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2016. október 12. -november 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 12. 
Gazdasági ügyek – 

egyeztetés  
Balogh Dániel, Tóth 

László, dr. Babos János 

 
Iskolaszövetkezeti 

megbeszélés 

Balogh Dániel, Nagy 
Gergely Gyula, Csordás 

Péter 

 
Szolgáltatásfejlesztési 

megbeszélés 
az ELTE HÖK elnöksége, 

dr. Nánay János 

 
Oktatásszervezési és 

Hallgatói Ügyek 
Bizottsága 

az bizottság tagjai, Szalma 
Edina 

2016. október 14. ELTEfeszt  

 ELTE Press Akadémia Zima Richárd 

2016. október 14-16. 
HÖOK tisztújító 

közgyűlés, Szeged 
 

2016. október 18. 
Egyeztetés a HÖOK 

elnökével 
Gulyás Tibor 

2016. október 19. Tanárképzési ügyek Nagy Anett 

2016. október 20. 
I. Hallgatói 

Érdekképviseleti Fórum 
 

 1956-os megemlékezés  

2016. október 21. 
Projektdélelőtt – 
érdekképviseleti 

integráció  

Baranyai Melinda, 
Kindelmann Balázs, Murai 

László, Lukács Károly 

 
Semmelweis Egyetem 

gólyabál 

Baranyai Melinda, Budai 
Marcell (SE), Kosztrihán 

Dávid (NKE) 

2016. október 25. 
Rektori sportpályázat 

átalakítása – előkészítés 

dr. Rikker Emília, dr. 
Pozsár-Szentmiklósy 

Zoltán 

2016. október 26. 
HÖK és Kancellária 

együttműködési 
megbeszélés 

dr. Nánay János 

 Költségvetés-tervezés Balogh Dániel 

2016. október 27. BTK Halloween  

 PPK Kari buli  



2016. október 28. 
Jogi és szabályzati 

referens-jelölt 
meghallgatás 

Dömötör Tamás Albert 

2016. november 8. 

„Tudós tanárok – tanár 
tudósok” Fókuszban a 

tanulás és a tanítás 
értékelése”- konferencia 

 

2016. november 9. KoliKON konferencia 
Fekete Flóra, dr. Babos 

János 

2016. november 11-13. 
HÖOK vezetőképző, 

Siófok 
 

2016. november 15. 
Egyeztetés: Erőszak-

kutatás, SEK integráció 
szabályzati vonatkozásai 

dr. Pozsár-Szentmiklósy 
Zoltán 

2016. november 17. ÁJK Gólyabál 
Baranyai Melinda, 

Fazakas Áron, Kolláth 
Mihály Gábor 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 7., 14., 
november 12. 

HÖOK választmányi 
ülés 

a választmány tagjai, a 
HÖOK elnökség tagjai, 

intézményi elnökök 

2016. október 10., 24., 
november 7., 14. 

Egyetemvezetői 
értekezlet 

az Egyetem vezetése 

2016. október 10., 17., 
24., november 7., 14. 

ELTE HÖK kabinetülés az ELTE HÖK kabinetje 

2016. október 12., 19., 
26., november 9., 16. 

ELTE HÖK elnökségi 
ülés 

az ELTE HÖK 
elnökségének tagjai 

2016. október 12. 
ELTE HÖK 

küldöttgyűlés 
az ELTE HÖK 

küldöttgyűlés tagjai 

2016. október 17., 24., 
november 7., 14. 

Szolgáltatói vezetői 
értekezlet 

az ESZK osztályvezetői 

2016. október 17., 24., 
november 7., 14. 

Egyeztetés az ELTE 
rektorával 

dr. Mezey Barna 

2016. október 24. ELTE szenátusi ülés 
az ELTE szenátusának 

tagjai 

 

 

 

Az ELTE HÖK elnöksége 



Tisztségbe lépésem óta eltelt időszakban az ELTE HÖK elnökségi 

munkájában részt vettek:  

 Czabán Samu (ÁJK HÖK) 

 Sztrecsko Boglárka (BGGyK HÖK) 

 Murai László (BTK HÖK) 

 Kindelmann Balázs (IK HÖK) 

 Fekete Flóra (KolHÖK) 

 Baranyai Melinda (PPK HÖK) 

 Takáts Réka (TáTK HÖK) 

 Traumberger Zsófia (TÓK HÖK) 

 Hoksza Zsolt (TTK HÖK) 

 

Az ÁJK Hallgatói Önkormányzata az alapszabályuk módosítását követően 

októberben tartotta meg érdekképviseleti választásait, melynek során a 

hallgatók újra bizalmat szavaztak Czabán Samunak, mint a HÖK elnöke. 

Samunak, valamint a megválasztott alelnököknek és küldöttgyűlési 

tagoknak ezúton is gratulálok, és további jó munkát kívánok! 

Integrációs ügyek 

A szeptember végén Szombathelyen megrendezett elnökségi és 

kabinethétvégét követően nagyjából egyöntetű volt a testületek tagjainak 

véleménye, miszerint a korábban előkészített érdekképviseleti integrációs 

anyagot szükséges felülvizsgálni. Az elnökségi üléseken kívül egy külön 

projektdélelőttöt szenteltünk az új elképzelés kidolgozásának, melyben 

nagy konszenzus volt az érintett kari részönkormányztok vezetői között. 

Elképzelésünk szerint a szombathelyi képzésben résztvevő 

hallgatók képviselete az érintett részönkormányzatokon keresztül történne 

meg, a kari önkormányzatokban megválasztott képviselők és egy alelnök, 

EHÖK szinten pedig egy kabinettag révén becsatornázva az 



érdekképviseleti rendszerbe. Az előterjesztés elfogadását követően 

meghatároztunk olyan területeket is, melyet a közeljövőben szükséges 

tisztáznunk, ilyen volt például a szombathelyi kollégisták 

érdekképviselete. 

A szombathelyi integráció mellett nagy publicitását kapott az elmúlt 

időszakban a BME GTK kiválása és ELTE-be való beolvadásának elvi 

lehetősége. Az eseményekről folyamatosan egyeztettem Rektor Úrral, 

valamint a BME hallgatói képviseletével, és tájékoztatást adtam az 

elnökség és kabinet tagjainak. Mivel az ügyben még semmi konkrét döntés 

nem született, így az autonómiát tiszteletben tartva ezt továbbra is a BME 

belügyének tekintjük. 

Pályázati ügyek 

Az elmúlt időszakban került kiírásra, valamint elbírálásra a hallgatói 

kulturális és szakmai pályázat. Sajnálatos módon a pályázatot csak nagyon 

szűkös határidőkkel tudtuk kiírni, mely a támogatási időszak kezdetének 

ismeretében egyértelműen a kiíró felelőssége. A szoros határidők miatt a 

bírálóktól, a HÖK elnökségétől valamint a pályázati ügyintézőtől is gyors 

munkára volt szükség annak érdekében, hogy egyik pályázat 

megvalósíthatósága se kerüljön veszélybe. A rendkívül rövid intervallum 

ellenére mind a bírálók (Papp Dorottya, Oláh János, Puju Robin), mind az 

elnökség tagjai legjobb tudásuk szerint járultak hozzá a folyamat 

lebonyolításához, erőfeszítéseikért ezúton is köszönet jár. 

A vonatkozó időszakban elkészítettük, és határozatban döntöttünk 

a rektori sportpályázat kiírásáról is, melyet előzetesen egyeztettünk Kolozs 

Anikó pályázati ügyintézővel, valamint az érintett szereplőkkel (Móczik 

Alexandra – ELTE HÖK sportreferens, Simon Gábor – BEAC ügyvezető, 

dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán). A beszerzési folyamatok egyszerűbbé 

tétele érdekében erre az időszakra is kivételi körös engedélyt kaptunk a BEAC 

által biztosított sportszolgáltatásokra, mely jelentősen csökkenti a pályázó 



hallgatók adminisztratív terheit. Hosszútávú tervként egyeztettünk dr. 

Rikker Emíilával a sportszolgáltatás ELTE és a BEAC között létrehozandó 

támogatási szerződéséről, melynek két pozitív hatása is lehet: biztosítható és 

tervezhető a hallgatói sportszolgáltatás, valamint a csökkenő összeg 

ellenére több lehetőség lesz a hallgatói kezdeményezések támogatására. 

Mindkét rektori pályázat kiírásakor belefutottunk a szűk határidők 

okozta nehézségekbe, mely ellentmond az elnöki pályázatomban is 

alapelvként megfogalmazott tervezhetőség alapelvének. Az elnökség 

egyöntetű támogatásával ezért a pályázati kiírásról, valamint a vonatkozó 

határidőkről félévre, 1 évre előre határozunk. 

Ösztöndíjas ügyek 

A hallgatói közéleti ösztöndíjakra, valamint azok mértékére 

vonatkozóan két keretszabályozás ad iránymutatást az 

érdekképviseletnek. Az egyik az ELTE HÖK, valamint a 

részönkormányzati küldöttgyűlések által hozott határozatok, melyek 

meghatározzák a jogcímen belüli különböző tevékenységekért járó 

ösztöndíjak mértékét. A másik pedig a Hallgatói Követelményrendszer 

Általános rész 103.§ (7) bekezdése, mely meghatározza a közéleti jogcímen 

adható ösztöndíj mértékét. 

A két szabályozás, ahogyan az elmúlt hónapok/év gyakorlata 

világossá tette, ellentmondásban áll egymással és életszerűtlen helyzeteket 

okozott, melyből nemcsak a HÖK-nek, hanem az utalási listákkal dolgozó 

Oktatási Igazgatóságnak is problémái voltak. A helyzet feloldására már az 

előző elnöki ciklusban elkezdődtek az egyeztetések, végül október elején 

öntöttük szövegszerű formába a javaslatunkat, és terjesztettük az OHÜB elé. 

Mivel menetközben több részönkormányzat jelezte, hogy további 

egyeztetésre szorul az előterjesztés, így azt az OHÜB elől visszavonva, a 

küldöttgyűlés elé terjesztettük. 



A küldöttgyűlés hosszú és tartalmas vitát követően, a különböző 

nézőpontok megismerése ismeretében azt a határozatot támogatta, mi 

szerint a közéleti jogcímen adható ösztöndíj maximuma a normatíva 100%-ról 

150%-ra módosul. 

Fontos leszögezni, hogy ez a módosító indítvány, melyet a 

november 30-i OHÜB-re fogunk beterjeszteni, NEM jelenti a közéleti 

ösztöndíjak emelését, azokat továbbra is a küldöttgyűlési határozatok 

értelmében kapják a képviselők. A HKR módosításának elfogadása esetén 

viszont feloldásra kerül az a gyakorlati probléma és méltatlan 

ellentmondás, amiért eddig a több tevékenységet végző képviselőknek le 

kellett mondaniuk a határozatok értelmében nekik jogosan járó 

ösztöndíjuk egy részéről. 

OHV projekt 

A félév során megkezdett munka folytatásaként elnökségi ülésen 

láttuk vendégül Járfás Tímeát, a Minőségügyi Iroda vezetőjét, és 

átbeszéltük az általa nekünk megküldött OHV összefoglaló kérdéses 

pontjait. A beszélgetésből kiderült, hogy az általunk megfogalmazott 

alapelvek és az iroda törekvései nincsenek messze egymástól, a karok 

élesen ellentmondó véleményei viszont komoly nehézségeket okozhatnak 

a további munkához. 

Az egyeztetés konklúziójként abban maradtunk, hogy az egyes 

részkérdésekre a projekttel foglalkozó csapat készít előterjesztést, melyet 

az elnökségi ülésen megtárgyalva Szalma Edina továbbít az iroda felé. 

