is megtalálhatóak legyenek. A Külügyi 
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Bizottsággal, illetve a Mentorokkal karöltve dolgozunk azon, hogy minden kari pályázat világos és 

ezzel együtt megpályázható legyen a nem magyar hallgatóknak is. 

 

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

körülményeket kapja egyetemünktől az itteni pályafutásuk ideje alatt. Igyekszünk a tőlünk telhető 

legtöbb módon kialakítani számukra, hogy az egyetemen is kényelmesen érezzék magukat és ne 

szenvedjenek hiányt semmiben. 

Sajnos a tavaly tavasszal elmaradt a már hagyománnyá vált Mindenki Segít Nap, melynek a 

10.évfordulóját ünnepeltük volna, így ezt mindenképpen szeretnénk bepótolni az év során, ha a 

vírushelyzet is engedi. Ennek kapcsán a hallgatók különféle szervezetekhez -mint például öregek 

otthona, állatotthonba- ellátogatva tudtak segíteni. Bár hallgatóink nagyon lelkesen vesznek részt 

ezen a programon, esélyegyenlőségi referensünkkel dolgozunk azon, hogy minél több emberhez 

eljuttassuk ezt a remek kezdeményezést.  

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

Láthatatlan kiállítás szervezőivel közösen szeretnénk megvalósítani, remélhetőleg a tanév során erre 

is sort tudunk keríteni. 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. 

2020 áprilisára terveztett a Bizottság egy véradást, azonban a karantén miatt ez is elmaradt, 

de mindenképpen szeretnénk ezt 2021-ben bepótolni. A jelenlegi helyzetben különösen fontosnak 

tartjuk, hogy ilyen módon is segítsünk 

 

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. Ebben a vírus miatt kialakult kaotikus helyzetben főként fontosnak tartjuk, hogy 

a hallgatók tudják, hozzánk fordulhatnak a problémákkal a palyazat@ppkhok.elte.hu E-mail címen. 

 

Ehrenberger Blanka 
Diákjóléti Bizottság elnökjelölt 
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Gazdasági Bizottság elnöke 
 

Általános 
A Gazdasági Bizottság legfőbb célja továbbra is a gazdásági működés akadálytalan 

biztosítása, a működési keret minél tudatosabb beosztása és falhasználása, illetve a 

transzparencia biztosítása a hallgatók felé. Az átláthatóságot azzal is szeretnénk növelni, hogy a 

kari programok szervezői felé (Animátori Kör tagjai) letisztázzuk a gazdasági működés 

folyamatait, így a különböző eseményekkel kapcsolatos beszerzések is sokkal gördülékenyebben 

tudnak majd zajlani. Immár harmadik éve áll fenn a közös költési területek rendszere, amelynek 

lényege, hogy az egység megtartása és a SAP-kimutatások érthetőségének megkönnyítése végett, 

egyes területek (Gólyatábor, Gólyabál) a közös költésekhez tartoznak, hiszen ezek a területek 

minden egyes részönkormányzatnak fontosak, és kiadást jelentenek. Az elmúlt években a PPK 

számára is előnyös működést jelentett ez a rendszer, ugyanis ezeknek a nagyszabású eseményeknek 

a költései nem működési keretünket terhelték, így könnyebben tudtunk gazdálkodni és tervezni is 

vele. Amennyiben ez a rendszer továbbra is előnyös működést fog garantálni számunkra, 

támogatni szeretnénk.  

Az iskolaszövetkezettel szeretnénk továbbra is fenntartani a partneri viszonyt, a 

rendelkezésünkre álló keretet pedig szükség esetén a lehető legtudatosabban szeretnénk 

felhasználni. 

A következő évben is szorosan együttműködve szeretnénk dolgozni az ELTE HÖK 

Gazdasági Bizottságával, hiszen ez elengedhetetlen a gördülékeny gazdasági működésünkhöz. 

Idén is aktívan részt kívánunk venni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat egész éves munkájában, 

illetve a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) közgyűlésein is. A 

HÖOK vezetőképzőin is szeretnénk részt venni, hiszen mindig hasznos tapasztalatokkal és 

innovatív ötletekkel gazdagodunk. 

 

Rendezvények 
A gólyaprogramokat továbbra is kiemelt prioritásúnak tekintjük. Az esetlegesen 

bekövetkező rendkívüli helyzetek (rendelkezésre álló keret csökkentése, koronavírus-helyzet 

fennmaradása stb.) ellenére is igyekszünk ugyanazt a magas színvonalat nyújtani a gólyáknak, 

mint amit az eddigi évek során megszokhattak a PPK-tól, legyen ez akár Gólyahét, akár Gólyatábor. 

A Gólyatábor szervezését éppen ezért már év elején szeretnénk elkezdeni, ezen a rendezvényen 

továbbra is szeretnénk helyet biztosítani a SEK hallgatóinak, hogy megízlelhessék ők is a Kari 
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identitást. A Gólyahét lassan felzárkózik a tábor mellé, az integráció folyamatában, ezt a tendenciát 

szeretnénk továbbra is megtartani, és gazdaságilag támogatni. 

Terveink szerint, amennyiben a vírus-helyzet is megengedi, a tavaszi Kari Napok keretében 

megtartanánk az őszi Gólyahét elmaradt programját, vagy annak legalább egy részét. Ez a 

program már szinte teljesen ki van dolgozva, és össze tudná kovácsolni a Kar közösségét. 

Amennyiben megtartják következő év elején az Educatio kiállítást, akár online formában 

is, részt kívánunk venni rajta, hogy az érdeklődő felvételizőket megfelelően tájékoztathassuk a 

Karról és a szakokról. 

A januári nyílt nap minden évben egyre nagyobb sikert arat, és egyre több felvételizőt vonz, 

ezt a sikert és színvonalat szeretnénk továbbra is fenntartani. Ezen a rendezvényen biztosítjuk, 

hogy a felvételizők az előadások és tájékoztatók során pontos és részletes információkat kapjanak. 

