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Bemutatkozás
Diczkó Dalma vagyok, jelenleg Pszichológia MA 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 teljes körűen, 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
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működéséről. Természetesen nagy hangsúlyt fektetünk külföldi hallgatóinkra is, akiknek szeretnénk
minden őket érintő információt elérhetővé tenni.
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.
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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
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
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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 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
Általános
A Hallgatói Önkormányzat alelnöki tisztsége leginkább két fő feladatkörrel operál. Egyfelől
az elnök tehermentesítése, tevékenységeinek segítése, másfelől pedig a Hallgatói
Önkormányzat szervezetfejlesztésének előmozdítása tartozik az alelnök felelősségei közé.
Véleményem szerint ahhoz, hogy kötelezettségeimnek eleget tegyek, elengedhetetlen a HÖK
érdekképviseleti munkájának, valamint a kari működésnek a széleskörű ismerete, továbbá a HÖK
elnökkel való folyamatos kapcsolattartás. A programomban ezen pontokat kívánom részletesen
kifejteni.

Átláthatóság
Szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni a transzparenciára, hogy a hallgatóknak minél
nagyobb rálátása legyen arra, hogy mit jelent pontosan az érdekképviselet, hogyan épül fel és kik
alkotják a Hallgatói Önkormányzatot. Több hallgatót nem ér el az a lehetőség, hogy az
Önkormányzat legfőbb döntéshozó szervének, a Küldöttgyűlésnek is a tagjává válhatnak és fontos,
az Önkormányzat működését befolyásoló kérdésekben szavazhatnak. Ezért mindenképpen
lényeges elemnek tartom, hogy a hallgatók felé ezeket az információkat egy effektívebb formában
tudjuk kommunikálni. Részben ezt a célt is szolgálhatják a hallgatói tisztségviselők fogadóórái.
A bizottsági elnököket hetente két órában, a bizottsági tagokat pedig hetente egy órában kereshetik
fel hallgatótársaink a HÖK irodában. Az egyetemlátogatási szabályok jelen szemeszterben lehetővé
teszik a fogadóórák személyes formában történő megtartását, ez pozitívan hat mind a hallgatókkal
történő kommunikációra, mind pedig a tisztségviselők közötti kapcsolatépítésre. A fogadóórák
időpontjai a honlapon is megtalálhatók, ezen felül pedig e-mailen is válaszolunk a megkeresésekre.
Emellett fontos kitérni arra is, hogy az átláthatóságot növeli a Hallgatói Önkormányzat
tevékenységéről szóló dokumentációk elérhetősége a HÖK online felületein. Mind az
Elnökségi ülések jegyzőkönyvei, mind a Küldöttgyűlés üléseinek dokumentációi megtalálhatók a
honlapon, így a hallgatók nyomon tudják követni az aktualitásokat. A Küldöttgyűlések előtt a
tisztségviselői

beszámolókat

összegyűjtöm,

egységesítem.

Ebből

a

dokumentumból

tájékozódhatnak a küldöttgyűlési tagok a szervezet tevékenységéről. A beszámoló sablont, mely
a formai követelményeket tartalmazza, igyekszem bővíteni és korrigálni a munka megkönnyítése
érdekében.

11

Elnökségi program 2021/2022
Szervezetfejlesztés
A tavalyi évben a Hallgatói Önkormányzat Összetartásának szervezésére a járványügyi
korlátozások miatt nem kerülhetett sor. Ebben a szemeszterben lehetőségünk van az esemény
megvalósítására, így már kezdetét vette a programok kigondolása. Ahhoz, hogy egy színvonalas
hétvégét nyújtsunk a résztvevőknek szeretnénk az EHÖK Szervezetfejlesztésért felelős alelnökkel
is egyeztetni. Az együtt töltött idő, mely az Összetartás egyik lényegi elemét képezi, véleményem
szerint a koronavírus-helyzet következtében most még hangsúlyosabbá vált. Az Összetartás
lehetőséget nyújt arra, hogy a tisztségviselők jobban megismerjék egymást, hiszen sok olyan
tisztségviselő van, akik a tavalyi évben csak az online térben találkozhattak, személyes beszélgetésre
kevesebb lehetőség volt.
A Hallgatói Önkormányzatban nagy a fluktuáció, az új tisztségviselőket pedig igyekszünk
minél hamarabb integrálni a szervezetbe. Az új tagoknak tudásmegosztó tréninget szervezek,
mely alkalmon betekintést nyerhetnek a Hallgatói Önkormányzat működésébe, részletesebb képet
kaphatnak a Kar felépítéséről, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatról és az országos szintű
hallgatói önkormányzati szervezetekről.
Októberben sor került a tisztségviselőkkel való mini-elbeszélgetésekre, amelyeken a
HÖK elnök mellett az alelnök is jelen volt. Ezeken az alkalmakon a tisztségviselők reflektáltak a
szervezet működésére, feladatkörükből adódó nehézségekre, valamint kitértek a fejlesztendő
területekre is. Ez számunkra is egy nagyon fontos visszajelzés, ezekből tudunk ugyanis épülni,
fejlődni. Szeretném, ha ezekre a mini-elbeszélgetésekre fél évente egyszer sor kerülne.