Az ELTE szenátusa október 24-i ülésén hosszú vita után támogatta 

az ELTE Minőségügyi Kézikönyvét és Minőségfejlesztési Programját. Az 

előterjesztőktől ígéretet kaptunk arra, hogy az OHV-ra vonatkozó részeket 

a jövőben a HÖK javaslatai alapján újragondolhatók. 

Gólyabálok és további rendezvényeink 



Az első körös sikertelen pályázást követő tárgyalás után egy 

érvényes pályázat érkezett az ELTE gólyabálok lebonyolítására, melyet az 

EFOTT Kft. adott be. A döntés óta aláírásra került a szerződés is, a karok 

pedig Fazakas Áron rendezvényekért felelős referens koordinálása mellett 

folyamatosan egyeztetnek a céggel. Az előzetes tervekhez képest 

módosultak az időpontok és helyszínek, e szerint a következőképpen néz 

ki az ELTE gólyabálok programja: 

 november 17. ÁJK, ExperiDance Ház 

 november 22. BTK-IK-TÓK, SYMA Rendezvényközpont 

 november 23. PPK-TáTK, Dürlin Rendezvényház 

 december 2. TTK-BGGyK, ELTE Gömb Aula 

Az előkészítési folyamatok elmúlt időszakra vonatkozó fázisaiban, 

főként kommunikációs félreértések miatt több kisebb, illetve nagyobb 

problémánk akadt egy-egy bálra vonatkozóan, melyhez nagy szükség volt 

a rendezvényekért felelős referens és a cég képviselőinek rugalmasságára. 

Személyi kérdések 

Az elnöki pályázatomban vállaltak alapján a hónap során elkezdtük 

az újonnan létrehozandó jogi és szabályzati referensi tisztség betöltésével 

kapcsolatos egyeztetéséket. A kabinet ÁJK-s tagjainak javaslatai alapján 

felvettük a kapcsolatot több hallgatóval, akik közül csak Heil Kristóf jelzett 

vissza egy személyes találkozóra. Az informális meghallgatáson Dömötör 

Tamás Albert elnökhelyettessel kérdezgettük a jelöltet a motivációióról, 

érdekképviseleti és szakmai tapasztalatairól. 

A motivációs levele és a személyes beszélgetést követően 

egyetértettünk abban, hogy a jelölt alkalmas lehet a feladat betöltésére, 

ezért novembertől megbízással kezd ismerkedni a tisztséggel járó 

feladatokkal. 

Érdekképviseleti fórum 



Október 20-án hagyományteremtő céllal rendeztük meg az I. 

Hallgatói Érdekképviseleti Fórumot, melyen közel 70 hallgatói képviselő vett 

részt. A kérdések zöme a hallgatói rendezvényekre, az iskolaszövetkezeti 

kifizetésekre és az integrációra vonatkozott. 

A visszajelzésekre alapozott sikeresség ellenére a jelenlévők 

létszámával nem lehetünk elégedettek, hiszen az ELTE-n 

érdekképviselettel foglalkozó hallgatók összlétszámához képest nem volt 

túl magas az érdeklődés. Célunk a jövőre vonatkozóan a létszám emelése, 

valamint a megvitatandó kérdések körének bővítése, a hallgatói képviselők biztatása 

a téma- és kérdésfelvetésekre. 

HÖOK Közgyűlés 

 Október 14-16. között Szegeden vettünk részt a HÖOK tisztújító 

közgyűlésén, melyen a tagok szinte egyhangú támogatása mellett 2017-

2018-as időszakra vonatkozóan is Gulyás Tibor kapott bizalmat a munka 

folytatására a HÖOK elnökeként. Az elnökség tagja maradt az ELTE 

képviseletében továbbra is Garbai Ádám kabinetfőnök. Az elnökség 

megválasztott tagjai: dr. Vámosi Péter, elnökhelyettes (Semmelweis 

Egyetem), Pausits Péter, gazdasági alelnök (Óbudai Egyetem), Csont 

István, tehetséggondozásért felelős elnökségi tag (Debreceni Egyetem), 

Kaizinger Tamás Töhötöm, külügyi feladatokért felelős elnökségi tag 

(Budapest Corvinus Egyetem), Mósa Tamás, esélyegyenlőségért és a 

fiatalok munkavállalásáért felelős elnökségi tag (Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem), Nagy Dániel, sportért felelős elnökségi tag (Szent István 

Egyetem), Szabó Gábor, tudásátadásért felelős elnökségi tag (Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) és Szlotta Bence, hallgatói 

szolgáltatásokért felelős elnökségi tag (Széchenyi István Egyetem). A 

Felügyelő Bizottság megválasztott tagjai: Koltai Arnold, (Pécsi 

Tudományegyetem), Kremm Réka (Eszterházy Károly Egyetem) és Tóth 

Alfréd (Miskolci Egyetem) 



 A közgyűlésen emellett az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. 

évfordulójának apropóján tiszteletbeli elnöknek választottuk Kiss Tamást, a 

HÖOK jogelődnek tekintett MEFESZ első elnökét, valamint több külhoni 

magyar felsőoktatási intézmény diákszervezete kapott tiszteletbeli 

tagságot. 

Integrációs ügyek (11.01-11.18) 

A tárgyalt időszakban apróbb lépéseket tettünk a szombathelyi 

hallgatói érdekképviseleti integráció zökkenőmentes lebonyolítása 

érdekében. Egyeztetve az Egyetem jogi vezetésével és dr. Pozsár-

Szentmiklósy Zoltánnal körvonalaztuk az integráció HÖK alapszabályt 

érintő vonatkozásait. A szabályzat módosítására vonatkozóan törekszünk 

az egyértelmű és alapvető keretek meghatározására, melyek az átmeneti 

időszakra (az integráció kezdőpillanatától a tavaszi választások 

lezárultáig) is keretet adnak a szombathelyi hallgatók érdekképviseletének 

ellátásához. A módosítás tartalmi részeivel kapcsolatban folyamatosan 

egyeztetek az érintett részönkormányzatok vezetőivel. 

Pályázati ügyek (11.01-11.18) 

A félév elmúlt időszakában hallgatói részről, valamint a szervezeten 

belülről is érte kritika a rektori pályázatokkal kapcsolatos ügyintézést. A 

hibákat detektálva és előre tekintve, az elnökséggel határozatban 

rögzítettük a következő időszakokra vonatkozó (2017-2018) pályázati határidőket, 

a kapcsolódó teendőket és felelősöket. Alapelvként tekintettünk a 

tervezhetőségre, illetve a módosítottunk a támogatási időszakokon, azokat 

a tanulmányi félévek rendjéhez igazítottuk. Következő lépésben a kiírás 

tartalmi elemeit vizsgáljuk felül. 

Személyi ügyek (11.01-11.18) 

Terveink szerint december 1-jével bővítjük az ELTE HÖK kabinetjét, 

és ezzel az érdekképviseleti portfóliónkat is. Az elnökség november 9-i 



ülésén határozott a jogi és szabályzati referensi tisztségre való pályázati 

kiírásról, melynek betöltéséről a soron következő küldöttgyűlés döntünk. 

Nagyon sokat várunk a létrehozandó tisztségtől, hisszük, hogy 

professzionális segítséget nyújthat a szervezetnek, illetve a hallgatók 

számára is fontos és értékes szolgáltatást nyújthat. 

OHV projekt (11.01-11.18) 

A projekttel a vonatkozó időszakban a Tanulmányi Bizottság 

foglalkozott az őszi szünet végén megtartott szakterületi vezetőképzőjén, 

Szalma Edina tanulmányi alelnök pedig a november 9-i elnökségi ülésen 

tájékoztatást adott a bizottság által kidolgozottakról. Következő lépésben 

az elnökség három tagjával kiegészült projektcsapat készít előterjesztést az 

elnökség számára. 

UPK és tudástranszfer projekt 

November közepén az ELTE HÖK vezetőképzőjén meghatározott 

stratégiai célok közül az utánpótlásképzés és tudástranszfer projekttel is 

elkezdtünk érdemben foglalkozni. A munka ütemezése több lépcsőben 

történik, hogy minél több inputot begyűjtve tudjuk meghatározni az 

utánpótlásképzésre vonatkozó ajánláscsomagot, illetve a 

tudástranszferhez szükséges tudásanyagot. A projekt munkáját Dömötör 

Tamás Albert elnökhelyettes koordinálja, közreműködik Soós Alexandra a 

PPK HÖK alelnöke, az elnökség részéről pedig Takáts Réka, Traumberger 

Zsófia és Czabán Samu alkotja a munkacsoportot. 

Gólyabálok (11.01-11.18) 

November elején az érintett részönkormányzatok részéről sok idő- 

és energia-befektetéssel zajlottak a gólyabálok előkészületei, és ahogyan az 

lenni szokott, nem ment zökkenőmentesen minden. A szervezési 

folyamatok több olyan hiányosságra, illetve rendszerhibára világítottak rá, 

melyekre a jövőben bizonyosan jobban oda kell figyeljünk. Ezek 



megelőzésére Fazakas Áron rendezvényekért felelős referens írásos 

szakmai beszámolót kér a bálok hallgatói szervezőitől a tapasztalatokról. 

Az ÁJK gólyabálja jelen időszakig lezajlott, az eddigi visszajelzések 

alapján a hallgatók elégedettek voltak a rendezvénnyel. 

Iskolaszövetkezeti ügyek 

Balogh Dániel gazdasági alelnökkel a megválasztásunk óta 

folyamatosan dolgozunk azon, hogy a HÖK és az ELTE Iskolaszövetkezet 

közötti együttműködés hatékonyságán javítsunk, működő 

mechanizmusokat dolgozzunk ki. Legfontosabb céljaink között továbbra 

is prioritást élvez, hogy a hallgatók kiszámíthatóan kapják meg az elvégzett 

munkáért kapott pénzüket, azonban a félév során ez több, rajtunk kívül álló 

okok miatt (is), meghiúsult. Utóbbi eset sajnálatos módon továbbra sem 

erősíti a hallgatók bizalmát az Iskolaszövetkezet irányába, valamint 

nekünk is nehézséget okoz a problémák kommunikációja, és a hallgatók 

bizalmának fenntartása. 

A fent leírtak figyelembe vételével továbbra is maximálisan 

igyekszünk együttműködni, és a tőlünk függő folyamatokat dinamikussá, 

átláthatóvá és gördülékennyé tenni, viszont a végletekig nem kérhetjük a 

hallgatók türelmét és megértését.  

Az elmúlt időszakban szükség volt a meglévő keretszerződésünk 

módosítására, mivel a 2016. június-decemberre vonatkozó időszakra 

meghaladtuk a keretösszeget. A szerződés módosításával az év hátralévő 

részében ki tudjuk fizetni a hallgatókat, viszont fontos tapasztalatunk, 

hogy meghatározott időszakokra vonatkozóan előre kell tervezzünk a 

likviditásunk fenntartása érdekében. 

HÖOK vezetőképző 

 November 11-13. között Siófokon vettünk részt a HÖOK szokásos 

őszi vezetőképzőjén, ezúttal rekordot jelentő közel 70 hallgatói 

képviselővel. A vezetőképző programjában üdvözölendő újdonság volt, 



hogy olyan szekciókban zajlott munka, melyek eddig nem kerültek 

előtérbe, így ezúttal hallgatói szolgáltatások, utánpótlásképzés és tudástranszfer 

és esélyegyenlőségi szekcióban is folyt munka a hétvége során. 

 Az elmúlt évek magas színvonalú, folyamatos fejlődési ívet kirajzoló 

vezetőképzőihez képest az összbenyomásunk szerint ezúttal nem sikerült ezt 

a lécet megugrani, mely a nagy elvárások miatt többekben csalódást keltett. 

A hétvége során, valamint utána is igyekeztem begyűjteni a véleményeket, 

ezeket több személyes egyeztetés révén visszacsatoltam a HÖOK felé is. 

