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ELNÖKI BESZÁMOLÓ 

2015. május 28 – június 19. 

Eseménynaptár 

Dátum Esemény Személy(ek) 

2015. június 1. 

Rektori Vezetői Értekezlet Rektori Kabinet 

Egyetem Vezetői 

Értekezlet 
Egyetemvezetés 

2015. június 3. 

ELTEfeszt egyeztetés  

Egyeztetés Kancellár Úrral Dr. Scheuer Gyula 

2015. június 4. 

Egyeztetés az 

Iskolaszövetkezettel 
Nagy Gergő Gyula 

Egyeztetés a 

Kommunikációs 

igazgatóval 

Dr. Jegyes-Tóth Kriszta 

Egyeztetés Igazgatás 

vezető Asszonnyal 
Dr. Rikker Emília 

2015. június 8. Egyeztetés az ESN ELTE-vel 
Karácson Zita, 

Csukovits Balázs 

2015. június 11. 

Tehetséggondozási 

Tanács ülése 
 

Sportösztöndíjátadó 

ünnepség 
 

KolHÖK elnökválasztó 

küldöttgyűlés 
 

2015. június 12. 

Egyeztetés Rektor úrral Dr. Mezey Barna 

EHÖK Küldöttgyűlés  

2015. június 17. Egyeztetés Kancellár Úrral Dr. Scheuer Gyula 
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2015. június 18. 

Egyeztetés a HÖOK 

elnökével 
Gulyás Tibor 

Egyeztetés az ÁJK 

Orientácis Napokról 

Dr. Király Miklós, Giró-

Szász Áron 

2015. június 19.  MEFS Ünnepi Közgyűlés  

2015. június 19. Egyeztetés Igazgatás 

vezető Asszonnyal 
Dr. Rikker Emília 

2015. június 23.  

Egyeztetés a 

Közbeszerzési Osztály 

vezetőjével 

dr. Matisz Gabriella 

HÖOK Választmányi ülés HÖOK Választmány 

2015. június 24. 

OHÜB ülés OHÜB 

Egyeztetés a PPK 

dékánjával 
dr. Demetrovics Zsolt 

Rendszeres ülések   

Dátum Esemény Személy(ek) 

2015. június 1, 8, 15, 

22. 
Kabinetülés EHÖK Kabinet 

2015. június 3, 10, 

17, 24. 
Elnökségi ülés EHÖK Elnökség 

 

2015. október 6. – június 19. 

EHÖK Elnökség 

Az elmúlt kilenc hónapban az EHÖK elnökségi munkájában részt 

vettek: 

 Tallár Ákos, Giró-Szász Áron (ÁJK HÖK) 

 Farag Alexandra, Márkus Mariann (BGGYK HÖK) 

 Sujtó Attila, Murai László (BTK HÖK) 

 Kiss Ádám, Zák András (IK HÖK) 

 Csonka Balázs, Orosz Gábor (KolHÖK) 
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 Sztilkovics Zorka (PPK HÖK) 

 Nanosz Eleni Vaya, Takács Bence (TáTK HÖK) 

 Galántai Tamás, Birta Emese, Ákli Oktávia, Traumberger Zsófia (TÓK 

HÖK) 

 Kovács Fanni, Hoksza Zsolt (TTK HÖK) 

 Zaránd Péter (EHÖK). 

Az EHÖK Elnökség munkája, HÖK reform 

Október 15-én az EHÖK elnökség ülésén határozatot hozott a 

szervezet reformjáról, valamint munkáját részletesen meghatározó 

ütemtervet készített az ELTE HÖK márciusi tisztújításáig. Az elnökség 

világosan elkötelezte magát a Hallgatói Önkormányzat megreformálása 

mellett. 

„Az ELTE Hallgatói Önkormányzata átfogó, teljes tisztújítást tart 2015 

márciusában a részönkormányzati képviselőktől az EHÖK elnökéig. Az azt 

megelőző időszakban a szervezet a tisztújítás minden szabályzati feltételét 

megteremti az egyidejű választásoknak. Az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

elnöksége az érdekképviselet működését meghatározó reformokat kíván 

végrehajtani a következő témakörök mentén: az érdekképviselet 

legitimációjának erősítése, ösztöndíj rendszer, szerkezeti és működési 

szempontok, közösségi autonómia kérdésköre, képzési struktúra, 

gazdálkodás, rendezvényszervezés, más az érdekképviseletben 

meghatározó területek. Mindezen módosításokat a HÖK széleskörű 

Alapszabály-módosítással és szükséges esetekben a Hallgatói 

Követelményrendszer módosításával kívánja véghezvinni. Az Elnökség a 

reformok kidolgozását a hallgatói vélemények széleskörű bevonásával és 

egyetemtől független külső szereplők segítségével kívánja elérni." 

Az Elnökség munkáját a kiegyensúlyozott gyakorlat mellett úgy a reform 

által feldolgozandó témák szerint szerveztük. Részönkormányzatonként 

speciális, a kari adottságokat figyelembevevő, általános kérésekből álló 

egyetemi kérdőíveket készítettünk minden hallgató számára azzal a céllal, 
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hogy a válaszok szerint alakítjuk ki a változtatások tartalmát. A kérdőívek 

szakmai felügyeletét TáTK-s survey statisztika szakos hallgatók látták el. A 

hallgatói kérdőíveket majdnem kétezren töltötték ki, eredményeiket az 

ELTE Online-on hoztuk nyilvánosságra: 

http://elteonline.hu/kozelet/2015/01/21/hallgatoi-onkormanyzat-kerdoiv-

kiertekeles/ 

A karácsonyi szünetben sem szünetelt a reformot előkészítő munka, 

a határozatban támogatott új Alapszabály előkészítését, a januári 

üléseket meghatározták az értékek, nézetek, és nem ritkán erős 

konfliktusokat magukba foglaló viták. 

Az EHÖK Küldöttgyűlési február 12-i ülés alkalmával elfogadta új 

alapszabályát, melyet március 9-én soron kívül, rendkívüli ülésen fogadott 

el az Egyetem Szenátusa. A rendkívüli időpontra azért volt szükség, hogy 

még a hónap elején a részönkormányzatok ki tudják írni választásaikat. A 

választási szabályok átalakítása kidolgozott, végigtárgyalt folyamat 

következtében jött létre. A kitűzött cél, miszerint a szavazásokon való 

hallgatói részvétel növekedjen, nem minden részönkormányzat esetében 

érvényesült, ugyanakkor az kijelenthető, hogy az első egyidejű, 

elektronikus választáson több hallgató vett részt, mint korábbi választási 

rendszerben. A részönkormányzati tisztújítások során az EHÖK Elnökség hat 

tagja cserélődött. 

Az EHÖK alapszabályába új tisztségként megjelent a tanárképzési 

referens, mely tisztségre az érintett karokkal való egyeztetést követően - 

megbízottként - Nagy Anettet (BTK, TTK) neveztem ki, a május 28-i 

Küldöttgyűlés megerősítette őket tisztségükben. 

Egyetemi ügyek - működési változások 

Miniszterelnök Úr január 1-i kezdettel Dr. Scheuer Gyulát nevezte az 

ELTE kancellárának. A kancellár felel az Egyetem igazgatási és 

gazdálkodási vezetéséért, egyúttal a húsz napos átadás-átvételi 

időszakot követően megszűnt a gazdasági és műszaki főigazgatói tisztség, 

http://elteonline.hu/kozelet/2015/01/21/hallgatoi-onkormanyzat-kerdoiv-kiertekeles/
http://elteonline.hu/kozelet/2015/01/21/hallgatoi-onkormanyzat-kerdoiv-kiertekeles/
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Dr. Juhászné Huszty Katalin a kancellári főtanácsadóként folytatta 

munkáját. Dr. Rónay Zoltán Főtitkár Úr a Küldöttgyűlés ülését követő hetet 

követően szintén főtanácsadóként folytatja majd munkáját. Az új 

kancellárnak hatvan nap áll rendelkezésére, hogy az intézmény SZMSZ-

ének módosítását előkészítse és a Kari Tanácsok elé terjessze, majd húsz 

napon belül az Egyetem Szenátusa elé kell terjeszteni a dokumentumot. 

Kancellár úrral, és munkatársaival – a kancelláriával – jó ütemben sikerült 

felvenni a kapcsolatot, az Egyetem új vezetője számít a Hallgatói 

Önkormányzat javaslataira az intézmény működésének 

racionalizálásában. A HÖK akkut kérdéseit kivétel nélkül meg tudtuk 

tárgyalni kancellár úrral és munkatársával Dr. Rikker Emíliával. 

Két héttel a HÖK új Alapszabályának elfogadását követően a 

Szenátus megtárgyalta, és elfogadta az Egyetem új SZMR-ét, amely 

rögzíttette az immár letisztult duális egyetem vezetési struktúrát, rendezte 

a rektori és a kancellári hatásköröket. A gazdálkodási kérdések mellett az 

Egyetem új szervezeti felépítésében az egyes központi szervezeti egységek 

pozícionálására is sor került. 

Március 10 és 13-a között látta vendégül az Egyetem a Magyar 

Akkreditációs Bizottság (MAB) Látogató Bizottságát, ezzel folytatódott az 

Egyetem 2020-ig tartó akkreditációja. A látogatás során a kari HÖK-ök az 

egyetemi képviseletnek is volt lehetősége, hogy kifejtse véleményét az 

Egyetemi működés előnyeiről, és gyengeségeiről. A Hallgatói 

Önkormányzat kiemelt témaként kezeli az Egyetemi döntéshozatalban 

való részvételt, valamint az OMHV helyzetét, és a Neptun ügyét is. 

Az egyes szervezeti egységek átalakítása mellett a kancellári 

vezetés figyelme kiterjedt olyan területekre is, melyeket az Egyetem 

korábban nem, vagy csak részben tudott ellátni, köztük a hallgatói 

szolgáltatás területével. A Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére, a 

Kancellár az SZMR tervezetben javaslatot tett a Hallgatói Szolgáltató és 

Sport Központ létrehozására, melyet a Szenátus elfogadott. A központ 
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feladata lesz ezután a hallgatói szolgáltatások szervezése, fejlesztése, 

koordinációja, egyúttal átvéve a Karrierközpont feladatait. A központ 

munkájának megkezdését Szoboszlai Attila szervezetfejlesztő, kancellári 

főtanácsadó két ízben megszervezett egész napos műhelymunkája 

segítette. 

Országos felsőoktatási ügyek 

Október 18-án megválasztották Gulyás Tibort, a Pécsi 

Tudományegyetem hallgatóját a HÖOK elnökének. A mandátumát 

január 1-én megkezdő elnök pályázatának előkészítésében igyekeztünk 

segítséget iránymutatást nyújtani. A megválasztott elnök és elnöksége 

készítették elő a szokásos őszi HÖOK vezetőképző tartalmi elemeit, az ELTE-

s résztvevők visszajelzései szerint a rendezvény szakmai szempontból 

pozitív elmozdulást mutatott a korábbi évben tapasztalhatókhoz képest. 

A vezetőképző lenyomataként mutatkozik a szekciómunkák 

eredményeiből összeállított, és a legutóbbi HÖOK Választmányi ülésen 

támogatást nyert Etikai Charta, Választási Kódex, valamint Rendezvényes 

intézkedési terv. A HÖOK ezen dokumentumai jól mutatják, hogy az 

ernyőszervezet rendezni kívánja legitimációs, és etikai 

szempontrendszerét. A szakmai munkába részt vett Kiss Edina EHÖK 

kabinetfőnök, a HÖOK Felügyelő Bizottság tagja, Garbai Ádám a HÖOK 

elnökségi tagja, valamint jómagam a HÖOK BRSZ elnökeként. 

Január 29-én tisztújító ülést tartott a HÖOK Budapesti Regionális 

Szövetség. szervezet megválasztotta régió új választmányi képviselőit és 

képviselő helyetteseit, valamint a BRSZ új elnökét - személyemet - Zaránd 

Pétert. Az eredmény azzal a feladattal jár, hogy az új vezető biztosítsa a 

régió intézményei közötti kölcsönös együttműködést, képviselje tagjait, 

hallgatóit, valamint építse az intézmények fővárosi kapcsolatait. 
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Érdekképviselet 

Április 17-én az EMMI megkezdte a Nemzeti Felsőoktatási Törvény 

módosító-csomagjának, valamint a képzési jegyzék javaslatnak a 

közigazgatási egyeztetését. A módosításokhoz az ELTE HÖK a HÖOK-kon, 

és az ELTE rektori vezetésén keresztül számos javaslatot fogalmazott meg, 

melyek érintették többek között az úgynevezett folytonos hallgatói 

jogviszonyt, a hallgatói juttatások rendszerét, a tudományos diákköröket, 

a hallgatói képviseleti jogokat, és az egyetemi konzisztóriumot is. Utóbbi 

témában felsőoktatási vitát is szervezett az ELTE HÖK, melyen részt vett Dr. 

Lovász László az MTA elnöke, Dr. Palkovics László az EMMI Felsőoktatásért 

felelős államtitkára, Dr. Bódis József az MRK elnöke, a Pécsi 

Tudományegyetem rektora, valamint Gulyás Tibor a HÖOK elnöke. 

Előadást tartott Fábri György az ELTE adjunktusa. A javasolt szakjegyzékkel 

kapcsolatban több alkalommal tartottak ELTE-s hallgatók és oktatók 

megmozdulásokat a nemzetközi tanulmányok, valamint a társadalmi 

tanulmányok szakok megszüntetése ellen. A megmozdulásokat a TáTK 

HÖK támogatta, az EHÖK fontosnak tartotta, hogy - amellett hogy 

képviseli a közös egyetemi álláspontot - kifejezze szolidaritását az 

érintettek mellett. Az ELTE álláspontját igyekeztünk a HÖOK Elnöksége, 

Választmánya, Közgyűlése, egy alkalommal pedig a Magyar Rektori 

Konferencia Elnöksége előtt is erősíteni. Az egyeztetések jelenleg is 

zajlanak, az Nftv. módosító csomagját legközelebb a Parlament Kulturális 

Bizottsága fogja tárgyalni. 

Az ELTE HÖK nagy számban részt vett a szokásos tavaszi HÖOK 

vezetőképzőjén, örömmel üdvözöltük a képzés fejlődését, kiváltképp az 

egyes szekciók tematikájának összeállítását, valamint a trénerek 

kiválasztását. 

Gazdálkodás 

Az ELTE HÖK új Alapszabályának elfogadásával egy időben 

elfogadásra került az a szervezet forrásallokációs modellje is, melynek 
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előkészítésében az EHÖK korábbi gazdasági alelnöke, Dukán András 

Ferenc, valamint az EHÖK Gazdaság Bizottságának tagjai vettek részt. A 

modellnek köszönhetően szakmailag alátámasztott, igazságos 

mechanizmus segítségével gördülékeny módon fogja tudni a HÖK 

elosztani részönkormányzatai között működési forrásait a későbbiekben. 

Május 28-án elfogadásra került a Forrásallokációs mechanizmus, mint az 

Alapszabály melléklete, majd a június 12-i Küldöttgyűlési ülésen elfogadtuk 

a 2014. évi gazdálkodási beszámolót, és a 2015. évi költségvetési felosztást 

is. 

Számos konstruktív hangulatú, - a HÖK és az Egyetem számára is - 

sikeres egyeztetésen vagyunk túl Dr. Scheuer Gyula kancellár úrral, 

valamint Danisné Ravasz Judit gazdasági vezető asszonnyal, melynek 

keretében az ELTE HÖK működési költségvetése a 2014-es évhez 

hasonlóan stabil és átlátható lesz 2015-ben is. Júniustól az Egyetem 

gazdálkodási rendszerének átalakításával egyidejűleg a Hallgatói 

Önkormányzat gazdasági ellenjegyzője Rozgonyi Miklós gazdasági vezető 

helyettes lett. 

Rendezvények 

Az ősz során elmaradt gólyabálok pótlását a Dr. Rikker Emília 

igazgatási vezető asszony, valamint Matisz Gabriella közbeszerzési 

osztályvezető asszony segítségével márciusban pótolta az ÁJK, az IK, a 

TÓK a TáTK, valamint a PPK. A gólyabálokat követően idén is 

megrendezésre került a Lágymányosi Eötvös napok, a Bölcsész napok, 

valamint Budaörsi napok is. A rendezvények kivétel nélkül, nagy számú 

hallgatói részvétellel, sikeresen zajlottak le. 

Kiírásra került az ELTE hallgatói rendezvények közbeszerzése. 

Célunk, hogy a pályázat által kiválasztott partner segítségével magas 

színvonalú, kiszámítható, a hallgatói igényeknek megfelelő 

rendezvényszervezési kultúra bontakozzon ki az Egyetemen. 
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A nyári gólyatáborok kiszámítható, és példamutató lebonyolítása 

érdekében az egyetem vezetésével közösen részletes szabályozás, 

valamint az Egyetemi érzékenyítő stratégia összeállítását tűztük ki célul, 

melynek előkészítéséért Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán hallgatói ügyek 

rektori biztos felel. Biztos úrral közösen dolgozzuk ki a gólyatábori szabályzat 

kereteit, valamint egy olyan tréning részleteit, melyben kifejezetten a 

táborok szervezői vesznek majd részt. Az idei évben a gólyatáborok 

megszervezésének felelősségét az Egyetem nem kívánja szervező cég 

számára továbbadni, így azok az Egyetem saját szervezésében kerülnek 

megrendezésre szakértő rendezvényszervező bevonásával. 

Ösztöndíjak 

        A téli HÖK reform idején az ELTE HÖK számos, a hallgatói 

juttatásokkal, ösztöndíjakkal kapcsolatos HKR módosító javaslatot 

fogadott el az EHSZÖB-ről, KÖB-ökről, ösztöndíjak fajtáiról, azok 

megítéléséről, és mértékükről. A módosításokat konzekvensen képviseltük 

az egyetemi adminisztráció különböző területein, terv szerint a júniusi 

Szenátusi ülés tárgyalja majd a HÖK előterjesztéseit. 

        A tavasz folyamán két új tudományos ösztöndíjat alapított az EHÖK. 

Az egyszeri ösztöndíjak egyike tudományos eredményekért adható, míg a 

másikat magyarországi és külföldi konferencián való részvétel 

támogatására kaphatják a hallgatók. Mindkét ösztöndíj sikerét mutatja a 

több száz sikeresen pályázó hallgató. 

 Az Oktatási Igazgatósággal közösen átírásra került a HKR VI. 

hallgatói juttatásokról szóló fejezete. A munka során átvezetésre kerültek 

a Hallgatói Önkormányzat javaslatai, közöttük a KHTEÖ (korábbi hallgatói 

jutalom) kivezetése is. 

