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ELNÖK BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. augusztus 5. 
Egyeztetés Kancellár 

Úrral 
Dr. Scheuer Gyula 

2015. augusztus 5.  
Gólyatábori 

megbeszélés 
 

2015. augusztus 5. 

Egyeztetés az EHÖK 

Titkársággal 

Kolozs Anikó, 

Meiszterics Bálint 

Egyeztetés a sportügyi 

referenssel 
Móczik Alexandra 

Egyeztetés az 

informatikussal 
Brucker Lajos Dániel 

Egyeztetés az ELTE 

Press főszerkesztővel 
Zima Richárd 

Egyeztetés a 

rendezvényekért 

felelős referenssel 

Dömötör Tamás Albert 

Egyeztetés a külügyi 

alelnökkel 
Bencsik Gergő 

2015. augusztus 7. 
Interjúadás az Átlátszó 

Oktatásnak 
Kis György Márk 

2015. augusztus 9. 

Egyeztetés a 

tanárképzési 

referenssel 

Nagy Anett 

2015. augusztus 10.  

Egyeztetés a szociális 

alelnökkel 
 

Egyeztetés a 

rendezvényekért 

felelős referenssel és a 

kommunikációs 

alelnökkel 

Dömötör Tamás Albert, 

Sujtó Attila 

Egyeztetés az elnöki 

referenssel 
Andicsku Ivett 

2015. augusztus 11. 

Egyeztetés a 

tudományos alelnökkel 
Lados Tamás 

Egyeztetés a 

tanulmányi rendszerért 

felelős referenssel 

Bicsák Dániel 

Gólyatábori  
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megbeszélés 

2015. augusztus 13.  
Egyeztetés az ESN ELTE 

helyzetéről 
Karácson Zita 

 RTL Klub – 8:08  

2015. augusztus 17-18. 
GyógyMatek 

Gólyatábor 
 

2015. augusztus 18. Kémia Gólyatábor  

2015. augusztus 19. 

Egyeztetés a Hallgatói 

Szolgáltató és 

Sportközpont 

vezetőjével 

Agrdi Krisztina 

2015. augusztus 24-25. GeoBio Gólyatábor  

2015. augusztus 25.  Fizika Gólyatábor  

2015. augusztus 26. 

Egyeztetés az 

Általános 

Rektorhelyettessel 

Dr. Kisfaludi András 

2015. augusztus 26-27. IK Gólyatábor  

2015. augusztus 28-29. PPK Gólyatábor  

2015. augusztus 30-31. TáTK Gólyatábor  

2015. szeptember 1. 

Egyetemi évnyitó  

Egyeztetés a Belső 

ellenőrrel 
Sebők Szilvia 

2015. szeptember 2-3. BTK Gólyatábor  

2015. szeptember 4. 
Egyeztetés az elnöki 

referenssel 
Andicsku Ivett 

2015. szeptember 7. 

Egyeztetés az 

Életvezetési Tanácsadó 

vezetőjével 

Dr. Karner Orsolya 

2015. szeptember 8. 

Egyeztetés a 

tanulmányi alelnökkel 
Nemes Balázs 

Egyeztetés az 

esélyegyenlőségi 

referenssel 

Gregor Dóra 

Egyeztetés az elnöki 

referenssel 
Andicsku Ivett 

Egyeztetés az 

Iskolaszövetkezettel 
Nagy Gergely Gyula 

2015. szeptember 9. 

Egyeztetés a 

Tehetséggondozási 

Iroda vezetőjével 

Dukay-Szabó Szilvia 
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EHSZÖB ülés ELTE EHSZÖB 

2015. szeptember 10. 
Tehetséggondozási 

Tanács 
 

2015. szeptember 11. Sportösztöndíjas képzés 
Sportösztöndíjasok, 

sportreferensek 

2015. szeptember 16. Gólyatábor értékelés  

2015. szeptember 25. 

Egyeztetés a 

kommunikációs 

alelnökkel 

Sujtó Attila 

2015. szeptember 29. 

EDUCATIO egyeztetés 

– HÖOK 
 

5vös 5 km  

2015. szeptember 30. OMHV munkacsoport  

2015. október 2.  

Rekrutációs bizottság  

Egyeztetés a 

tanárképzési 

referenssel 

Nagy Anett 

2015. október 8. 

Egyeztetés a 

Közbeszerzési Osztály 

vezetőjével 

Dr. Matisz Gabriella 

2015. október 12. 
Egyeztetés a sportügyi 

referenssel 
Móczik Alexandra 

2015. október 13. Sporttanács  

2015. október 14. 

Egyeztetés a 

rendezvényekért 

felelős referenssel 

Dömötör Tamás Albert 

2015. október 15. 
Egyeztetés a BEAC 

ügyvezetőjével 
Simon Gábor 

2015. október 16. Egyeztetés a NANE-val 

Paulik Mónika, Dr. 

Pozsár-Szentmiklósy 

Zoltán 

2015. október 16-18. HÖOK Közgyűlés  

2015. október 20. Egyeztetés kutatásról 
Gregor Anikó, Lados 

Tamás 

2015. október 21.  Rekrutációs bizottság  

2015. október 22. 

Egyeztetés a 

Közbeszerzési Osztály 

vezetőjével 

Dr. Matisz Gabriella 

ELTE HÖK október 23-i 

megemlékezés 
 

2015. november 3. Kommunikációs  
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Műhely 

2015. november 4. 

Egyeztetés a 

Közbeszerzési Osztály 

vezetőjével 

Dr. Matisz Gabriella 

2015. november 5. 

Egyeztetés 

hallgatókkal 

karácsonyi gyűjtés 

Munkácsy Balázs, 

Tordai Dániel 

2015. november 5-8. HÖOK vezetőképző  

2015. november 11. 
Egyeztetés a 

Minőségügyi Irodával 

Nemes Balázs, Járfás 

Tímea 

2015. november 12. 
KolikON  

ÁJK Gólyabál  

2015. november 13. 

Díszdoktoravatás  

BTK kari ünnepség  

PPK-VIK gólyabál  

2015. november 14. 
TáTK HÖK elnökségi 

hétvége 
 

2015. november 17. 
„Bevésett nevek” 

könyvbemutató 
 

RENDSZERES ÜLÉSEK 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. augusztus 31, 

szeptember 14, 28, 

október 5, 19, 

november 2. 

Egyetemvezetői 

Értekezlet 
Egyetemvezetés 

2015. október 5, 

november 13. 
Szenátus  

2015. szeptember 23, 

október 21. 
OHÜB  

2015. szeptember 9, 

16, 23, 30, október 7, 

14, 21, november 4, 

11. 

Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

2015. szeptember 7, 

14, 21, 28, október 3, 

12, 19, november 2, 9, 

16. 

Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2015. augusztus 5, 

szeptember 22. 

Egyeztetés Kancellár 

Úrral 
Dr. Scheuer Gyula 
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2015. szeptember 10, 

17, 22, október 1, 29. 

Egyeztetés Igazgatási 

vezető Asszonnyal 
Dr. Rikker Emília 

2015. augusztus 27, 

szeptember 21, 

október 19. 

Egyeztetés Rektor Úrral Dr. Mezey Barna 

EHÖK ELNÖKSÉG 

Tisztségbe lépésem óta eltelt időszakban az ELTE HÖK elnökségi 

munkájában részt vettek: 

 Giró-Szász Áron (ÁJK HÖK) 

 Márkus Mariann (BGGYK HÖK) 

 Murai László (BTK HÖK) 

 Zák András (IK HÖK) 

 Orosz Gábor (KolHÖK) 

 Sztilkovics Zorka (PPK HÖK) 

 Takács Bence (TáTK HÖK) 

 Traumberger Zsófia (TÓK HÖK) 

 Hoksza Zsolt (TTK HÖK) 

 Kiss Edina (EHÖK). 

Minden héten, szerdán tartunk elnökségi ülést, melyen külön 

napirendé vált az elnöki beszámoló, így hétről hétre tájékoztatom az 

Elnökséget annak érdekében, hogy első kézből értesülhessenek az 

aktualitásokról. Így folyamatosan megvitatásra kerülhetnek a felmerülő 

témák, melyen az elnökség tagjai kifejthetik álláspontjaikat. 

 Az elnökség az eltelt időszakban projekt szinten kezelt több témát 

is, melyek egyrészt a küldöttgyűlés napirendi pontjai között is 

megtalálható alapszabály módosítási javaslat csomag és a teljesség 

igénye nélkül az alábbi témák: 

 Gólyatáborok – Orientációs Napok értékelése 

 Elnökségi ügyrend 

 Gólyabálok 

 Rektori kulturális és sportpályázat  

 Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése 
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 Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának ügyei. 

VEZETŐKÉPZŐ ÉRTÉKELÉSE 

 A 2015-ös ELTE HÖK vezetőképző habár még nem elnöki ciklusom 

alatt zajlott, mindenképpen fontosnak tartom, hogy beszámolómban 

írjak róla, hiszen ezen időszakban már, mint megválasztott elnök voltam 

jelen és mindemellett kabinetfőnöki tisztséget töltöttem be.  

Sajnos a szállás és az étkezés minősége az idei évben 

elfogadhatatlan és minősíthetetlen volt. Több alkalommal is 

ellátogattunk a helyszínre még a rendezvény előtt a Weco Travel Kft. 

képviselőjével. A tulajdonos minden alkalommal jelen volt, jeleztük a 

nem kevés problémát, biztosított bennünket arról, hogy e problémák a 

rendezvény idejére már nem fognak fennállni. A kabinettel nulladik 

napra érkezésünkkor – előkészülés céljából – tapasztaltuk, hogy 

semmilyen változás nem történt, ezt azonnal jeleztük a cég és a 

tulajdonos felé is. Két lehetőségünk volt, vagy lemondjuk egy nappal a 

vezetőképző előtt az egészet, vagy megtartjuk és megpróbáljuk közben 

orvosolni a hibákat. Sajnos csak több-kevesebb sikerrel tudtak 

megvalósulni, és ezt a résztvevők is érezhették.  

A visszajelzések alapján a részünkről –a minket terhelő - program 

úgy gondolom sikeres volt és minőségi szintű. Természetesen a szállás 

hiányosságaiért, mint kabinetfőnök és egyben főszervező vállalom a 

felelősséget, és egyben bízom benne, hogy a program, a hangulat és a 

közösség mégis jó tapasztalatokkal és élményekkel gazdagította a 

résztvevőket. 

RENDEZVÉNYEK – KÖLTÉSI MECHANIZMUSOK 

 Augusztusban és szeptemberben lezajlott az összes gólyatábor és 

orientációs napok is. Mindegyiken személyesen is jelen voltam és 

emellett folyamatosan kapcsolatot tartottam a HÖK elnökökkel, annak 

érdekében, hogy felkészült lehessek bármilyen kérdés esetén. Ezúton 
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szeretném megköszönni az Elnökség minden tagjának, hogy 

folyamatosan elérhetőek voltak és informáltak a történésekről, és mind 

emellett szeretnék gratulálni és megköszönni az összes szervezőnek az 

áldozatos és felelősségteljes munkáját. Úgy gondolom, hogy az idei 

évben is sok tapasztalatot gyűjthettünk melyeket a 2016-os évben fel 

tudunk majd használni annak érdekében, hogy még sikeres 

gólyaprogramokat tarthassunk. 