 Összességében a rendezvény szervezettségét illetően nem lehet 

panaszunk, a munkához minden feltétel adott volt, és ezért nagy köszönet jár a 

szervezőknek! Köszönettel tartozom tovább minden ELTE-s résztvevőnek, 

aki a hétvégen aktívan kivette a részét a közös gondolkodásból és munkából, 

valamint véleményével segítette a következő vezetőképző sikerességét. 

 

 

 Sujtó Attila 

 elnök 

 ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 

 

 Elnökhelyettes beszámolója 

2016. október 12. – november 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 14. ELTEfeszt  

2016. október 28. 
Jogi és szabályzati 

referens-jelölt 
meghallgatás 

Sujtó Attila, Heil Kristóf 

2016. november 11. 
HÖOK vezetőképző, 

Siófok 
 



Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 10., 17., 
24., november 7., 14. 

ELTE HÖK kabinetülés az ELTE HÖK kabinetje 

2016. október 12., 19., 
26., november 9., 16. 

ELTE HÖK elnökségi 
ülés 

az ELTE HÖK 
elnökségének tagjai 

 

Állandó feladatok 

Folyamatosan tartom a kapcsolat az ELTE HÖK elnökével és Kabinetjével, 

tájékoztatom az ELTE HÖK elnökségét a kabinet munkájáról, illetve felügyelem 

az aktuálisan futó projekteket és igyekszem legjobb tudásom szerint segíteni a 

kabinet tagjainak munkáját, és minden esetben a rendelkezésükre állni, ha a 

szükség úgy hozza.  

Új honlap, EHÖKözlöny 

Kolláth Mihály kommunikációs alelnök úrral megterveztük az új 

honlap, valamint a HÖK-ös belső hírlevél, az EHÖKözlöny, struktúráját. 

Beszámolóm írásának időpontjára már megkaptuk az IIG-től a FTP 

hozzáférést, hogy nekikezdhessünk az új holnap elkészítésének. 

Előreláthatólag a november 28. hétfő reggeltől lesz elérhető az új felület, 

ami lehetőséget teremt a korábban említett hírlevél küldésére is. További 

információk a projektről Kolláth Mihály, kommunikációs alelnök 

beszámolójában olvashatóak.  

UPK és tudástranszfer projekt 

Megkezdtük a projekt előkészítését, erről bővebben Sujtó elnök úr 

beszámolójában olvashattok.  

Informatikai beszerzések 

Folyamatosan egyeztetek Nemes Balázs, informatikai megbízottal 

az iroda informatikai infrastruktúráján fejlesztéséről és az új eszközök 

használatbavételéről. Ennek eredményeképp több új számitógép is a 



helyére került, rajta a szükséges szoftverekkel együtt. A következő lépés 

az iroda végpontjainak átstrukturálása, valamint a WIFI jel erősségének 

javítása.  

Negyedéves megbeszélések 

Az elmúlt egy hónapban leültem egyesével a kabinet minden 

tagjával, átbeszélni az ezt megelőző három hónapot. Érintettük a 

lényegesebb szakterületi kérdéseket is, de a találkozók elsődleges célja 

inkább egyfajta kötetlen értékelése az elmúlt negyedévnek, személyes 

benyomásaik, élményeik alapján. 

HÖOK Vezetőképző 

November első felének egyik adminisztratív feladata az őszi HÖOK 

Vezetőképző jelentkezés összegyűjtése, valamint leadása. A jelentkezés 

mellett elkészítettem a szobabeosztást, amin a régiós keret túllépése miatt 

többször is változást kellett eszközölnünk. 

A Vezetőképző első napján az Utánpótlásképzési szekción előadást 

tartottam az ELTE HÖK vezetőiképzőiről.  

EHÖK Vezetőképző 2017 

 Elkezdtem összeállítani egy programvázlatot az idei visszajelzések 

alapján a jövőévi EHÖK vezetőképzőre, valamint megkezdtük a lehetséges 

helyszínek feltérképezését is.  

 

 Dömötör Tamás Albert 

 elnökhelyettes 

 ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Gazdasági alelnök beszámolója 

2016. október 12. – november 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 14. ELTEfeszt  

2016. október 20. Érdekképviseleti fórum  

2016. október 26. 
Egyeztetés a 

költségvetésről 
Sujtó Attila 

2016. október 26. Keretek ellenőrzése Tóth László 

2016. november 11.-13. HÖOK Vezetőképző  

2016. november 16. Keretek ellenőrzése Tóth László 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 14., 24., 
november 7., 14. 

Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2016. október 12., 26. 
Gazdasági Bizottság 

ülés 
ELTE HÖK Gazdasági 

Bizottság 

2016. október 26. Elnökségi ülés 
ELTE HÖK Elnökség, 
Nagy Gergely, Csordás 

Péter 

 

Gazdasági Bizottság 

Az elmúlt időszakban két ülést is tartottunk, ahol a tájékoztatni 

tudtam a gazdaságis tisztségviselőket az aktuális hírekről, feladatokról, 

illetve válaszoltam az ehhez kapcsolódó kérdéseikre. A legfontosabb téma 

azonban az üléseken a költségvetés volt. 

Költségvetés 

Az elmúlt időszak során bekértem a részönkormányzatok 

gazadságis tisztségviselőitől a 2017-es évre vonatkozó költségvetési 

igényeket. Az október 26-ai Gazdasági Bizottság ülésen ezeket beszéltük 

át, és november 2-a lett a finomhangolt igények leadásának határideje. 



Meghatároztunk egy plafont az igényeink összegének, amely 200 millió 

forint lett. 

Az elmúlt hónapokban több ötlet is felmerült bennem a költségvetés 

felosztásának metódusára, amelyeket megbeszéltem Sujtó Attila elnök 

úrral, illetve az utóbbi bizottsági ülésen ismertettem a gazdaságis 

tisztségviselőkkel. Jelenleg egy olyan koncepciót képzelünk el, amely egy 

nagy költségvetés lenne, és ebben nem részönkormányzatok szerint lenne 

lebontva a költségvetés, hanem költségtípusok szerint. 

A beérkezett költségvetési igényeket összesítettem, azonban mielőtt a 

gazdaságis tisztségviselőkkel részletesen megbeszélnénk, hogy milyen 

költségeken szükséges már az igényekben is szűkíteni, egyeztetni 

szeretnék dr. Rikker Emília igazgatás vezetési asszonnyal az önköltséges 

ösztöndíjak megoldási lehetőségéről. 

Gólyatáborok 

A héten megkaptam a gólyatáborok költségeinek összegző 

táblázatát, amelyet továbbítottam a gazdaságis tisztségviselőknek. Ez 

alapján gólyatáborokra 20 318 270 Ft-ot költött a hallgatói önkormányzat, 

plusz a szervezési költséget amely nettó 3 995 000 Ft. 

Iskolaszövetkezet 

Az októberi kifizetések sajnos eléggé kitolódtak az eredeti utalási 

időponttól, amelynek az az oka, hogy az ELTE Iskolaszövetkezet 

szerződést kötött egy faktor céggel, ezzel biztosítva a cash flow-t a pontos, 

ütemezhető kifizetésekhez. Azonban az ELTE-vel való papírmunka 

elhúzódott, így addig nem kapták meg a faktor cégtől a pénzt, míg ez nem 

folyt le. 

Bevezetésre került a jelenléti ívek vezetése, amelyeket csatolnunk kell a 

teljesítési igazoláshoz, hogy kifizesse az ELTE a számlát. Jelenleg próbáljuk 

a leghatékonyabb módot megtalálni a jelenléti ívek vezetésére. 

A szeptemberi munkavégzésért járó ösztöndíjak november 7-én kerültek 

kifizetésre az időben beiratkozott hallgatók számára. Az előbb említett 

kifizetés számláját az ELTE november 11-én fizette ki, így a novemberi 

kifizetés is csúszik, a tervezett november 14-e körüli időponthoz képest, de 

ha minden jól alakul, akkor amire olvassátok a beszámolóm minden 

hallgató kifizetésre kerül (elvileg november 18-ig). 



Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha kérdésed van a 

beszámolómhoz keress akár személyesen, akár e-mailben. 

 

 

  

Balogh Dániel 

Gazdasági alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

A Kommunikációs alelnök beszámolója 

2016. október 12. – november 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 12. 
ELTE HÖK 

Küldöttgyűlés 
- 

2016. október 12. 
VII. Városligeti Szüreti 

Mulatság 
- 

2016. október 14 – 16. HÖOK Közgyűlés - 

2016. október 20. 
I. Hallgatói 

Érdekképviseleti Fórum 
- 

2016. október 20. 
ELTE HÖK 1956-os 

megemlékezése 
- 

2016. október 21. 

Egyeztetés az ÁJK HÖK 
választások 

lefolytatásáról, 
kommunikációjáról 

Kiss Botond (ÁJK HÖK 
VB Elnök) 

2016. október 26. 
Egyeztetés a futó 

projektekről és jövőbeli 
tervekről 

Dömötör Tamás Albert 

2016. november 2. 
Egyeztetés a kollégiumi 

kommunikáció 
segítéséről 

Varga Adrienn (ELTE 
KolHÖK) 

2016. november 11-13. 
HÖOK Őszi 
Vezetőképző 

- 

2016. november 14. 
Egyeztetés az új 
honlapról és a 

hírlevélről 
Dömötör Tamás Albert 



2016. november 15. 
Egyeztetés a 

Kommunikációs Iroda 
vezetőjével  

Dr. Teslár Ákos 

2016. november 17. 
Tudásátadás, projektek 

ismertetése 
Tóth Bálint (ELTE IK 

HÖK) 

2016. november 17. ELTE ÁJK Gólyabál - 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 17. , 
november 7. , 14. 

Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2016. október 26. , 
november 16. 

ELTE HÖK Elnökségi 
ülés 

ELTE HÖK Elnökség 

2016. október 26. , 
november 16. 

ELTE HÖK SKB ülés ELTE HÖK SKB 

 

„Kreatív csapat” és humánerőforrás-csere program 

Megkezdődött a „Legyél Te is a kreatív csapatunk tagja!” kampány, 

melynek keretei között grafikusok és fotósok jelentkezését várjuk egy 

újonnan alakuló, az ELTE HÖK Sajtó és Kommunikációs Bizottságának 

munkáját segítő csapatba. A jelentkezés során a fotósoktól egy minimum 

10 képből álló galéria, a grafikusoktól pedig 3-4 grafikai munka beküldését 

várjuk, melyek alapján döntünk majd a jelentkezők egyes projektekbe 

történő becsatornázásáról. 

A jelentkezési időszak után, a jelentkezők számának fényében fogjuk 

szétosztani a kreatív szakembereket a részönkormányzatok között, azt az 

alapelvet figyelembe véve, hogy minden részönkormányzatnak legyen 

lehetősége egy grafikus felvételére, amennyiben erre igény jelentkezik 

részükről. Ennek – mint már egy korábbi beszámolómban kifejtettem – az 

az oka, hogy arculatépítési szempontból sokkalta előnyösebb, ha egy 

arculattal mindig egy kreatív szakember foglalkozik. 

A jelentkezési időszak egyelőre november 20-ig fog tartani, de a 

jelentkezők számától függően lehetséges, hogy ki fogjuk tolni a határidőt. 

 

Új EHÖK honlap 

 Dömötör Tamás Albert, elnökhelyettes úrral közösen elkezdtük az 

EHÖK új honlapjának elkészítését. A jelenlegi honlapunk sajnos nem elég 



felhasználóbarát, nehezen kezelhető és az egyes beépíthető funkciók terén 

is korlátozottak a lehetőségeink.  