 

Zaránd Péter 

elnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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KABINETFŐNÖK BESZÁMOLÓJA 

2015. október 6 – május 28. 

Kapcsolattartás a kabinettagokkal, szakterületek koordinálása 

Az elmúlt időszakban is minden második héten egyeztettem a 

kabinettagokkal ugyan abban az időben, így át tudtuk beszélni az aktuális 

teendőket, feladatokat, ill. nehézségeket. A közös munkát megkönnyítik a 

találkozók, mivel egyrészt nem kellett külön időpontokat egyeztetnünk, 

másrészt mind a kabinettagok, mind pedig én megfelelően fel tudtunk 

készülni az egyeztetésre. 

Andicsku Ivett elnöki megbízottal napi kapcsolatban állok, a 

munkámat megkönnyíti a jelenléte. Emellett az EHÖK irodavezetőjével 

Kolozs Anikóval és az EHÖK ügyviteli asszisztensével Meiszterics Bálinttal  is 

mindennap átbeszéltük az aktualitásokat. Ezúton szeretném megköszönni 

nekik a magam és a kabinet nevében a folyamatos segítséget.  

Ülések 

Hetente tartunk kabinetülést – hétfőnként – azért, hogy átbeszéljük 

a kabinettagokkal az aktualitásokat és a beszámolandókat a szerdai 

elnökségi üléseken. 

Az eddigi összes elnökségi ülésen és kabinetülésen próbáltam 

résztvenni, ezt szeretném a jövőben is megtenni, jelenlétemmel segíteni 

mind az elnökég, mind pedig a kabinet munkáját. 

HÖOK-ban végzett tevékenység 

Az őszi félév elején történt tisztújítás során a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciájának Közgyűlésén jelölést 

kaptam a Felügyelő Bizottság tagjának tisztségére, mely jelölést örömmel 

vállaltam. A közgyűlésen résztvevők 279 igen és 17 nem szavazattal 

támogatták személyemet. 
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A HÖOK őszi vezetőképzőjén Simon Balázs (NKE) Felügyelő Bizottsági 

tagtársammal tartottunk szekciót „Vezetői felelősség a hallgatói 

önkormányzatokban” címmel. A szekció célja azon vezetői készségek 

bemutatása volt, melyekkel a felelősség felismerése világossá, ezáltal a 

HÖK vezetők munkája gördülékenyebbé válhat, valamint áttekintésre 

kerültek a jelenlegi jogszabályi keretek, jogosítványok és kötelezettségek. 

A munka során többek között azokra a kérdésekre keresték a választ a 

résztvevők, hogy „Mi is az a vezetői felelősség?”, „Hogyan tudjuk a 

felelősségi viszonyokat tisztázni?”, illetve „Mit várunk el maguktól és 

másoktól, mint vezetőktől?”. Véleményem és a visszajelzések alapján a 

szekció nagyon jól sikerült, a résztvevők hasznosnak értékelték és a 

workshop során született munka eredménye jó alapot adott a később 

elkészülő Etikai Charta kidolgozásában. 

 November közepe óta dolgozunk aktívan Simon Balázzsal a 

dokumentumon. Véleményem szerint egy igen fontos dokumentumot 

sikerült elkészíteni, melyet reményem szerint a HÖOK Közgyűlése a február 

végi ülésen támogatni fog. Mint az ELTE EHÖK kabinetfőnöke, és mint a 

HÖOK felügyelő bizottságának tagja megtiszteltetésnek tartom, hogy 

ennek az anyagnak a kidolgozásában részt vehettem. Őszintén hiszem, 

hogy ez a dokumentum nagy előrelépés lehet mind a hallgatói 

mozgalom, mind a HÖOK és mind az ELTE HÖK életében. 

 A HÖOK tavaszi Simon Balázzsal tartottunk szekciót „Vezetői 

szekció” címmel. A szekció célja azon vezetői készségek bemutatása volt, 

melyekkel a felelősség és a hatalom veszélyeinek felismerése világossá, 

ezáltal a HÖK vezetők munkája gördülékenyebbé válhat, valamint több 

nézőpontból vizsgáltuk az esélyegyenlőség kérdését. Véleményem és a 

visszajelzések alapján a szekció jól sikerült, a résztvevők hasznosnak 

értékelték a szombati tréning során fejlődhettek és képezhették magukat. 

 Mindemellett minden HÖOK elnökségi és választmányi ülésen részt 

vettem és jelen voltam a májusi HÖOK Közgyűlésen is. 
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Rekrutációs rendezvények 

A téli hónapok két nagyon fontos rendezvénye volt az Educatio 

Kiállítás és az ELTEfeszt. Mindkettőre nagyon sok hallgatói segítségre volt 

szükség, ezért folyamatosan tartottam a kapcsolatot a hallgatói segítőkkel 

és a szervezőkkel is. 

Mind az Educatio-n, mind az ELTEfeszten végig jelen voltam, az elő- 

és utómunkálatokat is aktívan segítettem. Az Educatio-n tökéletesen 

működött a már jól bejáratott szervezési mechanizmus, mindenki 

hasznosan tudta kivenni a részét a munkából. 

Az ELTEfeszt, az ELTE egyetemi szintű nyíltnapja, második alkalommal 

került megrendezésre, így a tavalyi szervezés tapasztalatait felhasználva 

szervezhettük meg a rendezvényt. Idén is nagyon sokat tanultunk annak 

érdekében, hogy jövőre is – mind szervezői, mind látogatói részről – az ELTE 

legsikeresebb rekrutációs rendezvényét tarthassuk meg. 

Karácsony Hőse akció 

 Nagyon fontosnak tartom, hogy a Hallgatói Önkormányzat aktívan 

támogasson és kezdeményezzen karitatív akciókat ‒ ezért is tölt el 

örömmel a tény, hogy idén is sikerült megszerveznünk a Cseppkő 

Gyermekotthon lakóinak szánt ajándékgyűjtő akciót. Idén két fontos 

változás volt a gyűjtésben: az előző években ELTE Mikulás néven futott a 

kezdeményezés, viszont idén csatlakozott hozzánk a Semmelweis 

Egyetem Hallgatói Önkormányzata is. Mindenképpen szerettünk volna 

közös kampányt készíteni, ezért kapott új nevet az akció.  

 Célom, hogy a következő évben még több intézményben 

gyűjtsenek velünk együtt, ennek érdekében már felvettem a kapcsolatot 

több intézmény HÖK elnökével. 

Egyebek 

Mostanra egy nagyon erős Host és Hostess csapatot sikerült 

kialakítanunk, akik rendszeres jönnek a különböző rendezvényekre 
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segíteni. Figyeltem arra, hogy a lehető legtöbb karról legyenek hallgatók 

a csapatban, viszont a csoport folyamatosan bővül, így még több 

emberre számítunk a jövőben. Az elmúlt hónapokban leginkább a 

Pályázati és Innovációs Központnak, Rektori Titkárságnak és a 

Karrierközpontnak segítettünk. Az utóbbi hónapokban ezt a feladatot 

átvettem tőlem Andicsku Ivett elnöki megbízott, aki folyamatos 

kapcsolatot tart a host és hostessekkel. 

Áprilisban elkezdtük az ELTE HÖK 2015-ös vezetőképző szervezését, 

helyszínt és időpontot is kerestünk, ami mostanra már biztossá is vált. 

Emellett a kabinettagok is elkezdték a szekciók megtervezését és az 

optimális programot is jelenleg próbáljuk kialakítani. 

A kabinet koordinálása és a kapcsolattartások mellett az EHÖK 

elnökének munkáját segítem/segítettem. Az aktuálisan rám bízott 

feladatokat kérésének megfelelően végeztem el, annak érdekében, 

hogy ezzel is könnyítsem a munkáját, a kabinettagokkal és más egyetemi, 

ill. hallgatói önkormányzati tisztségviselőkkel való kapcsolattartását és 

együttműködést. 

A továbbiakban is bármikor rendelkezésére állok az EHÖK kabinet 

mellett a részönkormányzatok számára is, ezzel is segítve munkájukat. 

2015. május 28 – június 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. június 4. ELTEfeszt megbeszélés  

2015. június 8. 
Egyeztetés az ESN 

ELTE-vel 

Karácsony Zita, 

Csukovits Balázs, 

Zaránd Péter 

2015. június 11. 
KolHÖK elnökválasztó 

Küldöttgyűlés 
 

2015. június 12. EHÖK Küldöttgyűlés  
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Rendszeres ülések 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. június 1, 8, 15, 

22. 
Kabinetülés EHÖK Kabinet 

2015. június 3, 10, 17, 

24. 
Elnökségi ülés EHÖK Elnökség 

ELTE HÖK Vezetőképző 

Az elmúlt egy hónapban az ELTE HÖK vezetőképző szervezésével 

foglalatoskodtam. A rendezvény nagyon összetett szervezést igényel, 

hiszen célunk, hogy a résztvevők számára minőségi képzést és közösségi 

élményt adjunk, annak érdekében, hogy a jövő évi munka is hatékonyan 

és konstruktívan zajlódjon. 

Folyamatosan kapcsolatot tartok a szállás tulajdonosával, 

mindemellett az EHÖK ügyviteli asszisztensével, irodavezetőjével, 

közkapcsolati alelnökével és elnöki megbízottjával készítjük az 

adminisztrációt, és a kellékeket is jelenleg szerezzük be.  

 Jelenleg is zajlik a szervezés, remélem, hogy a rendezvény 

ugyanolyan sikeres és jó hangulatú lesz, mint a tavalyi évben! 

 

Kiss Edina 

kabinetfőnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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INFORMATIKAI MEGBÍZOTT BESZÁMOLÓJA 

2015. október 6. – június 19. 

Apróbb projektek 

Az elmúlt év folyamán számtalan kisebb, illetve néhány komolyabb 

problémával és projekttel foglalkoztam. Előbbiek (a teljesség igénye 

nélkül): 

 A HÖK-ös levelezés további racionalizálása, illetve a kapcsolódó 

részönkormányzati igények folyamatos kiszolgálása; 

 honlapok, melyeket megigényeltem és/vagy elkészítettem 

és/vagy frissítettem és/vagy egyéb módon karbantartottam 

vagy fejlesztettem az időszakban: 

 ajkhok.elte.hu, 

 golyatabor.elte.hu, 

 nyuz.elte.hu, 

 ttkhok.elte.hu, 

 orarend.elte.hu, 

 biosz.elte.hu, 

 tatkontur.elte.hu, 

 sport.elte.hu, 

 erasmus.elte.hu, 

 tokhok.elte.hu, 

 ppkhok.elte.hu, 

 elteonline.hu, 

 josz.elte.hu, 

 barczihok.elte.hu, 

 tokhok.elte.hu, 

 tanarinapok.elte.hu, 

 ejszakaisport.elte.hu, 
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 ehok.elte.hu; 

 a TTK HÖK kezelésében lévő hálózat karbantartása, illetve az 

adminisztráció kiosztása a kari HÖK-ös informatikusnak; 

 a TTK HÖK kezelésében lévő aldomainek és levelezés 

adminisztrációja, illetve az adminisztráció kiosztása a kari HÖK-ös 

informatikusnak; 

 a Lágymányosi Campus Déli Tömbjében elhelyezett kioszk 

problémáinak megoldása; 

 a Neptun eszoctám részének továbbfejlesztésében történő 

közreműködés; 

 az EHÖK iroda 3 új végpontjának kiépítéséhez tartozó keretátadás, 

illetve a projektet érintő egyéb procedúrák kifutásának 

menedzselése; 

 a Karrierközpont sport projektjének webet érintő részében történő 

egyeztetések; 

 az IIG-nek a régi Eszoctám adatbázist érintő kérdéseinek tisztázása 

és megoldása; 

 az Ügykezelő két problémájának IIG felé történő bejelentése (egyet 

már meg is oldottak); 

 a TÓK HÖK iktatását érintő probléma felgöngyölítése; 

 az ÁJK HÖK webes felületeiket, illetve a levelezésüket érintő 

probléma megoldása (shared imapok kiosztásának a tisztségviselői 

struktúra módosításából adódó változásainak lekövetése stb.); 

 átláthatósági nyilatkozatokkal kapcsolatos probléma 

felgöngyölítése; 

 külügyi kérdőív létrehozása; 

 Drupalgeddon és kapcsolódó karbantartási munkák azonnali 

lebonyolítása; 

 HÖK-ös évközi kérdőív kialakítása; 
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 az Éjszakai Sportnap honlapján új feature-ök kialakítása, a honlap 

aktualizálása. 

Elektronikus választás 

A fentieken kívül a megelőző ciklusból megmaradt további 

strukturális átalakításokkal telt az időszak. Ennek legfontosabb eleme az 

elektronikus választás bevezetése volt. A kezdeti nehézségek némi extra 

humánerőforrás ráfordításával behozhatóak voltak, s jól sikerült az ELTE 

hallgatói önkormányzatainak első elektronikus választási ciklusa. Ezzel egy 

nagy, lépést tettünk előre az irányban, hogy minél szélesebb hallgatói 

rétegek nyilváníthassák ki véleményüket arról, hogy merre, kik és hogyan 

vezessék a hallgatói mozgalom bárkáját. 

Az elteonline.hu megújulása 

Az április-május hónap az elteonline.hu megújulásának jegyében 

telt. Radics Ottó hathatós közreműködésével elkészült az új felület, az 

EHÖK birtokba vette a domaint, s a belső és külső megújulás közepette 

még arra is volt időnk, hogy az ELTE központi rendszerére átálljunk. Ide 

kapcsolódik, hogy a Tátkontúrnak is kialakítottuk idén az új oldalát a 

tatkontur.elte.hu-n. 

HÖK-ös levelezés - A migráció utolsó lépése 

Megtörtént az utolsó részönkormányzatnak, a PPK HÖK 

levelezésének teljes körű migrációja is az ELTE központi struktúrájába. A 

többlépcsős átállást több, a Kazyba kihelyezett „fogadóórával” 

segítettem. 

TÓK HÖK - Új honlap 

A TÓK HÖK kommunikációs tisztségviselőjével közösen kialakítottuk 

az új tokhok.elte.hu-t, a TÓK HÖK hivatalos honlapját. Fontos jeleznem, 

hogy az ELTE központi informatikai infrastruktúrájába történt átállással 

készül biztonsági mentés mindenről (weboldalak, levelezés, adatbázisok 
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stb.), de ennek használatához elengedhetetlen, hogy az esetleges 

adatvesztést időben jelezzék az illetékesek, mivel 1-2 héten túl ezeket nem 

őrzik meg. 

SOGo - Az új levelezőfelület 

Júniusban az ELTE átáll egy új online levelezőrendszerre 

(http://iig.elte.hu/hir?id=NW-276). Az új struktúra előzetes tesztelése cirka 

egy éve folyt, s abban jómagam is részt vettem, hogy az eddigi felületnél 

felhasználóbarátabb módon végezhessék napi munkájukat a HÖK-ösök. 

Az eredmény önmagáért beszél: az új rendszerhez készített leírásom nettó 

hossza alig két nyomtatott oldal. 

A felület használata várhatóan még tovább fog egyszerűsödni, 

mivel az ELTE IIG az időközben felmerült, s általam jelentett hibák és 

feature-ök fejlesztésén fáradozik. 

Közérdekű adatigénylés és az Eszoctám 

Ebben az évben is több közérdekű adatigénylést teljesítettünk. Az 

eddigiektől eltérően viszont idén nem várt technikai nehézségek 

bonyolították az igénylés teljesítését. Az eddig is egyértelmű volt, hogy a 

régi Eszoctám dokumentálatlan és obfuszkált kódját szinte lehetetlen 

karbantartani, és ha ezt még tetézi egy időközben történt php verzióváltás 

a kiszolgálón, akkor bajban vagyunk. Végül ugyan nehézségek árán, de 

újra üzembe állítottuk az IIG-vel a rendszert, s teljesítettük adatszolgáltatási 

kötelezettségeinket. Az előbbiek is jól rámutatnak arra, hogy miért volt 

érdemes az Eszoctámot leváltani a Neptun saját rendszerére. Ha utóbbi 

nem is lett gyorsabb, és még mindig belefutunk újabb és újabb hibákba, 

de legalább továbbfejleszthető. Sajnálatos módon a régi Eszoctám még 

pár évig elég sok plusz terhet ró majd a Hallgatói Önkormányzatokra, 

egészen addig, amíg nem sikerül azt megfelelően karbantartani, s el nem 

érjük a megfelelően transzparens működést e téren. Az átláthatóság 

kialakításában meghatározó szerepe lehet az informatikának, s annak, 

http://iig.elte.hu/hir?id=NW-276
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hogy ha úgy tervezzük rendszereinket, hogy azt ne csak a ma, de a jövő 

nemzedéke is használni tudja. Ezért érdemes a saját kezű megoldásaink 

helyett olyan, akár nyílt forráskódú, illetve az ELTE központi rendszerébe 

integrált technológiákat választani és használni, amelyek nagy 

biztossággal használhatóak egy-két évtized múlva is. 

Szerencsére az elmúlt ciklusban is nagyon sok segítséget kaptam. 

Így zárszóként szeretném megköszönni Tomcsányi Rolandnak és az ELTE 

IIG összes munkatársának, valamint Bán Olivérnek, Fetter Dávidnak, Kuti 

Péternek, Molnár Balázsnak és Radics Ottónak az év közben elvégzett 

munkáját. 

 

Tabajdi Péter 

informatikai megbízott 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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TANULMÁNYI, TUDOMÁNYOS, TEHETSÉGGONDOZÁSI ÉS 

TANÁRKÉPZÉSI ÜGYEK 

Tanulmányi alelnök beszámolója 

2015. október 6 – május 28. 

Diákigazolvány érvényesítés 

 Az október a diákigazolvány érvényesítés hónapja, amely 

lebonyolításában idén is segédkeztünk. Mivel a hosszú őszi szünet teljesen 

lefedte október utolsó napjait már a hónap közepén lebonyolódtak a 

kihelyezett érvényesítések. Lágymányoson négy napig a BTK 

karrierközpontján pedig három napig érvényesíthették diákjukat a 

hallgatók. Idén a Quaestura a BGGyK és TÓK campusaira is ki tudott 

vonulni egy-egy napra. A Lágymányosi, a BGGyK-s és a TÓK campusain 

történő érvényesítéshez a hallgatói segítők toborzását idén is az EHÖK 

bonyolította. 

Tavasszal is segédkeztem a kari diákigazolvány érvényesítés 

szervezésében. A campusokon március közepén érvényesíthették 

diákjaikat a hallgatók. Az őszihez hasonlóan Lágymányoson négy napig a 

BTK-n pedig három napig, a BGGyK és TÓK campusain pedig egy-egy 

napig folyt a kihelyezett érvényesítés. A Lágymányosi, a BGGyK-s és a TÓK 

campusain történő érvényesítéshez a hallgatói segítők toborzását az 

EHÖK bonyolította. Az érvényesítések mindkét félévben rendben zajlottak. 