Idén a már hagyománynak számító összegyetemi ELTEfeszt online formában lesz megtartva, 

ennek során is érdeklődhetnek az informálódni vágyók az Egyetemről és a Karunkról. 

Mindegyik fent említett rendezvényre változatos PR-termékekkel szeretnénk készülni, 

úgy, mint kitűzők, tollak, matricák stb. Emellett szeretnénk a Külügyi Bizottsággal együttműködve 

eljuttatni ezeket a termékeket a külföldi hallgatókhoz is, ezzel is megerősítve számukra a PPK-s 

identitást, illetve így talán közelebb kerülnek majd a magyar hallgatókhoz. 

 

Kari kiadványok 
A környezettudatosság nevében a Kari lapunk, a PersPeKtíva már egy éve, a Kazynfo 

című tájékoztató kiadványunk pedig idéntől online formában elérhető, így ezek egyre kisebb részét 

képezik a költségvetésünknek. Azonban fenntartjuk a lehetőségét annak, hogy csökkentett számú 

példányt, nyomtatásban is megjelentessünk. Továbbá, amennyiben a PersPeKtíva szerkesztősége 

igényli, számukra is szeretnénk biztosítani a PR termékek előállítására szükséges összeget. 

 

Iroda 
A tavalyi év során végre birtokba vehettük az új irodát, és ezzel együtt a raktárat is. Mind 

az irodában, mind a raktárban szeretnénk rendet rakni, majd táblázatban rögzíteni és vezetni a 

rendelkezésünkre álló eszközöket, tárgyakat. Ez azért kiemelten fontos, mert ezzel a 

rendszerezéssel elkerülhetjük azt, hogy felesleges beszerzésekre költünk a működési keretből, és 

könnyebben fel tudjuk mérni, hogy mi az, amire sürgősen szükségünk van. 

 

Szabó Krisztina 
Gazdasági Bizottság elnökjelölt  
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Kommunikációs Bizottság elnöke 
 

A kommunikációs bizottság legfőbb feladatának tekinti a PPK-s hallgatók teljes körű 

tájékoztatását gyorsan, átláthatóan és hitelesen, online illetve offline az általunk működtetett 

felületeken. Ide tartozik a hivatalos Facebook és Instagram oldalunk valamint a honlapunk. 

Az elmúlt egy évben elmondható, hogy az Instagram oldalunk szárnyalt. Több, mint ezer új 

követővel büszkélkedhetünk és elmondható, hogy szeretik a hallgatók az oldalunkat.  

A tavalyi programtervet visszaolvasva elmosolyodtam, mert szinte mindent sikerült az 

elképzeltnél is jobban megvalósítani a bizottságommal, sőt a vártnál több dolgot hoztunk létre. 

Közvetlenebb posztokat készítettünk, színesítettük az online felületeinket és igyekeztünk napra 

készek lenni minden újdonsággal kapcsolatban. Fontosabb eseményeknél készítettünk Instagram 

kvízeket és új logót terveztünk, ezzel egy frissebb, üdébb irányvonalat céloztunk meg. Szeretnénk 

még jobban kialakítani egy élénk, figyelemfelkeltő kommunikációt. Olyan plakátokat szerkeszteni 

és posztokat alkotni, amelyek mellett nem tud elmenni egy hallgató sem és nem tudja figyelmen 

kívül hagyni.  

Úgy véljük, hogy a „Hallgatóktól Hallgatóknak” elvet követve sikerült ezt a bizalmat 

kialakítanunk a HÖK irányába a kommunikációs csatornáinkon keresztül. Hiteles ugyanakkor 

szórakoztató oldallá tudtuk varázsolni az Instagram fiókunkat azzal, hogy a közéletről is osztottunk 

meg boldog pillanatokat. Ezt mindenképpen szeretnénk folytatni a jövőben is. A #mediagroup 

segítségével csodálatos emlékekről készült fotókat és videókat fogunk tudni becsempészni a 

hallgatók mindennapjába.  

A karantén időszaka alatt jelentősen megnőtt a bizottságunk feladata, hiszen csak az online 

felületeket tudtuk kihasználni a hallgatók eléréséhez. Úgy vélem, ha hasonló időszakokat kell 

átélnünk és esetlegesen az oktatás teljes mértékben online fog folytatódni, akad majd a 

tarsolyunkban többnél több lehetőség, amivel fel tudjuk rázni a hallgatók napjait. Kvízeket, online 

játékokat, akár otthoni „ki mit tud” versenyt is rendezhetünk, ezáltal a rendezvényszervező 

bizottság elnökével is tudok majd együtt dolgozni. Művészeti online kiállítást is szerveznénk 

szívesen. Hetente más témát adnánk és a többi hallgatót a nyertes mű megszavazásba vonnánk 

bele.  

Terveim között szerepel a #mediagroup csapatának összekovácsolása. Rengeteg új taggal 

bővültünk és sikerült a munkaeszközeink számát és színvonalát is növelni. Szakmai napokat 

tartanánk a #mediagroup referenssel karöltve és szeretnénk vendégelőadókat is hívni, illetve 

workshopokat tartani. Felmerült, hogy egy nyílt eseményt is szerveznénk, ami nem csak a 
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#mediagroup tagokra szűkül, hanem az egész PPK-ról jöhetne bárki és egy fotós/videós 

workshopot tartanánk szakmai és gyakorlati szekciókkal.  

A PPK HÖK hivatalos Facebook oldala és az ahhoz csatolt szakos csoportok kezelése 

továbbra is fő feladatunk. A hallgatói szakos csoportokban felmerülő tanulmányi kérdéseket 

mindig nézzük és igyekszünk több figyelmet fordítani majd a fontosabb információk célirányos 

áramlására is, hiszen úgy véljük a hallgatóknak ez hasznos és óriási segítség az itt töltött idejük alatt.  

A Perspektívával az elkövetkezendő időszakban sokkal több együttműködésre számítunk.  