 Az újonnan elkészült, Wordpress alapú honlapot szeretnénk úgy 

kialakítani, hogy hallgatótársaink számára minél inkább egyszerűen 

kezelhető információforrásként működjön, mobiltelefonokról is jól 

betölthető és használható legyen, valamint az egyetemen kívülről érkező 

felhasználók számára is átlátható és rendszerezett információforrásként 

szolgáljon mind a Hallgatói Önkormányzat működésével, mind a HÖK 

gazdálkodásával kapcsolatos információk keresése során. A honlapot 

szeretnénk akadálymentessé tenni. 

 Az új honlapon szeretnénk olyan központi felületeket létrehozni, 

melyek segítik majd a hatékony keresést, az információk gyors elérését. 

Ilyen felület lenne, a jelenlegi honlapunkon is megtalálható „Pályázatok és 

ösztöndíjak” felület, melynek segítségével hallgatótársaink egy oldalról 

érhetik el az összes, számukra nyitva álló pályázatot és ösztöndíjat. Másik 

ilyen központi felületként működne a Hallgatói Önkormányzat 

gazdálkodásával foglalkozó oldal, melyen az általános információk és 

szabályzatok mellett fellelhető lenne minden részönkormányzat gazdasági 

beszámolója. Szeretnénk létrehozni egy tudástár felületet is, melyben a 

Wikipédiához hasonlóan lenne lehetőségük hallgatótársainknak keresni az 

egyes tájékoztatók között, illetve terveink között van egy egyetemi 

eseménynaptár elkészítése is. 

 Az új honlap novemberben el fog készülni, a „váltás” során fontos 

szempont lesz az, hogy hallgatótársaink számára az EHÖK honlapja 

folyamatosan elérhető legyen, ne legyen olyan időpillanat, mikor nem 

tudják majd elérni az oldalt. 

 

HÖOK Vezetőképző 

 2016. november 11. és 13. között részt vettem a HÖOK őszi 

vezetőképzőjének „Hallgatói Szolgáltatások” szekcióján, mely során több 

egyetem tisztségviselőjével volt lehetőségem találkozni, megosztottuk 

egymással tapasztalatainkat, ötleteinket. A szekció melyben részt vettem 

tárgyalta a HÖOK kollégiumi stratégiáját, szó volt a Diákkedvezmény 

programról, annak működéséről, az egyetemi rendezvények hatékony 

szervezéséről, kommunikációjáról, az egyetemi egészségügyi 

szolgáltatások lehetőségeiről, valamint az egyetemi karrier tanácsadó 

szolgáltatásokról.  



 

 

Kommunikációs kampányok 

 A közelmúltban fejeződött be Külügyi Börze kampánya, melyhez 

elkészítettem az eseményt és az egyes grafikai munkákat (borítókép, 

plakát, Facebook képek stb.). A kampány, az elérési adatok és a 

rendezvényen részt vevő hallgatók száma alapján sikeres volt, felkeltette 

hallgatótársaink érdeklődését. 

 A „Legyél Te is a kreatív csapatunk tagja!” kampány keretében 

elkészítettem a Facebook eseményt, kidolgoztam a kommunikációs 

kampány részleteit. Szeretném megköszönni Dömötör Tamás Albertnek a 

segítségét a borítókép elkészítésében! 

 A közelmúltban indult el az idei gólyabáli szezon, melynek kapcsán 

az EHÖK kommunikációs felületein is igyekszünk folyamatos 

tájékoztatást adni hallgatótársainknak a gólyabálokkal kapcsolatos 

legfontosabb információkról, illetve szeretnénk bíztatni, ösztönözni őket, 

hogy mind saját karuk gólyabáljára, mind más karokéra menjenek el. 

 A közeljövőben indul majd egy téli adománygyűjtő akció kampánya 

melynek kidolgozását már megkezdtem, elkészítettem hozzá a szüksége 

grafikai munkákat. 

 

Folyamatos feladatok 

 Kezeltem a Hallgatói Önkormányzat kommunikációs csatornáit, 

gondoskodtam azok rendszeres frissítéséről, fejlesztéséről. Ezen 

csatornákon rendszeresen megosztottam a hallgatótársaink számára 

fontos információkat, híreket, valamint a Kabinet tagjainak kérései alapján 

tartalmat gyártottam ezen felületekre. 

 Válaszoltam az egyes hallgatói megkeresésekre, kérdésekre. Az 

észrevételeket/ kéréseket továbbítottam a Kabinet tagjai felé. 

 Kidolgoztam a Hallgatói Önkormányzat eseményeihez, 

rendezvényeihez tartozó kommunikációs kampányokat, gondoskodtam 

azok kivitelezéséről. 

 Kapcsolatot tartottam az Egyetem és az egyetemi szervezetek 

kommunikációs vezetőivel, valamint válaszoltam az Egyetemen kívülről 

érkező megkeresésekre. 

 



Új kommunikációs felületek 

 A közelmúltban elkészítettem a Hallgatói Önkormányzat Twitter 

fiókját, melynek népszerűsítő kampánya a jövő héten indul el. Az új 

kommunikációs felület kezelése – tekintettel arra, hogy azt össze lehet 

kapcsolni a HÖK Facebook oldalával – nem von el erőforrásokat más 

feladatoktól.  Bár a Twitter népszerűsége messze elmarad a Facebookétól, 

ez az újítás reményeink szerint nagy segítséget jelenthet majd azon 

hallgatótársainknak, akik a közösségi média ezen kevésbé használt 

felületét részesítik előnyben. 

 Az új honlap elkészülése után fog elindulni az ELTE HÖK egyetemi 

szintű hírlevele, melyben a fontos határidőkről, aktuális eseményekről és 

hírekről fogjuk tájékoztatni hallgatótársainkat, valamint elindul majd egy 

„belső hírlevél” is, melynek célja a Hallgatói Önkormányzat tagjainak 

tájékoztatása lesz. 

 Október végén elkészítettem a Hallgatói Önkormányzat LinkedIn 

oldalát is. 

A szombathelyi integráció kommunikációs kihívásai 

 Az október 26-i Sajtó és Kommunikációs Bizottsági ülésen 

egyeztettem a részönkormányzatok tisztségviselőivel a szombathelyi 

integráció kapcsán felmerülő kommunikációs kihívásokról és azok 

megoldási lehetőségeiről. A pontos megoldási koncepciók egy hosszabb 

munkafolyamat részeként fognak megszületni, de előzetesen egyetértés 

született abban, hogy létre kell hozni egy központi felületet leendő 

szombathelyi hallgatótársaink számára, melyen minden hasznos 

információt megtalálnak majd az integrációval, az ELTE-s hallgatói élettel, 

lehetőségekkel kapcsolatban. Ezen felület az új EHÖK honlapon fog 

létrejönni.  

 

Utánpótlásképzés 

 A jövőben szeretnénk elindítani a Sajtó és Kommunikációs 

Bizottsággal egy kommunikációs utánpótlásképzést, melynek keretében 

belső képzéseket és utánpótlás képző hétvégét szerveznénk a 

kommunikációs szakterülettel foglalkozó hallgatótársainknak. 

 A kezdeményezés elsődleges oka, hogy a részönkormányzatok 

kommunikációs tisztségviselői viszonylag gyakran cserélődnek, melynek 

következtében félő, hogy fontos tapasztalatok vesznek el, mely hosszú 



távon káros hatással lehet a Hallgatói Önkormányzat kommunikációjának 

hatékonyságára. 

 

Egyéb feladatok, tevékenységek 

 Mint azt korábbi beszámolómban már említettem, a közelmúltban 

megkeresést kaptam Kiss Botondtól, az ÁJK HÖK Választási 

Bizottságának elnökétől, mely arra irányult, adjak tanácsot a választások 

helyes kommunikációjával, a hallgatók tájékoztatásával kapcsolatban. 

Ezen felkérés keretein belül október 21-én, második alkalommal is 

egyeztettem Kiss Botonddal a választások kampányáról. 

 November 17-én egy „tudásátadó délelőttöt” tartottunk Tóth 

Bálinttal, az ELTE IK HÖK kommunikációs tisztségviselőjével, mely során 

tájékoztattam Bálintot az eddigi projektjeinkről, a Sajtó és Kommunikációs 

Bizottság által korábban meghatározott jövőbeli célokról, bemutattam neki 

néhány, korábbi kommunikációs tisztségviselők által kialakított 

gyakorlatot, kommunikációs stratégiát, valamint tanácsot adtam neki 

munkaszervezési és bizottságkoordinálási témakörben is. A közeljövőben 

egy hasonló alkalom keretében fogok találkozni Kemény Alexszel, az 

ELTE ÁJK HÖK rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnökével. 

 Az egyes projektek hatékonyabb véghezvitelének érdekében 

pályázatot írtam ki az általános operatív bizottsági tag tisztségére, mely 

során két operatív bizottsági tagot, Kiss Botondot és Túri Zalánt vettem fel.  

 Tóth László irodavezető úrral elkezdtük a különböző reprezentációs 

tárgyak beszerzését, melynek keretében NKOH-s bejelentőt adtunk le, 

valamint árajánlatokat kértünk. A reprezentációs tárgyakkal kapcsolatban 

november 15-én egyeztettem Teslár Ákossal, a Kommunikációs Iroda 

irodavezetőjével is. 

 

 

  

Kolláth Mihály Gábor 

Kommunikációs alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



 

Külügyi alelnök 

2016. október 12. - november 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 13. 
Hallgatói és Oktatói 
Bomilitási Bizottsági 

Ülés 

Hallgatói és Oktatói 
Bizottsági Ülés tagjai 

2016. október 14. ELTEfeszt 
EHKB Operatív Bizottsági 

Tagok 

2016. október 14-16. HÖOK Közgyűlés 

ELTE HÖK Kabinet, 
Elnökség és további 
részönkorményzati 

tisztségviselők 

2016. október 20. Érdekkéviseleti Fórum ELTE HÖK Kabinet 

2016. október 21. 
Erasmus+ kiegészítő 

támogatás bírálat 
Suriny Anita 

2016. november 8-9. Külügyi Börze 
EHKB Tagok és Operatív 

Bizottsági Tagok 

2016. november 11-13 HÖOK Vezetőképző  

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 24, 7, 14. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 
 

Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottsági Ülés 

2016. október 13-án került megrendezésre a 2016/2017-es tanév első 

Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottsági Ülése, melyen a napirendi 

pontok között szerepelt többek között az Erasmus+ pótpályázati alatt 

beérkezett pályázatok közül a támogatottak kiválasztása, a nemzetközi 

kreditmobilitási projekt állapotának elemzés és Makovecz-program. 



Az ülés legfőbb napirendi pontja az Erasmus+ pótpályázatok közül a 

támogatott hallgatók kiválasztása volt. A kari, intézeti, illetve a tanszéki 

koordinátorok 2016. október 6-10 között történt bírálat alapján terjesztették 

a Bizottság elé a támogatásra javasolt hallgatók névsorát; a bizottság 

döntése alapján 154 hallgató nyert el pótpályázatot a tavaszi félévre 

vonatkozóan. A tavaszi félévben ennek köszönhetően több mint 250 

hallgató kezdheti meg a mobilitását valemelyik partneregyetemen vagy 

külföldi fogadóintézményben. 

Az ülés másik napirendi pontja a nemzetközi kreditmobilitás 

megvitatása volt, tekintettel arra, hogy még mindig vannak feltöltetlen 

helyek az elnyert lehetőségek között, melyekre mind hallgatói mind az 

oktatói pályázatokat várja a Rektori Kabinet Nemzetközi Irodája. Emellett 

a tavaszi félévben benyújtandó pályázati lehetőségek is felvázolsára 

kerültek, melynek keretében 2017-2018 közötti mobilitási helyekre történik 

pályázás. A pályázatokat a programban résztvevő karok (valamennyi, 

kivéve Állam- és Jogtusományi Kar részt vesz), intézetek és tanszékek 

nyújthatják be. 