Októberi Bizottsági ülések 

 Októberben két bizottsági ülés is lezajlott melyeken többek közt a 

diákigazolvány érvényesítésekről is egyeztettünk, emellett az éves 

projektjeink előrehaladásán is dolgoztunk. 
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 Összegyűjtöttük továbbá a Neptun javaslatcsomagunk elemeit, 

melyeket legközelebbi találkozásunkkor személyesen mutatunk be az 

SDA-nak. 

További infografikát dolgoztunk ki koncepcionálisan, így az összes 

tervezett infografika elkészült ezen a szinten, és a projekt abba a fázisba 

léphet, mikor egy grafikus formailag is megtervezi azt. 

Véglegesítettük a párhuzamos képzés kompenzációjának 

teljesítménykritériumait és pontrendszerét, mely pályázatot sikeresen ki is 

írhattunk a bővülve ezen tanulmányi szempontokkal. 

HÖOK vezetőképző 

 A rendezvény érdekképviseleti szekciójában vettem részt. A szekció 

elején alapozó ismeretekről volt szó, elsődlegesen a juttatásokról szóló 

kormányrendeletről. A további részben az új felsőoktatási koncepcióról 

tárgyaltunk, ahol közösen fogalmaztunk meg kritikát és javaslatokat a 

tervezettel szemben. A szekció későbbi menetében az OMHV-val 

kapcsolatos általános értekezésre került sor, majd néhány intézmény 

bemutatta a saját rendszerét is. A BME-s rendszer részletesebb előadáson 

került bemutatásra, melyben sok értékes elemre bukkantam. Az előadást 

követően egyeztettem oktatási referensükkel akivel megegyeztünk, hogy 

a jövőben szeretnénk együttműködni az OMHV fejlesztése érdekében. 

Tudós tanárok – tanár tudósok konferencia 

 November 10-11-én került megrendezésre a konferencia a BTK 

Gólyavár épületében. A konferencia egész napos volt mindkét napon, és 

számos érdeklődőt vonzott be. Elsődleges feladatom programbizottsági 

tagként a hallgatói segítők toborzása volt, illetve az első napon magam is 

önkéntesen segítettem a rendezvény munkálatait. 

Tolna megyei pályaválasztási nap 

November 12-én utaztunk Szekszárdra a nevezett rendezvényre, 

melyen az ELTE-t képviseltük. A rendezvény jellegét tekintve az Educatio 
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kiállításhoz hasonlítható, azonban ez regionális, megyei szintű. Az 

érdeklődő helyi gimnazistáknak kérdéseire helyben tudtunk válaszolni az 

ELTE-s továbbtanulást illetően. A helyszíni tájékoztatás mellett ELTE-s 

szóróanyagot is biztosítottunk az érdeklődőknek. 

Párhuzamos képzés kompenzációja 

 Ebben az évben először teljesítmény alapon is elbírálásra került a 

párhuzamos képzés kompenzációja pályázat. Az eddigi fix 40-45%-os 

költségtámogatás helyett így a kifejezetten rászoruló és/vagy jól teljesítő 

hallgatóknak lehetősége nyílt akár 80%-át is elnyerniük képzési 

költségüknek. A pályázás zökkenőmentesen zajlott és a jövőben is 

működőképes marad az új rendszer. 

 A pályázók körének kibővítéséről folytatjuk korábban megkezdett 

egyeztetésünk főtitkár úrral, valamint az Oktatási Igazgatósággal. 

Az ELTE népszerűsítése 

 December és január folyamán több fronton is segédkeztem az ELTE 

népszerűsítésében a közeljövő felvételizői között. December 13-án a 

Premontrei Szent Norbert Gimnázium pályaválasztási napján állítottunk 

standot az ELTE-nek és két előadással is népszerűsítettük az egyetemet. 

 Január 16-án az Educatio Kiállítás ELTE EHÖK standjában 

képviseltem az ELTE Hallgatói önkormányzatot. 

Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV) 

 Közreműködtem az EHSKB-val az idei OMHV kampány 

kialakításában. Amellett, hogy az ÁJK-n is bevezetésre került a 

rangsorolásos rendszer és ez nagyban megnövelte a kitöltési arányt, 

általánosságban is igen magas kitöltöttséget ért el idén az OMHV (közel 

68%), amely jó alap arra, hogy a hallgatói visszajelzéseknek a jövőben 

komolyabb foganatja legyen.  

 A magas téli kitöltési arányt követően az egyetemvezetés jelezte, 

hogy nyitott az OMHV újragondolására. Ezt követően az előző hónapok 
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bizottsága munkája alapján összeállítottam egy 3+1 pontos 

javaslatcsomagot, mely azóta befogadásra került, és várjuk a részletes 

visszajelzéseket a továbbiakkal kapcsolatosan. 

Neptun 

A bizottsággal korábban közösen összeállított Neptun fejlesztési 

csomagot az Oktatási Igazgatósággal és a TR irodával egyeztettem. A 

csomag javarészt praktikai fejlesztéseket tartalmaztak. A reprodukálható 

hibák javításra kerültek, vagy javítás alatt vannak. A nem reprodukálható 

hibák előfordulására kiemelten figyel a bizottság és próbál konkrét 

eseteket gyűjteni, hogy a TR iroda és az SDA ezeket is javíthassa. 

Javaslatot tettünk arra is, hogy mobiltelefonra is optimalizálva 

legyen a Neptun. Ennek kapcsán azt a visszajelzést kaptuk, hogy az SDA 

tervezi egy Neptun applikáció létrehozását. 

HKR – vizsgaszabályzat 

 A HKR vizsgára vonatkozó szabályzatain a bizottság módosítani 

tervez. Az egyik módosító javaslat a javítóvizsgák számának 

egyértelműsítésére vonatkozik, a másik pedig a vizsgák időbeli és 

létszámbeli szervezésének optimalizálására irányul. 

Változások a felsőoktatás törvényi szabályozásában 

 Az elmúlt időszakban új végrehajtási rendelet, majd Nftv. módosító 

javaslat is érkezett. Az Nftv. módosítás számos hallgatói jogokkal 

kapcsolatos módosítást is, illetve szakok működésének megváltozását, 

vagy megszűnését is tartalmazta. Ezeknek az anyagoknak az 

átnézésében és véleményezésében nagyban kivettem a részem. A 

tanulmányi területet érintő legfontosabb változások egyike a tanév 

rendjének időbeli meghatározása lett volna, de ez kikerült a 

tervezetekből, ám továbbra is az állam jogköre lesz a tanügyi időrend 

elsődleges meghatározása. A másik fontos változtatási javaslat az 

átsorolás kérdését érinti, ahol a mostani 50%-os teljesítmény elmaradása 
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helyett (két félév alatt 27 kreditet jelent az ELTE-n) két félév alatt 40 kredit 

nem teljesítése esetén is megindítható lenne az átsorolás. Míg az 

elképzelésnek előnyei is lehetnek, számos egyéni problémát gyűjtöttünk 

össze a bizottsággal, melyek esetén az új szabályozás túl szigorúnak és 

igazságtalannak bizonyulna, ezen véleményeket, pedig továbbítottuk az 

illetékesek felé. 

Tanulmányi ösztöndíj 

 A tanulmányi ösztöndíj elvi szintű egységesítése folyamatban van. 

A bizottság abban is egyetértett, hogy vagy a kreditindex, vagy a 

tantárgyi teljesítmény alapú számításban egységre van szükség a 8 kar 

között, a kiszámítható teljesítmények megvalósíthatóságához, azonban a 

bizottság egyelőre nem döntött melyiket válassza. Az OHÜB tagoktól kért 

állásfoglalás alapján mindkettő illeszkedne a mostani jogszabályi 

háttérbe. Ennek fényében javasoltam a karok képviselőinek az egyeztetés 

folytatását. 

Párhuzamos képzés kompenzációja 

 Tóth Róza szociális alelnökkel és az EHSZÖB-bel együttműködve 

lezajlott a Párhuzamos Képzés Kompenzációja pályázat tavaszi alkalma, 

mely során elsődlegesen a tanulmányi teljesítményt érintő adatok 

lekérésében segédkeztem. A pályázat azóta teljes elbírálásra került. 

 

2015. május 28 – június 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. május 27. 
Egyeztetés az OMHV 

fejlesztéséről 

Dr. Tausz Katalin, 

Dr.Barna Ildikó, 

Zaránd Péter 

2015. június 1. 

Egyeztetés a Térítési és 

Juttatási Szabályzat 

átalakításáról 

Oktatási 

Igazgatóság, Zaránd 

Péter, Tóth Róza 
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Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. június 8. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

2015. június 4. HJB Általános Bizottsági ülés HJB tagok 

2015. június 4. 
EHÖK Tanulmányi Bizottsági 

ülés 

EHÖK Tanulmányi 

Bizottság 

2015.június 1., 8. OHÜB ülés OHÜB tagok 

 

Tanulmányi ösztöndíj 

 Az elmúlt időszakban előrelépés történt a tanulmányi ösztöndíj 

számítás alapját érintő egységesítés kapcsán. A jelenleg korrigált 

kreditindex alapon számoló karok is támogatták bizottsági ülésünkön, 

hogy átállnának tantárgyalapú számításra, ha bizonyos próbaszámítások 

bizonyítják, hogy a számítási mód az adott karokon is jól működik. A 

próbaszámítások előkészítését megkezdtük, valamint a 

részönkormányzati képviselők megkezdték az egyeztetést a kari 

tanulmányi hivatalokkal a kérdésben. 

 A munka alapos elvégzésére időt és türelmet kértünk, és Oktatási 

Igazgató úrnak is jeleztem, hogy amennyiben most alapos és stabil 

egységes tanulmányi ösztöndíjrendszert tudunk kialakítani, úgy a 

tanulmányi ösztöndíj hosszú évekig stabil eleme lehet az egyetem 

működésének, mely nem fog igényelni további beavatkozásokat. 

 

OMHV 

 A kiemelkedő kitöltöttség ellenére az egyeztetéseinkben részt vett 

oktatók továbbra is aggályukat fejezték ki az OMHV módszerének 

validitásával szemben, így a kötelező nyilvánosságra hozatalát az 

eredményeknek nem támogatják. 

 Ehelyett egy olyan irányba indultak el az egyeztetések, mely szerint 

a Minőségbiztosítási Szabályzat kötelezné a tanszékeket, és a szakok 
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szakfelelőseit félévente az eredmények megvitatására, és ezekről 

összefoglaló is készülne a hallgatóság számára, így biztosítva lenne az, 

hogy a visszajelzések megfelelő feldolgozásra kerülnek. 

 

Párhuzamos képzés kompenzációja 

 A legutóbbi OHÜB ülésen TH-k több dolgozója is jelezte, hogy nem 

tartja szükségesnek a PKK létét, annak ellenére, hogy az utóbbi időben 

jelentős változtatásokon ment keresztül, azzal, hogy teljesítmény alapon is 

vizsgálja, ki kapjon támogatást, illetve teljesítménytől és szociális helyzettől 

függően most már eltérő összegeket kapnak a hallgatók. A közeljövőben 

a pályázók körét is bővítenénk, melyről már szintén voltak korábbi 

egyeztetések is, de a folyamatosan változó szabályzati környezet miatt a 

kérdés ideiglenesen háttérbe szorult. A jelzés ellenére, mi továbbra is 

támogatjuk a PKK működését, de készek vagyunk tárgyalni annak 

átalakításáról, különösképp, hogy mi magunk is tervezünk még finomítani 

a pályázaton. 

 

HKR módosítások 

 Az idei tanévtől kezdve egyszerre történnek minden félévben a HKR 

módosítások, és a közeljövőben lesz esedékes az idei, ennek 

köszönhetően az elmúlt hónap javarészt a változó szabályokról való 

egyeztetésről szólt. Az egyeztetések egyszerre folytak egyetemi testületi 

(OHÜB) és HÖK-ös (EHÖK TB) csatornákon. A munkát különösen 

megnövelte, hogy a jogszabályi háttér jelentős mértékben megváltozott 

a felsőoktatásban, így ez további szabályváltoztatásokra kényszerítette az 

egyetemet, így a tárgyalandó kérdések száma sokszorosára növekedett. 
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Egyéb feladatok 

Az elmúlt időszakban jelentős időt fordítottam a júliusi vezetőképző 

Tanulmányi Szekciójának megtervezésére, illetve egyéb szokásos 

feladataim (pl. HJB tagság) is elláttam. 

 

Borbély Krisztián 

tanulmányi alelnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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Tudományos referens beszámolója 

2015. október 6 – május 28. 

Új tudományos ösztöndíjak 

Az ebben évben elért egyik legnagyobb eredmény a két új 

tudományos ösztöndíj végleges formába öntése és elindítása volt. A 

tudományos eredmények alapján adható ösztöndíj pontszámának felét 

az OTDK eredményesség, 30%-át a publikációk, és 10-10%-át a 

konferenciákon és versenyeken való részvétel alapján kapták a pályázó 

hallgatók. A pályázás a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszer felületén 

zajlott közel másfél hónapon keresztül. Körülbelül 170 pályázat érkezett be 

összesen, 116 hallgató részesült különböző összegű támogatásban. A 

jövőben mind a pályázati, mind a pontozási rendszer átgondolása 

szükséges az első pályázati forduló tapasztalatai alapján (például a 

kari/hallgatói önkormányzati igazolás meglétének, formátumának 

kérdése arról, hogy más forrásból még nem részesült támogatásban a 

pályázó). 

A hazai és nemzetközi tanulmányi versenyekre és konferenciákra 

szóló pályázatokat az egyetemvezetéssel együttműködésben 

bonyolítottuk le: a Tehetséggondozási Alapból 6, míg EHÖK-ös forrásból 5 

millió Ft-nyi támogatást osztottunk ki a pályázó hallgatóknak. A beérkezett 

körülbelül 130 pályázatból 81 (összesen 109 pályázó) részesült 

támogatásban, néhányan közbeszerzéssel, míg a többiek ELTE-s számla 

ellenében utófinanszírozással jutottak támogatáshoz. A háromtagú bíráló 

bizottság többször is ülésezett, és ennél a pályázatnál is megállapították 

néhány átalakítás (például online pályázati rendszer) szükségességét.  

Egyetemi szintű honorácior státusz és tutorálás 

Ebben az évben is előkerült a két tehetséggondozási forma 

összegyetemi szintű kiterjesztésének kérdése. Néhány kari tudományos 



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

ELNÖKI- ÉS KABINETBESZÁMOLÓ 

 

30 
2014/2015 

ÉVES BESZÁMOLÓ 

képviselő egyeztetett ezzel kapcsolatban a karvezetésekkel, illetve az 

egyetemvezetés is támogatja az ötletet. A tehetséggondozási formák 

kiterjesztésének, átalakításának, fejlesztésének kérdése az április 7-én 

megrendezett Tehetséggondozás az ELTE-n – a hallgatók szemével című 

konferencián is felvetődött, melynek szervezésében sok segítséget 

nyújtottunk.  

Tehetséggondozási honlap 

A honlap létrehozása megtörtént, a menüpontok fejlesztés alatt 

állnak. Az ELTE tehetséggondozási honlapjának fejlesztésében 

(http://www.elte.hu/tehetseggondozas) is segítünk, ezen elérhetőek a 

2013-as és 2015-ös OTDK részletes ELTE-s vonatkozású eredményei, 

valamint a tehetséggondozási formák rövid ismertetése is hamarosan 

felkerül.  

Részvétel az egyetemi testületek munkájában 

Ebben az évben – hosszabb kihagyás után – ismét ülésezett a 

Tehetséggondozási Tanács. Decemberben elfogadásra került a 

Tehetséggondozási Alap létrehozása, amelynek keretében 40 millió Ft-os 

összeggel támogatják a tehetséges hallgatók konferencia és tanulmányi 

verseny részvételét, a középiskolák felé való nyitást, illetve a 

multidiszciplináris kutatásokat. A Tanács sokrétű célkitűzéseiben a 

hallgatói képviselők is együttműködnek. 

Mind a Minőségirányítási Bizottság, mind a Fenntartható Fejlődés 

Tanácsának munkájában részt vettem, ennek keretében – többek között 

– az OMHV-rendszer átalakításának kérdéséről is szó esett.  

Egyebek 

A Felhőegyetem célkitűzése napirenden maradt, azonban a 

megvalósítás átgondolásra szorul. Lehetőségként felmerülhet a coospace 

filemegosztó portál használata rövidebb videofelvételek megosztására, 

ugyanis az egyetemvezetés ezt fogja használni a középiskolásokkal való 

http://www.elte.hu/tehetseggondozas
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kapcsolattartásra. Az ebben részt vevő hallgatók jutalmazásának 

kérdését megbeszélte a Tudományos Bizottság, már csak pontosításra 

szorul, de az oktatók esetleges díjazása is felmerült megoldandó 

kérdésként. 

2015. május 28 – június 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. június 7. 

Gólyairánytű 

tudományos részének 

elküldése 

 

2015. június 11. 
Tehetséggondozási 

Tanács ülése 
Dr. Orosz Éva 

2015. június 12. 
ELTE HÖK 

Küldüttgyülési ülés 
 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy/személyek 

2015. június 1, 8, 15. Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. június 3, 10. Elnökségi ülés ELTE EHÖK Elnökség 

Tudományos eredmények alapján adható ösztöndíj pályázatok 

A pályázatok hiánypótlási határideje ugyan május 30. volt, de még 

ezután is számos kérdés érkezett be, mivel csak az utalási napon kerültek 

kiutalásra a megítélt összegek. A hiánypótlással beadott pályázatok a 

júliusi utalással lesznek folyósítva. A következő pályázati forduló egy év 

múlva várható. 

Tehetséggondozási Tanács ülése 

A Tanács ülésén kihirdetésre kerültek a Pro Ingenio Nívódíjat és 

Elismerő Oklevelet kapó oktatók, a bíráló bizottság munkájában Lados 

Tamás vett részt. Ezen túl a Tanács értékelte az elmúlt évet: a fentebb 

említett tehetséggondozási konferenciát, a hazai és nemzetközi 
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konferenciákra és tanulmányi versenyekre szóló pályázatot, valamint a 

középiskolák felé való nyitás lehetőségeit. 

 

Tóth Rita 

tudományos referens 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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Tanárképzési referens beszámolója 

2015. április 8 – május 28. 