Kapcsolattartás Szombathellyel
Úgy gondolom, hogy nemcsak az én részemről, hanem az Elnökség felől is van arra igény,
hogy jobban bekapcsolódjunk a szombathelyi képzési helyen tanuló PPK-s hallgatók életébe,
törekszünk az együttműködésre. Sokszor felmerült az igény arra, hogy az Elnökség Szombathelyre
látogatna, bizakodó vagyok azzal kapcsolatban, hogy ez az elkövetkező évben meg tud valósulni.

Belső kommunikáció
Az Elnökségi naptár kialakítása már korábban elkezdődött, a szerepét pedig továbbra is
fontosnak tartom. Az ülések nyilvántartása szempontjából az Outlook naptárfunkciója is felmerült,
valamint a Google naptár előnyei is átgondolásra kerültek.
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Együttműködés a PPK HÖK elnökével
Az elkövetkező évben kezdetét veszi egy nagyobb volumenű Alapszabálymódosítás,
melyet az elnökkel közösen fogunk menedzselni. Az Alapszabályunk átalakítása egyértelműbbé
tenné a tisztségviselők feladatkörét, átláthatóbbá azt, hogy mit is képvisel a szervezetünk. Korábban
az Ellenőrző Bizottság elnökeként tevékenykedtem, így többször is szembesültem, azzal, hogy az
Alapszabályunk nem minden esetben használ összefüggő, pontos megfogalmazásokat. Az
Alapszabálymódosítás folyamata alatt igyekszem majd releváns javaslatokat megfogalmazni,
továbbá szeretnék az adminisztratív munkában több részt vállalni.

Szőke Júlia
Alelnökjelölt
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Szombathelyi ügyekért felelős alelnök
Szabó Anna vagyok, jelenleg Közösségszervezés alapképzésen tanulok humánfejlesztő
szakirányon. 2019 óta vagyok hallgató a Savaria Egyetemi Központban. Szigetszentmiklósról
érkeztem Szombathelyre, ott a Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban tanultam, egy
sikeres érettségi után pedig nem volt számomra kérdés, hogy itt szeretném elvégezni
tanulmányaimat.
Szombathelyen célom a Savaria Egyetemi Központon belül egy olyan hallgatói
érdekképviselet létrehozása, melynek tagjaihoz a hallgatók bizalommal fordulhatnak és valóban a
hallgatók érdekeit szolgálja. Célom, hogy a szombathelyi PPK-s hallgatók ügyeiben való
közbenjárás, esetleges tanulmányi gondjaikban való szívélyes segítségnyújtás, valamint a kar
hallgatóiban felmerülő kérdésekre a lehető leggyorsabban a leginkább pragmatikus választ
megtalálni, kifejezetten ebben a jelenlegi zavaros vírushelyzeti időszakban. Továbbá célom, hogy a
Szombathelyen már hagyománnyá vált rendezvények, mint az elsőéves hallgatók számára szolgáló
Gólyahét és Gólyabál továbbra is életben maradhasson, hogy folyamatosan újítsuk a programokat.
Kiemelt célt szolgálnak a szememben a különböző hallgatói szakestek is, akár kari, akár különböző
szakok szintjén. Mindezek mellett új programokat is szeretnék hozni a hallgatók életébe, ugyanis
eddig két alkalommal került megrendezésre a „Boldogság rendezvény!” és szeretném, ha továbbra
is minden évben sor kerülne a megrendezésére. Ez a rendezvény 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 egyetem saját tánccsapata, a SEK
Dance Crew melynek én is büszke tagja vagyok. A csapat rendszeres fellépője az egyetemi
rendezvényeknek. Többször megmérettették már magukat versenyeken is, ahonnan mindig szép
eredménnyel tértek haza.
Fontosnak tartom, hogy a Hallgatói Önkormányzatunk tagjai ne csak a saját
szakterületükkel legyenek tisztában, hanem annál átfogóbb ismerettel is rendelkezzenek. Ez alatt
értem mind a Hallgatói Önkormányzat teljes működésének, mind pedig a kari és egyetemi szintű
hivatalos szervezetek legalább alap szintű ismeretét. Ehhez jó lenne minimum félévente egy
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tájékoztatást tartani a fenti témában, anyagát pedig folyamatosan frissíteni és még érthetőbbé tenni.
Szeretném, hogy a budapesti elnökkel nem csak személyesen én, hanem egész Hallgatói
Önkormányzati szinten jó kapcsolatot és együttműködést tartsunk fenn. Fontosnak tartom, hogy
gördülékeny kommunikáció legyen a két képzési hely között. 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. Alelnökségem során szeretném, hogy a hallgatói megkeresések minden tekintetben
prioritást élvezzenek, hogy a hallgatók minél hamarabb a megfelelő tájékoztatáshoz juthassanak.
Szeretném, ha a szombathelyi PPK-ról egyre több középiskolás és gimnazista hallana, ezért ennek
népszerűsítése különböző eseményeken, mint például az Educatio kiállítás vagy az egyetemi
nyíltnap, folytatódni fog.
Fontosnak tartom azt is, hogy egyetemi szinten tudjam tovább vinni hallgatóink
képviseletét, így természetesen az ELTE Savaria Egyetemi Központ Hallgatói Önkormányzatával
is szeretném megtartani az eddigi kiemelkedően jó kapcsolatomat, amely lehetővé tette, hogy
hallgatóink érdeke egyetemi szinten képviselve legyen. Ehhez kapcsolódóan természetesen
szeretném a többi kar szombathelyi alelnökével is együttműködni, a karok közötti barátságot
fenntartani. Szeretnék 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 tudom majd nyújtani hallgatóink számára, és mindig bizalommal
fordulnak majd hozzám.