Az induló Instagram oldaluk fellendítése és a kari lap megismertetése a hallgatóinkkal jelentős 

célunk lesz. Tervezzük, hogy vendégcikkeket fogadunk aktuális témákban a szerkesztőségi tagokon 

kívül, illetve szeretnénk interjúkat készíteni PPK-s hallgatókkal. Ebben az esetben a #mediagroup 

felajánlja segítségét a fényképek elkészítésénél az interjúalanyokról. Fontosnak tarjuk a főszerkesztő 

asszonnyal, hogy egy hidat képezzünk a bizottságok és a Perspektíva között a jövőben. Ha például 

a Diákjóléti Bizottság hirdeti majd az Önkéntes körbe való csatlakozást, akkor a kari lapunk is ezzel 

a témával fog foglalkozni és kiadni egy cikket róla.  

A jövőben is szoros együttműködésben kívánunk lenni az ELTE HÖK Kommunikációs 

Bizottságával, valamint az ELTE Online csapatával is szeretnénk közreműködni és lehetőséget adni 

a mediagroup csapattagjainak is feléjük nyitni. 

 

Zsolnai Dorottya 
Kommunikációs Bizottság elnökjelölt 
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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. 

Jelen helyzetben ezek a lehetőségek az online külföldi konferenciákat, webinarokat jelentik majd a 

vírushelyzet alatt. Továbbá fontosnak tartjuk akár a közösségi oldalon, akár papíralapon, 

plakátokon, vagy szórólapokon terjeszteni az Erasmus lehetőségét nemzetközi diákok számára is. 

A járvány alatt nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani az online közösségek támogatására, 

ösztönzésére. A személyes találkozók megritkulásával fontos, hogy a kapcsolat ne vesszen el a 

külföldi hallgatókkal, és legyen lehetőségük olyan programok részvételében, ami nem feltétlen kíván 

személyes kontaktot. Ez az ESN-nel való együttműködés folyamán fog megvalósulni. 

 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, ha a 

körülmények ezt megengedik. Ehhez pedig a Rendezvényszervező Bizottság segítségére 

támaszkodnánk. Ennek fő eszköze a PPK-s események angol nyelvre való fordítása. 

Fontos számunkra, hogy a külföldi hallgatók könnyen és hamar integrálódjanak az egyetemi 

életbe, így a Kommunikációs Bizottsággal készítettünk számukra a PPK HÖK weboldalán egy „For 

foreign students” fület, melyben összegyűjtjük a releváns információkat, elérhetőségeket, 

lehetőségeket számukra. Az év folyamán szeretnénk minél több adattal kiegészíteni az oldal ezen 

részét. 
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Az integráció érdekében a Nemzetközi Irodával összefogva pedig az Orientációs Napok 

keretén belül elkezdtünk egy új eseményt University communication néven, melyet a következő 

félévben is folytatnánk. Ez az online tréning betekintést nyújt a külföldi hallgatók számára, hogy 

milyen módon tudnak hatékonyan kommunikálni az egyetemen belül, ezzel elősegítve 

beilleszkedésüket.  

Ezen kívül pedig a PersPeKtívával együttműködve szeretnénk lehetőséget nyújtani a 

külföldi diákok számára, hogy írásaikat, verseiket, gondolataikat ők is megoszthassák az ELTE 

hallgatói lapjában, így erre nagy hangsúlyt fektetnénk ebben az évben. A szerkesztőséggel társulva 

népszerűsítenénk számukra ezt a lehetőséget, és közös munkával vonnánk be, és ösztönöznénk 

őket a részévtelben, hogy akár egy-egy cikk vagy vers erejéig írói legyenek a lapnak. 

 

Mobilitásra való ösztönzés  
Szeretnénk készíteni egy ábrát, amin egyértelműen látszik az Erasmusra való jelentkezés 

menete lépésről lépésre, ezzel a vizuális eszközzel megkönnyítve a jelentkezők dolgát. Ezt az 

posztert online felületeken terjesztenénk. A hallgatók mobilitásra való ösztönzésének egyik 

eszközének gondoljuk a más, ezen alapuló szervezetekkel való együttműködést, így tervezzük az 

AEGEE-kel való közös munkát, melynek keretében a külföldi szakmai gyakorlatot népszerűsítenék 

az egyetemen, előadásokat tartanának, vagy a hírlevelekben küldenénk ki információt róluk, 

amennyiben ezt személyesen megtehetik majd. Kiemelt célunk az International Class 

Representative rendszer további fejlesztése. 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. A felvételi a távoktatás alatt is zajlani 

fog, online formában megvalósuló interjúk által. Mentorprogramunkat, mely tovább segíti az 

integrációt, szeretnénk kiterjedtebb formában megjeleníteni. Továbbra is szorgalmazzuk a teljes 

képzésüket itt töltő külföldi hallgatók számára, hogy mentorrá váljanak és így magyar mentoraink 

mellett önkéntesként keressenek megoldást mentoráltjaik tanulmányi vagy magánjellegű 

problémáikra. A nemzetközi mentorok száma lassan, de növekszik. Valamint növelnénk az 

aktivitást az Instagramon is, hogy a magyar hallgatók is tisztában legyenek az eseményekkel és 

lehetőségekkel. A Mentorprogram tagjaira nagy figyelmet fogunk szentelni, ha csak az online 
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felületeken leszünk elérhetőek egymás számára, hogy magabiztosan mozogjanak az ESN felületein, 

és ne legyen kérdéses számukra, hogyan végezzék mentori feladataikat a kialakuló helyzetben. 

 

 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. Az általuk szervezett programokat a járvány alatt a teljes képzésüket itt töltő diákok 

felé is népszerűsíteni fogjuk. Továbbá szorgalmazzuk az Animátori Körrel való szorosabb 

együttműködést, és a közös programok szervezését. A PPK és a Randstad közötti társulást 

folytatnánk, amennyiben a körülmények megengedik a személyes találkozást, hogy a hallgatók 

elsajátíthassanak önéletrajz technikákat, és megtanulják, hogyan legyenek meggyőzőek egy 

állásinterjún. 