 Októberben a Hallgatói Önkormányzat utalványozója (Dr. Rikker 

Emília) és ellenjegyzője (Rozgonyi Miklós) kérésére kialakítottunk egy 

költési igény táblázatot, melyet minden hónap első napján küldünk el 

elektronikusan, benne feltüntetve az összes részönkormányzat következő 

hónapra vonatkozó igényeit. Nagyon hasznosnak tartom, hogy ezt 

létrehoztuk, hiszen így a számukra is áttekinthetőbb, hogy milyen 

költésekre lehet számítani a HÖK működési keretét illetően. 

Az őszi félévben szerettük volna megvalósítani a kari gólyabálokat, 

melyek közül novemberben az ÁJK, PPK és a (a beszámoló írásának 

idejében már szervezés alatt) TTK-BGGYK közös bálját sikerült 

megszervezni. A BTK-TÓK-IK-TáTK bál a négy részönkormányzat döntése 

alapján a februári hónapra tevődött át, annak érdekében, hogy kellő 

idő lehessen a megszervezésre. A magam részéről is jobbnak és 

biztosabbnak tartom, hogy ezen – nagyobb – bál esetén amennyiben 

tudjuk, minél jobban használjuk ki az időt a részletes tervezésre és 

megszervezésre.  

ELTE HÖK  

 Tisztségbelépésem előtt is nagyon fontosnak tartottam, hogy az 

ELTE HÖK képviselői egy közösség tagjai lehessenek, és e közösséget 

építsük.  

 A vezetőképző egy fontos pontja a szervezetnek, hiszen a legtöbb 

tisztségviselő itt tud hosszabb időt együtt tölteni és tapasztalatot cserélni. 

Az idei évben hagyományteremtő jelleggel szerveztük meg az Október 
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23-i megemlékezést, melyen a hallgatói önkormányzat számos tagja 

részt vett, emellett a már harmadik alkalommal rendezzük meg a HÖK 

Karácsonyt is. Bízom benne, hogy az ehhez hasonló programok a HÖK 

tagjainak számára is fontos rendezvények, melyek nem csak 

munkájukban, hanem motivációjuk és hozzáállásukban is segítik őket. 

KAPCSOLATTARTÁS A KABINETTAGOKKAL, SZAKTERÜLETEK 

KOORDINÁLÁSA  

Az elmúlt időszakban is egyeztettem a kabinettagokkal, így át 

tudtuk beszélni az aktuális teendőket, feladatokat, illetve nehézségeket. 

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. Hetente tartunk kabinetülést – 

hétfőnként – azért, hogy átbeszéljük a kabinettagokkal az aktualitásokat 

és a beszámolandókat a szerdai elnökségi üléseken. 

 Az idei félévben minden kabinettag hetente két órát tart az EHÖK 

irodában fogadóóraként, mely lehetőséget ad arra, hogy személyesen is 

egyeztethessenek és elérhessenek minket mind a hallgatók, mind a 

tisztségviselők. 

Kiss Edina elnök 
előzetes e-mailes 

egyeztetés után 

Váry Dániel gazdasági alelnök hétfő 15:00-17:00 

Sujtó Attila kommunikációs alelnök kedd 12:00-14:00 

Bencsik Gergő külügyi alelnök kedd 15:00-17:00 

Lőrinczi Réka  szociális alelnök hétfő 13:00-15:00 

Nemes Balázs tanulmányi alelnök kedd 14:00-16:00 

Lados Tamás tudományos alelnök kedd 12:00-14:00 

Zima Richárd ELTE Press főszerkesztő szerda 14:00-16:00 

Andicsku Ivett elnöki referens szerda 12:00-14:00 

Gregor Dóra esélyegyenlőségi referens kedd 10:00-12:00 
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Dömötör Tamás 

Albert 
rendezvényekért felelős referens szerda 14:00-16:00 

Móczik Alexandra sportügyi referens hétfő 15:00-17:00 

Nagy Anett tanárképzési referens hétfő 11:30-13:30 

Bicsák Dániel 
tanulmányi rendszerért felelős 

referens 
csütörtök 12:00-14:00 

Brucker Lajos Dániel informatikus szerda 9:50-11:50 

Kőszegi Tamás 
gazdasági és pályázati 

adminisztrációért felelős referens 
hétfő 15:00-17:00 

REKRUTÁCIÓS RENDEZVÉNYEK 

A őszi félévben az ELTEfeszt, a téli hónapok nagyon fontos 

rendezvénye pedig az Educatio Kiállítás. Mindkettőre nagyon sok 

hallgatói segítségre van szükség, ezért folyamatosan tartottam a 

kapcsolatot a hallgatói segítőkkel és a szervezőkkel is.  

Az ELTEfeszten végig jelen voltam, az elő- és utómunkálatokat is 

aktívan segítettem. Az ELTEfeszt, az ELTE egyetemi szintű nyíltnapja, 

harmadik 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. 

EGYEZTETÉSEK AZ EGYETEMVEZETÉSSEL 

Az elmúlt időszakban számos olyan téma merült fel, melyeknek 

okán sikerült egyeztetnem és jó kapcsolatot kialakítanom az 

egyetemvezetésének több szereplőjével. Mind Dr. Mezey Barna Rektor 

Úrral, Dr. Scheuer Gyula Kancellár Úrral, Dr. Rikker Emília Igazgatási 

vezető Asszonnyal, Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán Hallgatói Biztos Úrral 

rendszeresen egyeztetek az aktualitásokról. Az eltelt időszakban 

fontosnak tartom megemlíteni, hogy Dr. Matisz Gabriella Közbeszerzési 

Osztály vezetővel a gólyabálokat érintően és Dr. Rigó Kinga Adat- és 

Stratégiai Információkezelési Iroda vezetővel a beérkező adatigénylések 
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ügyében több körben is sikerült egyeztetnem. Az egyetem további 

munkatársaival a felmerülő ügyek kapcsán rendszeresen kapcsolatban 

állok, úgy gondolom, hogy sikerült gördülékeny és partneri kapcsolatot 

kialakítanom az egyetemvezetésével és munkatársaival is. 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 

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 és az Igazgyöngy Alapítvány és Alapfokú 

Művészeti Iskola rászoruló gyermekeinek szánt ajándékgyűjtő akciót. 

Az elnökséggel többször felmerült Oktatói Munka Hallgatói 

Véleményezése okán, több körben is sikerült egyeztetnem a 

Minőségügyi Irodával, Rektor Úrral és Hallgatói Biztos Úrral is, emellett 

több hazai intézmény modelljét szedtük össze, melyekkel reményeim 

szerint sikerül tavaszra kialakítani egy megfelelő minőségbiztosítási 

rendszert. 

A rektori kulturális és sport támogatások bírálása és kiírása során 

körvonalazódott, hogy mind a kiírást, mind a pályázati felületet, a 

szempontrendszert és a pályázati kiírás ütemezését is meg kell újítanunk, 

annak érdekében, hogy a pályázat ténylegesen elérhesse célját, ezért a 

decemberi hónapban az elnökséggel kiemelt projektként fogjuk ezt 

kezelni. 

Továbbra is fontosnak tartom, hogy az elnökségi minden tagjával 

folyamatosan kapcsolatot tartsak és egyeztetni tudjunk az ELTE HÖK-öt, 

részönkormányzatait és az Egyetemet érintő ügyekről. Véleményem 

szerint mind az Elnökség tagjaival, mind a kabinettagokkal is megfelelő 

munkaviszonyt sikerült kialakítanom.  

Elnöki pályázatomban megfogalmazott célokat szem előtt tartva 

próbálom a hallgatói önkormányzat tisztségviselőivel együtt a tőlem 

telhető legmagasabb szinten képviselni mind a hallgatókat és a hallgatói 
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önkormányzatot egyaránt. Az eltelt három hónapban, sajnos még nem 

tudtunk elkezdeni foglalkozni az összes tervezett projektünkkel, 

fontosabbnak tartottam a beszámolóban leírt ügyeket prioritásként 

kezelni. Viszont úgy gondolom, hogy a 2016-os évnek már kiemelt 

projektjei kell, hogy legyenek a programban említett célok is, melyeket 

mindenképpen fontosnak tartok megvalósítani. 

 

Kiss Edina 

elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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GAZDASÁGI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. szeptember 8. 
Egyeztetés az ELTE 

Iskolaszövetkezettel 

EHÖK Elnök, ELTE 

Iskolaszövetkezet elnök 

2015. szeptember 9. EHÖK Elnökségi ELTE EHÖK Elnökség 

2015. szeptember 29. Informális GB ülés GB tagok 

2015. október 12. 
Egyeztetés Rozgonyi 

Miklóssal 

Rozgonyi Miklós, 

Meiszterics Bálint 

2015. november 17. GB ülés GB tagok 

RENDSZERES ÜLÉSEK 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. szeptember 7, 

14, 21, 28. október 5, 

12, 19, november 2, 9, 

16. 

Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. szeptember 21, 

28, október 5, 12, 19, 

november 2, 9, 16. 

Fogadó óra  

RENDSZERES FELADATOK 

Az elmúlt három és fél hónapban a legfontosabb feladatom a 

gólyatáborokhoz köthető gazdasági adminisztráció követése volt és az 

összesítő táblázatok elkészítése. Tudásomhoz és lehetőségeimhez képest 

igyekeztem segíteni Kolozs Anikó és Meiszterics Bálint munkáját, 

elsősorban a T400-as körzeten lévő sorok rendezését illetően. 

A gólyatáborokhoz kötődő kifizetések rendezése után kerülhet sor 

a részönkormányzati keretek rendezésére és azon nagyobb értékű 

beszerzések elindítására, melyekre már több oldalról érkezett igény. 

A hozzám intézett kérdésekre igyekszem minél gyorsabban 

válaszolni és informálni a gazdasági kérdésekkel foglalkozó 

tisztségviselőket, azonban sajnos több esetben előfordult, hogy nem 
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tudtam válaszolni, mert nem volt információm az adott ügyben. Ezen 

esetben mindig igyekeztem Bálint és Anikó segítségét kérni, akik a 

leterheltségük ellenére mindig készségesen a rendelkezésemre állnak. 

Mindezek ellenére több olyan kérdés van, melyekre nem tudtam még 

válaszolni, mert nem sikerült elégséges információt gyűjtenem. Igyekszem 

ezen változatni a jövőben, de valószínűsíthetően az egyetemi bürokrácia 

gazdasági és jogi részében való kiigazodásom továbbra sem lesz sokkal 

gördülékenyebb. 

GAZDASÁGI ANALITIKA 

Augusztus közepén minden, gazdasági ügyeket intéző ELTE HÖK-ös 

hozzáférést kapott a központi gazdasági információk lekérdezésére 

szolgáló rendszerhez, a GirLek-hez. Ezzel fontos lépést tettünk annak 

érdekében, hogy minden részönkormányzat önállóan tudjon tervezni és 

gazdálkodni, hiszen a rendszerben követhetjük az egyes körzetek állását 

és az analitikát.  

Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a gazdasági adminisztrációt 

összegző és rendszerező tisztségviselőre szükségünk van, mert a 

rendszerből lekérhető adatokban sok a redundáns információ, melyek 

kiszűrése és a fontos információk rendezése külön munkaerőt és 

tapasztalatot igényel, melynek én nem vagyok a birtokában. Ezen okok 

miatt a sokszor kérdezett keretek állása nem egyértelmű, mindezt tetézi a 

gólyatáborhoz kapcsolódó költések nagy száma. Ezt a problémát 

oldotta meg az, hogy Kőszegi Tamás novembertől intézi az analitikával 

kapcsolatos teendőket. 