Szabó Anna
Szombathelyi ügyekért felelős alelnökjelölt
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Diákjóléti Bizottság elnöke
Szociális támogatások
Bizottságunk legfontosabb feladata, hogy a szociális alapon kapható támogatásokat
elérhetővé tegye a hallgatók számára, ezzel elősegítve, hogy minden rászoruló hallgató anyagi
juttatásban részesülhessen. Minden szociális alapú támogatásnál arra törekszünk, hogy amennyire
csak lehetséges, hallgató-orientáltan végezzük munkánkat. Az is célunk továbbá, hogy a hallgatók
megfelelő tájékoztatást kapjanak a különböző támogatások megpályázásának lehetőségeiről. Ennek
érdekében igyekszünk minél több médiafelületre eljuttatni a szükséges információkat a
Kommunikációs Bizottsággal együttműködve. Terveink között szerepel egy olyan kisokos
létrehozása, mely egyértelműbbé teszi a pályázás menetét azok számára is, akik először szeretnék
benyújtani rendszeres szociális kérelmüket. Mivel a szociális támogatások rendszere több éve
állandó, így fontos, hogy a Szociális és Ösztöndíjbizottsággal együtt dolgozzunk, 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.
Az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatával dolgozunk azon, hogy a szociális
támogatások bírálói bizottságának tagjai minél alaposabb felkészítésben részesüljenek, ezzel
elősegítve, hogy minél gördülékenyebben folyjon le a rendszeres szociális támogatások leadásának
időszaka.

Kari pályázatok
Kari pályázataink közül a minden félévben meghirdetésre kerülő tudományos, kulturális és
sport pályázatok által hallgatóink lehetőséget kapnak különféle események szervezésére,
konferenciák látogatására és önképző körök létesítésére is. Ezen kívül, amennyire a vírushelyzet
engedi, a tavaszi félév során a külföldi utakat támogató pályázatot is szeretnénk elérhetővé tenni.
Szintén a tavaszi félévben kerül majd meghirdetésre a demonstrátori pályázat. A hallgatók, mint
eddig is, a Neptun rendszerén keresztül tudják majd benyújtani kérvényeiket.
A vírushelyzetet tekintve előfordulhat, hogy az aktuális jogszabály több pályázatunkat is
kisebb-nagyobb mértékben érinti, azonban a rendeletekhez igazodva igyekszünk hallgatóinkat a
lehető legjobban támogatni.
A kari pályázatok tekintetében is célunk, hogy minél több platformon nyújtsunk átlátható
információkat a leadási határidőkkel és benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatban, és így
mindenkihez időben eljusson a pályázás lehetősége. A Kari Ösztöndíj Bizottsággal továbbra is
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szeretnénk fenntartani az együttműködésünket, hiszen a bizottság munkája elengedhetetlen az
elbírálás és a szociális alapú támogatások felülvizsgálása során, hiszen minden pályázási időszak
után, de legalább félévente felülvizsgáljuk az estleges hibákat, legyenek azok a leadási felülettel, vagy
a kiírással kapcsolatosak.
A pályázati kiírásokat szeretnénk elérhetővé tenni angolul is a külföldi hallgatók számára,
ezen a Külügyi Bizottsággal karöltve dolgozunk. Fontos szempont, hogy minden pályázat
megpályázható legyen a nem magyar hallgatók számára is.

Esélyegyenlőség
A speciális szükségletű hallgatók számára szeretnénk ugyanúgy a lehető legjobb
körülményeket biztosítani egyetemi tanulmányaik ideje alatt. Igyekszünk a tőlünk telhető legtöbb
módon kialakítani számukra, hogy az egyetemen is kényelmesen érezzék magukat és ne
szenvedjenek hiányt semmiben.
A már hagyománnyá vált Mindenki Segít Nap sajnos a Covid vírus miatt az elmúlt
félévekben elmaradt, azonban semmiképp sem szeretnénk letenni erről a népszerű
kezdeményezésről. Ennek kapcsán a hallgatók különféle szervezetekhez - mint például öregek
otthona, állatotthon - 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.
Szerencsére azonban vannak a vírus mellett is kivitelezhető kezdeményezések, ilyen például
a cipősdoboz akció, vagy a +1 szendvics hét a Budapest Bike Maffiával együttműködve. Ezekre is
mindenképpen szeretnénk sort keríteni.
Az esélyegyenlőségi referenssel továbbá dolgozunk azon, hogy fellendítsük az Önkéntes
kör működését, ezzel folyamatos lehetőséget biztosítva a hallgatóknak az önkéntes munkára.
Amint lehetőségünk adódik, a Covid miatt elmaradt véradást is szeretnénk pótolni, hiszen
különösen fontos, hogy a jelenlegi helyzetben így 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 áramlás, 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 kollegium@ppkhok.elte.hu
e-mail címen.
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Fejes Zsófia
Diákjóléti Bizottság elnökjelölt
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Gazdasági Bizottság elnöke