Továbbá egy új programnak a főbb vonulatai is bemutatásra kerültek; 

a Makovecz-program a külhoni magyar hallgatókat támogatja, ennek 

keretében az Erasmus+ program mintájára a külhoni magyar egyetemek 

és az ELTE között kétoldalú kapcsolatok segítségével a hallgatók 5 hónapot 

tölthetnek el az Egyetemen.  

 

ELTEfeszt 

2016. október 14-én került megrendezésre az ELTEfeszt, melyre a 

Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottsága is meghívást kapott a 

Nemzetközi Iroda részéről a programon való megjelenésre. 

A rendezvényen kettős feladatunk volt. Egyrészt a Nemzetközi 

folyósón biztosítottak számunkra standot megosztva az ESN ELTE 

szervezetével. Másrészt az érdeklődő diákok számára egy előadás került 

megrendezésre a Hallgatói Önkormányzat külügyi tevékenységéről. 

 

Erasmus+ kiegészítő támogatás bírálás 

Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának a külföldön tartózkódó 

hallgatók számára szóló Erasmus+ kigészítő támogatásának az odaítélése 

a 2016/2017/1 félévben a végső állomásához érkezett el októberben.  



2016. október 21-én került sor a beérkezett és elbírált pályázatok 

odaítélése, melyet az ESZÖB operatív bizottsága végzett el a jelenlévő két 

tag segítéségével. A bizottság döntésének értelmében a beérkezett 

hallgatók 50% került támogatásra, ez összesen 27 támogatott hallgatót 

jelent az őszi félévre vonatkozóan. Az egyszeri támogatásra az őszi 

szemeszterben a tavalyihoz képest arányaiban több pályázat érkezett be, 

köszönhetően az idei év folyamán megvalósuló magasabb mobilitások 

számának is. 

 

Külügyi Börze 

Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának Külügyi Bizottságának őszi 

félévben megvalósuló legnagyobb programja a Külügyi Börze. 

A Börze 2016. november 8-9-én kerül megrendezésre a Lágymányosi 

Campus Északi és Déli Tömbjében, valamint egy előadás keretéig az 

Állam- és Jogtudományi Karon. A rendezvény keretében összesen 10 

előadás kerül megrendezésre a meghívott szervezetneknek köszönhetően, 

melyek között az érdeklődők hallhatnak tájékozató előadásokat a 

nemzetközi ösztöndíjprogramokaról, a külföldi munkalehetőségekről és a 

továbbtanulási lehetőségről is a diplomát követően.  

A résztvevő szervezetek: AEGEE, AISEC, Camp Leaders , CCUSA, 

EVS, AIESTE, Útilaú, GLEN, Work Experience USA, Camp Consolors 

Canada, ISHA, ESN ELTE és U.S. ADVENTURE Team.  

Nemzetközi ösztöndíjlhetőségekről szóló előadások: ITC Digital, 

Erasmus+, Keller Ösztöndíj, Harvard Club of Hungary, Fullbrigth 

Ösztöndíj és Campus Mundi. 

A rendezvény Facebook eseményen keresztül, illetve a Lágymányosi 

Campuson elhelyezett plakátok segítségével kerültek népszerűsítésre, 

melyek a Kolláth Mihály, kommunikációs alelnök készített el. A 

rendezvényen a két nap folyamán kb. 200-250 érdeklődő, az előadások 

látogatottása eltérést mutatott, főként a nyári munkalehetőségek (Camp 

Leaders és CC USA Magyarország) és az ismertebb ösztöndíjprogramok 

előadásai iránt volt nagy érdeklődés (ELTE hálózatos kapcsolatai és 

Campus Mundi). Emellett nagy sikere volt az Állam- és Jogtudományi 

Karon megrendezett előadással kapcsolatban, amivel kapcsolatban több 

megkeresés is érkezett hozzám az elmúlt időszakban. 

 

HÖOK Vezetőképző 



A 2016. november 11-13. között megrendezésre kerülő HÖOK 

Vezetőképzőn a Külügyi szekción vettem részt további öt 

részönkorményzati tisztségviselővel együttesen. 

A rendezvény első napján a tagönkorményzatok tisztségviselői 

osztották meg egymással jógyakorlataikat, különös tekintettel a mobilitást 

növelő intézkedések tekintetében. Összegzésként a nap eseményeivel 

kapcsolatban az EHKB jelenlévő tagjaival megállapíthattuk, hogy a 

további önkormányzatokhoz képest kiemelkedően sok lehetőséggel 

próbálja mind az ELTE HÖK, mind pedig a részönkormányzatok 

népszerűsíteni az egyetem által nyújtott programokat és egyedülálló 

támogatásokat nyújt a kiutazó hallgatói támogatására. 

A második nap két részre bomlott, a nap első felében a beérkező 

hallgatók érdekképviselete került bemutatásra a négy legnagyobb 

felsőoktatási intézmény gyakorlatainak megismerésén keresztül; a 

Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegyetem és a Budapesti Corvinus 

Egyetem mellett az ELTE rendszere is bemutatásra került, melyről én 

tartottam az előadást a résztvevők számára. A délutáni program során egy 

workshop keretében került felvázolásra a HÖOK által elindítani kívánt 

mentorprogram váza, melyet a Virga József, a Debreceni Egyetem EHKB 

elnöke vezényelt le. 

A Vezetőképző értékeléseként, főként a második napon 

részesülhettek az ELTE tisztségviselői inkább újdonságokkal és remény 

szerint értékes tapasztalatokkal is gazdagodhattak. 

 

Egyebek 

Az ELTE küldöttségének a tagjaként részt vettem a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciájának tisztújító küldöttgyűlésén 

2016. október 14-16. között. 

A 2016. október 20-án megrendezésre kerülő I. Érdekképviseleti 

Fórumon a külügyekkel kapcsolatos korábban beérkezett kérdésekre 

válaszoltam főként a rövid külföldi tanulmányutakat és utazásokat 

illetően, ezekkel és a területemhez kapcsolódó bármely kérdésekre a 

jövőben is szíves veszek bármely személyesen vagy e-mailes megkeresést.  

Az elmúlt félévben sok probléma merült fel emellett a beérkező 

hallgatókkal (Stipendium Hungaricum), így a felmerült problémák 

megoldására az EHKB által felállított bizottság fog megoldást keresni, 

ennek a részleteinek a kidolgozására a következő félév folyamán kerül 



majd sor, azonban a bizottság alapvető feladatait a jövő héten tartandó 

Bizottsági Ülés keretében kerülnek majd megvitatásra. 

 

  

Dunka Sarolta Noémi 

Külügyi alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

Szociális alelnök beszámolója 

2016. október 12. – november 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 18., 
november 8. 

Hallgató Jogorvoslati 
Bizottság ülése 

Hallgatói Jogorvoslati 
Bizottság 

2016. október 19., 24. 
Egyeztetés a hallgatói 

kifizetésekről 
Emmert Margit 

2016. október 28-30. 
Szakterületi 

projekthétvége 
SZÖB tagjai vagy 

helyetteseik 

2016. november 8. 
Egyeztetés a 

kérvénysablonokról és a 
kifizetések problémáiról 

Zaka Ferenc, Győri Eszter 
Beatrix 

2016. november 11. 
Egyeztetés a fogyatékos 

hallgatókat érintő 
pályázati kérdésekről 

Kovács Krisztina 

2016. november 11-13. HÖOK vezetőképző 
hallgatói szolgáltatások 

szekció résztvevői 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 17., 24., 
november 7., 14. 

Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2016. október 18. EHÖK SZÖB ülés EHÖK SZÖB 

 

Rendszeres szociális támogatás pályázatok 

Nagyon sok probléma merül fel a pályázatokkal kapcsolatosan. A 

méltányossági kérelmek leadásához szükséges sablon sokadik kérésemre 



sem készült el. Hasonlóan problémás csoportok voltak például a 25 év 

feletti A kategóriások, stb., akik valamiért szűrésre kerültek.  

A válaszra és a megoldásra csaknem egy hónapot kellett várni, végül 

múlt héten sikerült időpontot egyeztetni Zaka Ferenccel, a Tanulmányi és 

Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztály vezetőjével. A problémák egy 

részére, így például a méltányossági kérelmekre már sikerült megoldást 

találni, de több kisebb probléma megoldása még folyamatban van. A 

méltányossági kérelmek leadása és azok bírálata már el is kezdődött, erről 

a hallgatókat értesítettem is. Bízom benne, hogy a jövőben a munka 

gördülékenyebben fog működni, tekintve hogy a beszélgetés után a 

hatékonyságban nagy javulást váltok, csak már annyi munka halmozódott 

fel felénk, hogy ennek teljesítése az egyéb feladatok mellett nem megy 

gyorsan. 

A B kategóriás rendszeres szociális támogatások kifizetése egy 

Neptun hiba miatt nem történt meg időben. Az SDA javította a problémát, 

így november 16. körül minden érintett hallgató megkapta az ösztöndíját. 

A fejleményekről Neptun körüzenetben értesítettem őket. 

A hallgatói megkeresésekre igyekszem folyamatosan választ adni, a 

méltányossági pályázatok leadása előtt többen már 3-5-ször érdeklődtek, 

hogy ügyük hogyan áll. 

 

Pályázatok előkészítése 

2016. október 18-án EHÖK SZÖB ülést tartottunk, ahol a rendkívüli 

szociális támogatás pályázatok előbírálata történt meg, ezen kívül a 

szakterületi projekthétvégéről beszéltünk. 

Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság 2016. október 

21. és 24. között levélszavazásban döntött a 2016-os év tudományos 

ösztöndíj pályázatait előkészítő operatív bizottságról, a 2016/17-es tanév 

őszi félévének párhuzamos képzés kompenzációja pályázatait előkészítő 

operatív bizottságról, a 2016/17-es tanév őszi félévének Erasmus+ 

kiegészítő támogatás ösztöndíjairól, a 2016/17-es tanév november 

hónapjának rendkívüli szociális támogatásairól és közéleti ösztöndíjairól. 

Mindegyik előterjesztést támogatta az EHSZÖB. A fentiek előkészítését 

elvégeztem, illetve utólagosan az utalási listák elkészítéséről és aláírásáról 

is gondoskodtam. 

2016. november 14-én levélszavazást írtam ki a párhuzamos képzés 

kompenzációja és a tudományos ösztöndíj pályázatok határidejének 



kitolásáról, mert a kérvények nem készültek el időben, így nem volt elég 

lehetőségük a hallgatóknak a kérvények leadására. A levélszavazás csak 

november 15-ig tartott, de szerencsére eredményes volt. A pályázati 

határidők ennek értelmében így változtak: leadás vége: 2016. november 

17., 12.00, hiánypótlás vége: 2016. november 19., 23.59. Erről a hallgatók 

több fórumon tájékoztatva lettek. 

Az érintett pályázatokkal kapcsolatban egyeztettem az operatív 

bizottságokkal a bírálás módjáról, menetéről, a bírálókat hozzárendeltem 

a kérvényükhöz. 

Szakterületi hétvége 

2016. október 28-30-ig a tanulmányisokkal közös szakterületi 

hétvégén vettünk részt Velencén. A hétvége célja elsősorban a SEK 

integráció körüli pályázati, ösztöndíjas ügyeket érintő feladatok tisztázása, 

illetve megoldások keresése volt. Vendégünk volt Egervári György, aki a 

SEK-ben felel az ösztöndíjakért. Ő előadást tartott az ösztöndíjas ügyek 

működéséről, a pályázatokról. Szerencsére a legfontosabb, legtöbb 

hallgatót érintő ösztöndíj, a rendszeres szociális támogatás hasonló elvi 

alapokra épül, tehát itt az egységesítés nem fog gondot okozni, viszont 

szükséges lesz pl. a távolságpont-számítás miatt rendszerszintű 

változtatásokat eszközölnünk. A többi ösztöndíj esetében a kari speciális 

kiírások nagyrészt lefedik a korábbiakat – viszont sok különbséget 

rejtenek, ami a tájékozódást megbonyolítja –, kivétel ez alól a művészeti 

ösztöndíj, mely az ELTE-s ösztöndíjak közül mindeddig hiányzott, így 

ennek kialakítását kezdeményezni fogjuk. 