A november 11-én tartott Gazdasági Bizottsági ülésen a gazdasági 

ügyekkel foglalkozó tisztségviselők megkapták az elmúlt időszak költéseit 

magába foglaló táblázatot, mely egyelőre előzetesnek tekinthető csak, 

további egyeztetések is kiegészítések szükségesek ahhoz, hogy végleges, 

a gazdasági beszámolók alapját képező dokumentum legyen.  
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ISKOLASZÖVETKEZET 

Elkezdődtek az egyeztetések az ELTE Iskolaszövetkezet és az ELTE 

HÖK között a jövőbeni együttműködést illetően. A folyamat e fázisában 

a lehetséges munkakörök összegyűjtése és az egyes szerződések, ezek 

alapján történő kidolgozása zajlik. Az egyetem gazdasági vezetésével is 

megvolt az első egyeztetés a témában. Itt megjegyezném, hogy ennek 

már egy hónapja meg kellett volna történnie, ami elsősorban az én 

felelősségem, mert nem voltam elég határozott a kérdésben. Nem kellett 

volna egy lebeszélt időpontra várnom, hanem – ahogy október 12-én 

történt – egy 15-20 perces, aznap egyeztetett rövid megbeszélésbe 

kellett volna sűrítenem a dolgokat. 

Meglátásom szerint az egyetemvezetése nyitott az ELTE HÖK és az 

ELTE Iskolaszövetkezet közötti megállapodást illetőn. Fő keretszámok 

meghatározása után kezdődhet a szerződések kidolgozása, melyben a 

jogi osztály is a segítségünkre lesz. 

GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

A Gazdasági Bizottság tagjaival igyekeztem tartani a kapcsolatot, 

válaszolni a kérdéseikre és informálni őket az aktualitásokról. Ülést sajnos 

nem sikerült összehívnom – egészen november 11-ig - annak 

következtében, hogy az előzetes időpont egyeztetés során nem találtunk 

a többségnek megfelelő időpontot. Annak érdekében, hogy a 

személyes találkozó ne maradjon el, tartottunk egy informális ülést, ahol 

beszélgettünk a felmerülő problémákról és a tervekről. Ahogy írtam, 

november 11-én teljes létszámú GB ülést tartottunk, ahol minden jelenleg 

aktuális téma megbeszélésre került, és több olyan pontot 

meghatároztunk, melyeknek tisztázása fontos a további hatékony munka 

érdekében. 

            Váry Dániel 

gazdasági alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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KOMMUNIKÁCIÓS ALELNÖK 

BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. augusztus 1. Átadás-átvétel Dömötör Tamás Albert 

2015. augusztus 4, 5, 

szeptember 16. 

Informális 

kommunikációs 

egyeztetés 

a részönkormányzatok 

kommunikációs 

tisztségviselői 

2015. augusztus 4. 
Kommunikációs 

egyeztetés 
Kiss Edina 

2015. szeptember 1-2. BTK Gólyatábor 

Kiss Edina, Lőrinczi 

Réka, Lados Tamás, 

Brucker Lajos Dániel, 

Meiszterics Bálint 

2015. szeptember 10. 
Egyeztetés az Átlátszó 

Oktatással 
Bakó Júlia 

2015. szeptember 17. 

Egyeztetés az ELTE 

HÖK Ellenőrző 

Bizottságával 

Zatykó Nóra 

2015. szeptember 18. PPK Jótékonysági Bál  

2015. szeptember 21, 

október 5. 
Grafikus megbeszélés Zámbó Gergő 

2015. szeptember 22. ELTEfeszt megbeszélés Agárdi Krisztina 

2015. szeptember 29. 
Kommunikációs 

egyeztetés 

Kiss Edina, Andicsku 

Ivett 

2015. szeptember 29. ELTEfeszt eligazítás 

Agárdi Krisztina, 

Csobota-Kis Árpád, 

Dömötör Tamás Albert 

2015. október 2. ELTEfeszt  

2015. október 7. 
Informatikai 

egyeztetés 
Brucker Lajos Dániel 

2015. október 11. 
Kommunikációs 

projektnap 

az ELTE HÖK 

kommunikációs 

tisztségviselői 

2015. október 13. Grafikus megbeszélés Geszti Bence 

2015. október 14. Grafikus megbeszélés Habai Dániel 
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2015. október 16-18. HÖOK Közgyűlés, Pécs 

Kiss Edina, Lőrinczi 

Réka, 

Dömötör Tamás Albert, 

Zima Richárd 

2015. október 21. 
Kommunikációs 

egyeztetés 

Jegyes-Tóth Kriszta, 

Zima Richárd 

2015. október 22. 
Október 23-i 

megemlékezés 
az ELTE HÖK képviselői 

2015. október 28. 
HÖOK Kommunikációs 

Műhely 
Schmidt Bertalan 

2015. november 2. 
Mikulás buli 

helyszínbejárás 
Dömötör Tamás Albert 

2015. november 3-4. 
ELTE Kommunikációs 

Műhely 

Jegyes-Tóth Kriszta, Kiss 

Edina, Zima Richárd, 

Hajcsák Mária, Tóth 

Enikő 

2015. november 5-8. 
HÖOK Vezetőképző – 

Keszthely 
az ELTE HÖK képviselői 

2015. november 13. PPK Gólyabál Kiss Edina 

2015. november 14. 
Kommunikációs-sajtós 

projektnap 
az ELTE HÖK SKB tagjai 

RENDSZERES ÜLÉSEK 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. szeptember 7, 

14, 21, 28, október 12, 

19, november 2, 

november 16. 

Kabinetülés 
az ELTE HÖK kabinet 

tagjai 

2015. szeptember 9, 

23, október 14.  
EHÖK elnökségi ülés 

az ELTE HÖK elnöksége 

és a kabinet tagjai 

2015. szeptember 23, 

október 7, október 21, 

november 4. 

ELTE HÖK Sajtó és 

Kommunikációs 

bizottsági ülés 

a bizottság tagjai 

2015. szeptember 10, 

28., október 1. 
ELTE Press egyeztetés Zima Richárd 

ELTE HÖK VEZETŐKÉPZŐ 

2015. július 6-10. között Balatonkenesén tartott vezetőképzőn a 

kommunikációs tisztségviselők számára tartottam szekciómunkát. A heti 

munkát három nagyobb egységre osztottuk fel. Az első részében a 

szekció résztvevőivel több fordulós csoportmunkában készítettünk egy 
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kommunikációs kampánykisokost, melynek célja, hogy a különböző 

kampányok előkészítésére legyen egy univerzálisan használható 

összefoglaló. A második részében a sajtós szekcióval együtt nagy fába 

vágtuk a fejszénket, egy speciális kommunikációs térképet kívántunk 

elkészíteni, ám idő híján befejezni nem tudtuk. Ettől függetlenül nagyon 

tartalmas és előre mutató vitát folytattak a szekció résztvevői. A 

harmadik részben a kríziskommunikáció volt a témakör, meghívott 

vendégünk dr. Jegyes-Tóth Kriszta, az ELTE kommunikációs igazgatója és 

Teslár Ákos, az ELTE Rektori Kabinet PR és Kommunikációs Irodájának mb. 

irodavezetője volt. Segítségükkel egy szituációs gyakorlaton keresztül 

néztük meg a krízis helyzetek kezelésének módszereit. 

A vezetőképzőn végzett munkával összességében elégedett 

vagyok, a szekció résztvevői rendkívül aktívan és nagy lelkesedéssel 

dolgoztak. Ígéretes és tehetséges részönkormányzati képviselőkkel volt 

szerencsém együtt dolgozni. Az azóta eltelt időszakban tapasztaltak is 

azt mutatják, hogy az ott megbeszélteket a mindennapokba is át tudjuk 

ültetni. 

ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

2015. augusztus 1-jén lezajlott az átadás-átvétel köztem, és 

Dömötör Tamás Albert korábbi közkapcsolati alelnök között. Minden 

szükséges dokumentumot és levelezést időben megkaptam. Már július 

folyamán több alkalommal egyeztettünk, operatív bizottsági tagként 

közreműködtem különböző projektek lebonyolításában pl. ELTE iránytű 

2015 szerkesztése, melyek nagy segítséget nyújtottak az átadás-átvételt 

követő munka megkezdésének. 

Ezúton szeretném megköszönni elődömnek a színvonalas 

munkáját, és a sok hasznos tanácsot, mellyel ellátott.  
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ONLINE FELÜLETEK 

Az átadás-átvételt követően első dolgom volt az EHÖK 

honlapjának frissítése az újonnan megválasztott kabinettagok fotóival és 

elérhetőségeivel. A honlapon ezt követően több apró módosítást 

végeztem, melyek elsődleges célja a tartalmak logikus és átlátható 

elrendezése volt. Emellett folyamatos tartalmakkal láttam el a főoldali 

hírfolyamot az EHÖK elnök, illetve a kabinettagok kérései alapján. 

Az EHÖK honlapján októberben indult az Érdeket képvisel, értéket 

képvisel című rovatunk, novemberben pedig a Határozatok Tárával 

bővült a tartalom. Utóbbi menüpont alatt elérhetővé és kereshetővé 

váltak 2015. szeptemberrel kezdődően az EHÖK küldöttgyűlése, 

elnöksége és a bizottságok által hozott határozatok. A menüpont 

létrehozásában Andicsku Ivett elnöki referens és Brucker Lajos Dániel 

informatikus volt nagy segítségemre. 

Az EHÖK Facebook oldalán főként a honlapra is felkerült, a 

hallgatók számára is kiemelt fontosságú hírek osztottam meg. A posztok 

megosztásában a következetesség és hitelesség jegyében törekedtem 

az időpont állandóságát tartani, és a lehető legnagyobb elérést 

produkálni. A következő időszakban több állandó Facebook rovat 

bevezetését is tervezzük a bizottsággal.  

A saját gyártású tartalmak mellett főként az együttműködő 

partnereink (ELTE Szolgáltató és Sportközpont, ELTE Innovációs Központ, 

HÖOK) tartalmait osztottam meg az oldalon változó mértékű sikerrel. 

Emellett teret biztosítottunk a kari/részönkormányzati/kollégiumi 

események megjelenésének, valamint az ELTE Online-on és az elte.hu-n 

található közérdeklősére számot tartó tartalmaknak. 

Határozott törekvésem volt, hogy a Facebook oldal minél 

nagyobb elérési számokat produkáljon, ennek érdekében igyekeztem 

minél több képi megjelenítést tartalmazó posztot készíteni. Az oldal 

analitikája alátámasztotta az előzetes várakozásaimat, jobban 
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teljesítettek a képekkel futó posztok, mint az egyszerű megosztások. A 

hallgatók felé való közeledésben is fontos szerepet játszottak a bizottsági 

selfie-k, melyeknek szintén magas, nagyságrendileg 4000-es elérése volt. 

Az egyetemünkre érkező elsőéves hallgatók tájékoztatása mindkét 

csatornán kiemelt szerepet játszott a félév eddig eltelt időszakában. 

BIZOTTSÁGI MUNKA 

A hivatalba lépesemet követően több alkalommal személyesen is 

egyeztettem a részönkormányzatok kommunikációs tisztségviselőivel. Az 

informális találkozókon azon féléves és éves projekteket beszéltük át, 

melyben kiemelten számítok a bizottság tagjainak munkájára. Ezeken a 

megbeszéléseken három témában ötleteltünk: angol nyelvű EHÖK 

honlap, brandépítés és sajtókapcsolatok. A projekteket a 

részönkormányzati tisztségviselők ötletei alapján, és az ő 

közreműködésükkel kívánom megvalósítani az év során. 