Általános
A Gazdasági Bizottság az elmúlt évekhez hasonlóan elsődleges céljául a gazdasági
működés gördülékeny biztosítását tűzi ki céljául. Ide tartozik a rendelkezésünkre álló pénzügyi
keret hatékony beosztása és annak a hallgatók érdekeit szolgáló felhasználása. A transzparencia
megtartása végett karunk rendezvényszervezőinek (Animátori Kör tagjai) szeretnénk minél
nagyobb rálátást biztosítani a programokhoz szükséges beszerzések háttérmunkálataira.
Az elmúlt időszakban hatékonyan működő közös költési területek rendszerét továbbra
is szeretnénk támogatni. Karunk nagyobb rendezvényeinek (Gólyatábor, Gólyabál) lebonyolítása
és a működési keretünkkel való gazdálkodás szintén előnyt élvezett a fent említett rendszer
bevezetésének köszönhetően. Ezeknek a nagyobb rendezvényeknek a megszervezése az összes
részönkormányzatot érinti és az egységesített folyamatok nagyban megkönnyítik a programok
akadálymentes lebonyolítását, illetve a SAP-kimutatások átláthatóságát és érthetőségét.
Az iskolaszövetkezetekkel való partneri viszony fenntartására továbbra is szeretnénk
törekedni, illetve a számunkra biztosított keret tudatos felhasználása is központi szerepet kapna.
Az ELTE HÖK Gazdasági Bizottságával való szoros együttműködést továbbra is
kívánjuk megtartani, hiszen munkájuk nélkülözhetetlen karunk gazdasági működésének stabil és
hatékony biztosításához. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának
(HÖOK) közgyűlésein és vezetőképző rendezvényein idén is részt kívánunk venni, ezzel az ország
egyetemeinek hasznos tudásbázisát beépítve a bizottsági működésbe.

Rendezvények
A PPK-s identitás kialakításának fő mozgatórugóit képzik a karunk által szervezett
gólyaprogramok. Az új hallgatók kari életbe való beintegrálása idén is kiemelt figyelmet kapna. A
Gólyahét és a Gólyatábor magas színvonalának biztosítása elsődleges célunk, ebből kifolyólag
ezeknek a rendezvényeknek a szervezését már év elején szeretnénk megkezdeni, illetve továbbra is
szeretnénk helyet kínálni a SEK hallgatóinak, ezzel megőrizve karunk integritását.
A Karunk és a szakok népszerűsítésére minden évben kiváló lehetőséget nyújt az Educatio
kiállítás, az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő januári nyílt napunk, illetve a már
hagyománynak számító ELTEfeszt. Ezeken a rendezvényeken továbbra is igyekeznénk minél
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pontosabb és részletesebb információval szolgálni a leendő hallgatóinknak és megfelelő
tájékoztatást adni a tanulmányi lehetőségeikről és a kari életről egyaránt.
A PPK-s identitás megteremtése az említett programok keretében is kiemelt figyelmet
kapna. Ehhez hatékonyan járulnak hozzá változatos PR-termékeink, melyekkel szeretnénk
készülni mind a magyar, mind a külföldi hallgatóink és a felvételizők számára.

Kari kiadványok
Kari lapunk, a PersPeKtíva a fenntarthatóság jegyében már két éve, a Kazynfo című
tájékoztató kiadványunk pedig egy éve online formában érhető el. Ugyanakkor a lap
népszerűsítésének céljából idén szeretnénk egy nyomtatott különkiadással szolgálni hallgatóink
számára és ezt a következő években akár hagyománnyá alakítani. Emellett a PersPeKtíva
szerkesztőinek igény szerint szeretnénk PR-termékek előállítására erőforrást biztosítani működési
keretünkből.

Iroda
Az új irodai környezetben való hatékony munka elősegítését is célul tűznénk ki, mindezt
megfelelő eszközök és berendezés biztosításával valósítanánk meg. A raktárunkban kialakított
átlátható rendszer fenntartására is törekednénk, ugyanis ez nagyban hozzájárul a működési
keretünk tudatos beosztásához.