Tanárképzési Bizottság: 

Az elmúlt időszak egyik fő célja számomra az volt, hogy az egyes 

kari tanárképzési tisztségviselőket összegyűjtve egy jól működő bizottságot 

alakítsunk ki. A bizottság tagjai végig együttműködőek voltak, és egyre 

aktívabban tevékenykednek és véleményeznek. Megválasztásom óta két 

ülést tartottunk, ahol mindannyian jelen voltak. Ezeken megbeszéltük az 

eddig gyakran felmerült problémákat a tanárképzésben résztvevő 

hallgatók oldaláról, illetve megkezdődött a tervezés, illetve a szaktárgyi 

gyakorlat tervezetének véleményezése. Jelenleg folyamatban van 

egyéb, a Tanárképző Központ által küldött anyagok átnézése, illetve a 

bizottság ügyrendjének elkészítése. 

Tanárképző Központ (TKK) 

Mivel a Tanárképző Központ fontos szerepet tölt be a tanár szakos 

hallgatók életében, azonban eddig nem alakult ki igazán kapcsolat 

köztük, illetve a hallgatói oldal között, másik fő célom ennek 

megteremtése volt. Megtörtént velük a kapcsolat felvétele. Emellett 

tisztáztuk a hallgatói delegáltakat a különböző bizottságokba, illetve a TTT-

be (Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács) és részt vettünk egy 

műhelymegbeszélésen a rövid szaktárgyi gyakorlatról. Megismerkedtem, 

és beszéltem Dr. Károly Krisztina főigazgató asszonnyal, valamint Bot 

Krisztinával, a tanulmányi és felvételi ügyek koordinátorával.  

Külügyi kérdés 

A tanár szakos hallgatók esetében nagy kérdést jelentenek, hogy 

hogyan és milyen módon folytathatnak tanulmányaikat külföldön, illetve 

kérdéses pont a külföldi szakmai gyakorlat is. Az elmúlt hetekben 

felkerestem a tanárképzésben érintett karok külüggyel foglalkozó 
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tisztségviselőit, akikkel a fennálló problémáról és annak lehetséges 

megoldásairól beszéltünk.  

Tanári Napok 

A tanár szakos elsőéves hallgatók számára ismét megkezdődött a 

Tanári Napok – Tata (TNT) nevű rendezvény szervezése, ahol idén az IK és 

a TTK együttműködve végzi a fő munkálatokat, a BTK és a PPK pedig 

szervezőkkel járul hozzá az eseményhez. A szeptember elején 

megrendezésre kerülő háromnapos rendezvény célja, hogy a 

gólyatáborok mellett a tanárszakosok számára egy szakmai jellegű 

programot biztosítsunk, ahol megismerhetik egymást és oktatóikat. A 

tábor főszervezőinek, Zatkó Nikolettának és Lukács Mártonnak a munkáját 

igyekszem segíteni, illetve folyamatosan tájékozódom a tábor 

szervezésének folyamatáról. Létrehoztunk egy hivatalos e-mail címet, 

amin keresztül felvettük a kapcsolatot a kiválasztott szervezőkkel és az 

egyes koordinátorokkal. 

2015. május 28 – június 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. május 28.  
Külügyes megbeszélés (TTK 

és IK) 

Fricz Gergely, 

Bencsik Gergő 

2015. június 3.  
Tanárképző Központ 

megbeszélés 
Dr. Károly Krisztina 

2015. június 8.  
Egyeztetés a Pedagógia 

Bizottság anyagairól 
Kiss Edina 

2015. június 19.  
Tanárképző Központ 

megbeszélés 
Bot Krisztina 

2015. június 19.  
Külügyes megbeszélés 

(PPK) 

Üllei Kovács 

Zsuzsanna 

Rendszeres ülések 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. június 15.  Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 
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Tanárképzési Bizottság 

A legutóbbi ülésünkön főként a fent említett szaktárgyi 

gyakorlatokról szóló anyagokat véleményeztük. A bizottság több 

változtatási javaslattal is előállt a tervezethez. Ezek szövegszerű 

megfogalmazása folyamatban van. A következő műhelymunka július 1-

jén lesz, melyen már a hallgatói vélemények is meghallgatásra kerülnek, 

ezért lehetőségeinkhez mérten részt veszünk az ülésen a kari tanárképzési 

tisztségviselőkkel.  

Szó esett még a szervezés alatt álló vezetőképzőről, ahol a tervek 

szerint külön szekcióban dolgozhatunk majd. Azt gondolom, hogy ez egy 

remek lehetőség lesz nemcsak a jövő évi tervek megfogalmazására, 

hanem a csapatépítésre is. 

Külügyi kérdés 

Az előző beszámolómban írtaknak megfelelően, találkoztam két kar 

külügyes tisztségviselőjével. Velük sikerült felmérni a tanár szakosok 

problémáit, illetve néhány megoldási javaslatot gyűjteni. A másik két 

érintett külügyessel is szeretném mihamarabb véghezvinni a beszélgetést. 

Tanári Napok 

A tábori előkészületek továbbra is jó úton haladnak. Az 

állomástervek nagy része megérkezett, véleményezésük zajlik.  

Tanárképző Központ (TKK) 

Sikerült felvenni a kapcsolatot a Tanárképző Központtal. 

Egyeztettem Dr. Károly Krisztinával, a Tanárképző Központ főigazgatójával 

az elképzeléseiről, illetve az általa látott problémákról, valamint Bot 

Krisztinával, a tanulmányi és felvételi ügyek koordinátorával 

megbeszéltünk egy találkozót, ahol a folyamatban lévő projektekről, az 

jövő évi tervekről, valamint a TKK munkacsoportjainak jelenlegi helyzetéről 

adott tájékoztatást.  
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Mindemellett a tanárképzésben érintett bizottságokba való, az EHÖK 

Elnöksége által elfogadott delegálások is továbbításra kerültek a TKK felé.  

 

Nagy Anett 

tanárképzési referens 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÜGYEK 

Szociális alelnök beszámolója 

2015. október 6 – május 28. 

Rendszeres szociális támogatás 

A rendszeres szociális támogatás pályázati ügyintézése az őszi 

félévben 7 Kar, a tavasziban már mind a 8 Kar esetében a Neptun 

tanulmányi rendszeren keresztül zajlott. Az ügyintézés során főleg az őszi 

félévben számtalan probléma adódott, melyek gyors megoldást 

követeltek, és amik miatt állandó egyeztetésre volt szükség az Oktatási 

Igazgatóság és a Neptunt fejlesztő SDA Informatikai ZRt. munkatársaival. 

A jelentkező hibák kijavítása és a tapasztalatok felhasználásával az őszi 

félévben egyetlen nagyobb probléma adódott, aminek következtében a 

Neptun hallgatói felülete napokon keresztül elérhetetlen volt. A hibát az 

egyik kar pontszámító függvénye okozta, de a pontos hibát nem tudták 

megállapítani. Ekkor a legtöbb karon a pályázati határidőket meg kellett 

hosszabbítani, és rendkívül sok energiába telt a hiba kommunikálása a 

pályázók felé.  

A következő félévben mivel egységesítésre kerül a pályázat, 

lényegesen kevesebb energiát kell majd fektetni a nyolc féle kari űrlapok 

és pontszámító függvények egyenkénti szerkesztésébe így az ezekből 

adódó hibák száma is jóval kevesebb lesz, és egyetlen, alaposan 

megszerkesztett felület használatára lesz lehetőség. 

Az őszi félévben, az EHÖK-ben külön megbízott személy foglalkozott 

a Neptun kérvénykezelő felületével, akinek munkája nagyban hozzájárult 

ahhoz, hogy a pályázati időszakot végül sikeresen zártuk. Ezúton is 

köszönöm Orosz Gábor munkáját, aki még a tavaszi félévben is számos 

alkalommal nyújtott segítséget az ügyintézés során!  
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A tavaszi félévben az előző féléves tanulságokat számba véve 

összegyűjtöttem a kari igényeket a pályázati felület módosításával 

kapcsolatban, illetve minden kar űrlapját egy a pályázók számára 

átláthatóbb, letisztultabb formába alakítottam át. 

A Neptun kérvénykezelő felület fejlesztéseit tekintve, kéréseinkre az 

alábbi fontosabbak dolgok kerültek bevezetésre: már korlátozható a 

dokumentumok feltöltésének lehetősége kizárólag a mezőkre, lehetőség 

van a kérvénysablonban „help” szöveg beszúrására, lehet kollégiumi 

jogviszonyra hivatkozni, így ennek igazolására nem szükséges külön 

dokumentumot feltölteni. Ezen kívül több általunk bejelentett hibát 

javítottak. A véleményező ablak is átalakításra került, azonban számunkra 

hátrányos módon, ugyanis a dokumentumok megnyitását, a publikus 

vélemények, illetve válasz2 értékeket korábban a bírálók közvetlenül el 

tudták érni, most ezek már csak mezőnként külön előugró ablakban 

nyithatók meg. Ezzel kapcsolatos módosítás a júliusi verzióval várható. 

A júliusi verzióval várható még több további kérésünk, így például, 

hogy automatikusan lezárható legyen a hiánypótlási időszak vége. Az 

általános vélemény indokot lehessen publikussá tenni, ezáltal a pályázók 

arról is értesítést kaphatnak, ha pályázatukat ügyintéző átnézte, és nincs 

szükségük hiánypótlásra. Emellett kértük, hogy a javításra visszaküldött 

kérvény bírálatakor külön legyenek megjelölve azok a mezők, melyeket a 

pályázó az utolsó leadása után módosított. 

Erasmus kiegészítő támogatás 

A támogatásra az EHSZÖB által meghatározott pályázati kiírás 

szerint 2014. szeptember 20. és október 3. között lehetett pályázni. A 

pályázati kiírás tervezetét a külügyi alelnökkel közösen készítettük el, és a 

szociális részre vonatkozó igazolások és kategóriák is frissítésre kerültek. A 

pályázatok bírálatában az EHSZÖB tagok nagy segítségemre voltak, mivel 

várakozáson felüli – összesen 106 – kérvény érkezett be. A bírálatok során 

úgy állapítottuk meg, hogy 33 pályázó nem a pályázati kiírásnak 
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megfelelő dokumentumokat töltötte fel, ezért a bizottság 

levélszavazásban hozott határozatot arról, hogy az érintettek 2014. 

október 15. 23:59-ig hiánypótlási lehetőséget kapjanak. Az érintett 

hallgatókat a hiánypótlás lehetőségéről Neptun személyes üzenetben 

tájékoztattam. 

A pályázatok eredményéről az EHSZÖB 2014. október 16-án tartott 

rendkívüli ülésén hozott határozatot. A bizottság a ponthatárt 10 pontban 

állapította meg, és az egy pontra járó összeg 4834 Ft-ban került rögzítésre. 

76 hallgatónak került a támogatás megítélésre, mely összesen 7 000 100 Ft 

támogatást jelent. Ez a korábbi félévekhez képest közel kétszeres 

támogatási összeget jelent, ugyanis például az ezt megelőző évben az 

mindösszesen EHÖK 4,5 millió Ft-ot költött Erasmus kiegészítő támogatásra. 

Az összegek kifizetésére pótszámfejtést kérelmeztem október 22-re. 

Az utalási lista beküldésének határidejére a Nemzetközi Képzési és 

Mobilitási Osztály (NKMO) nem küldte meg részünkre az őszi félévben 

kiutazott hallgatókról szóló igazolást, így csak azoknak a nyertes 

pályázóknak tudtuk az utalást megindítani, akiknek jelenlegi félévük 

státuszánál a Neptunban már Erasmus szerepelt. Így csupán 17 hallgató 

kapta meg október 22-én támogatását. Az NKMO hivatalos megerősítését 

követően a decemberi kifizetéssel további 22 pályázó kaphatja meg a 

megítélt összeget. Az őket tartalmazó utalási listát elkészítettem, az 

ellenőrzést követően továbbítottam az Oktatási Igazgatóságnak. Később 

kiderült, hogy az NKMO hibás lekérdezést küldött, ezért a lista nem volt 

teljes. A januári utalással további 11 hallgatónak történt kifizetés. 

Párhuzamos képzés kompenzációja 

A pályázat a korábbi munkálatoknak megfelelően már egy újabb 

formában került kiírásra mind az őszi, mind a tavaszi félévben. Eszerint a 

korábbi gyakorlattól eltérően, mely során a jogosult hallgatók egységes 

mértékű támogatást kaptak, immáron tanulmányi teljesítmény és 

szociális tényezők alapján került a támogatási összeg meghatározásra. A 
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pályázók körének bővítésére még nem volt lehetőségünk, mivel az ehhez 

szükséges HKR módosítási javaslatunk egyelőre nem kerülhetett a Szenátus 

elé. 

A tanulmányi- és szociális területen kiemelkedő pontszámokat elért 

hallgatókat így mindkét félévben a maximális (költségtérítésük 

összegének 80%-ának megfelelő) összeggel tudtuk támogatni, míg a 

mindkét területen alacsony pontszámokat elért hallgatók esetében a 

visszatérítés mindösszesen 20%-ban került megállapításra. 

A pályázati kiírással kapcsolatos előzetes információk már a kiírás 

előtt felkerültek az EHÖK honlapjára, és az ELTE Online-on is cikk született 

róla, hogy a hallgatókban minél inkább tudatosuljon, hogy idén már nem 

elegendő önmagában a kérvény leadása, hanem ahhoz igazoló 

dokumentumok csatolására van szükség, a tavaszi félévben pedig 

minden ELTE hallgató Neptun személyes üzenetet kapott a pályázati 

lehetőségről, hogy biztosan eljusson az érintettekhez a pályázat 

lehetősége. 

Az őszi félévben összesen 30 kérvény érkezett be, melyből képzése 

alapján 24 hallgató jogosult a támogatásra. A tavaszi félévben a 

beérkezett 41 kérvényből a Bizottság 33 pályázónak ítélte meg a 

támogatást. 

HKR módosítás 

Az EHÖK elnökségének november 27-i ülésén hozott határozatában 

több ösztöndíjakat érintő pont is szerepelt, melynek kidolgozására én 

kaptam megbízást. A HKR módosítást előkészítettem, majd a szociális 

tisztségviselőkkel történt egyeztetés után véglegesítésre került. Ezután az 

elnökség ülésén ismét tárgyalásra került. 

A HKR módosítási javaslat ezután csak májusban került tárgyalásra 

az Egyetem vezetősége által, amikor is az Oktatási Igazgatóság a 

módosító csomagunkat kiegészítve a HKR teljes, ösztöndíjakra vonatkozó 

fejezeteit frissítette. A főbb változásokat tekintve: a módosítás kapcsán így 
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az általános részben definiálva lettek az egyes ISZTK kifizetési jogcímek, így 

a későbbiekben a Kari Különös ezen részei több helyen kivezethetők. 

Minden ISZTK jogcímhez egy maximális kifizetési összeghatár került 

rögzítésre. Emellett mostantól külön jogcím szerepel szociális alapú 

szakmai gyakorlati ösztöndíj támogatására, illetve bekerült a szabályzatba 

az egységes szociális támogatási rendszer. 

Ezek során számtalan egyeztetésen vettem részt az Oktatási 

Igazgatóság munkatársaival, és aktív szerepet vállaltam a módosítás 

véglegesítése kapcsán. Ezúton is köszönöm a kari szociális tisztségviselők 

aktív munkáját a gyakran rendkívül szűkös határidők ellenére! 

2015. május 28 – június 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. június 1. 
Egyeztetés a HKR 

módosításról 

Cseszregi Tamás, 

Emmert Margit, Zaka 

Ferenc, Zaránd Péter 

2015. június 3. 
HKR módosítás 

véleményezése 
 

2015. június 18. 
Rektori sport pályázat 

űrlapjának elkészítése 
 

2015. június 22. 

Levélszavazás a 

Párhuzamos Képzés 

Kompenzációja 

fellebbezésekről 

 

2015. június 24. 

Párhuzamos Képzés 

Kompenzációja 

utalási lista készítése 

 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2013. június 8, 15, 22. Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2013. június 9, 16. Elnökségi ülés ELTE EHÖK Elnökség 
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A júniusi időszakban főleg az ösztöndíjakat érintő HKR módosítás 

kapcsán, illetve a Párhuzamos képzés kompenzációja ösztöndíj utalása, 

és fellebbezései kapcsán végeztem teendőimet. 

Emellett több kari ügyben nyújtottam segítséget, valamint 

kidolgoztuk az EHÖK vezetőképzőjének szociális szekciójának 

programtervét. A szekció fő célja az ősztől bevezetésre kerülő egységes 

szociális támogatási rendszer, illetve pályázati kiírás kidolgozása. 

Vendégként elsősorban különböző egyetemek szociális ösztöndíjakkal 

foglalkozó személyeit hívjuk meg. 

 

Tóth Róza 

szociális alelnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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Esélyegyenlőségi referens beszámolója 

2015. október 6. – június 19. 

Szociális támogatások 

Októberre lezárult a szociális támogatások, ösztöndíjak bírálásának 

időszaka, melyben az esélyegyenlőségi referensek is feladatot kell, hogy 

vállaljanak egyes jogosultsági kérdések elbírálásában. Úgy gondolom, ez 

bizonyítja, hogy a tavalyi szabályalkotási feladatot jól láttuk el, mivel az 

ezen időszakot értékelő bizottsági ülésünkön kevés és könnyen 

megoldható problémáról számoltak be a bizottsági tagok és magam is így 

tapasztaltam a jogi karon. Panaszt egyetlen karról sem kaptam a bizottság 

tagjainak munkájára, tehát a bizottság tagjai jó munkát végeztek. 

Tervezési folyamat 

Október elején így a lezajlott munkák után elkezdhettük értékelni a 

szabályzati rendszerünket és megtervezni az idei évet, a tervezett 

programokat, illetve az ELTE IK referense beszámolt nekünk arról, hogy 

idén először az Informatikai Kar újonnan felvett elsőéveseknek szóló 

programsorozatán helyet kapott egy esélyegyenlőségi állomás is, mely 

újítás pozitív visszhangra lelt, így javasolni fogjuk az idei tanév végén 

minden kar számára. 

A tervezésnek részét képezte a kommunikációs tervek, 

elképzelések megvitatása, hogy hogyan lehet az esélyegyenlőség 

kérdéseit kommunikálni, népszerűsíteni. Ebben a kérdésben nehéz 

helyzetben voltunk, hiszen nem talál nagy érdeklődésre a téma a 

hallgatók között, de az év során mindenképpen szeretnénk kis spotokkal, 

információcsomagokkal eljutni a hallgatókhoz.  