 

 Pásztor Katalin 
 Külügyi Bizottság elnökjelölt 
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Rendezvényszervező Bizottság elnöke 
 

A Rendezvényszervező Bizottság alapvető feladata a kari rendezvények megszervezése a 

hallgatók számára, valamint az ehhez szükséges emberi erőforrás biztosítása. Fontos számunkra, 

hogy a minél színesebb programkínálattal elérjük a lehető legtöbb hallgatót, és mindenki megtalálja 

a számára megfelelő lehetőségeket. A járványhelyzet miatt sajnos kiemelten sok nehézséggel kell 

megküzdenünk rendezvények terén, azonban igyekszünk ezekre a problémákra a lehető legjobb 

megoldásokat találni. 

Az idei tanévben a már bevált, rendszeres programjainkat mindenképpen szeretnénk 

fenntartani, valamint szeretnénk teret adni újonnan született ötleteknek is. Minél több hagyomány 

szinten futó programunknak elsősorban szeretnénk valamilyen online formát találni, hogy a 

kialakult járványhelyzetben is meg tudjuk őket tartani, másodsorban pedig, ha a lehetőségeink majd 

megengedik, szeretnénk ezeket offline, a megszokott formában megvalósítani. Remélhetőleg az 

internetes lehetőségek új kapukat nyitnak meg számunkra, és esetlegesen újfajta online 

rendezvényeket is meg tudunk majd szervezni, új hagyományokat teremtve ezzel. 

Különösen fontos a Kommunikációs Bizottsággal való együttműködésünk. Ennek egyik 

oka az igényfelmérés, valamint az egyes események iránti érdeklődésre való rálátás, hiszen ezek 

alapján tudjuk folyamatosan fejleszteni a programkínálatunkat. Másik oka a bevonzás, hiszen a 

HÖK-ös Instagram oldal és a PPK Events Facebook oldal segítségével könnyebben elérjük a 

hallgatókat, átláthatóbban meg tudjuk velük osztani az adott programokról az információkat, 

valamint azt, hogy milyen események várhatók az egyes hónapokban. 

 

Hagyományos programok 

 
A megszokott, hagyományos programjaink alapvető célja, hogy a hallgatók megtapasztalják, 

milyen is a PPK-s életérzés és identitás, valamint, hogy jobban meg tudják ismerni egymást, minél 

több kapcsolatot tudjanak kialakítani egymással. Ezeket a programokat szeretnénk egyszerre 

fenntartani, valamint folyamatosan fejleszteni is, hogy minél több igényt tudjuk kielégíteni. 

Az év legnagyobb programja a gólyatábor, melyen évek óta a legnagyobb stábbal, 

szolgáltató cégekkel és biztonsági cégekkel dolgozunk együtt, hogy a lehető legszínvonalasabb 

programot tudjuk kínálni az elsőéves hallgatóknak. Sajnos az idei tanévet nem tudtuk a szokásos 

gólyatáborral megkezdeni, ennek ellenére nagyon reméljük, hogy évközben meg tudjuk kezdeni a 
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tábor szervezését, és a következő év gólyái a megszokott formában tudnak majd részt venni az 

eseményen. 

Szeretnénk ugyanígy megtartani a gólyahetet is, amely szintén a gólyák tájékozódását, 

valamint integrációját segíti elő. Ez jó lehetőség lehet minden kíváncsi elsőévesnek, valamint 

azoknak is, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak részt venni a gólyatáborban. Sajnos a 

járványügyi helyzet miatt az idei tanév megkezdésében ez szintén elmaradt, mindössze egy két 

napos, ismerkedésre és tanulmányi kérdések tisztázására alkalmas találkozót tudtunk megszervezni. 

Ennek ellenére az eredeti négy napos tervet a második félévben pótolni szeretnénk, hogy a stábunk 

előre befektetett szervezői munkája ne vesszen kárba, valamint, hogy a gólyák se maradjanak le 

erről az élményről. Reméljük, a következő tanévben a megszokott módon tudjuk majd létrehozni 

ezt az eseménysorozatot is. 

A megszokott módon megrendezendő Gólyabál, Felező Bál, Kari Napok és havi 

rendszerességű karibulik megrendezése mind attól függ, hogy a későbbiekben hogyan alakulnak a 

járványügyi intézkedések az országban. Ennek ellenére szeretnénk ezekre is előzetes megoldást 

találni, ilyen például az online karibulik szervezése, melynek során a hallgatók egyszerre nézhetnek 

élőben otthonról régi bulik képeiről való vetítéseket, miközben a kedvenc PPK-s slágereiket 

hallgathatják. 

 

Kultúra 
Kulturális programjaink állandó népszerűségnek örvendenek. Ilyenek a PPQ nevű kvízest, a Zenés 

Est, Verses Est, Társas est, a Lélek Filmek, valamint a Gasztro-kultúra, Sörkóstoló, Borkostoló és 

a közös színházba járások. Szeretnénk ezek közül a lehető legtöbbet átültetni online formába, hogy 

így is mindenképpen részt vehessenek különböző programokon a hallgatók. Amint az az előírások 

is megengedik, szeretnénk ezeket újra a megszokott formában megszervezni és lebonyolítani. 

 

Sport 
A sport tekintetében célunk, hogy az aktív és a passzív sportolási lehetőségeket is minél inkább 

népszerűsítsük a karon. Szeretnénk fellendíteni a különböző e-sport lehetőségeket és online 

sportolási lehetőségeket, hogy akár ilyen formában is tudjanak együtt lenni és mozogni a hallgatók. 