Horváth Szonja
Gazdasági Bizottság elnökjelölt
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Kommunikációs Bizottság elnöke
Általános
A kommunikációs bizottság a korábbi évekhez képest, idén is szeretné a maximumot
nyújtani a PPK hallgatói számára. Legfőbb feladataink közé tartozik a hallgatók gyors és teljeskörű
tájékoztatása mind közéleti, tanulmányi illetve szociális szempontból. A hitelesség és
megbízhatóság fogalma kulcsfontosságú számunkra, melyet sikeresen kiépítettünk a hallgatók
körében is. A Facebook és Instagram felületek az elsődleges hírszerzési csatornák, melyeket
naprakészen kezel a bizottság és ez a jövőben sem lesz másképp. A honlapunk megújult, a közélet
szerves részeként tevékenykedő PPK-s körök nagyobb hangsúlyt kaptak. Terveim között szerepel
a teljes körű arculatváltása a weboldalnak. Szeretném modern külsővel ellátni, maradva a PPK-n
kialakított identitás keretei között.
Az offline kommunikációs csatornáink a plakátok, melyek készítésében aktívan részt
vettünk és szeretnénk idén is tovább fejlődni ezen a téren. Tanulmányi, közéleti témában vagy más
bizottsággal együttműködve plakátokat készíteni, melyeket a HÖK iroda ajtaján kiragasztva
bármikor megtekinthetnek a hallgatók.
Facebook felületeinken fókuszáltan az ELTE-s, ELTE PPK Kommunikációs iroda illetve
a külsős megkeresések által kapott információkat osztjuk meg hallgatóink felé. A szakos hallgatói
csoportokra továbbra is kiemelt figyelmet szentelünk, akár megkeresések alapján is a hangsúlyos
információkat ezáltal célirányosan tudjuk közvetíteni. Az Instagram felületen nagyobb teret
szeretnék kialakítani a közéleti események megosztására, hiszen tapasztalatom szerint a hallgatók
bizalmát azzal lehet a legjobban elérni, ha közvetlenebbé teremtjük számukra a HÖK-öt. Ebben
szerves segítségünk a bizottság alatt működő #mediagroup. Közös munkafolyamat a Perspektíva
felfelé ívelő Instagram felületének a kezelése is, mindemellett a médiás csapattal való
együttműködést a jövőben rendszeresíteni kívánjuk.
Szoros együttműködésben kívánunk lenni nem csak a Kari Bizottságokkal, hanem az ELTE
HÖK Kommunikációs Bizottságával, valamint az ELTE Online csapatával is.

#mediagroup
Az elmúlt időszakban közel 20 aktív fővel tevékenykedik, ez pedig lehetővé teszi számunkra
a fejlesztéseket, újításokat még akkor is, ha adott esetben a gyökerekhez nyúlunk vissza. Idei fő
célkitűzése a #mediagroupnak az eseményeken való videózás, amellett, hogy mindenről készül
fotódokumentáció. Ez a hagyomány a kör megalapításakor kezdődött, de a fogyatkozó taglétszám
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következtében kikopott a feladatköreink körül. Ezt most a legnagyobb lendülettel szeretnénk újra
életre kelteni. A videókat félév-vagy évvégén egy összesített videóban elevenítjük fel a hallgatókkal
együtt, célunk a PPK-s identitás erősebbé tétele, a közösségformálás és élmények megörökítése.
Ezzel együtt az évenkénti egy tagfelvétel helyett félévente szeretnénk meghirdetni egyet és
gyakoribb rendszerességgel megrendezni szakmai napot, csapatépítőket és igény esetén alkotó
workshopokat.
Jövőbeni célunk lehetőséget adni a tagok számára nem csupán a kari események
dokumentálására, hanem akár egyetemi rendezvényeken való sajtós részvételre, videózásra,
fotózásra. Ezek által egy olyan tartós alapot biztosítunk számukra, amivel hogyha a későbbiekben
komolyabban szeretnének foglalkozni, megtehessék a segítségünk által.

Perspektíva
A kari lap főszerkesztőjével való együttműködés sok szempontból bővülne a jövőben. Terveink
között szerepel az évenkénti Perspektíva magazin kiadványa. Nemsokára megérkezik az első
pár példány, melynek tervezésében a szerkesztőség, a bizottság és a #mediagroup is markáns
szerepet kapott. Ezáltal szeretnénk a szerkesztőség számára egy nívós hátteret biztosítani a kari élet
színesebbé tételéhez, illetve célunk ezzel büszkeségként bemutatni a hallgatók számára a szintén
fellendített kari újságot.
Idei új kezdeményezésünk közé tartozik egy fotókiállítás megszervezése a #mediagroup és a
Perspektíva csapatával karöltve. Ezt terveink szerint a Kazy aulában rendeznénk meg, ezzel is
közelebb hozva a hallgatókat a kari közéletért dolgozó társaik munkájához, illetve az egyetemi
mindennapokat színesítenénk versekkel, illusztrált képekkel, mindamellett, hogy teret adunk az
alkotni vágyó tagok önkifejezésének.
Segítségére leszünk a szerkesztőségnek egy ELTE Press Műhelyhez hasonló alkotó workshop
kialakításában, melyet tavasszal szeretnének megrendezni a szerkesztőségi tagok számára, egymás
megismerésére, szakmai fejlődésére és továbbképzésére. Az irodalmi pikniken külsős szakmabeli
előadókat hívnánk meg, az eseményt természetesen a #mediagroup dokumentációjával kiegészítve,
mely remek promóciós anyaggal láthatja el a csapatot egy következő tagfelvétel időszakában.