A tervezés másik fő aspektusa a rendezvények kérdése. Ugyan 

október elejére már abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy az 

esélyegyenlőség az egyik karon már megjelent (Informatikai Kar), de 
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mindenképpen azt tűztük ki célul, hogy a lehető legtöbb karon jelenjen 

meg az esélyegyenlőség valamilyen rendezvény keretein belül, illetve ezt 

kiegészítve lehessen egy nagyobb közös érzékenyítő rendezvény. A karok 

tekintetében az ötletek közül valószínű volt már októberben a rendes éves 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon megrendezett Kitárt Ajtók 

Ünnepe, a kari fragmentáltságon túlmutató közös rendezvény 

tekintetében pedig a Láthatatlan Kiállítás meglátogatásának 

megtervezése merült fel. 

További rendezvények 

Október hónapra már biztossá vált egy ‒ az Egyetem szervezésétől 

független ‒ rendezvény, a Rehabcritical Mass megszerveződése, ezen 

Csukovits Balázs külügyi alelnök indítványára mi is részt kívántunk venni, 

igyekeztünk minél több hallgatót megszólítani a fontos téma miatt. 

Bizottságunkat a felvonuláson Szívós Zsanett képviselte.  

Eszközigények 

Az októberi tervezési időszakban tervezte meg a bizottság a 

koncepciót arra, hogy a tanév végére minden karra eszközöket szerezzen 

be és kidolgozza a fogyatékossággal élő hallgatók rendelkezésére álló 

fénymásolási lehetőség rendszerét. Megkezdtük a kari helyzetek, 

felkészültség, sajátosságok felmérését, illetve anyagok beszerzését, 

azonban az eszközbeszerzés valószínűsíthető módon a következő évre 

csúszik, a végső koncepció kidolgozásával, bizottsági, majd elnökségi 

elfogadásával együtt. 

Igyekeztem segítséget nyújtani a Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

referensének a személyi segítőikkel kapcsolatos kiírásukban, 

felhívásukban, hiszen ez egy nagyon fontos pozíció és még mindig nem 

zajlik egységesen a karokon.  
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Külső rendezvények 

November hónapban részt vehettem a Munkaképeskönyv 

Állásbörze Fórumán előadóként, mivel a rendezvény témája a 

munkakeresés frissdiplomás szemmel, fogyatékossággal élőként, illetve 

az arra való felsőoktatási időszakban való felkészülés fogyatékossággal 

élő hallgatóként volt. Igen sikeres rendezvény volt, sok érdeklődő hallgató 

(többségük ELTE-s) jelent meg, igyekezett javítani munkakeresési 

lehetőségeit. 

Bizottsági ülések 

Ugyancsak tartottunk Bizottsági Ülést november hónapban, mivel 

külföldi tartózkodásom miatt csökkent a kommunikáció a bizottsággal és 

mindenképpen egyeztetni szerettem volna velük a 

fénymásolási/nyomtatási projektről, annak kari helyzetéről, melyről 

részletesen beszámoltak a bizottsági tagok saját karukkal kapcsolatban. 

Illetve fontos volt egyeztetnünk a lehetséges programokról, azok 

kommunikációjáról és a vizsgaidőszak közeledése miatt, az azzal 

kapcsolatos tudnivalókról, a speciális szükségletű, fogyatékossággal élő 

hallgatók különleges jogairól, teljesítési formáiról, hiszen a kari 

referenseknek minden információ birtokában kell lenniük, hogy 

hatékonyan segíthessenek a hozzájuk befutó problémákon. Újra elővettük 

a tavaly már összegyűjtött vonatkozó szabályokat, azok digitális formában 

a bizottsági tagok rendelkezésére állnak. 

Előadások és egyeztetések 

Novemberben került sor az ELTE Bölcsészettudományi Karán egy, a 

Szexuális zaklatásról szóló előadásra, melynek promotálásában mi is részt 

vettünk és melyre az oktatókat és a hallgatókat egyaránt elvárták, hiszen 

ez az esélyegyenlőségnek egy nagyon fontos aspektusa és a témában 

jártas szakembertől, az Egyenlő Bánásmód Hatóság egyik 

főosztályvezetőjétől meghallgatni egy előadást igazán jó lehetőség. A 
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közhangulat és a média viselkedése miatt is jó volt a rendezvény 

témaválasztása. Az előadás maga izgalmas, részletes és hasznos volt, 

hangfelvétel is készült róla, hogy elérhető legyen hallgatók számára.  

Lehetőségem nyílt Dr. Gregor Katalin, Főosztályvezető Asszonnyal 

egyeztetni esélyegyenlőséggel és felsőoktatással kapcsolatos 

kérdésekről, kikérni a véleményét az ELTE esélyegyenlőségi politikájáról. 

Már a hónap végén elkezdtem a kommunikációt a 

Miniszterelnökség munkatársával, Czinkota Adriennel az idén újra kiírt 

Fogyatékossággal élő hallgatóknak szóló Közigazgatási Ösztöndíj 

programjával kapcsolatban, melyet idén a Miniszterelnökség szervez 

meg, mivel fontosnak tartottam a programot hallgatóinknak is 

kommunikálni, hiszen célunk, hogy minél több ELTE-s hallgatótársunk 

kerülhessen be a programba és javíthassa esélyeit a nyílt munkaerőpiacon 

frissdiplomásként. 

Az ösztöndíjprogram maga és egy kis spot-szerű kommunikációval 

emlékeztünk meg december 3-án a Fogyatékossággal Élők Világnapjáról 

és igyekeztünk felhívni a figyelmet a téma fontosságára. 

Kommunikációnkban a Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület 

is segítségünkre volt. Személy szerint magam is nagyon örültem, hogy 

megemlékeztünk egyetemi szinten erről a napról. 

Decemberben újra megrendezésre került a Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Karon a Kitárt Ajtók Ünnepe, melynek promotálásában 

igyekeztünk a lehető leginkább partnerek lenni. Ki kell emelnem Szívós 

Zsanett bizottsági tag munkáját, aki külön dicséretet érdemel e 

rendezvénnyel kapcsolatos aktivitásáért. A rendezvény évek óta töretlen 

népszerűségnek örvend, nem volt ez máshogy idén sem. Ez a legnagyobb 

ELTE-s esélyegyenlőségről és fogyatékossággal élők integrációjáról szóló 

rendezvényünk, igen fontos, hogy megmaradjon a jövőben is és 

érzékenyítse a hallgatókat. 
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Speciális jogok 

December hónapban megkezdődött a vizsgaidőszak. Ilyenkor a 

Bizottság munkáját elsősorban a karokon előálló akkut problémák 

kezelése (vizsgamódok módosítása, időpont problémák, egyéb speciális 

jogok) teszi ki. Igyekeztünk a lehető legjobb tudásunk szerint eljárni.  

Januárban a vizsgaidőszak már ismertetett feladatai mellett 

felmerült az Állam- és Jogtudományi Karon most bevezetésre kerülő 

rangsorolásos kurzusjelentkezés kérdése. Ez ügyben dr. Kóczián Lillával 

egyeztettem, a karra járó fogyatékossággal élő hallgatók ‒ az ELTE többi 

karának eljárási rendjével megegyező ‒ egységes rendszerben fognak a 

kurzusjelentkezéskor többletpontokat kapni. Ez fontos kérdés volt, mivel 

már korábban más karokon voltak ezzel a témával kapcsolatban 

kezelendő problémák. 

Január végén felmerült egy újabb probléma,  a felolvasóprogramok 

hozzáférhetőségének kérdése. A kérdésről Kovács Kriszta Főkoordinátorral 

egyeztettem. A szoftverek ugyan minden karon a könyvtárakban 

rendelkezésre állnak, azonban hallgatóinknak saját felhasználásra nem 

tudunk ilyen szoftvereket biztosítani.  

Szabályzati kérdések 

A Bizottság megtárgyalta az újabb szociális támogatási időszak 

tapasztalatait. Szomorúan tapasztaltuk, hogy továbbra is problémát jelent 

a fogyatékossággal élő hallgatók és a tartós beteg státuszú hallgatók 

definiálása annak ellenére, hogy ezt tavaly közös bizottsági ülésen és 

vezetőképzőn is tárgyaltuk.  

Az idei szemeszterben először minden karon versenyjelentkezéses 

formában történt a tárgyfelvétel. A tapasztalatokat megtárgyaltuk a 

fogyatékossággal élő hallgatóknak járó plusz pontok tekintetében és a 

jelenleg változó gyakorlatok miatt ugyancsak határozatot hozott a 

Bizottság az optimálisnak ítélt gyakorlat egységesítésére vonatkozóan. 

Reményeink szerint ezentúl egységesen minden karon és automatikusan 
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fogják az érintett hallgatók megkapni a plusz 1000 pontot, aminek 

visszautasítására lesz joguk a Kari Fogyatékos-ügyi Koordinátornál. 

Az idei félév fontos felismerését, miszerint a fogyatékossággal élők 

hallgatók versenyjelentkezéses tárgyfelvételnél járó pluszpontjainak 

ügyében a Bizottság határozatot hozott javaslattételre és 

megfogalmaztuk, szerintünk, hogyan lenne optimális egységesíteni a 

különböző karokon a pontok kiosztását és milyen alapon fognak ezek a 

pontok járni. Szeretnénk még a nyár folyamán eljuttatni 

kommunikációnkat az egyetemvezetés felé, hiszen üdvösnek találnánk, 

ha a következő szemeszterben már aszerint mehetne a tárgyfelvétel és ez 

idejében kommunikálásra is kerülhetne. 

Programok és lehetőségek a hallgatóknak 

Kovács Kriszta Fogyatékos-ügyi Főkoordinátor keresett meg a Lapról 

Hangra programmal, mely mellé egyetemünk büszkén állt. A 

főkoordinátor asszony tájékoztatása alapján megpróbáljuk megbecsülni 

a bevonható hallgatók számát és hosszú távú projektként kezeljük a 

program kommunikációját és a részt vevő hallgatók jutalmazását. 

Felmerült az Eötvös József Collegium legalább részleges 

akadálymentesítése Dudlák Tamás megkeresése alapján. Személyesen 

kimentem felmérni a területet és Zrupkó Erika gondnokkal egyeztetni, 

azonban elsősorban az épület sajátosságai és műemléki besorolása - és 

az annak átalakításához szükséges engedélyek - illetve a borzasztó nagy 

várható költségek miatt sajnos ezt a projektet lebonyolítani nem tudjuk. 

A Bizottság elkezdte kialakítani az ingyenes nyomtatási 

szolgáltatást. Az igények felmérése befejeződött, az eszközök beszerzését 

indítványoztuk, reményeink és az eddigi visszajelzések szerint arra idén 

lehetőségünk is lesz. Emellett megállapítottuk a 300 oldal/szemeszter/fő-s 

iránymennyiséget.  

Sajnos lassabban tud haladni a nyomtatók-fénymásolók 

megvásárlása a fénymásolási szolgáltatáshoz, mint szeretnénk, de még 
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mindig bizakodó vagyok abban, hogy következő évben megkezdődhet 

ezen szolgáltatás kommunikációja és nyújtása egyaránt. 

Április hónapban megkezdtük a Lapról Hangra program 

kommunikációját. A tervek szerint intenzív promózással és játékkal 

szerettük volna már áprilisban népszerűsíteni a programot, melyhez 

büszkén csatlakozott az egyetemünk és az egyetemi hallgatói 

önkormányzat egyaránt, azonban a különböző közéleti, egyetemek 

jövőjével kapcsolatos témák uralták most a kommunikációs csatornákat 

és a hallgatók érdeklődését. 

Hasonló helyzet állta elő a Rehab Critical Mass esetén is, melyen 

mádik évben voltak kint hallgatók tőlünk is, azonban az egyéb tüntetések, 

melyek sokkal inkább érintik hallgatóinkat vitték el a figyelmet. 

Mindenesetre a jövő évi felvonuláson is remélem, hogy képviseltetni 

fogják magukat hallgatóink. 

Szerettünk volna az idei félévben szervezni egy közös Láthatatlan 

Kiállítás látogatást szervezni az ELTE-s hallgatókkal, ez ügyben 

egyeztettem is Balogh Anikóval, a Kiállítás egyik főmunkatársával és meg 

is tárgyaltunk minden fontosat az ügyben, azonban sajnos a közös 

látogatás végül a vizsgaidőszak közeledte miatt nem valósulhatott meg. 

Azonban biztosított arról engem Balogh Anikó, hogy később is állnak 

rendelkezésünkre egy a következő szemeszterre szóló látogatás kapcsán 

a már meglévő kedvezménnyel és szervezési feltételekkel. 

 

Markos Ádám 

esélyegyenlőségi referens 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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NEMZETKÖZI ÜGYEK 

Külügyi alelnök beszámolója 

2015. október 6 - május 28. 

Általános rész - Átvétel 

Az EHÖK külügyi alelnök munkáját egy háromfős operatív bizottság 

segíti, amely az egyetemi főmentorból, a határon túli ügyekért felelős 

tagból, illetve a rendezvényekért felelős tagból áll. Ügyrend szerint a 

külügyi alelnök lemondásával megszűnik a bizottsági tagok mandátuma 

is, emiatt augusztus 26-i elnöki megbízotti kinevezésem után a bizottsági 

teendőket egyedül láttam el. A rövidtávú cél ezért a folytonosság, a 

működőképesség fenntartása, a feladatok hiánytalan ellátása volt. Emiatt 

a programban megjelölt hosszabbtávú stratégiai célok megvalósítása 

nem szorult háttérbe, pusztán a terhelés mértéke nőtt. Az operatív 

bizottsági tagok pályázati kiírása a szeptember 22-i Egyetemi Hallgatói 

Külügyi Bizottság (továbbiakban: EHKB) ülésén történt meg, a pályázókat 

pedig október 6-i ülésünkön hallgattuk meg. Ennek eredményeként 

sikeresen választottunk egyetemi főmentort, illetve rendezvényekért 

felelős bizottsági tagot. Az ezt követő egy hét a betanítással és a 

feladatok folyamatos átadásával telt. 

ELTEfeszt 

Október első felében a hangsúly az ELTEfeszt nemzetközi 

programjainak előkészítésén volt. Meghívtunk olyan külföldi 

ösztöndíjakkal, illetve mobilitási lehetőségekkel foglalkozó szervezeteket, 

mint az AEGEE, az AIESEC, illetve a Camp leaders, hogy az érdeklődök, 

minél több programmal ismerkedhessenek meg. A Nemzetközi folyosó 

látogatottsága a tavalyi rendezvényhez képest jelentősen megnőtt, így a 

programon váltásban résztvevő részönkormányzati külügyi tisztségviselők 
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segítségével, partneregyetemektől szerzett különböző szóróanyagok 

felhasználásával, sikeresen és hatékonyan tájékoztattuk leendő és 

jelenlegi hallgatóinkat. Mindemellett a korábbi Nemzetközi Képzési és 

Mobilitási Osztály, jelenleg Rektori Kabinet Nemzetközi Iroda 

(továbbiakban: RKNI) gondoskodott a Tempus Közalapítvány és az EIT ICT 

Labs meghívásáról, saját stand felállításáról, illetve a nemzetközi 

előadások megszervezéséről.  

HKR angol nyelvű fordítása 

Programunkban különösen fontos szerepet kapott a Hallgatói 

Követelményrendszer angol nyelvű fordításának elkészítése, elkészíttetése. 

Dr. Erdődy Gábor, nemzetközi ügyek rektorhelyettesével, az Oktatási 

Igazgatósággal, illetve az RKNI-vel való egyeztetések után októberben 

arról értesültünk, hogy a HKR fordítása hamarosan elkezdődik, januárban 

pedig kérdésemre az Oktatási Igazgatóság arról tájékoztatott, hogy a 

fordítás tervezett elkészülte 2015. február. Mindezek után március 

hónapban a fordítás elkészült, így annak közzétételéről azonnal 

gondoskodtunk. Bízunk benne, hogy a folyamatosan érdeklődés és 

utánajárás elősegítette a folyamat elindulását. Az ezzel kapcsolatos 

teendőnk már csak az angol nyelvű változat folyamatos aktualizálásnak 

megszervezése. 

EHÖK Kiegészítő támogatás 

Az Erasmus+ Kiegészítő támogatással kapcsolatos kéréseinkről már 

a tanév elején is többször egyeztettünk Tóth Róza, szociális alelnökkel, 

szeptember 17-én pedig az Egyetemi Hallgatói Szociális és 

Ösztöndíjbizottság (továbbiakban: EHSZÖB) ülésén prezentáltam a 

pályázati kiírás tartalmával kapcsolatos kéréseinket, amelyet a tagok 

elfogadtak. Így a kiírás az Erasmus+ pályázati kiírással összhangban 

deklarálta a félévente elvégzendő minimum kreditszámot, illetve a 

kötelezettséget, miszerint a nyertes pályázó hazautazást követően köteles 
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beszámolót készíteni objektív és szubjektív élményeiről és 

tapasztalatairól, amelyet az EHKB promóciós célokkal közzétesz. Az 

október 16-i EHSZÖB ülésen a tagok határozatot hoztak a ponthatárról, 

illetve a pontonként járó összegről. Az ülésen meghívottként vettem részt 

és véleményükkel, döntésükkel egyetértettem. 

Az őszi félévben kiutazó, támogatást elnyert hallgatók 

ösztöndíjainak kiutalása nehézségekbe ütközött. Kantárné Acsai Enikővel, 

az egyetem intézményi erasmus koordinátorával való többszöri 

egyeztetés után sikerült csak a támogatás kiutalásához szükséges 

jogosultság ellenőrzést elvégezni, így a tervezett időponthoz képest 

később juthattak hozzá az érintett hallgatók ösztöndíjukhoz. A tavaszi 

félévben hasonló problémákba ütköztünk, de az ősszel szerzett 

tapasztalatok elősegítették a hatékonyabb problémamegoldást. A 

jövőben feltétlenül szükséges lefektetni a jogosultság ellenőrzés 

intézményes kereteit és mindezt átvezetni a gyakorlatba. 

Rehab Critical Mass 

Különösen fontosnak tartjuk a társadalmi szerepvállalást olyan 

esetekben, amikor egy nemes és jó cél érdekében hallathatjuk 

hangunkat. Az EHKB egy korábbi ülésén egyhangúan támogatta a 

kezdeményezést, miszerint vegyünk részt a megmozduláson és bíztassuk 

erre az egyetemünkön tanuló külföldi hallgatókat is. Az EHÖK 

Esélyegyenlőségi Bizottságának segítségével igyekeztünk tájékoztatni 

mind a magyar, mind a külföldi hallgatókat a rendezvényről, illetve Grósz 

Renáta, az ELTE Online főszerkesztőjének segítségével több határon túli 

sajtókapcsolatunkhoz eljutottunk. Őket arra kértük, hogy egy cikkben 

számoljanak be az eseményről, mindehhez pedig egy részletes 

sajtóanyagot is küldtünk. 