Amint azt majd a helyzet megengedi, újra szeretnénk teret adni a különböző kocsmasportoknak, 

egyetemi sportrendezvényeknek is. Szeretnénk bajnokságokat is szervezni, valamint kötetlenebb 

közösségi eseményeket is, ahol a hallgatók játszhatnak például kidobómeccseket, számhárborúkat 

és a PPK saját sportjának tartott kviddicset is. 
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Animátori Kör 
Az animátori kör az ELTE PPK HÖK támogató és utánpótlás szervezete. Éppen ezért 

fontosnak tartottuk, hogy a járványügyi helyzet ellenére is megkezdjük az idei képzést, hiszen minél 

több emberi erőforrása lesz szükségünk az elkövetkezendő időkben is. Az idei évre az animátor-

koordinátort a már bevált módon a Kör tagja megszavazták, így indul meg a közös munka. 

Mindenekelőtt szeretnénk egy igényfelmérést készíteni az idei képzés megkezdését 

megelőzően. Ehhez tervezünk egy tájékoztatót tartani az esetleges jelentkezőknek a terveinkről, 

melyek a következők: a novemberben induló képzéseken kisebb csapatokban, maszkban vennének 

részt a képződők. Szintén heti rendszerességgel lennének megszervezve a képzések, szeretnénk 

tartani magunkat a 12 képzés megtartásához. Sajnos idén a Bevonó táborunkat nem tarthatnánk 

meg, de minden bizonnyal későbbre tolva az etalon megvendégelés, a képződők által szervezett 

megvendégelések, a minitáborok és a Vezetőképző tábor megrendezésre kerülhetnek majd. A 

képződő családok bemutatkozását szeretnénk a hagyományostól eltérően, online formában 

megvalósítani. 

Szeretnénk az előző években megszokott mennyiségű (kb. 130) képződővel indítani az évet, 

valamint őket fel is avatni az év végén. Ezek mellett tervben van még az előző év képződőinek 

elmaradt programok pótlása, valamint az ő hivatalos felavatásuk is. A kiválasztást a megszokott 

formában és az eddigi tapasztalatokra alapozva valósítanánk meg, hogy a lehető legjobb kezekbe 

kerüljenek a jövőben megszervezett rendezvények is. 

Tervünk még a Szervezetfejlesztő Kör segítségével folyamatos változtatásokat végezni a 

Körben, valamint a képzésátalakító alkalmakon minél több javaslatot megfogalmazni és javítást 

véghez vinni a lehető legteljesebb képzés biztosítása érdekében.  

 

Fekete Anna 
Rendezvényszervező Bizottság elnökjelölt  
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Tanulmányi Bizottság elnöke 
 

A Tanulmányi Bizottság munkája során elsődleges célként azt tűzte ki, hogy minden 

esetben hiteles és naprakész információval szolgálhasson a hallgatók felé a tanulmányaikat érintő 

legfontosabb ügyekkel kapcsolatban. Az esetleges jogszabályi változásokról igyekszünk a lehető 

legrövidebb időn belül tájékoztatást adni az érintetteknek, ezt a Hallgatói Önkormányzat más 

bizottságaival együttműködve szándékozzuk végrehajtani, annak érdekében, hogy a tájékoztatás a 

lehető legszéleskörűbb legyen. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók bizalommal forduljanak 

hozzánk, ezért igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni azért, hogy ezt elérjük.  

A bizottság programját érdekképviseleti és három szakterületi csoportra lehet osztani, ezek 

a Delegált Kör, a tudományos és tehetséggondozással kapcsolatos ügyek, valamint a tanárképzés.  

 

Érdekképviselet 
 Bizottságunk a továbbiakban is szeretné fenntartani a szoros együttműködést a Tanulmányi 

Hivatal munkatársaival, a folyamatos kapcsolattartást a kari vezetéssel, illetve a karunk érdekeit az 

Egyetemi Hallgatói Önkormányzatban is képviseljük. A PPK HÖK többi bizottságával a 

továbbiakban is rendszeres egyeztetéseket és részletes megbeszéléseket tartunk a folyamatos 

tájékozódás érdekében. Számítunk a Kommunikációs Bizottság segítségére a szakokhoz 

kapcsolódó határidők és fontos közlendők, események közvetítésében, mint például a tanulmányi 

ösztöndíjszámítás eredményei, delegált képzések időpontjai stb.  

 A Rendezvényszervező Bizottság közreműködésével ezután is szeretnénk részesei lenni az 

animátor-képzéseknek, melyek alkalmával a képződőkkel is megosztjuk a lényegesebb tanulmányi 

információkat. Ezt azért tartjuk fontosnak, mert az újonnan felvételt nyert hallgatók először az 

animátorokkal találkoznak az egyetemen, így hasznos, ha ők is hiteles forrásként tudnak szolgálni 

a tanulmányi kérdésekkel kapcsolatban. 

 

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

bizottság legnagyobb humán erőforrása. Tagjai a delegáltak, akik jártasak mindenféle tanulmányi 

kérdésben, ezért kiemelkedően fontos tevékenységet végeznek a szakterülethez kapcsolódó 

rendezvényeken, mint például a beiratkozás, nyílt napok, Educatio kiállítás. Pontosan ezért, 

fontosnak tartjuk, hogy minden évben több új tagot képezhessünk ki, ezért a delegált képzéseket a 

jövőben is szeretnénk megtartani mind ősszel, mind tavasszal. Ezeknek a képzéseknek az 
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alkalmával a jelentkezőket a tanulmányi ügyek ‘szakértőivé’ tesszük. Az idősebb delegáltak 

továbbképzését is fontosnak tartjuk, erre a Delegált Hétvége áll rendelkezésünkre, ami egy három 

napos csapatépítő tábor/rendezvény, ahol az új és régebbi generációk megismerkedhetnek 

egymással és közösen tudnak szakmailag fejlődni. A képzéseket és a hétvégét is szeretnénk 

teljeskörűen személyes jelenléttel megtartani, viszont a vírushelyzet miatt elő fogunk állni egy olyan 

online alternatívával, ami mindenki számára megfelelő lehet.  