A félév első ülését szeptember 23-án tartottuk. Az aktualitások és a 

félévre várható nagyobb kampányok megbeszélése mellett a brand 

kérdőívet véglegesítettük, valamint a gólyabálok kommunikációjának 

alapjairól egyeztettünk. Megállapodtunk továbbá két projektnap 

időpontjában: október 11-én és november 14-én ülünk össze. Utóbbi 

alkalommal a főszerkesztőkkel együtt. 

Az október 7-i bizottsági ülésen több, kisebb módosítást 

elfogadtunk az ügyrendünket illetően, valamint a gólyabálok arculati 

kérdéseiről, illetve a brand kérdőívről való egyeztetést folytattuk. 

Az október 21-én tartott bizottsági ülésünkön folytattuk a korábban 

elkezdett egyeztetéseket a gólyabálok arculati kérdéseiről, emellett az 

ELTE Online kommunikációs csatornaként való használatának kérdéséről 

beszélgettünk. 

November 4-i ülésünkön ennek megfelelően Zima Richárd ELTE 

Press főszerkesztő volt segítségünkre ebben. Az ülésen emellett a 
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Karácsony Hőse kampányról, a tartandó projektnapról valamint a HÖOK 

vezetőképzőről egyeztettünk. 

Külön szeretnék foglalkozni a gólyabálok arculati kérdéseinek 

problémájával. A bizottsági ülésen felmerült az igény arra, hogy az 

eredetileg tervezett négy ELTE-s gólyabál néhány arculati elemében 

törekedhetnénk az egységességre, megjelenítve az intézményi 

egységet. Az eredeti elképzelés szerint a plakátok főbb arculati elemei 

egy nagy plakátra kerültek volna, és mindegyik plakáton külön-külön 

szerepelt volna egy közös elem. A dolog azonban rajtunk teljesen kívül 

álló okok miatt meghiúsult. A bizottsággal végül abban maradtunk, hogy 

az ötletet nem vetjük el véglegesen, a jövőben igyekszünk használni 

valamelyik kampányunkhoz. 

A vonatkozó időszakban a bizottság összetételében két változás 

történt: a TTK Hallgatói Önkormányzatának részéről Török Mátyás 

kapcsolódott be a munkába, míg a TÓK Hallgatói Önkormányzat 

képviseletében Ferencz Olivér lett a kommunikációs csapat tagja. 

A személyes találkozókon kívül az online és egyéb csatornákon 

keresztül folyamatos kapcsolatban vagyok a bizottság tagjaival. 

BRANDÉPÍTÉS 

A Sajtó és Kommunikációs Bizottság tagjaival közösen dolgoztuk ki 

a kialakítandó ELTE HÖK brand alapjául szolgáló kérdőív alapvetéseit. A 

kérdéssort több alkalommal egyeztettük, és szeptember 29-én küldtük ki 

a részönkormányzatok érdekképviselői számára. A kérdőív 

eredményeiből kiindulva szeretnénk kialakítani az ELTE HÖK brandjét, 

mellyel reményeink szerint minden ELTE-s hallgatói érdekképviselő a 

magáénak tud érezni majd. A kérdőívben az arculati elemek mellett az 

önkormányzat öndefiníciójával kapcsolatos kérdésekre várjuk a 

válaszokat és ötleteket. 

A bizottság által előre meghatározott célt (200 kitöltés) a 

kérdőívzárásig (2015. október 18.) nem tudtuk abszolválni, de így is egy 
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jelentősnek mondható adatmennyiséggel dolgozhattunk tovább, 

összesen 134 válasszal dolgozhattunk. A legtöbb kitöltő BTK HÖK-ös volt, 

de arányaiban a Bárczi HÖK képviselői voltak a legaktívabbak 

statisztikák lsd. 1. sz. melléklet). A kérdőív eredményeit a november 14-i, a 

sajtósokkal közösen megtartott projektnap keretében elemeztük, 

javaslatokat fogalmaztunk meg, és megvalósítandó ötleteket 

gyűjtöttünk. Az összeszedett ötleteket és eredményeket még a félév 

folyamán összesítjük.  

Ezúton szeretném a bizottság nevében is megköszönni 

mindenkinek, aki véleményével és ötletével segítette a munkánkat! 

ELTEFESZT 

Dömötör Tamás Alberttel részt vettünk az október 2-i ELTEfeszt 

megszervezésében és lebonyolításában. A Hallgatói Szolgáltató és 

Sportközpont megbízott vezetőjének, Agárdi Krisztinának a kérésére a 

szervezés utolsó fázisában kapcsolódtunk be. Ezen feladatok közül 

nekem a karok roll-upjainak grafikai előkészítése hárult, melyet az 

iránymutatásom szerint Zámbó Gergő készített el. A rendezvény 

helyszínén a teremfelelősök munkáját koordináltuk posztmanagerként, és 

igyekeztünk minden felmerülő problémát kellő rugalmassággal és 

kreativitással kezelni.  A főszervezők a rendezvényt követően 

elégedettségüket fejezték ki a munkánkkal kapcsolatban. 

ÉRDEKET KÉPVISEL, ÉRTÉKET KÉPVISEL 

Az ELTE Hallgatói Önkormányzat Facebook felületére szánt rovat 

sajnos a tervezetthez képest jelentős késésessel indult el. A rovattal 

elsősorban hosszú távú célkitűzéseket határoztuk meg, azt gondoljuk, 

hogy ennek révén a hallgatókhoz közelebb tudjuk hozni az 

érdekképviselőiket, és bemutathatunk olyan részönkormányzati HÖK-

ösöket, akik hasznos tagjai a hallgatói közéletnek. Reményeink szerint a 
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rovat által növelni tudjuk a választási kedvet, és erősítjük a 

részönkormányzati mellett az intézményi identitást. 

A honlapon külön fülön megjelenő rovatnak, melynek elkészítését 

köszönöm Brucker Lajos Dánielnek és Zámbó Gergőnek, már öt része 

volt, az eddigi visszajelzések nagyon pozitívak, a Facebook elérési 

statisztikái szerint is hétről hétre ez a legnépszerűbb poszt. 

KARÁCSONY HŐSE 

 A kampányt Dömötör Tamás Albert rendezvényekért felelős 

referenssel készítettük elő, követve az elmúlt évek jó hagyományát. Az 

arculat kialakítását teljes mértékben ő végezte, munkáját folyamatosan 

véleményeztem. Újdonság, hogy a jótékonysági gyűjtőakcióban ezúttal 

a kari pontok mellett a kollégiumokban is lehetőség lesz az ajándékok 

elhelyezésére, valamint a Cseppkő Gyermekotthon mellett az 

Igazgyöngy Alapítvány számára is továbbítjuk a beérkezett csomagokat. 

 A kampány szinte teljes mértékig az online felületeinken zajlik a 

részönkormányzati kommunikációsok aktív közre működésével. 

KOMMUNIKÁCIÓS PROJEKTNAP 

A kommunikációs tisztségviselőkkel október 11-én projektnapot 

tartottunk a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban. A közel ötórás munka 

során néhány tréninggyakorlat révén a csapatidentitást és a 

kooperációt fejlesztettük, de a fő hangsúly az EHÖK angol nyelvű 

honlapjának előkészítésén volt. A projektnap résztvevőivel különböző 

szempontok szerint folytattunk brainstormingot a tervezett honlapról. A 

páros – és kisebb csoportos munkák révén egy nagyon tartalmas és 

alaposan megvitatott vázat készítettünk el, mellyel a félév során, 

immáron a különböző szakterületi bizottságokkal együttműködve 

folytathatjuk a munkát. A projektnap a résztvevők visszajelzései alapján 

produktív és hasznos volt. 



 

 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

Elnöki és kabinetbeszámoló 2015. augusztus 1 – november 17.  
 

24 

HÖOK 

Október folyamán sikeres pályáztam a HÖOK Kommunikációs 

Műhely tagfelvételi felhívására, így Schmidt Bertalannal (BTK HÖK) mi 

képviseljük az ELTE-s hallgatókat a műhely munkájában. 

Eddig egy alkalommal ült össze a műhely, ahol az ismerkedés 

mellett műhelyt vezető Jóna Janka tartott bevezető előadást a tervekről, 

elképzelésekről és az együttműködés lehetőségeiről. Előadásában több 

alkalommal utalt az ELTE HÖK kommunikációs szisztémájára, mint egy jól 

működő és követendő példa. 

A műhelyt követően Jankától felkérést kaptam, hogy az ELTE-n 

működő rendszert mutassam be a HÖOK vezetőképző kommunikációs 

szekciójának. A felkérést örömmel vállaltam, és a Debreceni Egyetem, 

valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem prezentációja mellett a 

résztvevők az előadásom által megismerkedhettek az ELTE 

sajátosságaival. A bemutató mellett a szekción résztvevő ELTE HÖK-

ösökkel egyetemben aktívan működtem közre a kétnapos munkában. 
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KOMMUNIKÁCIÓS ALELNÖK BESZÁMOLÓJA 

1.SZ. MELLÉKLET 
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Sujtó Attila 

kommunikációs alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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KÜLÜGYI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. augusztus 26. 
Féléves tervek 

egyeztetés 
RK NI 

2015.szeptember 29. ELTE Feszt - meeting RK NI 

2015. szeptember 17, 

21, 28, 

Kitekintővel 

kapcsolatos 

egyeztetések 

RK NI 

RENDSZERES ÜLÉSEK 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. szeptember 14. Kabinet ülés EHÖK Kabinet 

2015. szeptember 17. EHKB ülés EHKB 

2015. szeptember 24. EHKB ülés (rendkívüli) EHKB 

2015. szeptember 30. EHÖK elnökségi ülés EHÖK elnökség 

2015. október 5. Kabinet ülés EHÖK Kabinet 

2015. október 8. EHKB ülés (rendkívüli) EHKB 

2015. november 9. Kabinet ülés EHÖK Kabinet 

2015. november 16. Kabinet ülés EHÖK Kabinet 

REKTORI KABINET NEMZETKÖZI IRODA  

Még a szemeszter megkezdése előtt egyeztettem a fél éves 

terveinkről és a jövőbeli együttműködésről az RK NI-vel.  

Az RK NI támogatásának köszönhetően lehetőségünk van Külügyi 

Kitekintő kiadványt létrehozni, melyet terveink szerint először a novemberi 

Külügyi Börzén fogunk kiosztani a hallgatóknak. A kari külügyes 

tisztségviselőkkel előkészítettük, megszerkesztettük a kiadvány 

nyersanyagát, ennek kapcsán folyamatosan egyeztettem Bélik 

Mártonnal az RK NI vezetővel.  
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Közösen előkészítettük az ELTE Feszt nemzetközi folyosójának 

program tervét. A rendezvényen előadást tartottam az Egyetemi 

Hallgatói Külügyi Bizottságról.  

EHKB 

2015.október 17-i EHKB ülésen egyeztettünk a részönkormányzati 

képviselőkkel a féléves ütemtervről és előkészítettük az EHKB 

ügyrendjének módosítását.2015.október 24-i egy rendkívüli EHKB ülésen 

megszavaztuk az ügyrend módosítást,  illetve pályázatot írtunk ki az 

Általános Operatív Bizottsági tag tisztségre. A kiírásra egy pályázat 

érkezett. 

2015.október 8-i ülésen megszavaztuk az új operatív bizottsági tagunkat 

Pop Hunor személyben. 