A hétvége egy másik részében a jelenlegi pályázati kiírások hibáiról 

beszéltünk, kiemelten a rendszeres szociális támogatásról. Itt kb. 25-30 

apróságot összegyűjtöttünk, mellyel pontosítani szeretnénk a kiírást, 

illetve azokat a problémákat is egybegyűjtöttük, melyeket a 

kérvénysablonon kellene javítani. 

A hétvégi munkát hatékonynak érzem. Az együttlét alatt sok olyan 

marginális kérdés is előkerült, melyek egyébként nem biztosan kerülnek 

szóba.  

 

Egyéb teendők 



A szakterületi hétvége előtt elkészítettem egy összevetést az ELTE és a SEK 

között. A különbségekről, a felmerülő kérdésekről a projekthétvégén 

beszélgettünk. 

A sportösztöndíjak kifizetésével kapcsolatban egyeztettem Móczik 

Alexandrával és Illyas Györggyel. 

Az Erasmus+ kiegészítő támogatást a státusz át nem állítása miatt 

nem elnyerő hallgatókkal és a probléma megoldásával kapcsolatban 

egyeztettem. 

Részt vettem a hallgatói kulturális és szakmai pályázatok 

kiértesítésében, illetve a Közbeszerzési Főosztály számára elkészítettem a 

pályázók elérhetőségét és a pályázati időszakokat tartalmazó 

dokumentumot. 

2016. október 18-án és november 8-án részt vettem a Hallgatói 

Jogorvoslati Bizottság ülésén mint meghívott vendég, itt a rendszeres 

szociális támogatás pályázatokról volt szó. 

Részt vettem a HÖOK Vezetőképzőjén 2016. november 11. és 13. 

között a hallgatói szolgáltatások szekcióban. Ugyanitt sikerült 

egyeztetnem Kovács Krisztinával, az ELTE Fogyatékosügyi Központ 

vezetőjével egy konkrét méltányossági ügy és általában a speciális igényű 

hallgatókat érintő pályázati problémákkal kapcsolatosan. 

A SZÖB-öt folyamatosan tájékoztattam a pályázatok, a méltányossági 

kérelmek állásáról, illetve a Bursa Hungarica pályázati kiírásról, illetve 

annak meghosszabbításáról. 

  

Bencze Norbert 

szociális alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 

Tanulmányi alelnök beszámolója 

2016. október 12. - november 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

október 13. 
egyeztetés 

Szombathelyen 
Cseszregi Tamás 



október 18. HJB  

október 19. Elnökségi ülés Elnökség, Járfás Tímea 

október 28-30. Szakterületi hétvége Kari TB elnökök 

november 9. Rekrutációs ülés  

november 8. HJB  

 

Rendszeres ülések 
  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 17. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

november 7. Kabinetülés  

november 14. Kabinetülés  

 

Október 13-án Cseszregi Tamással és a TR iroda munkatársaival 

Szombathelyre utaztunk egy egész napos, a tanulmányi rendszert és az 

oktatásszervezést tárgyaló egyeztetésre. Szombathely részéről a 

Tanulmányi Osztály vezetője, illetve a tanulmányi rendszert kezelő 

munkatársak vettek részt a programon. Kölcsönösen átvettük, hogy az 

intézményeinkben hogyan áll össze egy szemeszter, ki milyen 

határidőkkel dolgozik, és melyek azok a legsarkalatosabb problémák, 

amelyekkel az integráció közelgő megvalósulása miatt foglalkozni kell.  

Október 19-én az Elnökség ülésén vendégül láttuk Járfás Tímeát, a 

Minőségügyi Iroda irodavezetőjét, akivel az OHV-ről beszéltünk, annak 

technikai hátteréről, jelenlegi állásáról, és hogy közösen milyen lépéseket 

tudunk tenni egy jobb kérdőív létrehozása érdekében. Az OHV az 

Elnökség ülésein továbbra is napirenden marad. 

Október 28-30. között Velencén tartottuk a tanulmányi szakterületi 

hétvégét, ami véleményem szerint nagyon jól sikerült. Két nagy téma volt 

napirenden a két nap alatt, az OHV megújítása, illetve a programomban 

vázolt tanulmányi kisokos. Az OHV-t érintő brainstormingon rengeteg 



ötlet merült fel, és egy kvázi kérdéssor, jelenleg még kulcsszavakba öntve. 

Terveim szerint ezt előbb elnökségi ülésen vitatjuk meg, majd a javaslatok 

fényében a Bizottsággal újra átnézzük mielőtt tovább lépnénk vele.  

A tanulmányi kisokosról szóló ötletelésben megbeszéltük, hogy melyek 

azok a legfontosabb elemek, amelyeknek mindenképp szerepelniük kell 

benne, mind az általános mind a kari részek tekintetében. Decemberre 

beszéltük meg a vázlatok elküldésének határidejét.  

Köszönöm a TB hétvégi munkáját, nagyon sokat haladtunk előre több 

tekintetben is. 

November 9-én részt vettem a Rekrutációs Bizottság ülésén, ahol 

értékeltük az ELTEfesztet, és megbeszéltük hogy a munkaerő toborzás 

kapcsán milyen változtatásokra lenne szükség a hatékonyság érdekében. 

November 11-13 között zajlott a HÖOK, ahol számomra releváns szekció 

híján nem vettem részt.  

 

 

Szalma Edina 

tanulmányi alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Tudományos alelnök beszámolója 

2016. október 12. – november 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 12. 
ELTE HÖK 

Küldöttgyűlés 
ELTE HÖK küldöttek 

2016. október 14. ELTEfeszt csupa lelkes középiskolás 

2016. november 7.  
ELTE ÁJK Kari TDK 

konferencia 
 

2016. november 8.  
Tehetséggondozási 

Tanács Operatív 
Bizottság ülése 

Dukay-Szabó Szilvia, 
Domanovszky Dorottya, 
Nagy Balázs, Horváth 

Ákos 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 17, 24. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2016. október 18. Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

 

Tudományos ügyek 

Az ELTEfeszten nem csupán az ELTE HÖK standjánál vettem részt az 

eseményen, hanem a Tehetséggondozási Tanács standjánál is. A 

Tehetséggondozási Tanács és a rektori kabinet munkatársaival több 

alkalommal is egyeztettem elektronikusan az ELTE Galaxis program 

promóciójáról, valamint a programban részt vevő hallgatók díjazási 

lehetőségeiről. Maga a program önkéntes, a középiskolásokkal foglalkozó 

hallgatók nem kapnak díjazást, ezen a program koordinátorai sem 

kívánnak változtatni, azonban a háttérmunkálatokban résztvevő hallgatók 

számára indokolt ösztöndíj-lehetőséget teremteni. 

 Felmerült az is, hogy a tavaszi OTDK versenyen részt vevő hallgatók 

nevezési díjának fedezését a Tanács már vállalta, de elképzelhetőnek 

tartanak egy utazásra, szállásra szóló támogatás kiírását is, ebben 

számítanának a HÖK segítségére. A pontos kijutási adatok és a szállásdíjak 

ismerete nélkül azonban ez ügyben nem tud történni előrelépés és az is 

kérdéses, hogy az egyes szekcióban a nevezési díj mit fedez, van, ahol a 



szállás és étkezés is beletartozik, ez viszont nem egységes. A versenyzőkön 

kívül sok esetben más hallgatók is részt vesznek a konferencián 

hallgatóságként vagy opponensként, kérdés, hogy az ő esetükben is 

elérhetővé kellene-e tenni a támogatást. 

  

Kiutazási pályázat 

A Tanács által kiírt kiutazási pályázat elbírálására november 8-án került 

sor. A bírálaton a Tanács által megválasztott operatív bizottság (Nagy 

Balázs és Horváth Ákos), valamint az Oktatásfejlesztési és 

Tehetséggondozási Iroda munkatársai vettek részt. Az utazási pályázat 

hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken, konferenciákon, 

workshopokon való aktív részvétel, vagy rövid kutatóút támogatására 

szolgál, idén ez volt az egyetlen pályázati ciklus, melyen 73 pályázat 

érkezett be.  

A benyújtott pályázatok közül 70 került teljes vagy részleges 

támogatásra a csatolt dokumentumok, igazolások, a hallgatók és kutatók 

eddigi eredményei alapján. Támogatásban nem csupán graduális 

hallgatók, de számos felkészítő tanár, phd-hallgató is részesült, összesen 6 

millió forintnyi összegben. Nagyrészt nemzetközi versenyekre, 

konferenciákra történő utazás (Egyesült Államok, Nagy-Britannia, 

Németország, Franciaország) került támogatásra, a kiírásban először 

megjelenő külföldi tanulmányút kevésbé volt népszerű opció a hallgatók 

között. 

 

Hallgatói kulturális és szakmai pályázat 

Az érintett időszakban a hallgatói kulturális és szakmai pályázatokért 

felelős megbízottként tevékenykedtem. A pályázatokkal kapcsolatban 

beérkezett hallgatói kérdésekre válaszoltam, valamint pótbírálóként 

értékeltem a pályázatokat. A pályázat technikai részről is problémás volt 

az ELTE közbeszerzési megállapodásának megszűnésével, ugyanakkor 

elvi szinten is megfontolást igényel. 

 Ezzel kapcsolatban részt vettem az október 18-ai elnökségi ülésen, 

ahol a pályázatok értékelése alapján előterjesztettem a támogatási 

javaslatokat az Elnökség részére. Először foglalkoztam pályázatok 

értékelésével a Neptun rendszerében és egyébként is, azonban komoly 

problémákat tapasztaltam a pályázat kiírásával kapcsolatban. Részben a 



pályázat célja is áttekintést igényel, nevezetesen, hogy a pályázati keretből 

melyek azok a tevékenységek, amelyeket ezen a jogcímen támogatna a 

HÖK. Sajnos azt tapasztaltam, hogy a beadott pályázatok nem 

értékelhetőek együtt, egymással, mivel nagyon különböző tevékenységek 

támogatására szólnak, ezek nem összehasonlíthatóak. A meghatározott 

hallgatói kör részére szervezett kirándulások és a szakmai programok 

együttes értékelése azt a problémát veti fel – amennyiben a pályázók köre 

meghaladja a keretösszeget – hogy melyiket milyen szempont alapján 

értékeljük, részesítjük előnyben. Ennek nem felel meg a bírálati rendszer, 

nem lehet ez alapján differenciálni. Ezek elvi kérdések, amelyeket nem 

nekem, hanem a következő alkalommal a pályázat kiírójának kell 

meghoznia.  

 Továbbá probléma, hogy sok pályázó a pályázat volumenéhez és a 

megvalósítandó programokhoz képest irreális összegeket igényelt a 

pályázaton (több milliós nagyságrendben). Sok igényelt költség a szakmai 

tartalmat nem érinti, a valóságtól elrugaszkodott. Ennek kapcsán érdemes 

megfontolni, hogy keretet szabjon a HÖK az elnyerhető összegnek, 

maximalizálja azt. Ebben a rendszerben sok esetben a pályázó hallgatók 

elvárják, hogy a HÖK 100%-ban támogassa a rendezvényt és nagyon kevés 

esetben keresnek maguktól más forrást, pedig számos más pályázat, 

szponzor állhat rendelkezésre némi energia-befektetés után. 