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. Mindezek elérése érdekében széleskörű
tájékoztatást alkalmazunk, hogy a hallgatók tisztában legyenek a mobilitási lehetőségeikkel, valamint
több olyan program és esemény szervezését is szorgalmazzuk, melyek erősítik a kapcsolatok
kialakulását a magyar és külföldi hallgatók között, megerősítik a külföldi diákok karon betöltött
helyét és növelik a PPK-sok nemzetközi cserelehetőségekkel kapcsolatos érdeklődését.

Nemzetköziesítés
A Stipendium program (Stipendium Hungaricum), valamint az angol nyelvű pszichológia
teljesképzésnek (ELUP- English Language University Psychology Programme) köszönhetően
többszáz 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 töltenek el karunkon egy, három, vagy akár öt évet.
Továbbá fontosnak tartjuk akár a közösségi oldalon, akár papíralapon, plakátokon, vagy
szórólapokon

terjeszteni

az

Erasmus

lehetőségét

nemzetközi

diákok

számára

is.

Az esetleges újabb online oktatásra való átállás esetén is fontosnak tartjuk, hogy a kapcsolat ne
vesszen el a külföldi hallgatókkal sem, 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 érdekképviselői), valamint PPK-s
mentoraink együttműködésével célunk minél több olyan program szervezése, amelynek keretei
között kötetlenül ismerkedhetnének magyar és külföldi hallgatóink. Ehhez a Rendezvényszervező
Bizottság segítségére támaszkodnánk, fő eszköze pedig a PPK-s események angol nyelvre való
fordítása lenne.
Fontos számunkra, hogy a külföldi hallgatók könnyen és hamar integrálódjanak az egyetemi
életbe és a magyar közegbe, így a Kommunikációs Bizottsággal számukra közösen készített, a PPK
HÖK weboldalán megtalálható „For foreign students” fület naprakész, releváns információkkal,
elérhetőségekkel, lehetőségekkel szeretnénk frissíteni, kiegészíteni az év folyamán.
Az integráció érdekében a Nemzetközi Irodával összefogva pedig az Orientációs Napok
keretén belül folytatjuk a University Communication nevű esemény hagyományát. Ez a tréning
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betekintést nyújt a külföldi hallgatók számára, hogy milyen módon tudnak hatékonyan
kommunikálni az egyetemen belül, ezzel elősegítve beilleszkedésüket. Emellett egy Cultural
Training elnevezésű workshop kidolgozása is tervben van, mely magyar sajátosságokat, szokásokat,
ünnepnapokat foglalna magába és ezekkel ismertetné meg a frissen Magyarországra érkezett
külföldi hallgatókat. Emellett az ELTE honlapján már elérhető forrásokat és a magyar nyelvű
Kazynfot ötvözve kiemelkedő projektnek tartjuk egy angol nyelvű Kazynfo létrehozását.
Ezen felül 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 részvételben, hogy akár egy-egy cikk vagy vers erejéig írói legyenek a lapnak.

Mobilitásra való ösztönzés
A hallgatók mobilitásra való ösztönzésének a Nemzetközi Levelezőlistára kiküldött havi
Külügyi Hírlevélen kívül további eszközeinek gondoljuk a más, ezen alapuló szervezetekkel való
együttműködést, így tervezzük az AEGEE-vel és AIESEC-kel való közös munkát. Ennek
keretében a külföldi szakmai gyakorlatot népszerűsítenék az egyetemen, előadásokat tartanának,
vagy a hírlevelekben küldenénk ki információt róluk. Emellett a Nemzetközi Irodával együtt
dolgozva a kiutazás előtt álló hallgatók számára értékes információkat nyújtó Külügyi Iránytű
frissítése is megvalósítandó ötleteink közé tartozik, és a külföldi partneregyetemeinkkel közös
tanulmányi utak szervezésére is nyílhat lehetőség.
Kiemelt célunk az International Class Representative rendszer további fejlesztése és
népszerűsítése. Ennek lényege a nemzetközi hallgatókat, akik teljes képzésüket itt töltik, bevonni a
saját tanulmányaikat, illetve közösségi életüket érintő döntések meghozatalába, hogy az
évfolyamképviselők által értesüljünk a nemzetközi hallgatók igényeiről és javaslataikról, illetve
ezáltal a kar vezetőségével együtt javítani tudjuk a hallgatók tanulmányi légkörét. Az évfolyamok
képviselői a havi egyeztető üléseken túl csapatépítő programokban is részt vehetnek. Az újonnan
felvett nemzetközi képviselők elérhetőségét a kari HÖK weboldalán a nagyobb ismertség
érdekében frissíteni fogjuk.
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,
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de növekszik. Valamint növelnénk az aktivitást a PPK HÖK magyar és nemzetközi Instagram
felületén is, hogy a magyar hallgatók is tisztában legyenek az eseményekkel és lehetőségekkel.
A Mentorprogram már meglevő és új tagjaira szintén nagy figyelmet fogunk szentelni, hogy
magabiztosan mozogjanak az ESN felületein, és ne legyen kérdéses számukra, hogyan végezzék
mentori feladataikat. Ennek kapcsán mentor csapatépítő programokat szeretnénk szervezni az
online oktatás alatt képződők aktiválása és a tapasztalatok megosztása érdekében.