EHKB által elfogadott kiegészítő támogatás pontrendszerének 

módosító javaslatát továbbítottam az EHSZÖB-nek, melyet sikeresen 

integráltak az idei pályázat kiírásba. 

ESN ELTE 

2015. október 21-én megérkezett a bírósági végzés, mely szerint: 

" A bíróság elrendeli az ESN - Erasmus Hallgatók Hálózatának Egyesülete 

elnevezésű egyesületnek 01-02-0015953. sorszám alatt a civil 

szervezetek nyilvántartásba vételét." 

A kari főmentorok kérdésében arra az álláspontra jutottam, hogy 

szorgalmazzam azokat a karok, akik kivették alapszabályukból az említett 

tisztséget, ha lehetőség adódik, ezt építsék vissza szerveztük 

struktúrájába.  Az ESN ELTE alapszabálya nem tér ki arra, hogy az adott 

kari koordinátorokat ki nevezi ki, illetve milyen folyamat során kerülnek 

tisztségbe.  Véleményem szerint, a kari főmentorok kinevezése, 

delegálása a gyakorlatban hivatalos keretek között nem kivitelezhető, 

amíg nem szerepelnek a kari HÖK-ök alapszabályaiban. Nem tartom 

etikusnak, hogy egy különálló szervezet által meghatározott személy 
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kezeljen hivatalos kari hallgatói adatokat, emiatt is fontosnak tartom, 

hogy hivatalosan az adott kari HÖK részeként tevékenykedjenek, akiket 

természetesen a későbbiekben megalakult ESN ELTE-be lehet delegálni. 

EGYÉB 

 2015. október 17-26 között egy pekingi ifjúsági politikával 

kapcsolatos konferencián vettem részt, ahol Magyarországot, 

Egyetemünket képviseltem (International Youth Organization Forum & 

Beijing Sister City Youth Camp). 

A rendezvény főeseményén, 'main-forum'-on, a téma 'Youth and the 

Rule of Law' volt. Emellett különböző 'sub-forum'-ok is voltak, mint: 

'Construction of Legal System and City Governance', 'Youth Legalisation 

and Youth Policy', 'Youth Rights Protection and Crime Prevention'. 

 A hét nagymértékben elősegítette szakmai fejlődésemet 

nemzetközi ügyek terén.  Rengeteget tanulhattunk szervezők, és más 

résztvevő országok által nyújtott prezentációkból, illetve az egyéb 

kulturális programokon, de a legnagyobb fejlődését mégis a több 

nemzet képviselőivel való folyamatos kommunikáció adta.  

Úgy érzem, méltó módon képviseltem Magyarországot, és 

Egyetemünket. A rengeteg új szakmai kapcsolat kialakítása mellette, 

nagyon pozitív visszajelzés számomra, hogy a konferencia óta 

Németországból, Kambodzsából, és Etiópiából is megkerestek további 

együttműködés megteremtése végett, illetve tanulmányi ösztöndíj 

lehetőségekkel kapcsolatban.  

 

Bencsik Gergő 

külügyi alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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SZOCIÁLIS ALELNÖK BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. augusztus 3. 
Alaptámogatás 

pályázati kiírása 
 

2015. augusztus 09. 

Rendszeres szociális 

támogatás pályázati 

kiírása 

 

2015. augusztus 10. Egyeztetés Kiss Edina 

2015. szeptember 9. 
Egyeztetés az Oktatási 

Igazgatósággal 
Dr. Cseszregi Tamás 

2015. szeptember 9. EHSZÖB alakuló ülés Bizottsági tagok 

2015. szeptember 14-

20. 

Erasmus+ kiegészítő 

támogatás 
 

2015. szeptember 11. 
Egyeztetés az Oktatási 

Igazgatósággal 
Emmert Margit 

2015. szeptember 15. 
Egyeztetés az Oktatási 

Igazgatósággal 
Dr. Cseszregi Tamás 

2015. szeptember 22. 
Tanulmányi Bizottság 

ülése 
Bizottsági tagok 

2015. szeptember 24. 
Egyeztetés az Oktatási 

Igazgatósággal 
Dr. Cseszregi Tamás 

2015. szeptember 24. EHSZÖB ülés Bizottsági tagok 

2015. szeptember 25. 
Egyeztetés az SDA 

Informatikai Zrt-vel 

Bicsák Dániel, Győry 

Eszter Beatrix, Zaka 

Ferenc 

2015. szeptember 28. EHSZÖB ülés Bizottsági tagok 

2015. október 2. ELTEfeszt  

2015. október 6. EHSZÖB ülés Bizottsági tagok 

2015. október 16-18. HÖOK Küldöttgyűlés Hallgatói képviselők 

2015. november 2-11. 
Párhuzamos képzés 

kompenzációja 
EHSZÖB 

2015. november 2. 
Egyeztetés Földvári 

Ágnessel 
 

2015. november 3. 
Egyeztetés Emmert 

Margittal 
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2015. november 03. 
Tanulmányi Bizottság 

ülése 
Bizottsági tagok 

2015. november 04. 
Egyeztetés az Oktatási 

Igazgatósággal 

Dr. Cseszregi Tamás, 

Emmert Margit, Győry 

Eszter Beatrix 

2015. november 05. 
Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottság ülése 
 

2015. november 05-08. 
HÖOK őszi 

vezetőképző 
Hallgatói képviselők 

RENDSZERES ÜLÉSEK 

Minden hétfőn Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Minden szerdán EHÖK elnökségi ülés ELTE HÖK elnöksége 

Minden hétfőn 13:00-

15:00 
Ügyelés 

Kolozs Anikó, 

Meiszterics Bálint 

ALAPTÁMOGATÁS 

Az EHÖK vezetőképzőt követően előkészítettem az alaptámogatás 

pályázati kiírását, melyet előzetesen elküldtem a karok szociális 

elöljáróinak előzetes véleményezésre. A módosító javaslatokat 

beépítettem a kiírásba, ezt követően szavazta meg az EHSZÖB, így a 

pályázati kiírás augusztus 3-án felkerült az EHÖK honlapjára és 

megkezdtük a pályázati lehetőség hirdetését a hallgatók körében. A 

pályázati időszak augusztus 31-től és szeptember 13-ig volt 

meghatározva, ugyanakkor az augusztus 09-ig beérkezett pályázatok 

átnézése után nyilvánvaló vált, hogy a kérvények közel egynegyede 

hiányos, vagy nincs hozzá csatolva semmilyen dokumentum, így az 

EHSZÖB alakuló ülésén határozatot hozott hiánypótlási időszakról, amely 

során pótlásra szeptember 17-ig volt lehetősége a hallgatóknak. 

Az 1105 beérkező pályázat közül a csatolt dokumentumok alapján 

869 kérvény került elfogadásra, és 236-ot utasítottak el a bírálók, melyről 

a Bizottság szeptember 24-i ülésén hozott határozatot. A 869 elfogadott 

kérvény közül 822 hallgató bizonyult juttatásképesnek, vagyis először 

létesít hallgatói jogviszonyt az adott képzési szinten államilag támogatott 
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finanszírozási formában és a 8 kategória egyike érvényes rá. Így összesen 

55.426.950 Ft került kifizetésre ezen a jogcímen. 

Az utalási lista ellenőrzését elvégeztem, melynek során a Neptun kiírja, ha 

valamely hallgató adata hibás, ezen hallgatókat Neptun üzenet 

formájában értesítettem az adatok javításának szükségességéről és 

sürgősségéről, tekintve, hogy a HKR 97. § (9) bekezdése alapján a 

harmadik kifizetési kísérlet után a hallgató elveszti jogosultságát. 

RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 

Az EHÖK vezetőképző során valamennyi Kar képviselőjének 

részvételével kialakításra került az egységes támogatási rendszer 

igazolás- és pontrendszere. Ezt követően előkészítettem a pályázati 

kiírást, melyet elküldtem a karok képviselőinek véleményezésre, mely 

június második hetétől kezdődően augusztus elejéig tartott. Ez alatt az 

időszak alatt finomítottuk és pontosítottuk az igazolásrendszert. Az 

elkészült pályázati kiírást sajnos nem minden Kar tudta elfogadni, az 

akkor még tíz tagú Bizottságot tekintve 9 igen, 1 nem arányban lett 

megszavazva a pályázati kiírás, melyet augusztus 9-én kezdett el hirdetni 

a Bizottság. A Karokon különböző pályázati- illetve hiánypótlási időszakra 

vonatkozó határidők voltak feltüntetve, hogy egyik karon se ugyanakkor 

záruljon a pályázás, így elkerülve a rendszer túlterheltségét, és esetleges 

összeomlását. 

Az EHSZÖB alakuló ülése során megerősítő szavazást tartott a 

pályázati kiírást illetően, melyet 16 igen, 1 nem, és 2 tartózkodással 

újonnan elfogadott a Bizottság, így megerősítve az előző testület 

szavazását, és a pályázati kiírást. 

Ezt követően Bicsák Dániel elkészítette a pályázati űrlapot, melyet 

élesben tesztelhettek a szociális alelnökök, valamint elkészültek az egyes 

egyéncsoportok, hogy csak a jogosult hallgatók tudják kitölteni a 

kérvényt. Az Informatikai Karon adódott probléma az egyéncsoportot 

illetően, így ott meghosszabbításra került a pályázati időszak, valamint a 
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Bölcsészettudományi Karon volt még szükség a határidő kitolására. A 

másik hat karon zavartalanul lezajlott a pályázási, valamint a hiánypótlási 

időszak. 

Sajnos egyszer módosítanunk kellett a kérvénysablonon, miközben 

a pályázás már elindult, így értesítettem a hallgatókat, hogy adják le újra 

pályázatukat, így számukra létrehoztunk egy pótsablont. 

A kérvények véleményezésének folyamatában problémát 

jelentett az, hogy bár a kliensnek van egy funkciója, a dinamikus 

véleményezők beállítása - hogy minden bíráló csak a saját Karához 

tartozó kérvényeket lássa –, ez nem működött megfelelően, így 

valamennyi bíráló látta az összes beérkező kérvényt. Ezt a hibát 

továbbítottuk az illetékesek felé, s a hiánypótlási időszakra sikerült 

megoldani a problémát. 

Ezt követően készült el a pontszámítás, amelyről kiderült, hogy 

sajnos nem működik megfelelően, s mivel sürgősen megoldást kellett 

találnunk, egy személyes találkozó keretein belül beszéltünk az SDA 

Informatikai Zrt. képviselőivel, ahol a hiba felismerése után mihamarabb 

orvosolni tudtuk azt. 

A rendszeres szociális támogatás esetében az idei félévben a négy 

hónapra jutó keret összesen 477.183.400 Ft, ami egy hónapra számolva 

119.295.850 Ft. 

A ponthatár húzáshoz szükséges dokumentumot előkészítettem, 

majd eljuttattam az EHSZÖB tagjainak, így a Bizottság a szeptember 28-i 

ülésén elfogadta az előterjesztést, s határozatot hozott a rendszeres 

szociális támogatás ponthatáráról, melyet 25 pontban állapított meg.  

Az adatok alapján így a beérkezett 4327 pályázatból 1441 A 

kategóriás, 578 B kategóriás, és 1369 egyéb kategóriás hallgató 

pályázatát tudta elfogadni a Bizottság, és ítélte meg számukra az 

ösztöndíjat. Tehát 3388 hallgató részesült szociális támogatásban, ami a 

pályázók 78,3%-át jelenti. 
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Az egy pontért járó összeget 700 forintban állapította meg a 

Bizottság, így a legkisebb kiutalt összeg 17.500 Forint volt. 