 

Tudományos pályázatok 

November 12-én kezdődött meg a Tudományos és Tehetséggondozási 

Bizottság által kiírt három tudományos pályázat leadása. Ezek mindegyike 

egyfajta díjként szolgál a már megszervezett események elismerésére 

tudományos rendezvények, innovatív, aktuális témát feldolgozó 

rendezvények és középiskolásoknak szóló programok kategóriájában.  

A pályázatok leadása ez esetben sem volt zökkenőmentes, ugyanis a 

kiírás óta eltelt 30 napban a Neptun pályázati felületét kezelő iroda nem 

tudta élesíteni a felületet, az csak a leadás tervezett utolsó napján sikerült, 

így a pályázati határidőket meghosszabbítottuk. Köszönöm ez ügyben 

Bencze Norbert szociális alelnök segítségét, aki az irodával tartotta a 

kapcsolatot. Ugyanakkor nagyon szomorú, hogy nem a HÖK körében 

felmerült akadály miatt csúsztak el a határidők és saját hatáskörben 

jogosultságok hiánya miatt nem tudtuk a problémát orvosolni. 



 15 pályázat érkezett, ebből 8 az Év Tudományos Rendezvénye 

kategóriában, 3-3 pedig az új pályázati kiírások szerint. Eddig minden 

rendezvényt csupán az ÉTR kategóriájában lehetett nevezni, azonban az új 

pályázatokkal lehetőség nyílt a differenciált leadásra és így a differenciált 

értékelésre is. Emellett a pályázatok leadását megelőző időszakban számos 

hallgatói kérdést kaptam azokról, ennek és a leadott pályázatok számának 

fényében úgy vélem, sikeres volt a változtatás (a korábbi években egyedül 

az ÉTR-re 7-8 pályázat érkezett). A pályázatok bírálata hétfőn fog 

megtörténni, a javaslatokat az EHSZÖB november 24-én fogja tárgyalni.  

 

  

Papp Dorottya 

tudományos alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

ELTE Press főszerkesztő beszámolója 

2016. október 12-november 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 14. ELTEfeszt standolás  

2016. október 14 ELTE Press Akadémia  

2016. október 20. Érdekképviseleti fórum  

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 17. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2016. október 18., 25., 
november 8., 15. 

ELTE Online 
szerkesztőségi ülés 

ELTE Online rovatvezetők, 
fotóskoordinátor, 

ELTEvízió projektvezető 

 

 

 



ELTE Press 

Október 14-én megvalósult az idei ELTE Press Akadémia, amin közel 

ötven, az egyetemi magazinoknál dolgozó hallgató vett részt. Mint az 

esemény főszervezője, sikerként értékelem mind a résztvévők magas 

számát (a tavalyihoz képest ez azért lehet kevesebb, mert idén nem 

biztosítottunk szekciót a fotós és ELTEvíziós kollégáknak), mind a felkínált 

programok színvonalasságát. Az eseményt az ÁJK B épületében tartottuk, 

mivel az előre kiszemelt BTK Kampuszon az ELTEfeszt zajlott. A program 

bemutatkozással, interaktív előadással kezdődött az egyetemi sajtő főbb 

problémáiról (ezt én tartottam), majd Tóth Enikő, az ELTE Online 

közéletrovat-vezetője kezdeményezett beszélgetést a sajtóetika 

témakörében. Ezt követően három szekcióra osztottuk a résztvevőket, az 

alapozó szekciót Elődi Fruzsina (Perspektíva) és László Lívia (Tétékás Nyúz), 

a haladó szekciót Hajcsák Mária (ELTE Online) és Pocsai Tamara (BIT), a 

profi szekciót pedig Pogácsás Nóra (Bárczium) és Csernus Fanni (Tátkontúr) 

vezették. Ezekben voltak interaktív modellezések, probléma-és 

megodásgyűjtések stb. Az utolsó program Zsiborás Gergő, a Forbes 

Magyarország újságírójának „Print média a XXI. században” c. előadása 

volt. 

ELTE Online 

Az ELTE Online szerkesztősége az utóbbi időszak fontos eseményein részt 

vett, kiemelt figyelmet szentelve a BME GTK körüli botránynak. Sajnos a 

honlapunk a héten két napra elérhetetlenné vált, a kritikán aluli sebességű 

informatikai ügyintézés komoly kérdéseket vet fel. 

Az ELTEvízió csapata több videót tett közzé, ezek jelentős része már 

az újkollégák közreműködésével készült. A kezdeti hibák és hiányosságok 

kiküszöbölése már folyamatban van, emellett pedig újabb projektek 

kidolgozását is elkezdtük a nézőszám növelése érdekében. 

Gyakornokaink rendben dolgoznak a rovatvezetők mentorálása 

mellett, az újságírói programon kívül elkezdtük az ELTEvízió gyakornoki 

programjának tervezését is. 

Október végén zárult le az őszi toborzással jelentkezett újságírók 

próbaidőszaka, így már ők is teljes jogú tagjai a szerkesztőségnek. 

Részt veszünk az őszi félév fontosabb eseményein, így a 

gólyabálokon, sportrendezvényeken, egyéb közéleti eseményeken.  

 

 



 

  

Zima Richárd 

ELTE Press főszerkesztő 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 

Elnöki referens beszámolója 

2016 október 12. - november 18. 

  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 13. 
hallgatók toborzása 

egyetemi protokoláris 
rendezvényekre 

Host, Hostess hallgatók 

2016. október 19. 
hallgatók toborzása 

egyetemi protokoláris 
rendezvényekre 

Host, Hostess hallgatók 

2016. október 25. 
hallgatók toborzása 

egyetemi protokoláris 
rendezvényekre 

Host, Hostess hallgatók 

 

Rendszeres ülések 

2016. október 10., 17., 
24., november 7., 14. 

ELTE HÖK kabinetülés az ELTE HÖK kabinetje 

2016. október 12., 19., 
26., november 9., 16. 

ELTE HÖK elnökségi 
ülés 

az ELTE HÖK 
elnökségének tagjai 

 

Az elnökségi és Kabinetüléseken részt vettem és jegyzőkönyvet vezettem. 

A korábbi elnökségi ülések jegyzőkönyveit és határozatait megküldtem 

ellenőrzésre Sujtó Attilának. 

 

 

  

Hegedüs Gabriella 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



Esélyegyenlőségi referens beszámolója 

2016. október 12. - november 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 14. 
ELTEfeszt, 

Take a seat, make a friend 
ELTE HÖK Kabinet 

2016. október 18. 
ProAbility 

zárókonferencia és 
workshop 

Proability megalkotói, 
felsőoktatásban 

esélyegyenlőséggel 
foglalkozó személyek 

2016. október 20. 
ELTE HÖK 

érdekképviseleti fórum 
és megemlékezés 

ELTE HÖK Kabinet, 
fórum résztvevői 

2016. október 27. Negyedéves értékelés 
Dömötör Tamás Albert, 

kabinetfőnök 

2016. október 27. Tanszerek postára adása Tóth László, irodavezető 

2016. november 4.- 
Karácsonyi gyűjtés 

részleteinek pontosítása 
ESB 

2016. november 11. 
Megbeszélés a 

Fogyatékosügyi 
Központ vezetőjével 

Kovács Krisztina, 
Fogyatékosügyi Központ 

vezetője 

2016. november 11-13. HÖOK vezetőképző 
Mósa Tamás, HÖOK 

elnökségi tag 

2016. november 14. 
Akadálymentesítésről 

szóló kérdőív elkészítése 

Rozemberczki Zoltán, 
Fogyatékosügyi Központ 

informatikusa 

2016. november 17. 
Karácsonyi gyűjtés 

célcsoportjának 
kibővítése 

Mihály Orsolya, Cseppkő 
Gyermekotthon 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 17., 24., 
november 07., 14. 

Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2016. október 27.  ESB ülés ESB 

 

Állandó feladatok 

A rendszeres ülések időpontjában részt vettem mindegyik 

kabinetülésen. Ennek időpontjai a fenti táblázatban láthatóak.  



Az esélyegyenlőségi bizottsággal megtartottuk havi ülésünket, de 

időközben egyéb teendőink is akadtak, ezekről részletesebben alább írok. 

Take a seat, make a friend 

 Részt vettem az ELTEfeszt nevű rendezvényen, ahol az EHÖK 

standjához látogató csekély számú, de nagyon érdeklődő középiskolások 

közül sikerült pont olyannal is beszélgetnem, aki az én szakomra kíván 

felvételizni, így segítségére lehettem a tájékozódásban.  

 Ezen kívül a rendezvényre kivittem a take a seat, make a friend nevű 

érzékenyítő célzatú játékomat is. Kint tartózkodásom ideje alatt nem volt 

üres járat, amikor éppen ne érdeklődött volna valaki a játék iránt, így 

sikeresnek könyvelhetem el. Segítségével pár óra alatt kb. 12-14 embert 

sikerült elérni. Egytől egyig idegenek voltak egymásnak, de előítéleteiket 

leépítve egy tartalmas beszélgetésen voltak túl a feladat végeztével. 

Proability konferencia és workshop 

 Október 18-án egy egész napos konferencián és workshopon 

képviseltem egyetemünket. „AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG TANULHATÓ: 

Képzések és jó gyakorlatok megváltozott munkaképességűek  

foglalkoztatásáról munkáltatóknak és felsőoktatási intézményeknek” 

címmel rendezték meg a proAbility projekt zárókonferenciáját. 

Résztvevőként elsőként ismerhettem meg a proAbility képzési anyagait, 

melyek segítenek felkészülni arra, miként lehet a versenyképesség 

megtartásával megváltozott munkaképességű munkavállalókat 

foglalkoztatni. A tananyagfejlesztők személyesen mutatták be az elkészült 

tananyagokat, az érintett szervezetek (norvég és magyar HR-szakemberek, 

cégek képviselői) pedig saját munkaterületük újdonságait. A konferencia 

résztvevőjeként tiszteletpéldányt kaphattam a proAbility projekt 

keretében készült tananyagokból, kutatási zárótanulmányból és 

jógyakorlat-gyűjteményből, melyeket egytől egyig mind fel tudunk majd 

használni az Esélyegyenlőségi Bizottság későbbi munkája során, legfőképp 

az érzékenyítő képzések szervezése alkalmával.  

 A délutáni workshop keretein belül a tananyagok és a délelőtt 

elhangzottak felsőoktatásban történő hasznosíthatóságáról beszélgettünk, 

ahol saját példáim megosztása után a többi intézménytől is bezsebelhettem 

egy-két rendkívül hasznos módszert. 



Érdekképviseleti fórum 

Az elsőként megrendezett érdekképviseleti fórumon én is részt 

vettem, melynek célja az volt, hogy a részönkormányzatok képviselői 

betekintést nyerjenek az intézményi képviselet (EHÖK) munkájába és 

választ kaphassanak felmerülő kérdéseikre. 

A fórum után közös koszorúzással emlékeztünk meg az 1956-os 

forradalomról. 

ESB ülés 

Az október 27-i ESB ülésen megbeszéltük a féléves projektjeink 

jelenlegi állását, levontuk a tanulságokat a Tanszergyűjtésről. 

A Fogyatékosügyi Központ a mi segítségünket kérte a személyi 

segítők rendszerével kapcsolatban. Mind a toborzás, mind az arculat 

kialakítása kapcsán több értékes ötlet született az ülésen, melyeket Kovács 

Krisztának, a fogyatékosügyi koordinátornak az őszi szünetet követően 

prezentálok, hogy aztán belekezdhessünk a megvalósításba is. Szerencsére 

az ülésen részt vett egy aktív személyi segítő is, aki eddigi tapasztalataival 

hozzájárult az ötletelésünkhöz. 