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

képesek az új, illetve a régebb óta tanulmányaikat folytató hallgatókat segíteni. Immár három éve 

működik a Szakos Hallgatói Érdekképviselet rendszere mind alap, mind mesterszakon, melyben 

felsőbb éves delegáltak segítenek a hallgatóknak a felmerülő problémák megoldásában. 

Tevékenységük nagyban segíti a bizottság munkáját, mivel a különböző közösségi oldalakon 

létrejött hivatalos szakos, illetve gólyacsoportokban ők is moderátori jogkörrel rendelkeznek, így 

első kézből tudnak segíteni az éppen megválaszolatlan kérdésekben. A hallgatók bizalommal 

kereshetik őket is, mint biztos információforrásokat.  Szervezhetnek szakos ismerkedéseket, 

összetartásokat, amik nagyban segíthetik a hallgatók beilleszkedését az új közegbe. Jövőben a 

célunk az, hogy minden PPK-s szakra kiterjesszük ezt a rendszert, hogy az összes képzési területen 

jelen lehessenek a SzHÉK-esek.  

 Annak érdekében, hogy az újonnan felvételt nyert hallgatóinkat is bevonhassuk a közéletbe, 

valamint megfelelő tájékoztatást adhassunk nekik az előttük álló lehetőségekről, egy egyetemi 

központi rekrutációs program keretein belül a delegáltaknak lehetőségük van volt középiskolájukba 

ellátogatni, ahol népszerűsíteni tudják a szakokat, mesélnek a kari közéleti tevékenységeinkről, 

valamint arról, hogy miért érdemes a PPK-t választani. Amennyiben lehetséges, szeretnénk a 

Roadshow hagyományát is megtartani, ha nem is személyesen, de egy online fórum keretein belül.  

 Amennyiben az Educatio kiállítás megvalósul, ide is szeretnénk a Kommunikációs Iroda, 

illetve a Gazdasági Bizottság közreműködésével kari reprezentációs anyagokkal készülni, valamint 

hallgatói érdekképviseletet biztosítani, mellyel PPK-s identitásunkat erősíthetjük az ELTE többi 

karja mellett. 

 Mivel a frissen felvételt nyert hallgatóknak az eddigi évek során legfőképp a gólyatáborban 

volt lehetőségük tájékozódni az alapvető tanulmányi ügyekről, ezért idéntől kiemelten fontosnak 

tartjuk, hogy a gólyák online is megkapják azt a tanulmányi alaptudást, amit eddig a GT-ben 

szerezhettek meg. Ehhez használható a Delegált Kör Facebook oldala, ahol a #delegált jelzéssel 

ellátott posztok hiteles információval szolgálhatnak. A rendszeres kiadványunkon, a Kazynfo-n 

kívül szándékozunk több online mini-kisokost is létrehozni és közzétenni, amik a tárgyfelvétel, 

évközi feladatok, illetve vizsgafelvétel során nagy segítséget nyújthatnak az új hallgatóknak.  
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Tudomány/Tehetséggondozás 
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 

esetlegesen megrendezendő konferenciák népszerűsítését. Ezen felül célunk, hogy a tudományos 

referensünk személyében hatékonyabb információáramlást képezzünk az intézeti, tanszéki 

kutatócsoportok és a hallgatók között.  

A PPK nagy hangsúlyt fektet a tudományos életre, ezért szeretnénk népszerűsíteni a 

kutatócsoportokba való csatlakozási lehetőségeket. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a lépéssel a 

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

publikálás felé érdeklődők körében. Amennyiben elég pályamű érkezik be a kötet kiadásához, 

online formában lenne elérhető a kiadvány.  

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

Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj 

pályázatot, amit a tavalyi évhez hasonlóan, idén is online módon szándékozunk kihirdetni és 

elbírálni. Továbbra is szorosan együttműködünk az ELTE HÖK Tudományos Bizottságával, 

lehetőséget biztosítva az egyetemi szinten támogatott tehetséggondozási programok és pályázatok 

kibontakoztatására. 

 

Tanárképzés 
 A tanárképzés is szerepet játszik a kar életében, ugyanis az osztott rendszerű kifutó tanári 

mesterképzés, valamint az osztatlan képzésben részt vevők pedagógiai-pszichológiai modulja is a 

PPK-n valósul meg. Szeretnénk a továbbiakban is a kari vezetéssel és az illetékes oktatókkal tartani 

a kapcsolatot a pepszi modul, illetve minden más egyéb, a tanárképzést érintő ügy kapcsán. 

Kulcsfontosságúnak tartjuk a Tanárképző Központtal való együttműködést. Ők felügyelik és 

szervezik a tanárképzést végző hallgatók tanulmányait, ezzel összefogva a különböző 

szakterületeket. A Pedagógusképzés Egyeztető Testületi ülésein már Karunk is képviselteti magát, 

ahogy a Pedagógusképzési és Pedagógus-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 Bizottság az érdekképviselet 
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mellett közös szakmai projektekkel is segíti a hallgatók előmenetelét, valamint egyéb színes 

programokkal hozzák közelebb egymáshoz a tanár szakos hallgatókat. 

 

Tóth Cintia 
Tanulmányi Bizottság elnökjelölt 
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PersPeKtíva 
 

 A PersPektíva az ELTE PPK kari lapja, melynek célja, hogy a hallgatók írhassanak és 

olvashassanak egymástól, egymásról egyaránt. A szerkesztőség ezen platformon keresztül 

informál, szórakoztat és inspirál, megmutatja a világ egy-egy érdekes szeletét a kari életen belül és 

azon túl. Sokféle témát érintettek már a különböző rovatok az évek alatt, hiszen például közéleti, 

kulturális és gasztronómiai tartalmak is felkerültek a lap online felületére korábban. Ennek ellenére 

mind strukturális, mind tartalombeli változtatásokat kell eszközölni a jövőben, hogy az írás és 

az olvasás huszonegyedik századi maradjon a karon és szükségletté váljon a PersPeKtíva által.  