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 teljes képzésüket itt töltő hallgatók felé is
népszerűsíteni fogjuk. A zökkenőmentesebb és átláthatóbb információáramlás, valamint a
szorosabb együttműködés érdekében szeretnénk felmérni, hogy a külföldi hallgatók milyen
forrásokból és platformokon tájékozódnak, valamint a Mentorkör által használt kisokost is
naprakész információkkal tervezzük frissíteni. Végül pedig szorgalmazzuk az Animátori Körrel,
más ELTE-s karokkal, illetve a szombathelyi campussal való szorosabb együttműködést, és a közös
programok szervezését.

Bölcskei Dalma
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 kellett
és 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 a megszokott formában megvalósítani,
másodsorban pedig ha újabb járványügyi intézkedések lépnek életbe, visszatérni a tavaly is bevált
online események megszervezéséhez.
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 Facebook és Instagram oldal, valamint 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, az ELTE
Szolgáltató Kft.-vel és biztonsági cégekkel dolgozunk együtt, hogy a lehető legszínvonalasabb
programot tudjuk kínálni az elsőéves hallgatóknak. Az idei tanévet sikeresen meg tudtuk kezdeni a
gólyatáborral, és nagyon reméljük, hogy évközben el tudjuk kezdeni a következő év gólyatáborának
szervezését is.
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. Szerencsére az
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idei évben a gólyahetet is meg tudtuk rendezni a megszokott módon, és szeretnénk a következő
tanévet is mindenképpen ezzel a programsorozattal megkezdeni.

Kultúra
Kulturális programjaink állandó népszerűségnek örvendenek. Ilyenek például 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. Ezeket az idei tanévben offline formában már el tudtuk
kezdeni megvalósítani, így ezt szeretnénk fenntartani az egész tanév folyamán.

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.
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.

Animátori Kör
Az animátori kör az ELTE PPK HÖK támogató és utánpótlás szervezete. Éppen ezért
fontosnak tartottuk, hogy a járványügyi helyzet ellenére is megkezdjük a tavalyi 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.
Az idei évben a hagyományos módon tudjuk megkezdeni az animátor képzést, ami heti
rendszerességet és összesen 12 képzést jelent. A Bevonó táborunkat már sikeresen meg tudtuk
tartani, így ezek alapján az etalon megvendégelést, a képzők által szervezett megvendégeléseket, a
bemutatkozást és a Vezetőképző tábort is hagyományos módon tervezzük megtartani.
Az előző években megszokott mennyiségű (120) képződővel indítottuk. Az ő képzésük és
felavatásuk mellett tervben van a vírushelyzet miatt elmaradt animátor és veterán animátor avatások
bepótlása is.
Tervünk még a Szervezetfejlesztő Kör segítségével folyamatos változtatásokat végezni a
Körben, valamint a képzésátalakító alkalmakon minél több javaslatot megfogalmazni és javítást
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véghez vinni a lehető legteljesebb képzés biztosítása, és az offline világba való visszarázódás
érdekében.

Fekete Anna
Rendezvényszervező Bizottság elnökjelölt
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Tanulmányi Bizottság elnöke
A Tanulmányi Bizottság a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is legfontosabb
céljaként a hallgatók megfelelő informálását, tájékoztatását, valamint az értük történő
érdekképviseletet határozta meg. Minden aktuális változásról szeretnénk (ha lehetséges) előre
tájékoztatni a hallgatókat, melyhez a Hallgatói Önkormányzat egyéb bizottságainak
együttműködésére is szükségünk van. 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 az együttműködést a Tanulmányi
Hivatal munkatársaival, a folyamatos kapcsolattartást a kari vezetéssel, illetve a karunk érdekeit az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzatban is képviseltetni. 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, aktualitások 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
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jövőben is szeretnénk megtartani mind ősszel, mind tavasszal. Ezeknek a képzéseknek az
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 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 és tovább vinni ezt.
A januárban megrendezésre kerülő Educatio-kiállításra 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 idén egy külön QR-kóddal ellátott Gólya-kisokos, illetve egy Neptunkisokos megalkotása járult hozzá, melyet a jövőben is mindenképp szeretnénk közzétenni a gólyák
és egyéb felsőbbéves hallgató számára.
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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.