 

 



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

ELNÖKI- ÉS KABINETBESZÁMOLÓ 

 

53 
2014/2015 

ÉVES BESZÁMOLÓ 

ESN ELTE Őszi Mentortábor lemondása 

A tábor célja a mentorok szakmai továbbképzése, a karok közötti 

határok lebontása és ezzel a közös programok szervezésének 

elősegítése, emellett a mentorok közösségébe való integráció 

szempontjából is rendkívül fontos. Az őszi félév táborokkal kapcsolatos 

eseményei azonban nem múltak el nyomtalanul és egy feszült 

környezetben kellett volna megszervezni a mentortábort, amelyben nem 

tartottam volna felelősségteljes döntésnek mindennek vállalását, ezért a 

tábort lemondtam. A fent említett célok azonban nem változtak, így 

szükségesnek tartottam egy egynapos továbbképzés jellegű esemény 

megszervezését. Ez kapta a mentorok napja nevet. Az egész napos 

rendezvényt ismerkedős játékok, szakmai előadások, workshop 

beszélgetések, illetve este szórakoztató program színesítette. A jövőben 

vissza kívánok térni az eddig kialakított rendszerhez, így feltétlenül 

szeretném megszervezni a mentortábort. 

Külügyi Börze 

A Külügyi Börze egy külföldi ösztöndíjakat népszerűsítő tájékoztató 

program, amelynek célja, hogy az érdeklődő hallgatók 

megismerkedjenek a mobilitási lehetőségeikkel, azok részleteivel, illetve 

kérdéseket tehessenek fel, tanácsot kérhessenek. Az esemény november 

25-i helyszíne a BTK Gólyavár, 26-i helyszíne a Lágymányosi Campus volt, 

mely utóbbi a lágymányosi karok hallgatóinak tájékozódását segíti elő, 

előbbi pedig az így fent maradó karokon hallgatókét. A programok 

kialakítását a kari tisztségviselőkre bíztam, igényeikhez mérten segítettem 

őket a megvalósításban és az RKNI-vel való kommunikációban. Korábbi 

tapasztalataimhoz képest úgy érzem, hogy az idei programon többen 

vettek részt, sikeresebben szólítottuk meg a hallgatókat. 
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Erasmus Charity Night 

Az ESN szervezet nemzetközi, országos és szekció szintjén is kiemelt 

féléves program volt a Social Erasmus Week, amelynek keretében a 

külföldi hallgatók szociális érzékenységét szerettük volna fejleszteni 

önkéntes jellegű programok segítségével. Az eseménysorozatot idén 

először jótékonysági rendezvénnyel koronáztuk meg, a beérkezett 

adományokat pedig a Bethesda Gyermekkórháznak ajánlottuk fel. A 

résztvevőknek köszönhetően 400 Eurót tudtunk felajánlani, mindez pedig 

megerősíthet minket a társadalmi felelősségvállalás fontosságában, 

csakúgy mint az arra való igényben. 

Erasmus 7 

A külügyi szakterület minden félévben legalább egy összegyetemi 

szintű tájékoztató rendezvényt szervez. Az őszi félév Külügyi Börzéje nem 

csak az Erasmusról, hanem tengerentúli-, illetve egyéb ösztöndíj 

lehetőségekről is szól, míg a minden tavaszi félévben megtartott Erasmus 

7 csak az Erasmus pályázásra fókuszál. A korábbi évekhez hasonlóan idén 

is február közepi időpontot választottunk arra, hogy különböző napokon, 

különböző Campusok érdeklődő hallgatói tájékozódhassanak 

lehetőségeikről, a pályázás feltételeiről és mikéntjéről. Három általános 

érvényű, minden helyszínre vonatkozó minimális elvárást fogalmaztunk 

meg. Fontosnak tartjuk, hogy az RKNI előadást tartson az ösztöndíjjal 

kapcsolatos általános tudnivalókról, legalább ennyire fontos a kari 

erasmus koordinátor előadása a kari specifikumokról, mindemellett 

kiemelten fontos a Hallgatói Önkormányzat kari külügyi vezetőjének 

lehetőség szerint inkább informális jellegű előadása, amelynek keretében 

nem csak további információkat, de tanácsokat is adhat. 

ESN ELTE Tavaszi Mentortábor 

A 2015. január 15-i főmentori ülés egyik fő témája a tavaszi félév 

programterve volt, így itt született döntés a tavaszi mentortábor 
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időpontjáról is. A választott időpont 2015. március 27-29.; a tábor kezdete 

előtti délután és este pedig, március 26-án, a külügyi tisztségviselők a 

helyszínen a tábor előkészítését végezték. A fentebb említett céljaink nem 

változtak, a szervezés hátteréről 2015. január 27-én már egyeztettünk. 

Minden félévben egy alkalommal megszervezzük a mentortábort, 

amelynek célja kettős. Egyrészt a karok közötti határok lebontása és a 

közösségi integrációs folyamat elősegítése, másrészt pedig a szakmai 

továbbképzés. Előző félévben a táborok szervezésével kapcsolatos 

bonyolult helyzet miatt nem vállaltam a tábor megtartását, a tavaszi 

félévben azonban feltétlenül szerettük volna folytatni ezt a hagyományt. 

Az egy évvel korábbi tábor tapasztalatait felhasználva több 

részönkormányzati tisztségviselő is felhívta a figyelmet arra, hogy tisztázni 

kell a tábor szervezésével kapcsolatos felelősségi köröket, ezért 

kifejezetten ügyeltem arra, hogy mindenki számára világos legyen, hogy 

kinek mi a feladata. A tábor programjával kapcsolatos mindenféle 

teendőéért Karácson Zita, egyetemi főmentor felelt, jómagam pedig a 

tábor anyagi hátteréért és a szabályosságért feleltem. Az utólagos 

visszajelzések alapján ez mindenki számára világos volt és ez 

megkönnyítette a munkát. 

Az EHÖK elnökséggel való kommunikáció a külügyi szakterületet 

érintően hosszú ideig az ESN ELTE mint egyesület alapítására korlátozódott, 

ezért komoly ellenérzéseket véltem felfedezni akkor, amikor a kari 

részönkormányzatok elnökeit arra kértem, hogy a táborba regisztráló 

hallgatóik létszáma alapján járuljanak hozzá a finanszírozáshoz. Hosszú és 

kifejezetten nehéz folyamat volt a költségvetési háttér előteremtése, 

mindehhez pedig hozzájárult a költések kancellári engedélyeztetésének 

nehézsége is. Ilyen körülmények között adtam le a mentortábor 

megrendelőlapját. Mindezek után a beérkezett ajánlatnál pusztán arra 

koncentráltam, hogy milyen egységárakkal dolgozik, hogy ezek alapján 

azonnal tájékoztathassam a karokat arról, hogy várhatóan mekkora 
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összeggel kellene hozzájárulniuk a tábor megvalósulásához. Sajnálatos 

módon míg számomra a megrendelőlap alapján egyértelműnek tűnt, 

hogy az általunk előzetesen már megismert táborhelyszín küld nekünk 

ajánlatot, nem így történt. Mindennek következménye az volt, hogy 

megrendeltem egy remek árakkal dolgozó, de számunkra ismeretlen 

helyszínt. Remélem, hogy a programok sokszínűsége és az élmények 

feledtették a zord körülményeket. 

Együttműködések 

Különösen fontosnak tartom, hogy a nemzetközi mobilitási 

programok és ösztöndíjak népszerűsítésével foglalkozó szervezetekkel jó 

kapcsolatot ápoljunk és segítsük egymást, hogy céljainkat könnyebben 

érhessük el. Az AEGEE és AIESEC diákszervezetekkel legfőbb célunk közös: 

Segítsünk hallgatótársainknak információval és tanáccsal minden 

lehetséges módon. Szerencsére ezt az említett szervezetek tisztségviselői is 

így látják, ezért úgy gondolom, hogy rendszeres időközönként egyeztetve 

hatékonyabban terjeszthetjük a nemzetközi ösztöndíjakat akár egymás 

elektronikus felületeit használva, akár egymás tájékoztató rendezvényein 

való megjelenéssel. 

HÖOK Vezetőképző 

Második alkalommal volt lehetőségem részt venni a HÖOK által 

szervezett vezetőképzőn és második alkalommal kellett csalódnom a 

külügyi szekcióban. 2014 őszén egy előadást kivéve a felvonultatott 

programok a külügyi tisztségviselők fejlődése szempontjából irrelevánsak 

voltak, éppen ezért még a rendezvény utolsó napján adtunk minderről 

visszajelzést a szekcióvezetőknek. Legnagyobb sajnálatomra nem 

fogadták meg a tanácsokat a 2015 tavaszi vezetőképző programjának 

kialakításakor és hasonló színvonalú szekciót bonyolítottak le. Ezúttal a 

formális visszajelzés technikáját választottam és e-mailben kerestem fel 

építőjellegű kritikámmal és tanácsaimmal a szekcióvezetőjét, illetve 
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Gulyás Tibor, HÖOK elnököt. Ígéretet kaptam arra, hogy megfogadják a 

tanácsaimat és a jövőben más irányba viszik el a szekció témáját, így 

teret nyernek majd az aktuális mobilitási ösztöndíjak, a szabályozási 

nehézségek és anomáliák, illetve az ESN-el való kapcsolat és a külföldiek 

segítése. 

Felelősségvállalás 

Április közepétől kezdve csak szellősen jelentkeztek programok, 

illetve teendők. Ennek oka egyrészt a külügyi szakterületen megszokott 

félév végi terheléscsökkenés, másrészt a hallgatói megmozdulások. Úgy 

gondolom, hogy egy hallgatói önkormányzati tisztségviselő nem csak 

saját szakterületének gondozásáért és fejlesztéséért felelős, de felelős 

olyan univerzálisabb jellegű ügyekben való véleményformálásért is mint a 

felsőoktatást érintő jelentős változások. A „hallgatók a hallgatókért” elvet 

követve gondoltam úgy, hogy szerepet kell vállalnom a tiltakozás 

informálisabb kezdeményeiben is. Így nem csak mérsékelni volt 

lehetőségem a megmozdulásokból eredő kockázatokat, de a 

felsőoktatási kormányzat hallgatói tárgyalópartnereinél is többet 

tehettem az ELTE veszélyeztetett szakjainak és az egyetemi autonómiának 

jövőjéért.  

2015. május 28 – június 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. május 28. EHÖK Küldöttgyűlés Küldöttgyűlési tagok 

2015. június 8. Egyeztetés 
Karácson Zita, Kiss 

Edina, Zaránd Péter 

2015. június 11. Egyeztetés Bencsik Gergő 

2015. június 13. ESN ELTE Board ülés ESN ELTE elnökség 

2015. június 18. Egyeztetés 
Kantárné Acsai Enikő, 

Hegedűs Márton 
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Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. június 1, 15. Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

ESN ELTE ügyek 

Az ESN ELTE egyesületi formában való továbbműködésének elérése 

elsődleges céljaink közé tartozott. Az őszi félév során Karácson Zita, 

egyetemi főmentorral több alkalommal egyeztettünk az egyesület 

megalakulásának mikéntjéről, az oda vezető útról és a teendőkről. A 

témában való tájékozódásunk után kérdéseinkkel felkerestük Dr. Rónay 

Zoltán főtitkár urat, aki készséggel állt rendelkezésünkre és 

konstruktivitásával jelentősen segítette munkánkat. 

Az egyesület létrehozásához szükséges három legfontosabb lépés a 

székhelyhasználat engedélyeztetése, a névhasználat engedélyeztetése, 

illetve az alakuló ülés megtartása. A székhelyhasználat nem csak az 

alapító okiratban megjelölt székhelyet, lényegében mint postacímet jelöl, 

hanem irodahasználatot is. Demetrovics Zsolt dékán úrral, illetve Sztilkovics 

Zorka, részönkormányzati elnökkel való egyeztetés után a 

székhelyhasználati kérelemhez szükséges költséggazdai és ingatlangazdai 

engedélyeket megkaptuk arra, hogy a Kazinczy utcai campuson irodánk 

lehessen. A kérelmet megküldtük Főtitkár úrhoz, aki határozati javaslattal 

látta el, majd a Szenátus elé terjesztette. A Szenátus határozatot hozott 

arról, hogy a tervezett egyesület céljai az ELTE szellemiségével 

összeegyeztethetőek, így megkaptuk a székhelyhasználati engedélyt. 

Mindezek után a jóval egyszerűbb eljárással együtt járó 

névhasználatról szóló kérelmet kellett benyújtanunk, amelynek pozitív 

bírálata esetén a szervezet engedélyt kap arra, hogy az ELTE nevét 

reklám- és egyéb anyagain, illetve saját nevében használja. Az engedélyt 

február második felében megkaptuk, így folytathattuk az egyesületi 

megalakulás előkészítését. 
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Megválasztásunk előtt, céljaink kijelölésekor reálisnak láttam, hogy 

a december – február időszakban az egyesület készen állhat arra, hogy 

precíz előkészítés után megtarthassa alakuló közgyűlését és az 

egyesületté válás folyamata véget érhet. Akkor még nem láthattuk előre, 

hogy az előkészítés nem csak a részönkormányzatokkal való egyeztetést 

jelenti, de különböző engedélyek beszerzését, ezekkel kapcsolatos 

előzetes egyeztetéseket és szabályzatok előkészítését egyaránt. Úgy 

gondolom, hogy rengeteg munka után alapos okkal késtünk egy keveset, 

de teljesítettük a kitűzött célt. Az egyesület alapítói megtartották az 

alakuló közgyűlést és kimondták, hogy létre kívánják hozni a szervezetet. 

Összeállítottuk a szükséges dokumentumokat és kérvényeztük a bírósági 

nyilvántartásba vételt. Mivel mindez egy rendkívül hosszú folyamat volt sok 

igénnyel, ezért a megfogalmazott alapszabályunk terjedelemben 

többszöröse volt egy átlagos egyesületének. Éppen ezért nem ért minket 

túlságosan váratlanul, hogy a bíróság hiánypótlásra- és ezzel több 

paragrafus megváltoztatására szólított fel minket. A hiánypótlási 

felszólításra gyorsan reagáltunk, néhány napon belül össze is hívtuk a 

megismétel alakuló közgyűlést, ahol az alapító tagok elfogadták a 

bíróság által megjelölt paragrafusok szükséges megváltoztatását és az 

ezekre tett javaslatainkat. A beszámoló írásakor a bírósági döntésre 

várunk, a következő lépés pedig a Hallgatói Önkormányzattal való 

együttműködési szerződés megkötése, illetve a kari vezetőkkel való újabb 

egyeztetés az új működési formából eredő kérdések tisztázására. 

A jövő 

A következő ciklusban is nagy feladat vár a külügyi szakterület 

tisztségviselőire. Míg az előző ciklus jelentős része az ESN ELTE egyesületté 

alakulásának előkészítéséről szólt, addig a jelenlegi ciklus a megalakulás 

megvalósításáról. Ezzel nem érnek véget a feladatok és a teendők. Az 

EHKB válláról lekerült a nemzetközi hallgatók segítésének feladata, ezzel 

pedig út nyílt a magyar hallgatóknak szóló mobilitási ösztöndíjak 
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felkutatására, népszerűsítésére, rossz intézményesült gyakorlatok 

újragondolására, illetve minden ehhez kapcsoló feladatkör hatékonyabb 

ellátására. A szakterület számára ez egy hatalmas lehetőség és bízom 

benne, hogy ezzel élni fog. 

 

Csukovits Balázs 

külügyi alelnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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GAZDASÁGI ÉS PÁLYÁZATI ÜGYEK 

Gazdasági alelnök beszámolója 

2015. április 15 – május 28. 

Gazdasági feladatok átvétele 

 Az EHÖK gazdasági tevékenységének működését már április 15-i 

megbízásom előtt is igyekeztem minél jobban megismerni. Elsősorban a 

működési keretek összehangolását tűztem ki célul, ami a különböző 

rendszerekben mutatott eltérések és a részönkormányzatok által jegyzett 

költések összehasonlításából állt. Ez alapján történhet meg az egyes 

körzeteken lévő maradványok rendezése, ami fontos alapja a 2015-ös 

költések rendezett működésének. 

 Április 15-i kinevezésem után, melyet a Küldöttgyűlés május 28-án 

megerősített, három fontos feladatot tartottam szem előtt. Elsősorban 

szerettem volna az EHÖK Gazdasági Bizottságának munkáját felfrissíteni és 

a kari gazdasági tisztségviselők, az EHÖK részéről való támogatását 

folytatni. Ennek fontos pontja volt az első általam összehívott bizottsági 

ülés, valamint az, hogy a tagok közötti online kommunikáció intenzívebb 

lett az elmúlt időszakban, ami véleményem szerint az eredményes munka 

közös alapja. 

Közbeszerzések 

 Az EHÖK gazdasági alelnökének fontos feladata, hogy átlássa az 

ELTE HÖK számára releváns közbeszerzések rendszerét, működését. Nem 

állítom, hogy nincs mit fejlődnöm még ebben a tekintetben, de minden 

esetben igyekeztem a kari gazdasági tisztségviselőket a legjobb tudásom 

szerint informálni, valamint információ hiányában segítséget kérni az EHÖK 

ügyviteli asszisztensétől. 
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 Több, általunk sokszor használt ELTE-s közbeszerzési szerződés áll 

megkötés előtt, ilyen a hallgatói rendezvényes és a nyomdai. Elsődleges 

célom, hogy a szerződések megkötése után a részönkormányzatok minél 

gyorsabban és hatékonyabban tudják majd ezeket igénybe venni, 

ebben külön segít, hogy a rendezvényes szerződés előkészítésében 

személyesen is részt vettem és veszek. 

ELTE HÖK - 2014-es gazdasági beszámoló 

 Két év után született ismét költségvetési beszámoló az ELTE HÖK 

életében, ami mutatja, hogy egyre átláthatóbbá és rendszerezettebbé 

válnak a költéseink, melynek fontos része, hogy az ELTE HÖK finanszírozása 

az ELTE költségvetésének stabil része lett. A részönkormányzatok 

negyedéves beszámolói alapján készült el a végleges költségvetési 

beszámoló, mely költségtípusonként, szövegesen kifejtve mutatja be az 

ELTE HÖK 2014-es gazdasági működését. 

ELTE HÖK - 2015-ös forrásallokáció 

 Az ELTE HÖK működése során először határozott az egyes 

részönkormányzati keretekről objektív mérőszámok alapján. Februárban 

került elfogadásra az a modell, mely meghatározza a forrásallokáció 

szempontjait és menetét. Az EHÖK Küldöttgyűlése májusi ülésén az 

Alapszabály részeként is elfogadta a forrásallokációs eljárás részleteit, így 

a gyakorlati megvalósítás is megtörténhetett. A Gazdasági Bizottság 

minden tagja hozzájárult az összesítő tábla sikeres elkészítéséhez, majd 

annak ellenőrzésében is aktívan részt vettek. A közös munka eredménye 

egy egyhangúan elfogadott 2015-ös költségvetés lett, így 

bebizonyosodott, hogy a forrásallokációs modell működőképes, és hosszú 

évekre megoldja az ELTE HÖK forráselosztását. 