 A legalapvetőbb probléma az, hogy a hallgatók nincsenek tisztában az újság működésével 

és a rovatok tartalmával. Sokan nem is tudnak róla, hogy kari lap létezik. Ez mind az olvasottságra, 

mind a szerkesztőség tagszámára hatással van. Az a meglátásom, hogy egy újság esetében a küllem 

megfog és a tartalom megtart. A hallgatóknak érezniük kell, hogy egy nívós, egyetemi lap felületeit 

görgetik, amikor a weboldalunkra, a Facebook oldalunkra vagy az újonnan létrejött Instagram 

oldalunkra ellátogatnak. Meg szeretném változtatni a rovatok elnevezéseit, hiszen több hallgató 

jelezte, hogy például a Cheap-etke inkább értelemzavaró címnek tekinthető, mintsem 

figyelemfelkeltőnek. Manapság nagyon fontos, hogy minden rövid, egyértelmű, letisztult legyen. Ha 

a jelenlegi rovatneveket olyan címkékre cseréljük, mint közélet, kultúra vagy gasztro, akkor nem 

leszünk kevésbé kreatívak, maga a tartalom majd igazolja, hogy azok vagyunk. A Facebook és az 

Instagram felületeinken harmonizáló színkódokat, alakzatokat használnék, hogy az átgondolt 

rovatnevek és a vizuális elemek által kialakuljon az arculatunk. Ehhez segítségként szoros 

együttműködést szeretnék kialakítani a kommunikációs bizottság elnökkel és taggal egyaránt, 

továbbá az ELTE Online munkatársaival is tervezek párbeszédet folytatni. Az egységesség 

megvalósulását hatványoznám azzal, hogy a marketing és a képszerkesztés a főszerkesztő 

kezében összpontosulna, a szerkesztőség többi tagja számára csupán opcionális lenne. A weboldal 

és a Facebook küllemének alakítása mindig is így működött, az Instagram esetében azonban a 

szerkesztőségi tagok feladatává vált a szövegszerkesztés után az Instagram posztokhoz való 

képválogatás és szerkesztés, amit néhányan nehezményeztek, hiszen írni érkeztek a 

PersPeKtívához. Erre az igényre felfigyelve szeretném ezt a nyomást levenni hátukról. Az írás 

középpontba helyezése nyomán az Instagram tartalmak nagyrészt a cikkekre épülnének, az egyéb 

képek és ötletek egyfajta kedvhozó hangulatokként, moodboard-szerűen jelennének meg rajta, egy-

két érdekes projekttel fűszerezve.  
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 A tartalmat illetően hiszek abban, hogy mindent a hallgatók igényeire kell szabnunk ahhoz, 

hogy tudjanak a lapról és olvassák is azt. A „Közélet” névre átkeresztelt „Érintő” rovat továbbra 

is a kar közösségeiről, eseményeiről szólna, azonban nagyobb hangsúlyt fektetnék rá, mint 

korábban. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy a PPK önszerveződő közösségeiben mennyi erő és ötlet 

rejlik. A Hallgatói Önkormányzat bizottságai nyilvánvalóan azért alakultak ki, mert szükség volt az 

adott területekre a karon, ezért a rovatok kialakításában tekintettel lennék célkitűzéseikre. A 

tanulmányi bizottság a „Szak-mai” helyett „Tanulmány” névvel illetett rovatban jelenne meg. Itt 

hoznánk le a tudományos cikkeket, a kutatásokkal és az ösztöndíjakkal kapcsolatos érdekességeket, 

pályaorientációs lehetőségeket és a tanulásra inspiráló apróságokat. Kiemelt figyelmet szentelnénk 

annak, hogy tisztában legyenek a hallgatók egymás szakjaival, a HÖK munkájával. A 

„Meccéspontok” rovatot ebbe a rovatba helyezném át, hiszen ez is tanulmányi érdekességnek 

tekinthető. A rendezvényszervező bizottsághoz kapcsolódóan természetesen megjelennének 

cikkek a „Közélet” rovatban, ezen kívül azonban a „Kultúra” és a „Sport” rovatban 

markánsabban tűnne fel tevékenységük. A „Sport” rovatban ezen kívül egyéb sportolási 

lehetőségek és eseményekről való tudósítás jelenne meg, a „Kultúra” rovat pedig a kulturálódási 

alternatívák mellett az eddig „Lélek-zet” címen futó rovat tartalmát is magába foglalná, mert 

szorosan a kultúrához kapcsolódik a versírás és annak vizuális megjelenítése. A „Rise up” rovat 

neve „For you” lenne, amit a külföldi hallgatók kedvéért a külügyi bizottság elnökével 

fellendítenénk, hogy az Erasmussal érkező diákok otthonosabban érezzék magukat karunkon, 

angol nyelvű cikkeket olvasva. A külügyi bizottság érdekeit szolgálná továbbá, hogy a tanulmány 

rovatban az Erasmusról hazaérkezett diákok történeteit is publikálnánk. A diákjóléti bizottságra 

gondolva, az Önkéntes Körnek és a Mindenki segít napnak nagyobb teret adva megalkotnám a 

„Tekintettel” rovatot. Ebben önkéntességgel, társadalmi részvétellel, környezetvédelemmel és 

egyéb hasonló témákkal foglalkoznánk, hiszen karunk jelmondata: „Minden, ami ember!”. A 

bizottságoktól függetlenül pedig az Instagramon sikerrel futó PPKonyha és PPKajálda projektek 

nyomán teret hagynék a „Cheap-etke” rovatnak, „Gasztro” néven. Ezen kívül mindenképpen 

szeretnék egy címkét, ahol megjelenítjük a szerkesztőség állandó tagjainak nevét, ezzel is 

megtisztelve munkájukat. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy a hallgatók arcokat és neveket kapcsoljanak az egyes 

cikkekhez és projektekhez, mert így érzékenyíthetjük, lelkesíthetjük őket a lap irányába igazán. 