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 főszerkesztő
Általánosan
„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.” - idézem
Gyura Rékát, korábbi főszerkesztőnket. Ezek azok a sorok, amelyek engem is arra ösztönöztek
2021 februárjában, hogy jelentkezzek a kari laphoz újságíróként. Néhány hónap leforgása alatt egy
olyan csapatot ismerhettem meg, amelynek tagjai kölcsönösen inspirálják egymást. Ahol
meghallgatásra és elfogadásra talál az ember.
A kari lap a kommunikáció olyan nyomot hagyó platformjain kezdte kibontogatni a
szárnyait (Facebook, Instagram), ahol olvasóinak számát meg tudta duzzasztani és elérte, hogy
többen tudjanak arról: itt vagyunk és azért dolgozunk hónapról hónapra, hogy a hallgatóknak
ugyanazt a bensőséges, elfogadó és nyitott légkört biztosíthassuk, amelyet a
szerkesztőségen belül kiépítettünk.
Lapunk ismerettségét természetesen mindig növelni és növelni kívánjuk, ennek érdekében
számos megjelenési lehetőséget fogalmaztunk meg a szerkesztőségen belül. A „látni és láttatni”
gondolatmeneten haladva olyan fejlesztéseket és törekvéseket szeretnénk megvalósítani, amelyek
átlépik a cikkek és interjúk határait, de a tagok és a lap láthatóságát nagyban elősegítik.

PersPeKtíva
Rovataink és sajtótermékeink egyre több területet igyekeznek felkarolni a kari berkeken
belül és kikacsintgatnak az egyetem falain túlra is. Letisztázott rovatainkhoz szeretnék nyitni egy

KörkéPP nevezetű, vezető rovatot, amelyben a hallgatók a referensek, tisztségviselők,
oktatók és kiemelkedő hallgatók interjúival, informáló összegzőkkel és olvasmányokkal
találkozhatnak.
A PersPeKtíva egyik fő kitűzése a következő időszakra: bemutatni transzparens módon
hallgatói számára, hogyan működik a PPK. Legyen egy kapaszkodójuk, egy kis segédletük azzal
kapcsolatban, hogy milyen munkaterületek, bizottságok működnek a karon, ezek a bizottságok
milyen feladatokat látnak el és miben tudják a hallgatók életét az egyetemen megkönnyíteni,
segíteni.
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Ez a segítségnyújtás egy újabb szintre tudna lépni, amennyiben megnyitásra kerülne a
szombathelyi campussal egy Szombathely rovat. A rovathoz felállított szerkesztőségi bázisnak
kijelölt főszerkesztő-helyettese lenne, aki folyamatosan tartja a kapcsolatot velünk, viszont szabad
kezet kap a szombathelyi ügyekkel kapcsolatban. A két város, egy egyetem mentalitást erősítendőn ez
a törekvésem jelenleg az egyik legerősebb. Szeretnék ellátogatni Szombathelyre, betekinteni az
ottani ELTE PPK-s életérzésbe és biztos kézbe helyezni az ottani szerkesztőségi bázist.
Nem csak írott, hanem hallott formában is szeretném, hogyha megjelenne a PersPeKtíva:
ennek örömére szeretnénk elindítani podcast sorozatunkat, ahol mélyinterjúk, edukatív
beszélgetések és a PPK-t érintő fontosabb témák lennének felkarolva 15-30 perces részekben, heti
vagy kétheti rendszerességgel.

#mediagroup
Szorosabb együttműködésünket szeretnénk erősíteni a #mediagroup-pal. Egymás
kölcsönös munkájának segítése a tagokkal fő szempontunk.
A különböző online platformokon való vizuális megjelenésünkhöz a fotókat ők
szolgáltatják számunkra. A közös ötletelések, az egymásra való nyitottságnak az egyik alappillére,
amelyre építjük további közös terveinket.
Szeretnénk egy évente megrendezésre kerülő fotókiállításban segíteni a munkájukat
és a vizuális élményhez szövegeket, verseket társítani, a kiállítás előkészületeiben és
lebonyolításában kölcsönösen részt venni. Büszkén bemutatni az ő munkájukat, amelyhez
hozzáadjuk a szerkesztőség legjobb írásait.
Továbbá szeretném elindítani az Irodalmi Piknik-et, amely egy nyitott workshopként
működne szabadtéren (az ELTE Press Műhely eseményeihez hasonlatos mintát követve), ahol a
hallgatók bepillantást nyerhetnének a kari lap működésébe, valamint kipróbálhatnák magukat
különböző írástechnikai feladatokban is. Ennek az eseménynek a dokumentálásban és egy kisfilm
készítésében működhetnének együtt velünk a #mediagroup tagjai.
Összességében fő célkitűzésem a kari lap láthatóságát és hallgatóival szembeni
felelősségvállalását erősíteni és terjeszteni a lehető legszélesebb körben. Olyan lapként való
rágondolását, amelyhez a hallgatók úgy tudnak kapcsolódni, mint egy biztos forráshoz, amelyhez
ők is hozzá tudnak adni.
Gál Anna
Perspektíva főszerkesztőjelölt
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Összegzés
A fentebb említett célokkal és tervekkel szeretnénk megvalósítani a hallgatói
érdekképviseletet. 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 és az átláthatóság 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!
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