Az akadálymentesítés előkészítése kapcsán megálmodtuk, milyen 

kérdéseket szeretnénk a kérdőívünkbe, amit a regisztrált fogyatékkal élő 

hallgatók levelezési címére küldünk majd ki. Segítségükkel, a 

megválaszolt kérdések alapján karok és kollégiumok épületeiként 

egyesével valós képet adhatnánk át a kancelláriának. Maga a kérdőív 

akadálymentesítésében a Fogyatékosügyi Központ egyik munkatársa, 

Rozemberczki Zoltán lesz majd a segítségünkre, hogy minél több érintett 

hallgatót elérhessünk.  

Karácsony előtti időszakra is mindenképpen szerettem volna egy 

jótékonysági gyűjtést, amit nagy örömömre a többiek is támogatnak. 

Utolsó ülésünkön a tanszergyűjtés jó gyakorlatait megtartva és a 

hiányosságokból építkezve megterveztük az ELTE Karácsonyi Gyűjtését. 

Egyeztetések után a Mikulásgyár főszervezőjével, Zsolnai Endrével 

sikerült megállapodnom, akinek kezdeményezése véleményem szerint 

tökéletes célcsoportja lesz a mi gyűjtésünknek is, hiszen központilag ők 

gondoskodnak majd róla, hogy az ország összes pontjába eljussanak a mi 

felajánlásaink is.  



Fogyatékosügyi Központtal való megbeszélés 

Prezentáltam Kovács Krisztinának, a Fogyatékosügyi Központ 

vezetőjének az Esélyegyenlőségi Bizottság által megbeszélteket, hiszen 

több projekten is közösen fogunk dolgozni a jövőben. 

A hangsúly a személyi segítők rendszerén volt, melyhez az 

összegyűjtött lehetőségeket Kriszta mind örömmel fogadta. Ezzel 

kapcsolatban beszéltünk a diákszövetkezet szerepéről, esetleges 

szóróanyag létrehozásáról, grafikai megjelenésről és az adatbázis 

feltornázásáról is.  

Szóba került a január végén esedékes nyílt nap is, melyen a FK és az 

ESB ismét közösen fog megjelenni. 

HÖOK vezetőképző 

A hétvége során volt szerencsém együtt dolgozni Mósa Tamással, a 

HÖOK esélyegyenlőségért és fiatalok munkavállalásáért felelős elnökségi tagjával, 

valamint egyéb felsőoktatási intézmények képviselőivel is. A vezképzőben 

az újonnan indult esélyegyenlőségi szekcióban vettem részt. 

Először fontos fogalmakat, alapvető kifejezéseket tisztáztunk. 

Röviden áttekintettük a jogszabályi hátteret is ehhez a területhez, valamint 

megosztottuk egymással a különböző intézmények példáit. Tamás a 

későbbiekben ismertette velünk a HÖOK egyik kutatásának eredményét, 

mely az érintett fogyatékkal élő hallgatók, oktatók, valamint nem érintett 

hallgatók bevonásával, 20 közreműködő intézmény segítségével 

valósulhatott meg. Témája az esélyegyenlőséggel való elégedettség volt. 

Ezt követően az ELTE-t képviselve Kovács Kriszta, egyetemünk 

Fogyatékosügyi Központjának vezetője mutatta be a nálunk működő 

kiépített rendszert jó és követendő példaként. A vezképző során végül 

pedig átnéztük és csoportosítottuk különböző szempontrendszerek szerint 

a fogyatékkal élő hallgatók sportolási lehetőségeit.  

Akadálymentesítésről szóló kérdőív 

Elkészítettem az akadálymentesítéssel kapcsolatos eddigi 

tapasztalatokat és igényeket felmérő kérdőívet, melyet eljuttattam a 

Fogyatékosügyi Központ informatikusának, Rozemberczki Zoltánnak, aki 

akadálymentesíti a látássérült hallgatók számára ezt a kérdőívet. 



Karácsonyi gyűjtés 

 A már említett Mikulásgyáron kívül még egy célcsoportja lesz a 

hamarosan Facebook eseménnyel is meghirdetett karácsonyi 

gyűjtésünknek. Telefonon megkeresett a Cseppkő Gyermekotthon egyik 

munkatársa, Mihály Orsolya, akivel hosszas egyeztetés után sikerült 

konszenzusra jutnunk, így kibővíthettük az ajándékcsomagokat fogadó 

gyermekek listáját.  

 

  

Dávid Szamanta 

esélyegyenlőségi referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 

A rendezvényekért felelős referens beszámolója 

2016. október 12. – november 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 14. ELTEfeszt  

2016. október 14-16. HÖOK Közgyűlés  

2016. november 11-13. HÖOK Vezetőképző  

 

Rendszeres ülések 
  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 3, 10, 17, 
24., november 7, 14 

Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Gólyabálok 

Az október rendezvények szempontjából teljes egészében a 

Gólyabálok szervezése körül forgott. A kiírás körüli bonyodalmakon 

túllendülve, végül az EFOTT KFT. Közreműködésével lesznek 



megvalósítva a rendezvények. Elkezdődtek az operatív előkészületek és 

megbeszélések, illetve a szerződéskötés is folyamatban van. Folyamatos 

tárgyalások vannak a cég és a karok között, amelynek gördülékeny voltát 

igyekszem biztosítani. Egyelőre minden rendben halad az 

előkészületekkel, illetve November 17-én sikeresen le is zajlott az ÁJK 

bálja.  

A 8 kar összesen négy gólyabált rendez meg ebben a szemeszterben. Az 

ÁJK egyedül, amíg a BTK-IK-TÓK, PPK-TáTK, valamint a TTK-BGGyK 

közösen. 

Egyéb 

Megkezdtem a tavaszi nagy rendezvények dokumentációit begyűjteni, és 

az első lépéseket megtenni, hogy ebben az évben hamarabb el tudjuk 

kezdeni a szervezési foylamatokat.  

December 8.-án lesz a következő összELTE-s buli, az ELTE Mikulás, ennek 

előkészületei is már folyamatban vannak. 

Részt vettem az idei ELTE feszten, valamint a HÖOK elnökválasztó 

közgyűlésen, Szegeden, illetve a HÖOK őszi vezetőképzőjén, Siófokon.  

 

 

Fazakas Áron 

rendezvényekért felelős referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

  



Sportügyi referens beszámolója 

2016. október 12 – november 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 13. ELTE Fit Night - 

2016. október 14. ELTE Feszt 
BEAC munkatársak, 
sportösztöndíjasok 

2016. október 27. Negyedéves egyeztetés Dömötör Tamás Albert 

2016. november 9. 
Versenyzői adatbázis 

egyeztetés 
Ilyash György 

2016. november 11-12. HÖOK vezetőképző - 

2016. november 12. EHSB ülés 
részönkormányzati 

sportreferensek 

 

Feladatok és programok 

Október 13-án került megrendezésre ötödik alkalommal az ELTE Fit Night 

elnevezésű sportesemény. Az ELTE HÖK a program előzetes 

promóciójával és a humán erőforrás biztosításával vett részt a 

szervezésben. A rendezvény sikeres volt, sok hallgatót mozgatott meg.  

A következő fontos rendezvény az ELTE Feszt volt, ahol a tavalyi évhez 

hasonlóan a BEAC-cal közösen fesztiváljátékokkal, sportos standdal és 

nyereményjátékkal vártuk a diákokat. A hideg idő ellenére sok érdeklődő 

volt, akik közül sokakat már az egyetemi sportlehetőségek is érdekelték. 

November 27-én megrendezésre kerül egy nemzetközi hallgatók számára 

szervezendő sportnap is, amelyben az ELTE HÖK is szerepet vállal. 

A programok mellett részt vettem egy negyedéves megbeszélésen, ahol 

értékeltük az eddigi munkát, illetve a következő hónapok feladatait is 

átbeszéltük.  

A rektori sportpályázat aktuális kiírását frissítettük, és kiírásra is 

került. Jelenleg a pályázási időszak zajlik. A beérkezett pályázatok 

folyamatosan kerülnek átnézésre és a hiányos pályázatokat pedig 

visszaküldöm hiánypótlásra. A rektori sportpályázat megújításával 

kapcsolatban is sikerült előrelépni. 

A készülő versenyzői adatbázissal kapcsolatosan sikerült egyeztetnem 

Ilyash Gyöggyel a Sportiroda vezetőjével. Az első fázison mondhatjuk, 



hogy túl vagyunk, beérkeztek az e-mailek a versenyzőktől. A következő 

lépés az e-mailek rendszerezése, és az adatok kigyűjtése, táblázatba 

rendezése. 

Novemberben részt vettem a HÖOK vezetőképzőn, ahol az első 

napra felkértek prezentálni az egyetemünk sportéletének szervezéséről. 

Véleményem szerint ez jól sikerült, a többi egyetemről érkező hallgatók 

érdeklődéssel fogadták és számos kérdést is feltettek, ami azt jelzi, hogy 

nyitottak a jó gyakorlatok felé. A vezetőképző második napján 

megtartottuk a november havi sportbizottsági ülést. 

A következő nagyobb esemény a november 27-én megrendezésre kerülő 

nemzetközi egyetemi sportnap lesz, amelyet az itthoni egyetemeken 

tanuló külföldi vendéghallgatók számára rendezünk meg.  

 

Móczik Alexandra 

Sportügyi referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

Tanárképzési referens beszámolója 

2016. október 12. – november 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. október 14. ELTEfeszt 
Pintér Kornélia, Zsinkó 

Hajnalka, TKK 
munkatársai 

2016. október 14.- 16. HÖOK Közgyűlés  

2016. október 19. 
További tervek 

egyeztetése 
Sujtó Attila 

2016. október 20. Érdekképviseleti fórum Megjelent érdekképviselők 

2016. október 26. Negyedéves megbeszélés Dömötör Tamás Albert 

2016. november 7. 
Beszélgetés az új Tanári 

Szakterületi koorddinátor 
(jelölttel) 

Kanti Eszter 

2016. november 8-9. 
Tudós tanárok- tanár 
tudósok konferencia 

TKK 

2016. november 11-13. HÖOK Vezetőképző  



 

Általános teendők 

A hozzám érkezett megkeresésekre legjobb tudásom szerinte 

válaszoltam. Az elmúlt időszakban több hallgatói megkeresés is érkezett, 

amikre legjobb tudásom szerint válaszoltam. A mostanában felmerülő 

problémák azonban már nem súlyosak, egy-egy kisebb, személyes 

hallgatói problémához kapcsolódnak. 

 

Tanárképző Központ 

A Központtal továbbra is szinte napi kapcsolatot tartok. Az elmúlt 

időszak főként a Tudós tanárok – tanár tudósok nevű konferencia körüli 

teendőkről szólt. Ahogy előző beszámolómban írtam, a Központ segítséget 

kért a hallgatói segítők toborzásában. Az újabb feladatot a hallgatói 

kifizetések jelentik, melyekkel több probléma is felmerült, az elmúlt héten 

ezeket igyekeztünk orvosolni, és úgy látszik, sikerül egy mindenki 

számára pozitív megoldást találnunk.  

A konferencia tudomásom szerint nagy érdeklődés mellett, sikerrel 

lezajlott. 

 

Tanárképzési Bizottság 

A Bizottság összetételében az elmúlt időszakban változás történt. A 

TTK Szakterületi Bizottságának elnöke, Pintér Kornélia helyébe Kanti 

Eszter lépett, aki a keddi küldöttgyűlés óta látja el a tanári szakterületi 

koordinátor feladatait.  

A Bizottsággal megkezdtünk az idei vizsgakisokos összeállítását, 

hogy az a hallgatókhoz időben megérkezzen, illetve minden fontos 

változás megjelenjen benne. 

Következő ülésünket a hónap végén tervezzük, melyben szó lesz a 

jövő féléves tervekről. Több projektötlet is felmerült, szeretnénk ezeket is 

egyeztetni, átbeszélni. 

 

 

  

Nagy Anett 

Tanárképzési referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 