Ennek érdekében sok interjút és riportot készítenénk, hiszen rengeteg inspiráló, érdekes történet 

és életút rejlik a hallgatókban és a környezetünkben, amit érdemes megmutatni. Nagyobb teret 

adnék a vendégcikkeknek, mert úgy gondolom, hogy ettől a tartalom sokszínűbbé válhat és 

esetleg új tagokra is szert tehetünk általuk. Az előző szemeszterben az Instagram indulása után 
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nehézségként tűnt fel, hogy egy-egy ajánló felelőse minden héten új tartalmat hozzon. Pontosan 

emiatt szeretnék létrehozni egy közösségi ajánlót, a „#tőlünknekünk” projektet. Manapság nagy 

népszerűségnek örvendenek a Poket zsebkönyvek. A készítők mindig ellátják ezeket a kisalakú 

könyveket egy matricával, amin a jelenlegi művet ajánló személy arcképe található. Ezt nagyon 

sokan kedvelik, hiszen ifjúsági kutatások eredményeiben is megjelenik az a következtetés, hogy ha 

ismerős, kortárs vagy egy érdekes személy ajánl valamit, akkor azt a fiatal szívesebben fogyasztja, 

jobban felfigyel rá. Én ezt szeretném kihasználni, hogy több emberhez eljusson az újság híre, 

egyúttal a szerkesztőség dolgát is megkönnyítve a beérkező ajánlók és produktumok által. Hallgatók 

ajánlanának hallgatóknak filmeket, eseményeket és sportokat. Egyes esetekben a saját 

kreativitásukat ajánlanák fel a köznek, így jelennének meg instaversek, rajzok Instagram és 

Facebook bejegyzések formájában.  Ez egy olyan sokszínű masszát eredményezne, ami által egy-

egy területhez kapcsolódó ajánlók több felől érkeznének be, emellett nem kötné meg a kezünket 

egy olyan elvárás - mint a korábbi „KaraténKöltészet” projekt esetében - hogy például csak versek 

jelenhetnek meg, ezzel megnehezítve az alkotókra való rátalálást bizonyos idő elteltével. 

A fent említett változások útnak indításához nagy szükség van egyfajta keretre, motivációra 

a szerkesztőségen belül és kívül is, hiszen mindez rengeteg munka. Ennek érdekében a cikkeket a 

rovatokon felül is tematizálnám, témahónapokat hoznék létre. Önismeret, öko-tudatosság, 

olvasás és sok más egyéb szó, szókapcsolat vagy fontos gondolat lehetne egy-egy hónap élén, hogy 

a figyelmet felkeltse és további kapcsolódási pontokra tapintson rá a hallgatókban. A szerkesztőségi 

tagokat inspirálná az alkotásra és a közös ötletelésre, továbbá a vendégcikkek és az olvasók számát 

is növelhetné ez a kezdeményezés. A szerkesztőségen belül minden hónap elején kitennénk egy 

Excel táblázatot, amelybe a készülő cikkeket rögzítenénk ehhez kapcsolódóan. Ezzel nem csak 

következetesek lennénk, hanem egymás munkáját is átlátnánk. A motiváció esetében kihagyhatatlan 

fogalom a csapatépítés, amelynek keretei napjainkban, a koronavírus járvány miatt nagyon 

képlékenyek. Szeretnék a későbbiekben játékos városi sétákat, kávézókban és teázókban történő 

megbeszéléseket, közösségi reggeliket, workshopokat tartani. Jelen esetben azonban a Teams és a 

Zoom felületein keresztül próbálom majd a megbeszéléseket minél színesebbé tenni, 

tudásmegosztást kezdeményezni. Ezen kívül szorgalmazni fogom, hogy az Instagramon napló-

szerűen megjelenjenek a szerkesztőség mindennapjai és az érdekes közös programok, „behind the 

scenes” módon, ezzel is közelebb hozva az olvasókat a PersPeKtívához, a tagokat pedig a 

közösség érzéshez. A szerkesztőség szempontjából értékes megtartóerőként tekintek a feedback 

fogalmára, szeretném, hogy a témahónapok végén írásos, vagy közvetlen visszajelzést adjunk és 

kapjunk, hogy a következő témakört már a hibákból tanulva járjuk körbe.  
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Összességében legfőbb célkitűzéseim közé tartozik a PersPeKtíva létének tudatosítása, a 

figyelemfelkeltés, a kreativitás serkentése, a mindennapok jelenségeire való közös reflektálás 

elősegítése, továbbá az érdekességekre való odafigyelés ösztönzése a karon belül és az életben 

egyaránt. Szeretném, hogy a hallgatóktól hallgatóknak egyrészt egy szerkesztőségi közösséget, 

másrészt egy eköré épülő érdeklődő, bevonható olvasói tábort jelentsen, vagyis egy kicsit 

mindenki magáénak érezze a PersPeKtívát. 

 

Gyura Réka 
PersPeKtíva főszerkesztőjelölt 
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Összegzés 
 

A fent található célokkal és tervekkel szeretnénk megvalósítani a hallgatóink felé képviselt 

érdekeket. Reméljük, hogy mind a mi segítségünkkel, mind pedig a hallgatói visszajelzésekkel 

együttesen alakíthatjuk ki azt a légkört, amely képviseli a PPK “Minden, ami ember” jelmondatát.  

Kommunikációnk fejlesztésével szeretnénk átadni azokat a fontos információkat, amelyek 

hallgatóink életében a legfontosabbak, amelyek a legtöbb helyen érintik mind tanulmányi, mind 

pedig közéleti tevékenységüket. Reméljük, hogy ebben bizalommal fognak felénk fordulni minden 

felmerülő kérdés, probléma, vagy akár ötlet esetén. 

Köszönjük, ha bizalmatokkal támogattok minket, kompetenciáinkkal és felkészülésünkkel 

fogunk a tőlünk telhető legtöbbet segíteni. Kérünk Titeket, szavazzatok ránk, hogy céljainkat 

megvalósíthassuk Értetek. 

 

Köszönjük a bizalmatokat!  
 