Összegzés 

 A magam részéről úgy értékelem, hogy a tisztségben eltöltött több, 

mint két hónapom eredményes volt, sikerült folytatnom az elődöm által 
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elkezdett munkát, valamint több terület hiányosságai is világossá váltak 

előttem, melyek optimalizálása a következő ciklus teendője. Ez a két 

hónap arra is jó volt, hogy felismerjem, mely területeken hiányosak még 

az ismereteim, így abban az esetben, ha lehetőségem lesz folytatni a 

munkát, hasonló szellemben és tudásom bővítésével igyekszem majd azt 

végezni. 

2015. május 28 – június 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. május 27. 
Gazdasági Bizottság 

ülése 

Gazdasági Bizottság 

tagjai 

2015. május 28. EHÖK Küldöttgyűlés KGY tagok 

2015. június 12. EHÖK Küldöttgyűlés KGY tagok 

2015. június 15. 

Hallgatói 

rendezvényes 

közbeszerzés  

Bíráló Bizottságának 

ülése 

Bizottsági tagok 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy/személyek 

2015. május 18, június 

1, 15. 
Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

Gazdasági beszámoló és forrásallokáció 

 Az elmúlt időszak két legfontosabb gazdasági feladata az előző év 

gazdasági lezárása, valamint a 2015-ös év ELTE HÖK számára 

rendelkezésre álló keretösszeg elosztása volt. 

 A 2014-es év gazdasági beszámolója az ELTE HÖK egészére 

vonatkoztatva készült el, költéstípusok szerinti felosztásban. A 

részönkormányzatok beszámolói alapján elkészült összesítést az EHÖK 

Küldöttgyűlése egyhangúan fogadta el. 
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 A forrásallokációs rendszer elkészítése és gyakorlatba ültetése több 

lépésből állt, melyek közül az utolsó kettő esett az elmúlt két hétre. A 

részönkormányzatok által elküldött létszámadatokkal kiegészülve elkészült 

a tábla. A végleges keretek megállapítása előtt a Gazdasági Bizottságnak 

elküldtem ellenőrzésre az összesítést, amit egy eltérést leszámítva, rendben 

találtak a Bizottság tagjai. A hibát orvosolva elkészültek a végeleges 

keretszámok, melyeket szintén egyhangúan fogadta el az EHÖK 

Küldöttgyűlése. 

 

Váry Dániel 

gazdasági alelnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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Gazdasági adminisztrációért felelős referens 

2015. október 6 – május 28. 

Analitikák 

Az év során a legfontosabb feladatom a részönkormányzatok 

költéseinek táblázatba rendezése volt. Az év elején Dukán András Ferenc 

gazdasági alelnökkel kidolgoztuk az analitikák struktúráját, melyek azok a 

jellemzők, amik az EHÖK-nek, illetve a részönkormányzatoknak fontosak 

lehetnek egy ilyen nyilvántartásban. Szeptemberben volt vele a legtöbb 

munka, de egy hónap alatt sikerült a 2014 szeptembere és 2015 

szeptembere közti költéseket bevezetni a táblázatba, azokat 

összevetettem a hivatalos, SAP-ban nyilvántartott számokkal, eltérést nem 

találtam, tehát minden szempontból megfelelt az EHÖK gazdálkodása a 

kitűzött irányelvekkel. Az év további részében frissítettem a táblázatot, 

illetve továbbra is összevetettem az SAP-ban található számokkal, 

rendellenességet az év későbbi részeiben sem fedeztem fel. A 

részönkormányzati gazdasági tisztségviselők önkormányzatukra 

vonatkozó analitikát havonta kapták meg levélben, az ezzel kapcsolatos 

kérdésekre igyekeztem a lehető legrövidebb időn belül válaszolni. 

Munkám során nagy segítséget nyújtott Kolozs Anikó irodavezető 

kisasszony és Meiszterics Bálint ügyviteli asszisztens, ezt ezúton is szeretném 

megköszönni nekik. 

Egyeztetések, kapcsolattartás 

Ugyan a Gazdasági Bizottságnak nem voltam tagja az év második 

felében, azokon a lehető legtöbbször igyekeztem megjelenni, hiszen 

lehetőséget adott a részönkormányzati tisztségviselőkkel történő közvetlen 

kapcsolattartásra, illetve a legfontosabb kérdéseket is itt tudtuk 

megtárgyalni megfelelően. A GB-üléseken kívül Kiss Edina kabinetfőnökkel 

egyeztettem az aktuális teendőkről kétheti rendszerességgel, ezen felül 
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Dukán András Ferenc, majd Váry Dániel gazdasági alelnök úr volt fontos 

partner az év során, akikkel rendszeresen kellett egyeztetnünk – főképp a 

már említett forrásallokációs modellel kapcsolatban. 

2015. május 28 – június 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy/személyek 

2012. június 18. 
Egyeztetés a 

pályázatokról 
Csermák Attila 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy/személyek 

2013. június 8, 15, 22. Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

Forrásallokáció 

Gazdasági területen az év legnagyobb lépése vitathatatlanul a 

forrásallokációs rendszer bevezetése volt. A modellt még az év elején 

kezdtük el kidolgozni közösen a Gazdasági Bizottsággal, majd a végső 

számokat Váry Dániel gazdasági alelnökkel állítottuk össze. Feladatunk a 

forrásallokációs modell szerint meghatározott félévenkénti hallgatószám 

bekérése, majd feldolgozása volt. Itt – a különböző szorzók miatt – a 

különböző képzési szinteket és formákat az elmúlt három évre lebontva 

külön-külön kellett táblázatba rendeznünk, majd az adott szorzók 

segítségével egy-egy számot állapítottunk meg, ami alapján a 

részönkormányzatok között egyértelműen fel tudtuk osztani a következő 

évi költségvetést. Célunk egy objektív, elsősorban a karok 

hallgatószámából építkező rendszer kidolgozása, majd alkalmazása volt. 

Ez a júniusi EHÖK Küldöttgyűlésen elfogadásra került. 

 

Kőszegi Tamás 

gazdasági adminisztrációért felelős referens 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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Pályázatokért felelős referens beszámolója 

2015. október 6 – május 28. 

Eseménynaptár 

Jelen beszámolómat a 2014 ősszel elkészített programunk pályázati 

területét érintő részre reflektálva készítem el. A programban több 

részelemet és tervet is felvázoltam, melyek egy része nem, vagy nem az 

akkori terveknek megfelelően valósult meg. Beszámolómban ezekre is 

igyekszem kitérni, hiszen az év értékelése csakis így válhat teljes értékűvé. 

Külső források bevonása 

Szponzorizáció és közösségi finanszírozás 

 Bár a programban ezekre vonatkozóan konkrét elképzelések 

szerepeltek, egyik részterület sem valósult meg megfelelő minőségű 

formában. Sajnos az őszi nehézségek, melyek végül mélyebb 

reformfolyamatokat is elindítottak a hallgatói önkormányzatokban, az 

eredetileg egyetemi rendezvényekre vonatkozó szponzorkeresést és -

bevonást is ellehetetlenítették. Az őszi programot átolvasva jól látható, 

hogy a szponzorizációval főleg nagyobb, egyetemi szintű rendezvények 

megvalósításának támogatása volt a célunk. A tervezett rendezvények 

nagy része nem, más része pedig kicsivel az esemény előtt kapott „zöld 

lámpát”, így a szponzorkeresés folyamatát sem tudtuk időben 

megkezdeni. Ennek következtében végül ezt a programrészt nem 

tartottuk érdemesnek a megvalósításra.  

Pályázati lehetőségek 

 Az őszi félév során több kar képviselőjével találkoztam és 

egyeztettem. A találkozásokhoz áttekintettem a Nemzeti Tehetség 

Program összes tavalyi felhívását, és ezek alapján elkészítettem azok 

kivonatait, melyek a civil szférán túl felsőoktatási intézmények számára is 

elérhetőek. A megbeszélések során ezekről a lehetőségekről is 



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

ELNÖKI- ÉS KABINETBESZÁMOLÓ 

 

68 
2014/2015 

ÉVES BESZÁMOLÓ 

egyeztettünk, kitérve azok esetleges nehézségeire és a fontosabb (pl. 

ütemezési) tudnivalókra egyaránt. mely során áttekintettük a rendszeres 

kiírással rendelkező támogatásokat, és beszéltünk az őket esetlegesen 

érintő kategóriákról is. Az érintett karok esetében továbbá beszéltünk 

néhány civil szervezetek által elérhető pályázatról. 

Néhány konkrét pályázati lehetőségre az őszi programunkban is 

kitértem, melyek megjelenésére már előre számítani lehetett. Az egyik 

legfontosabbnak a Nemzeti Tehetség Programot tekintettem- egyrészt 

azért, mert felsőoktatási intézményként is elérhető több kategóriája, 

másrészt azért, mert egyik kategóriájának megpályázására előre 

készültünk. Az idei évben azonban az elérni kívánt kategória feltételei úgy 

módosultak, hogy számunkra elérhetetlenné vált, így azt nem tudtuk 

megpályázni. 

 Természetesen egyéb pályázati lehetőségek is elérhetőek voltak a 

két félév során. A nagyobb pályázatok rendszerint csak a civil szférák 

számára voltak elérhetőek (pl. Nemzetközi Visegrádi Alap; Nemzeti 

Együttműködési Alap). Ezek kiírásait és alkategóriáit azok megjelenésekor 

részletesen áttanulmányoztam, majd Pályázati Hírlevél formájában 

összefoglaltam a karok számára (egy hírlevél külön a NEA kiírásairól szólt, 

melyet csak az alapítvánnyal is rendelkező karok számára továbbítottam). 

Felajánlottam segítségem ezek elkészítésével és lebonyolításával 

kapcsolatban, melyre végül nem érkezett igény az érintettektől. 

 Fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy az általam relevánsnak és 

fontosnak ítélt pályázatok mennyisége a félév során - még a civil szférát 

érintő lehetőségeket is beleértve- csekély volt. Ennek következtében 

pályázati hírlevelet is sokkal kevesebbszer küldtem ki a tervezettnél. 

Rektori pályázatok 

Rektori Kulturális Támogatás 

Időszakom alatt 3 kulturális pályázat kiírásában vettem részt. A 

legelső pályázási időszak során engem bíztak meg a beérkező pályázatok 
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formai követelményeinek ellenőrzésével, a hiánypótlásra való felszólítások 

kiküldésével, illetve a beérkezett pályázatok érvényességének 

ellenőrzésével. A másik két pályázási időszakban már a pályázati kiírás 

elkészítése, a pályázás ütemezése és koordinálása is az én feladatom volt. 

Ekkor a pályázati kiírást formailag átstrukturáltam, valamint néhány 

eredetileg Pályázási és elszámolási útmutatóban szereplő információt 

átemelve és kiegészítve tartalmilag is frissítettem. A harmadik –jelenleg 

záródó- pályázási időszakban a pályázati ügyintéző munkájának segítése 

érdekében az Elszámolási útmutatót is átstrukturáltam és frissítettem, mert 

véleményem szerint így sokkal áttekinthetőbbé vált. 

A pályázási időszakok ütemezése ugyancsak az én feladatom volt. 

A pályázat támogatási időszakára vonatkozó koncepciót átgondoltam, 

és a pályázati ügyintézővel, az EHÖK elnökkel és a hallgatói ügyek rektori 

biztosával egyeztetve 3 hónapos időszakokra való átalakítását javasoltam 

a következő két pályázási időszakra, amelyet az EHÖK elnöksége is 

támogatott. Egyrészt úgy gondolom, a rövidebb időszakok következtében 

a pályázott programok könnyebben megtervezhetők, elősegítve a 

pályázási folyamatot. Másrészt, ebben a formában rugalmasabban 

alakíthatóak a pályázási kiírások az éppen aktuális egyetemi feltételekhez. 

Harmadrészt, a támogatás folyamatosságának biztosítása könnyebbé 

válik, hiszen a nyári (szüneti) időszak sem jelent majd akadályozó tényezőt 

az ügyintézésben. 

Továbbá a pályázási és hiánypótlási időszak alatt és azon túl 

rendelkezésre álltam a pályázók számára, és szerencsére többen is éltek 

a lehetőséggel, így megelőzve esetleges problémákat a 

leadás/hiánypótlás során. A –rendszeresen felmerülő- technikai 

problémák ellensúlyozása érdekében mindig előzetesen e-mailben is 

értesítettem a pályázókat a hiánypótlásról és az eredményről egyaránt. 

Az EHÖK elnökség számára a pályázatokat összegző részletes táblázatot 

készítettem, mely tartalmazta az egyes pályázatok főbb pontjait, 
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tudnivalóit. A tételek nagy része esetén a támogatási összegre 

vonatkozóan is tettem javaslatot az elnökség számára, mely javaslatokat 

a pályázati anyagok és árajánlatok részletes áttanulmányozása, az EHÖK 

elnökkel való egyeztetés és a pályázati ügyintézés felelősével való 

egyeztetések alapján készítettem el. 

Az elnökség javaslata alapján frissített összegzést bemutattam a 

hallgatói ügyekért felelős rektori megbízottnak. Végül közreműködtem a 

pályázatok hivatalos értesítésének kiküldésében a Neptunon –és e-

mailen- keresztül, és a pályázati ügyintézőnek továbbítottam az összegző 

táblázatot az általa igényelt információk kiegészítésével. 

Rektori Sporttámogatás és Sportösztöndíj 

 A Sportügyekért felelős referenssel együttműködve készítettük el a 

Rektori Sporttámogatás kiírását és ütemezését. Az én feladatom a 

pályázatok formai részének és érvényességének meghatározása, 

valamint a hiánypótlás és a végleges eredmények kiküldése volt.  

Továbbá a pályázás időszaka alatt én voltam elérhető a pályázók 

számára kérdéseik esetén. Végül, a bírálat előtt az elnökség számára 

készítendő összegzés elkészítésében is közreműködtem a Sportbizottság 

számára. 

 Segítséget nyújtottam továbbá a Sportügyi referensnek a 

Sportösztöndíj ütemezésének kidolgozásában és elkészítésében is. 

2015. május 28 – június 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. június 16. 

Egyeztetés a Rektori 

Kulturális Pályázat 

kiírásáról 

Meiszterics Bálint 

2015. június 17. 
Egyeztetés a Rektori 

Kulturális Támogatásról 
Zaránd Péter 

2015. június 17. 

Rektori Kulturális 

Támogatás pályázatainak 

bírálása 

EHÖK elnökség 
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2015. június 19. 

Egyeztetés a Rektori 

Kulturális Támogatás 

bírálásáról 

Dr. Pozsár-Szentmiklósy 

Zoltán 

Rendszeres ülések 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. június 15. Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2013. június 17. Elnökségi ülés ELTE EHÖK Elnökség 

 

Júniusban a rendszeres kabinetüléseken korlátozottan tudtam részt 

venni egészségügyi okok miatt. Ettől függetlenül a rám bízott feladatokat 

elvégeztem. 

Rektori kulturális és sporttámogatás 

Az előző beszámoló óta egy-egy kulturális és sporttámogatás kiírása 

került lebonyolításra.  

A kulturális pályázat során a pályázási időszak ütemezésének 

kidolgozásában és koordinálásában vettem részt, az előző pályázási 

időszakokhoz hasonlóan. Sajnos jelen pályázás során több technikai 

nehézség is adódott a hiánypótlás során, melynek ellensúlyozására az 

érintett pályázókat e-mailben, szükség esetén pedig telefonon is 

értesítettem. 

A rektori sporttámogatás során a Sportügyi referenssel többször is 

egyeztettem, és a sporttámogatás kiírását - a kulturális pályázat kiírásához 

hasonlóan- átstrukturáltam. 

 

Csermák Attila 

pályázatokért felelős referens 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KÖZKAPCSOLATI ÜGYEK, ELTE 

ONLINE 

Közkapcsolati alelnök beszámolója 

2015. október 6 – május 28. 

Állandó feladatok 

Állandó feladataim egész évben a beérkező online, illetve offline 

hirdetnivalók/információk eljuttatása a hallgatókhoz plakátok, flyerek, 

illetve a közösségi hálón történő megosztás formájába, valamint az EHÖK 

online felületeinek, így a honlap és a facebook oldal, folyamatosan 

frissítése és felügyelete. Ezeken túl az ELTE HÖK tisztségviselőinek 

elérhetőségi listáját is naprakészen tartom Kiss Edina kabinetfőnök 

segítségével. Az említett feladatok mellet egész évben legjobb tudásom 

szerint segítettem a kari kommunikációval foglalkozó tisztségviselőket, 

valamint a kabinet többi tagját. 

Bizottsági munka és kampányok 

Az idei tanévben megtartott Sajtó- és Kommunikációs Bizottsági 

üléseket rendkívül eredményesnek érzem. Egy-két kivétellel a bizottság 

tagjai nagy számban képviseltették magukat, illetve igyekeztek 

helyettesítésről gondoskodni. Igyekeztem minden kampányról kikérni a 

bizottságom véleményét és minél jobban bevonni Őket a munkába, 

kiváltképp az OMHV-val, az idei Gólyairánytűvel és az ELTE EFFOTT-os 

megjelenésével kapcsolatban. Több ízben is tartottunk informális keretek 

között hosszabb-rövidebb brainstormingokat a bizottság erre 

hajlandóságot mutató tagjaival több kampány esetében is. 

A 2014/2015-ös tanév két legfontosabb kampánya az őszi és a nyári 

OMHV kampány voltak. Előbbi során, a szokásos kicsit szárazabb tartalmak 
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mellett, egy filmes tematikájú játékkal próbáltuk felhívni a hallgatók 

figyelmét az OMHV fontosságára. A Facebookon, egy erre a célra 

létrehozott bejegyzés alatt kellett jellemezniük az utolsó vizsgájukat egy 

filmcimmel. A kari tisztségviselők összehangolt, odaadó munkájának 

köszönhetően rekord kitöltöttséget sikerült elérnünk. 

A nyári kampány kreatív része az OMHV kincskeresés nevet kapta, 

melynek keretein belül az OMHV kitöltöttségével párhuzamban haladva 

megkapták a hallgatók a kincs megtalálásához szükséges adatokat, 

melyek segítségével rálelhetnek a nyereményekre. Beszámolóm írásakor 

még nem tudok eredménnyel szolgálni a nyári kampány sikerességéről.  