Az utalási listákat elkészítettem és ellenőriztem a juttatásképesség-

ellenőrző segítségével, valamint értesítettem a Tanulmányi Hivatalokat 

arról, hogy a miniszteri ösztöndíjas hallgatók esetében a pénzügyi 

státuszokat át kell állítani, mivel a miniszteri ösztöndíjas státusz már 

kivezetésre került. 

Az Oktatási Igazgatóság Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő 

Rendszer Főosztályának munkatársai segítségével megtörtént a 

határozatok legenerálása. 

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz 59 fellebbezés érkezett be 

összesen a szociális támogatás esetében, ezeket újra átvizsgáltam és 

véleményeztem, meghívottként részt vettem a Bizottság ülésén. 

Beszámolóm elküldéséig hivatalos értesítés még nem érkezett az 

eredményeket illetően. 

A hallgatók számára az előző félévhez hasonlóan kiküldésre került 

egy kérdőív, melyben visszajelzéseket várunk a pályázóktól a tanulmányi 

rendszert, illetve az ösztöndíjrendszert illetően. Az eddigi válaszadók 

visszajelzései alapján a Neptun rendszere, illetve a kérvényhez való 

dokumentumok csatolásának lehetősége az előző félévekhez képest 

jobban működött, illetve számos fejlesztési igény is érkezett, melyekről 

folyik az egyeztetés többek között az Oktatási Igazgatósággal is. 

ERASMUS+ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS 

Az EHSZÖB szeptember 09-i alakuló ülésén kiírásra került az 

Erasmus+ kiegészítő támogatás pályázat a Külügyi Bizottság javaslatára 

az előző félévektől eltérően korábban, mivel a kiutazott hallgatók 

számára jelentős anyagi terhet jelent a kint tartózkodás finanszírozása az 

ösztöndíj megérkezéséig, így szerettük volna, hogy minél hamarabb 

kiutalásra kerülhessen a jogosult hallgatók számára a kiegészítő 

támogatás. A pályázati időszak szeptember 14-től 20-ig tartott, 
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ugyanakkor a jelentős mennyiségű hiánypótlásra szoruló pályázatra való 

tekintettel, illetve arra, hogy sajnálatos módon egy logikai ellenmondás 

szerepelt a kiírásban, az EHSZÖB a szeptember 28-i ülésén határozatot 

hozott hiánypótlási időszakról. A beérkezett 85 kérvényt véleményeztem,  

a javításra szorulókat visszaküldtem hiánypótlásra a hallgatóknak, melyre 

október 2-án, éjfélig volt lehetőségük.  

Ezt követően előkészítettem a ponthatár húzáshoz a 

dokumentumokat, s eljuttattam a Bizottság tagjainak. Az EHSZÖB az 

Erasmus+ kiegészítő támogatás esetében a ponthatárt 19 pontban, az 

egy pontért járó összeget pedig 2.200 forintban állapította meg. Így 65 

hallgató részesülhet a támogatásban, melyet kiutazását követően 

folyósítunk számukra. Az utalási listát elkészítettem, majd továbbítottam 

az Oktatási Igazgatóság részére, így a kiutazott hallgatók a többi 

ösztöndíjjal együtt kaphatták meg a megítélt támogatást. 

EGYEBEK 

Az elmúlt két hónapban folyamatosan kapcsolatot tartottam az 

Oktatási Igazgatóság munkatársaival, mind az ösztöndíjak, mind pedig a 

Hallgatói Követelményrendszerben történt változások okán előforduló 

kérdések, problémák esetén. 

A szeptember 9-én tartott alakuló ülésen az immáron húsz tagú 

Bizottság megerősítő szavazást tartott a már kiírt pályázatokról, illetve 

kiírta a Párhuzamos Képzés kompenzációja és a Közéleti ösztöndíj 

pályázatokat. Emellett több körös véleményezést követően 2015. 

október 06-i ülésén elfogadta ügyrendjét, melyet az Oktatásszervezési és 

Hallgatói Ügyek Bizottsága a december 02-i ülésén fog tárgyalni. A Kari 

Ösztöndíj Bizottságok elnökeinek kinevezése is megtörtént, így a Karokon 

is megalakulhattak a Bizottságok, és teljes jogkörrel bírálhatják az ISZTK 

keretbe tartozó ösztöndíjakat, valamint a rendkívüli szociális ösztöndíjat 

és a szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása ösztöndíjat.  
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A novemberi kifizetés alkalmával több jogcímen való utalás is 

meghiúsult, ezt egyes esetekben az okozta, hogy HKR-be ütközött volna 

ezen ösztöndíjak kifizetése, ezért nem kerültek berögzítésre, illetve az 

EHÖK közéleti ösztöndíj kifizetése is késett. A jövőben erre fokozottan 

ügyelni fogok, és a kancellári körlevélbe foglalt, a számfejtést megelőző 

két hétnél korábban juttatom el az illetékesek részére a megfelelő 

dokumentumokat. 

Folyamatban van a Kari Ösztöndíj Bizottságok ügyrendjének 

véleményezése, illetve igyekszem válaszolni a felmerülő kérdésekre a 

Hallgatói Követelményrendszer (HKR) Kari Különös részeinek módosítása 

kapcsán. 

Azon hallgatókat, akik esetében adathiány miatt meghiúsult a 

megítélt ösztöndíj kifizetése, értesítettem, valamint felhívtam figyelmüket 

a HKR vonatkozó pontjára, miszerint jogosultságukat a harmadik kifizetési 

kísérlet után elvesztik. 

Kaizinger Tamás Töhötöm és Dr. Vámosi Péter, a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciája elnökségi tagjainak felkérésére 

a HÖOK őszi vezetőképzőjén az ösztöndíjas szekcióban előadást 

tartottam az egyetemünkön működő ösztöndíjrendszerről. Illetve az 

ösztöndíjas szekció keretein belül igyekeztünk kidolgozni egy javaslatot az 

ösztöndíjreformmal kapcsolatban 

A részönkormányzatok által kért Neptun szerepköröket 

megigényeltem, emellett jelenleg is zajlik az engedélyezett IP címek és 

jogosultságok felülvizsgálata. 

Sajnos a rendszeres szociális támogatás hirdetésekor már nem volt 

elegendő idő a vizuális kitöltési útmutató elkészítésére illetve 

kommunikálására, erre sokkal nagyobb hangsúlyt fog fektetni a Bizottság 

a jövőben. A hallgatók számára kiküldött kérdőívre beérkezett 

válaszokat a szociális elöljárókkal egy szakterületi vezetőképző keretein 

belül fogjuk kiértékelni, és felülvizsgálni az igazolás-és pontrendszert. 
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Igyekeztem folyamatosan elérhető lenni a hallgatók, valamint a kari 

Hallgatói Önkormányzatok szociális elöljárói számára, hogy minden 

felmerülő problémát idejében orvosolhassunk, illetve hogy a lehető 

leghamarabb tájékoztassam őket az esetleges változásokról.  

Ezúton is szeretném megköszönni a bírálóknak a fáradságos 

munkát, melyet az elmúlt két hónapban végeztek. 

 

Lőrinczi Réka Gyöngyi 

szociális alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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TANULMÁNYI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. augusztus 6. Féléves Tervek Kiss Edina 

2015. október. 2. Elte Feszt  

2015. október 6. Egyeztetés Oktatási Igazgatóság 

2015. október 8. Egyeztetés Nagy Anett 

2015. október. 13. PPK Delegált képzés  

2015. október 17. 
TKK Pályaalkalmassági 

munkabizottság 
Bizottság tagjai 

2015. november 6 - 8. HÖOK Vezetőképző  

2015. november 3. 
Egyeztetés a 

Minőségügyi Irodával 

Kiss Edina, Az iroda 

munkatársai 

RENDSZERES ÜLÉSEK 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. szeptember 10. HJB Bizottság tagjai 

2015. szeptember 22. ELTE HÖK TB Bizottság tagjai 

2015. szeptember 23. OHÜB Bizottság tagjai 

2015. szeptember 24. HJB Bizottság tagjai 

2015. szeptember 25. EKB Bizottság tagjai 

2015. szeptember 25. OKT Bizottság tagjai 

2015. október 15. Fegyelmi Bizottság Bizottság tagjai 

2015. október 15. HJB Bizottság tagjai 

2015. október 20. 
Minőségfejlesztési 

Bizottság 
Bizottság tagjai 

2015. október 21. OHÜB Bizottság tagjai 

2015. október 22. OKT Bizottság tagjai 

2015. november 3. 
HÖK Tanulmányi 

Bizottság 
Bizottság tagjai 
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2015. november 15. PKK Operatív Bizottság Bizottság tagjai 

SZABÁLYZATI VÁLTOZÁSOK 

Véleményeztem a törvénymódosítások miatt megváltozó 

egyetemi szabályozás átalakítását, és az ezzel kapcsolatos 

előterjesztéseket. Jelenleg legrelevánsabb, még nem meghatározott 

kérdés az átsorolás szabályozása, több fórumon jeleztük, hogy a 

vizsgálandó súlyozott átlagok meghatározása komolyabb előkészítést 

igényel. Fontos kérdés még a szakdolgozatok kreditértékének változása, 

a tanévben diplomaszerzésre kötelezett már abszolvált hallgatók 

ügyeinek kezelése. Ezen felül egyeztettem az Oktási Igazgatósággal és a 

HÖK Tanárképzési referensével a tanulmányi ösztöndíjak szabályozásával 

kapcsolatban, és előkésztettem a HÖK TB számára egy levélszavazást a 

témában.  

TANULMÁNYI BIZOTTSÁGI MUNKA 

Egyeztettünk a félév teendőiről, sorba vettük a fontosabb 

feladatokat, mint a HKR módosítások véleményezését, és az 

ösztöndíjrendszer hibáinak vizsgálatát. Lőrinczi Réka is megjelent a 

megbeszélésen, hogy válaszolni tudjon a PKK-t érintő kérdésekre. Sikerült 

frissítenünk a bizottság ügyrendjét, és véleményeztük a jelenlegi OMHV 

rendszert, és a felmerült kérdéseket a tanulmányi ösztöndíjrendszerrel 

kapcsolatban, és megvitattuk a HÖOK Vezetőképzőjén Neptunról és 

OMHVról elhangzottakat.  

Továbbá javítottunk a belső kommunikációnkon, a szakterületi 

beszámolók, és releváns anyagok megosztásával.  

EGYETEMI BIZOTTSÁGOK 

 Az OKT ülésen felhívtam a bizottság figyelmét, hogy a 

Jegyzettámogatás alkalmas arra, hogy a jegyzetet készítő oktatót 
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közvetlenül támogassuk. Ezt az Oktatási igazgatóság később levélben 

megerősítette.  

 A Minőségfejlesztési Bizottság ülésén részt vettem az elsőéves 

hallgatókkal készített felmérés, és az OMHV kérdőívek elemzésének 

véleményezésében, ahol meghatároztuk azokat az alapelveket, amik 

segítségével hasznosítható anyaghoz tudunk jutni a beérkezet 

adatmennyiségből. Továbbá képviseltem az Önkormányzat álláspontját 

a beérkezett vélemények hasznosságáról, és jeleztem, hogy aktívan részt 

kívánunk venni a kérdőívek megújításában.  