Az őszi szemeszter másik kiemelt kampánya az ELTE Téli Tábor volt, 

mely korábban sí tábor néven élt a köztudatban. Sajnos nem sokkal, de 

sikerült túlszárnyalnunk a korábbi évek résztvevőinek számát. A tábort 

követően felvettem a kapcsolatot a résztvevő ELTE-s hallgatókkal 

visszajelzések begyűjtése céljával. A beérkezett vélemények érdemi részét 

továbbítottam a szervező felé. 

Decemberi karitatív tevékenységünk a Karácsony Hőse címet 

kapta, mely folyamán mikulás csomagokat gyűjtöttünk a Cseppkő 

Gyermekotthon lakói számára. A kampányhoz készültek grafikai anyagok, 

videó és facebook esemény is, de sajnos itt is érezhető volt az egész évre 

jellemző passzivitás. Mindezek ellenére összegyűlt annyi a csomag, 

amennyi a korábbi években is. 

Az idei Erasmus kampányhoz felélesztettünk egy korábbi években 

már kipróbált megosztós játékot, ahol a hallgatóknak, annak az országnak 

a zászlaját kellett megosztani, ahová el szeretnének utazni. A játékon 

rengetegen részt vettek, nagy siker volt. Úgy vélem a kampány során 

közölt tartalmakkal sikerült kellőképp felhívnunk a figyelmet az Erasmus 

által nyújtott lehetőségekre.  

Februárban életre hívtam egy ad hoc csapatot, azzal a céllal, hogy 

elkészítsünk egy videó sorozatot. Ez projekt célja gyakorlati példák 
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segítségével bemutatni a hallgatói önkormányzat munkáját szakterületek 

szerint egy-egy rövid video formájában. A csapatot Prágai Adrienn, 

Somogyi Dorina, Bencsik Gergő és Horváth Mihály alkották. A munkánkat 

Kiss Edina, kabinetfőnök segítette. Március elejére elkészült öt animált 

videó, amely bemutatta, hogy milyen problémákkal fordulhatnak hozzánk 

a hallgatók. Az öt körül járt szakterület a tanulmány, a tudomány, a külügy, 

a szociális ügyek és a sport voltak. 

Mivel idén minden karon felváltotta az elektronikus választás a papír 

alapút, szükségesnek éreztük, hogy megtámogassuk a karok saját 

választási kampányát. Ennek érdekében az ELTEvízió stábjának és Bencsik 

Gergő segítségével elkészült két videó, amivel először a jelöltállításra, 

majd magára a szavazásra kívántunk felhívni a figyelmet. A videók mellett 

a közösségi oldalakon megosztható, egyszerű, de egyértelmű üzeneteket 

hirdető grafikákkal kívántunk választásra buzdítani a hallgatókat. 

ELTE iránytű 

 Az idei Gólyairánytű ELTE Iránytű néven fog megjelenni. A 

névváltoztatás célja az, hogy a kiadványt évközben is használhassuk, ne 

csak a gólyakampány során. Az előkészületek április közepe óta tartanak. 

Szerencsére a tavalyi anyagok frissítésén és bővítésén túl, idén csak 

arculati frissítésre szorul az Iránytű így sokkal több időnk marad a nyomdai 

előkészítésre és megrendelésre, elkerülvén a tavalyi fennakadásokat, 

minek következtében a nyomda késve, néhol hibásan küldte meg a 

kiadványt.  

2015. május 28 – június 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. június 12. EHÖK Küldöttgyűlés  
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Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. június 15. Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

EFOTT 

Nagyon nagy hangsúlyt fektettem arra, hogy egy lelkes, jól 

felkészült csapat dolgozzon az ELTE idei kitelepülésén a velencei EFOTTon. 

A csapat tagjai Mogyorósi Pálma (TáTK), Brucker Lajos Dániel (IK), Réti 

Lőrinc (BTK), Sujtó Attila (BTK), valamint a kabinet részéről Borbély Krisztián 

(PPK), Meiszterics Bálint (PPK) és jómagam. 

A kitelepülésünk fantázia neve ELTE EFOTT Okta-tó. Az odatévedő 

fesztiválozók egy kismedencéből horgászhatnak majd maguknak egy-

egy „halat”, melyek hasán egy ELTE-s kar olvasható. Előbbi esetben a 

karhoz tartozó rövid, ámde annál több érdekességet tartalmazó 

kérdéssort kell kitölteniük, amiért cserébe az új információk mellett 

ajándékban részesülhet. 

Június két fő feladata a már fentebb részletezett nyári OMHV 

kampány, valamint Kiss Edina segítése a júliusi EHÖK Vezetőképző 

előkészítésében. Az én feladatom a rendezvény kellékeihez szükséges 

ajánlatok egy részének begyűjtése, valamint azon kellékekhez, amelyek 

ez igénylik, EHÖK-ös grafikák elkészítése.  

 

Dömötör Tamás Albert 

közkapcsolati alelnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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ELTE Online főszerkesztő beszámolója 

2015. október 6 – május 28. 

ELTE Online megbeszélések és Csapatépítők 

Az év folyamán több új újságíró és fotós is csatlakozott 

szerkesztőségünkhöz, velük külön-külön beszéltük át az ELTE Online 

működését, a szerkesztőség felépítését és a munka menetét. Az új 

felülettel egy időben elindított kampányunknak köszönhetően sok új 

munkatárssal bővült a szerkesztőségünk, a nyár feladata az ő beillesztésük 

lesz csapatunkba.  

A félévek kezdetein külön megbeszéléseket tartottunk az oldal 

rovatvezetőivel a szemeszterre tervezett munkamenetről, illetve több 

személyi változás is volt ezekben a pozíciókban, így ezek egyeztetése is 

megtörtént. 

Több külön megbeszélésen és találkozón is részt vettem. 

Novemberben egy lengyel egyetem kommunikációs munkatársa 

látogatott hozzánk, akinek bemutattuk az ELTE EHÖK kommunikációját és 

az ELTE Online működését. Részt vettem az őszi és tavaszi HÖOK 

Vezetőképzőkön és ezek után a Rendezvényes Műhely munkájában is. A 

különböző kampányoknál és nagyobb eseményeknél a szakterületen 

érintett személlyel vagy a kampány/rendezvény szervezőivel egyeztettünk 

az ELTE Online-on megjelenő tartalmakról. 

Ősszel és tavasszal is tartottunk ELTE Online Csapatépítőt, amelyen a 

szerkesztőség nagy része megjelent. Az őszi találkozó lényege a 

csapatépítés és mindenkit érintő, az ELTE Online-nal és az ELTE HÖK-kel 

kapcsolatos témák megvitatása volt. A tavaszi foglalkozás már inkább 

szakmaibb volt, itt informatív eladásokat adtak elő a rovatvezetők majd 

a szerkesztőség tagjai csoportokban dolgoztak kreatív feladatokon. A 

visszajelzések alapján mindkét alkalom hasznosnak bizonyult a 
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szerkesztőség összerázása és a szakmai ismeretek átadása és alkalmazása 

szempontjából is.  

Kampányok 

Az ELTE Online most is fontos felülete volt a nagyobb Hallgatói 

Önkormányzatot érintő kampányoknak, így a Téli Tábornak, a hallgatói 

kérdőíveknek, az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének, a 

hallgatói önkormányzat munkáját bemutató videóknak, a nagyobb 

sporteseményeknek, a LEN-nek és a Bölcsész Napoknak is. Több cikkel is 

felhívtuk a figyelmet és tájékoztattuk a hallgatókat ezekről a fontos 

eseményekről, illetve részt is vettünk a rendezvényeken újságírókkal és 

fotósokkal, így tudósítások és galériák is megjelentek róluk az oldalon.  

Nagy hangsúlyt fektettünk az ELTE Press toborzó kampányra, amelynek 

keretein belül az ELTE Online szerkesztőségébe újságírókat, fotósokat, az 

ELTEvízió stábjába, operatőröket, vágókat és műsorvezetőket kerestünk. 

Szerencsére nagy sikerű érdeklődést eredményezett a kampány. 

ELTE Online új felület 

A tél folyamán Radics Ottó folyamatos egyeztetések során 

készítette el az új felületet az elképzeléseink szerint. Célunk egy 

felhasználóbarátabb, modernebb, fiatalosabb, web2-esebb felület 

létrehozása volt, amelyet folyamatosan fejleszthetünk és alakíthatunk az 

éppen felmerülő igények szerint. 

  Június elején sikeresen el is indítottuk az oldalt, amely egy pár napos 

problémásabb működés után rendeltetésszerűen működik. 

Kulcsfontosságú, hogy átkerült IIG-s szerverre, így bármilyen probléma 

esetén könnyen orvosolni tudják azt, ezen kívül az eddig hiányzó 

jogosultságokat is sikerült megkapni az oldalhoz.  

ELTE Press 

A nyári programrészemben leírt ELTE Press létrehozása is ebben az 

évben jött létre. Az ELTE Press az ELTE Hallgatói Önkormányzatának 
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médiumait foglalja össze, így a kari lapokat, az ELTEvíziót és az ELTE Online-

t. A kari lapok főszerkesztőivel ősszel elkezdődött a komolyabb 

kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, amelynek köszönhetően 

folyamatosan segítettük egymás munkáját, a tél folyamán pedig egy a 

kari lapokat bemutató cikksorozat is megjelent az ELTE Online-on.  

Tavasszal sikerült megszervezni az első ELTE Press Akadémia 

találkozóját is, amelyen majdnem az összes kari lap képviseltette magát, 

illetve az ELTEvízió és az ELTE Online csapatának tagjai is részt vettek az 

eseményen. A találkozó tökéletes alapja volt a nyári EHÖK Vezetőképző 

ELTE Press szekció munkájához, hiszen itt a résztvevők megismerhették 

egymást, előadásokon keresztül bemutatásra került minden médium és 

szerkesztőségük munkája és a találkozó végén a megjelentek 

csoportokban dolgoztak ki minden médium számára hasznos 

kommunikációs stratégiákat. Ezek után elkészült az ELTE Press Facebook 

csoport is, amely nagyon jó fórum a főszerkesztők és szerkesztőségeik 

közötti kommunikációra. 

ELTEvízió 

Októbertől kezdve folyamatosan részt vettem az ELTEvízió 

munkájában, a szerkesztőségi üléseken és sok forgatásra is elkísértem 

őket. Az őszi műsorvezető keresésben és válogatásban is segítettem a 

főszerkesztő és művészeti vezető munkáját, télen pedig elkezdtük a műsor 

átstrukturálásának megtervezését.  

A második félévben sajnos nem tudott az újonnan kitalált struktúra szerint 

működni az ELTEvízió, első sorban humánerőforrás hiányában. Erre 

megoldást keresve találkoztunk Mohai Fannival, a Művészetelméleti és 

Médiakutatási Intézet képviselőjével utánpótlás keresés ügyében, ehhez 

kapcsolódóan pedig egy átfogó ELTE Press toborzó kampányt is 

elindítottunk, aminek keretében az ELTE Online és az ELTEvízió összes 

posztjára várjuk az érdeklődő hallgatók jelentkezését. Májusban az 

egykori főszerkesztő, Gász András helyét Sujtó Attila vette át, aki újult 
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erővel próbálta zárni a félévet az ELTEvízióval, egy új stáb összerakásával 

a nyári EFOTT-os forgatásokat előkészítve. 

Állandó feladatok 

Az előző évhez hasonlóan ebben az évben is heti rendszerességgel 

tartottunk Szerkesztőségi üléseket a rovatvezetők számára, amelyeken 

átbeszéltük az adott hét aktualitásait és a munka menetét.  

Rendszeresen részt vettem az ELTEvízió heti megbeszélésein és 

egyeztettem a főszerkesztővel az aktuális témákról. 

A tavaly létrehozott kommunikációs egyeztetések sem maradtak el 

az idén sem, ezeken a megbeszéléseken Kiss Edinával, Zaránd Péterrel és 

Dömötör Tamás Alberttel egyeztettük az adott hét legfontosabb 

eseményeit és azok kommunikációit. 

A heti Kabinetüléseken is részt vettem, amikor tudtam, hogy 

tisztában legyek a kabinet többi tagjának munkájával, hogy ezekről be 

tudjunk számolni az ELTE Online-on. 

Amikor tudtam az Elnökségi üléseken is megjelentem, hogy az 

Elnökség munkájával is részletesebben tudjunk foglalkozni az oldalon. 

2015. május 28 – június 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. június 2. 
Megbeszélés új 

újságíróval 
Zima Richárd 

2015. június 3. 
Megbeszélés új 

újságíróval 
Zima Richárd 

2015. június 4. 
Megbeszélés új 

újságíróval 
Zima Richárd 

2015. június 12. EHÖK Küldöttgyűlés  

2015. június 15. 
ELTE Online új felület 

megbeszélés 

Zima Richárd, Radics 

Ottó 

2015. június 19. 
Megbeszélés új 

újságíróval 
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Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy/személyek 

2015. június 9. 
ELTE Online 

Szerkesztőségi ülés 

ELTE Online 

Rovatvezetők 

2015. június 15. Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. június 3, 10. Elnökségi ülés ELTE EHÖK Elnökség 

ELTE Online új felület 

Június elsején elindítottuk az ELTE Online új felületét, az elején 

azonban több nehézségünk is akadt sajnos, így folyamatos kapcsolatban 

voltunk informatikusunkkal, Radics Ottóval, aki igyekezett javítani a 

hibákat és megoldani a problémákat, hogy az oldal tudjon működni. 

Ebben a hónapban a hiányzó jogosultságokat is sikerült megszerezni, így 

már mindenhez hozzáférünk az oldalon, ami nagyban elősegíti a jobb 

működést. Ezek mellett a folyamatos megfigyelés és fejlesztés folyik, hogy 

a felmerülő hibákat ki tudjuk küszöbölni. 

ELTE Press Kampány 

Az új felülettel együtt toborzó kampányunkat is elindítottuk, 

amelynek keretein belül az ELTE Online szerkesztőségébe új újságírókat és 

fotósokat, az ELTEvízió stábjába pedig új műsorvezetőket, operatőröket és 

vágókat keresünk. Szerencsére a kampány nagy sikernek örvend és 

folyamatosan jelentkeznek új emberek, így személyes találkozókat 

szerveztünk velük, hogy többet megtudjanak az ELTE Press működéséről és 

megismerhessük őket. A találkozó után minden jelentkező egy 

próbacikkben mutatja meg képességeit, majd pedig a szerkesztőség 

tagjává válik és próbáljuk képezni és beilleszteni a csapat munkájába. 

 

Grósz Renáta 

ELTE Online főszerkesztő 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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SPORTÜGYEK 

Sportügyi referens beszámolója 

2015. október 6 – május 28. 

Az őszi félév elsősorban a két nagy ELTE-s BEAC-os sportrendezvény 

szervezéséről és lebonyolításáról szólt. A FIT NIGHT 4 októberben a Sport Kft 

főszervezésében valósult meg, és az előző évekhez képest fejődést, 

növekedést mutatott. A Tüskecsarnok melletti uszoda építése még kezdeti 

stádiumban volt, így - ha minimálisan is - használhattuk a BEAC melletti 

területet. 

A FIT NIGHT 4 után, október közepétől december elejéig elsősorban 

az Éjszakai Sport szervezése zajlott, majd a szorgalmi időszak utolsó 

napján, december 12-én került megrendezésre maga az esemény.  

Ez utóbbi rendezvény szervezése alatt/mellett zajlott a Rektori Sport 

pályázat kiírása, és a december 9-én tartott Sportbizottsági ülésen a 

bizottság javaslatot tett a pályázatok elbírálásáról. A legfontosabb 

előrelépés ezzel kapcsolatban az volt, hogy most először az egyetemi 

versenysport (MEFOB) támogatására is sikerült pályázati támogatást 

elkülönítenünk.  

Az őszi és tavaszi félév során folyamatosan zajlott a Sportösztöndíjas 

edzések látogatása, melyben több-kevesebb sikerrel vettek részt a 

Sportösztöndíjas koordinátorok.  

A januári időszak a vizsgaidőszak miatt kevéssé volt pörgős - ebben 

az időszakban kezdődött a tavaszi félév sportképzésének szervezése, 

melyre a regisztrációs héten került sor. 

A tavaszi félév elsősorban a kari- és kollégiumi sportnapokról szólt, 

ám mindezek előtt március elején került megrendezésre a Kárpát-

medencei Egyetemek Kupája (KEK), melynek a BEAC adott otthont.  
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A BEAC-cal közösen sikeresen rendeztünk sportnapokat a 

kollégiumokban, és a karokon. Mindenképpen kiemelkedett ezek közül a 

KCSSK-ban rendezett sportnap, mely az elmúlt évek egyik legsikeresebb 

sportnapja volt.  

A félév során folyamatosan voltak egyeztetések az április 25-én 

megrendezésre kerülő Dunai Regattával kapcsolatban. 

2015.május 28 – június 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. május 22.  
Sportösztöndíjas 

pályázási időszak vége 
- 

2015. május 26.  BEAC küldöttgyűlés BEAC küldöttgyűlés 

2015. május 27.  
Sportösztöndíjas 

egyeztetés 
dr. Bárdos György 

2015. május 28.  EHÖK KGY EHÖK KGY 

2015. június 8. Megbeszélés Simon Gábor 

2015. június 11. Sportösztöndíjas átadó Sportösztöndíjasok 

2015. június 17. Megbeszélés 

Sportösztöndíjas 

koordinátorok, Simon 

Gábor, Móczik 

Alexandra 

2015. június 18. 
Rektori sport pályázat 

kiírása 

Csermák Attila, EHÖK 

elnökség 

2015. június 19. MEFS közgyűlés MEFS közgyűlés 
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Folyamatos ügyek 

Május végén zajlott le az idei Sportösztöndíjas pályázási időszak, 

melynek keretein belül 33 sportösztöndíjas pályázat részesült pozitív 

elbírálásban. Sok új hallgató pályázott, így azt mondhatjuk, hogy szinte 

egy teljesen új csapattal kezdődik majd az 2015/16-os tanév. Ennek 

mindenképpen meg kell ragadni a pozitívumait, és új, biztosabb alapokra 

kell helyezni a működést.  

A hónap első két hetében nem voltam Budapesten tanulmányi és 

egyéb elfoglaltságok miatt, telefonon és e-mailen tartottuk a kapcsolatot 

az EHÖK-kel illetve a BEAC irodával az aktuális munkákról. 

Június közepén került kiírásra - előzetes egyeztetéseket követően - a 

rektori sport pályázat, melynek bírálása az idei vezetőképzőn lesz. 

A következő hetekben elkezdődik az idei gólyatábori sportnapok 

előkészítése is. 

 

Karvaly Márton 

sportügyi referens 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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