MÁS MEGKERESÉSEK 

Szívesen vettem, hogy több részönkormányzatból is érkezett felém 

szabályzatokkal és oktatásszervezéssel kapcsolatos kérdések, ezen felül 

izgalmas volt részt venni a PPK Delegált képzésén, és a Tanárszakosok 

számára szervezett hallgatói fórumon, mint „szakmai” segítség, és 

információforrás.  

HIÁNYOSSÁGOK 

 A Szeptemberre összehívott Tanulmányi Bizottsági ülés hibásan lett 

összehívva, ezért csak informális megbeszélést tudtunk tartani.  Az 

ösztöndíjak kérdéséről a bizottság levélszavazás keretében szavazott, 

mert az őszi szünetig nem sikerült olyan időpontot találni, ahol a bizottság 

közel teljes létszámban össze tudott volna ülni. Ezen felül egy HJB ülésre 

helyettesítést kellett kérnem tanulmányi okok miatt.    

 

Nemes Balázs 

tanulmányi alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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TUDOMÁNYOS ALELNÖK BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. augusztus 1. Átvétel Tóth Rita 

2015. szeptember 9. 

Megbeszélés az 

Oktatásfejlesztési és 

Tehetséggondozási 

Iroda munkatársaival 

Kiss Edina, Dukay-

Szabó Szilvia, 

Domanovszky 

Dorottya 

2015. szeptember 10. 
Tehetséggondozási 

Tanács ülése 
TGT tagjai 

2015. szeptember 18. 

Tudományos és 

Tehetséggondozási 

Bizottság ülése 

TTB tagjai 

2015. szeptember 23. 

Megbeszélés a 

Tehetséggondozási 

Tanács utazási 

pályázatának Bíráló 

Bizottságával 

Horváth Ákos, Nagy 

Balázs, Dukay-Szabó 

Szilvia, Domanovszky 

Dorottya 

2015. október 2. ELTEFeszt ELTEFeszt szervezők 

2015. október 5. 

A Tehetséggondozási 

Tanács Utazási 

pályázatának bírálata 

Horváth Ákos, Nagy 

Balázs, Dukay-Szabó 

Szilvia, Domanovszky 

Dorottya 

2015. október 13. 

A Tehetséggondozási 

Tanács 

multidiszciplináris 

kutatásokat támogató 

pályázatának bírálata 

Orosz Éva, Szalay 

Péter, Wessely Anna, 

Faragó István, 

Domanovszky 

Dorottya 

2015. október 14. 

Tudományos és 

Tehetséggondozási 

Bizottság ülése 

TTB tagjai 

2015. október 20. 
„Erőszak kutatás” 

megbeszélés 

Gregor Anikó, Kiss 

Edina 

2015. október 22. 
Október 23-i 

megemlékezés 

A megemlékezés 

résztvevői 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. szeptember 7., Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 
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14., 28.; október 5., 

19., november 16. 

2015. szeptember 23. Elnökségi ülés ELTE EHÖK Elnökség 

2015. szeptember 8., 

15., 22., 29.; október 

13., 20., november 3., 

10., 17. 

Fogadó óra  

ELTE HÖK VEZETŐKÉPZŐ 

2015. július 6 – 10. között részt vettem az ELTE HÖK Balatonkenesén 

tartott Vezetőképzőjén, ahol Tóth Ritával közösen a tudományos szekció 

munkáját vezettem. A hétfői szekciómunka során a résztvevők 

megismerkedhettek egymással, majd ezt követően sor került az utóbbi 

években már hagyományossá vált „Tudományos teszt” kitöltésére. 

Utóbbi célja, hogy a kérdésekre adott válaszok átbeszélése révén a 

részönkormányzati képviselők átfogó képet kapjanak a hallgatói 

önkormányzatokban folyó tudományos érdekképviselet alapfogalmairól, 

valamint az aktuálisan futó főbb projektekről.  

A nap fő célkitűzése a 2015 tavaszán első alkalommal kiírt 

Tudományos Eredmények Alapján Adható Ösztöndíj pályázati kiírásának, 

illetve bírálati folyamatának felülvizsgálata volt. Az első pályázati ciklus 

tapasztalatainak levonása után, meghatároztuk a főbb problémákat, 

valamint a lehetséges megoldásokat. A szekció tagjai egyetértettek 

abban, hogy a „folyamatos” pályázás és a „folyamatos” bírálás helyett 

egy konkrét pályázati és hiánypótlási időszak, valamint két bírálati 

alkalom kijelölése szükséges. Ezekre lehetőség szerint az OTDK ülések 

lezárultát követően, de még a júniusi utalás lista végelegesítését 

megelőzően kell sort keríteni, hiszen így megelőzhetővé válik az előző 

pályázati kiírás legnagyobb hibája, nevezetesen, hogy a júniusban 

abszolváló hallgatóknak már nem tudtuk kiutalni a nekik járó ösztöndíjat.  

Ugyancsak egyetértés alakult ki a publikációkért járó pontok 

tekintetében arról, hogy a jövőben nem szükséges az első- és 

másodszerzők pontszámai közti differenciálás, lévén az egyes szerzők 
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szerepkörének meghatározása sok esetben nem lehetséges a bíráló 

bizottság tagjai számára. 

Szintén egyetértettünk abban, hogy az egyes eredményekért 

nyújtott korábbi támogatások igazolása a jövőben csak a kari 

részönkormányzatok által kerüljön igazolásra. Fontos továbbá ezen 

igazolás szükségességének aktív kommunikációja úgy a pályázók, mint a 

kari részönkormányzatok felelős tisztségviselői felé, mert az első pályázati 

időszakban a legtöbb hiánypótlásra visszaküldött pályázat ezen igazolás 

hiánya miatt bizonyult első körben elégtelennek. 

Átdolgozásra került az alkalmazott pontrendszer is. A „Versenyek” 

és a „Konferenciák” kategóriák összevonásra kerültek, így az új 

kategóriában már maximum 20 pontot szerezhetnek a pályázók. 

Különbséget tettünk továbbá a hazai, illetve a nemzetközi 

versenyek/konferenciák között a pontszámok tekintetében (5-10). 

Végezetül konszenzusra jutottunk abban, hogy a versenyrészvételért 

önmagában ne, csak az elért 1-3. helyezésért járjon pont a jövőben. 

Megvitatásra került annak kérdése is, hogy elfogadhatunk-e a 

bírálás során megjelentetés alatt álló publikációkról szóló igazolásokat. 

Két koncepció alakult ki ezen a téren. Egyrészt, hogy a jövőben csak már 

ténylegesen megjelent publikációkért járjon pont, másrészt pedig, hogy 

a pályázati kiírásban meghatározásra kerüljön egy időszak (pl. 2015. 

szeptember 1 – 2016. augusztus 31.), melyen belül megjelent és igazoltan 

megjelenő publikációk érhessenek pontot.  

Vitára bocsátottuk továbbá az OTDK különdíjak kérdését is. Eltérő 

álláspontok alakultak ki arról, hogy egy 1-3. helyezést, valamint különdíjat 

is elérő pályamunka esetében csak az egyik vagy mindkét alkategóriáért 

járjon-e pont a jövőben. 

Végezetül megegyeztünk abban, hogy a szekció tagjai által 

javasolt változtatások mellett, a két vitás pontot is az ELTE HÖK 

Tudományos és Tehetséggondozási Bizottsága elé tárom az őszi 

szemeszter folyamán, hogy ott véglegesíthessük a jövő évi pályázati 
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kiírást. Ugyancsak ezen jövőbeli ülés feladatkörébe utaltuk annak 

meghatározását, hogy a jövőben is pontonként kerüljön megállapításra 

a kiutalt ösztöndíj összege vagy térjünk át egy „sávos” módszerre. 

A szerdai szekciómunka során vendégünk volt Dukay-Szabó Szilvia, 

az Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Iroda vezetője, akivel 

produktív beszélgetést folytattunk az Iroda által gondozott projektekkel 

kapcsolatban. A szekciómunka hátralevő részében az egyes 

részönkormányzatok és szakkollégiumok képviselői ismertették saját 

tevékenységüket, így a résztvevőknek lehetősége nyílt megismerkedni a 

hasonló szakterületen dolgozó érdekképviselők munkájával, és a 

felmerülő problémákkal. 

A csütörtöki szekciómunka során az Év Tudományos Rendezvénye 

díj pályázati kiírásával foglalkoztunk. A 2014. évi bírálat során számos 

kritikus észrevétel érkezett a pályázati kiírással és a bírálat szubjektív 

mivoltával kapcsolatban, ezért szükségessé vált ezek tüzetes 

felülvizsgálata, valamint egy használható pontrendszer kidolgozása. A 

foglalkozás első részében ezért összegyűjtöttük mindazon szempontokat, 

melyek egy eredményes tudományos rendezvény ismérvei lehetnek, 

majd ezeket vetettük össze a korábbi pályázati kiírás értékelési 

szempontjaival. Ennek eredményeképpen három fő kategóriát 

határoztunk meg, melyek mentén a jövőbeni pontozás történhet. Első 

helyre került a rendezvény tudományos-szakmai minősége. Ennek 

keretén belül, a szekció résztvevőinek véleménye szerint olyan tényezők 

kerülhetnek vizsgáltra, mint az előadók szakmai elismertsége, a 

rendezvény inter-, illetve multidiszciplináris mivolta, valamint az esemény 

utólagos kritikai minősítése a különféle szakmai fórumokon. A 

tudományos minőséggel nagyrészt azonos súlyúnak ítéltük meg a 

rendezvény tehetséggondozásban betöltött szerepét. Ezen szempont 

mentén azt kívánjuk vizsgálni, mekkora volt a hallgatói részvétel egyrészt 

az előadók között, másrészről a szervezési munkálatokban. Ugyancsak 

ide soroltuk annak kérdését is, hogy biztosít-e lehetőséget a konferencia 
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további megjelenésre, például egy konferenciakötet formájában. 

Harmadik fő szempontként a szervezettség került meghatározásra. Ennek 

jegyében az esemény látogatottsága (mennyiségi és „minőségi” 

szempontból egyaránt), reklámja, valamint az utómunkálatok 

alapossága váltak a fő alkategóriákká.  

A szekció résztvevői egyetértettek abban, hogy a korábbi 

kiírásban szereplő „hagyományteremtési” szempont, mely előnyben 

részesíti a régóta szervezett konferenciákat, a jövőben ne képezze az 

értékelés részét. Egy évekre visszamenően rendszeresen megrendezett 

esemény minősége ugyanis törvényszerűen vissza kell, hogy köszönjön a 

többi értékelési szempontban is, további jutalmazása így felesleges és 

túlzott előnyhöz juttathatja azokat a feltörekvő rendezvényekkel 

szemben. 

A szekciómunka alatt három fő irányvonal mentén alakult ki vita. 

Egyrészt tisztázásra vár, hogy az „ELTE-s identitás” a jövőben értékelési 

szempont, vagy pályázati feltétel legyen. Másrészt el kell döntenünk, 

hogy egy adott tudományos rendezvény által betöltött ismeretterjesztő 

szerepkör jutalmazásra érdemes-e az új pályázati kiírásban. Végezetül az 

egyes szempontokra adható pontok mennyisége, valamint kiosztásuk 

pontos rendszere is maghatározásra vár. 

ÁLTALÁNOS TEVÉKENYSÉGEK 

2015. augusztus 1-én átvettem a tudomany@ehok.elte.hu e-mail 

cím kezelését. Emellett Tóth Rita leköszönő tudományos referenstől 

átvettem a 2015. tavaszi Tudományos Eredmények Alapján adható 

ösztöndíj elmaradt kifizetéseinek utalási listáját, mely pénzösszegek 

kifizetésére előreláthatólag októberben fog sor kerülni. 

2015. augusztus 11-én összegeztem a Vezetőképzőn a 

Tudományos szekció tagjai által megfogalmazott javaslatokat a 

Tudományos Eredmények Alapján Adható Ösztöndíj pályázati kiírását 

illetően és kidolgoztam a jövő évi pályázati kiírás első tervezetét. 
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2015. augusztus 28-án összegeztem a Tudományos szekció tagjai 

által megfogalmazott javaslatokat az Év Tudományos Rendezvénye díj 

pályázati kiírását illetően és kidolgoztam a 2015. évi pályázati kiírás első 

tervezetét, melyet szeptember elején véleményezésre továbbítottam a 

TTB tagjai felé. 

2015. augusztus 31-én elkészítettem a tudományos ügyek őszi 

féléves ütemtervét. 

2015. szeptember 15-én elkészítettem az ELTE HÖK Tudományos és 

Tehetséggondozási Bizottságának ügyrendjének módosítási javaslatait. A 

módosítások többsége az ELTE HÖK új Alapszabályában foglaltakkal való 

harmonizációból származott.  

2015. szeptember 18-án az ELTE HÖK Tudományos és 

Tehetséggondozási Bizottsága megtartotta első ülését az őszi 

szemeszterben. Az ülés fő témája a 2015. évi Év Tudományos 

Rendezvénye díj pályázati kiírásának véglegesítése volt. Ezen pályázati 

kiírás alapjait már a nyári vezetőképzőn lefektettük, és az ott elhangzó 

javaslatokat összegezve jómagam már korábban elkészítettem az új 

pályázati kiírás tervezetét. Ezt a tervezetet két héttel az ülést megelőzően 

véleményezésre továbbítottam a TTB tagjai felé is. A bizottság tagjai által 

részemre azóta elküldött, illetve az ülésen felmerült, további 

észrevételeket átbeszélve kidolgoztuk a végleges változatot. Mivel a vita 

hosszúra nyúlt, ülés közben többeknek távoznia kellett, így a jelenlévő 

mandátumok száma a határozatképességi küszöb alá süllyedt. Döntést 

ekkor tehát nem tudtunk hozni, szombaton azonban levélszavazást írtam 

ki ez ügyben. A bizottsági tagok 2015. 09. 25. éjfélig adhatták le 

szavazataikat. A Bizottság tagjai 8 igen és 1 nem szavazat mellett 

támogatták az új kiírást. 

Az ülésen ismertettem a Tudományos és Tehetséggondozási Iroda 

javaslatát arra vonatkozóan, hogy az Iroda Tehetséggondozási referense 

a jövőben szívesen megjelenne a Bizottság ülésein és támogatná annak 

munkáját. A TTB tagjai támogatták a javaslatot, hogy az ülésekre a 
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jövőben tanácskozási joggal meghívjuk az Iroda Tehetséggondozási 

referensét. 

A bizottsági ülés további részében átbeszéltük az általam javasolt 

ügyrendi módosításokat. Ezek többsége az új ELTE HÖK Alapszabállyal 

való harmonizációból fakad (nevek, rövidítések, szakbizottságok 

működése, feladatkörei). Egy jelentős tartalmi változtatást vetettem fel, 

nevezetesen a bizottság, valamint a tudományos alelnök munkáját 

támogató operatív bizottsági tagok kinevezésének lehetőségét, melyet 

a jelenlévő TTB tagok elfogadtak. 

Végezetül ismertettem a Bizottsággal az általam előirányzott 

ütemtervet, illetve a félév során előttünk álló feladatokat.  

2015. október 1-én kiírásra került a 2015. évi Év Tudományos 

Rendezvénye pályázat. Az érdeklődő hallgatói csoportoknak november 

8-ig van lehetőségük benyújtani pályázataikat e-mailen keresztül, a díjak 

kiosztására pedig az ELTE Szenátus decemberi ülésén fog sor kerülni. 

2015. október elején kiutalásra kerültek a Tudományos 

Eredmények Alapján adható ösztöndíj tavaszi pályázati ciklusában 

adminisztratív okokból elmaradt kifizetések. 

2015. október 9-én megszövegeztem az ELTE HÖK Tudományos és 

Tehetséggondozási Bizottság új ügyrendjét, melyet később 

véleményezésre továbbítottam a TTB tagjai felé. 

2015. október 14-én az ELTE HÖK Tudományos és 

Tehetséggondozási Bizottsága megtartotta második ülését az őszi 

szemeszterben. Az ülés fő témája a TTB új ügyrendjének véglegesítése 

volt. Az ülés időpontjának az én hibámból történt kései meghatározása 

miatt, a Bizottság határozatképtelen volt ez alkalommal, így az új 

ügyrendről való szavazást egy későbbi időpontra halasztottuk. 

2015. október 20-án Kiss Edina ELTE HÖK elnökkel közösen részt 

vettem egy megbeszélésen Gregor Anikóval a Lágymányosi campuson, 

aki tájékoztatott minket az egyetemen előforduló nemi erőszakot, illetve 
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megkülönböztetést vizsgáló kutatócsoport eddigi tevékenységéről és 

jövőbeni terveikről. 

KAPCSOLATTARTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELELŐS EGYETEMI 

SZERVEKKEL 

2015. szeptember 9-én Kiss Edina ELTE HÖK elnökkel közösen részt 

vettem egy megbeszélésen az Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási 

Iroda munkatársaival, Dukay-Szabó Szilviával és Domanovszky 

Dorottyával. A megbeszélésen kifejtették szándékukat a hallgatói 

tudományos érdekképviselettel való aktív együttműködésre és jelezték 

azon szándékukat, hogy a jövőben igyekeznek a részönkormányzatokkal 

is intenzívebb kommunikációt folytatni. Kérésükre összegyűjtöttem és 

rendelkezésükre bocsátottam a részönkormányzati tudományos 

tisztségviselők hivatali elérhetőségeit. Ugyancsak megállapodtunk 

abban, hogy a jövőben az ELTE HÖK közreműködik majd a 

Tehetséggondozási Tanács által a hallgatók számára kiírt pályázatok 

minél szélesebb körben való terjesztéséhez. Ennek megfelelően, Sujtó 

Attila ELTE HÖK kommunikációs alelnök szíves közreműködésével, a 

Tehetséggondozási Tanács pályázatainak elérhetősége felkerült az ELTE 

HÖK honlapjára a tudományos pályázatok menüponthoz. 

Az Iroda munkatársai emellett kifejtették, hogy természetesen ők is 

szívesen támogatnak bennünket, ha a segítségüket kérjük valamiben. 

Ezzel kapcsolatban elhangzott részükről egy újabb kérés, miszerint 

szeretnének részt venni az ELTE HÖK Tudományos és Tehetséggondozási 

Bizottságának ülésein, hogy ezen keresztül is közvetlenebb kapcsolatban 

legyenek a hallgatói tudományszervezést érintő problémákkal. 

Megállapodtunk abban, hogy ezt a javaslatot a TTB elé tárom a 

legközelebbi ülésen. 

2015. szeptember 10-én részt vettem a Tehetséggondozási Tanács 

ülésén, ahol megválasztottak az Egyetem hallgatói számára kiírt utazási 

pályázat háromfős Bíráló Bizottságába. Ez a pályázat különféle 
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konferenciákra, versenyekre való utazások támogatására nyújt 

lehetőséget. Az ülésen két fő téma került tárgyalásra. Elsőként az 

ELTEFeszt rendezvény volt terítéken, ahol idén helyet fog kapni egy 

tehetséggondozásról szóló blokk, mely három fő részből fog összetevődni 

(szakkollégiumok; tudományos diákkörök; tehetséggondozási formák – 

tutorálás, honorácior). Másodikként pedig egy középiskolásoknak szóló 

programról volt szó, melynek célja a középiskolások Egyetemünkre 

vonzása lenne. Ez tulajdonképpen egy érettségi előkészítőként került 

körvonalazásra, mely a Coosspace rendszeren keresztül működne és 

felsőbbéves hallgatók tartanák a kapcsolatot a középiskolás diákokkal. 

2015. szeptember 23-án délelőtt részt vettem egy megbeszélésen 

az ELTE BTK Múzem körúti 6-8-as épületében, ahol a Tehetséggondozási 

Tanács által kiírt utazási pályázat bíráló bizottságába megválasztott 

tagokkal, valamint a Tehetséggondozási és Oktatásfejlesztési Iroda 

munkatársaival meghatároztuk az őszi pályázati időszak bírálási 

időpontjait, valamint az ezen alkalmak előkészítéséhez szükséges 

lépéseket, valamint ezek menetrendjét. 

2015. október 2-án részt vettem az ELTEFeszt rendezvényen, ahol az 

A 336-os teremben megrendezésre kerülő, egyetemi 

tehetséggondozásról szóló előadások lebonyolításában segédkeztem. A 

rendezvényt követően röviden egyeztettem Orosz Éva rektorhelyettes 

asszonnyal a honorácior és tutorálás tehetséggondozási formák az 

Egyetem minden karára történő kiterjesztése ügyében és 

megállapodtunk abban, hogy a közeljövőben egy részletes 

megbeszélést is folytatunk majd ebben a kérdésben. 

2015. október 5-én részt vettem a Tehetséggondozási Tanács által 

kiírt utazási pályázat bíráló bizottságának első ülésén, ahol elbíráltuk az 

őszi szemeszter első pályázati ciklusa során beérkezett pályázatokat. 

2015. október 13-án részt vettem a Tehetséggondozási Tanács 

által kiírt multidiszciplináris kutatásokat ösztönző pályázatának bírálati 

ülésén, ahol elbíráltuk a beérkezett pályázatokat. 
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EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 

2015. július 30-án segédkeztem az ELTE HÖK Iroda kitakarításában. 

2015. augusztus 25-én ujjlenyomat alapú belépési engedélyt 

kaptam az ELTE HÖK Szerb utcai irodájába. 

2015. október 6-án segédkeztem az ELTE HÖK iroda 

átköltöztetésében. 

2015. október 22-én részt vettem az ELTE HÖK október 23-i 

megemlékezésén az Egyetemisták Parkjában. 

 

Lados Tamás 

tudományos alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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ELTE PRESS FŐSZERKESZTŐ BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. augusztus 6. Egyeztetés Kiss Edina 

2015. augusztus 27. 
Rovatvezetői 

egyeztetés 

Hajcsák Mária, Tóth 

Enikő 

2015. augusztus 31. 
ELTE Online év eleji 

egyeztetés 
Újságírók, rovatvezetők 

2015. szeptember 17. ELTEvízió megbeszélés 
ELTEvízióhoz 

jelentkezők 

2015. szeptember 30. 
Főszerkesztői 

megbeszélés 
Csernus Fanni 

2015. október 2. ELTEvízió projektnap ELTEvízió munkatársai 

2015. október 6. 
ELTEvízió projektvezető 

felkérés, egyeztetés 
Vörös E. Tamás 

2015. október 10. II. ELTE Press akadémia 
Egyetemi lapok 

munkatársai 

2015. október 15. 
Egyeztetés az ELTEvízió 

programstruktúrájáról 

Hajcsák Mária, Vörös 

E. Tamás 

2015. október 16-18. HÖOK közgyűlés  

2015. október 19. 

Egyeztetés az ELTE 

Online 

kampánystratégiájáról 

Hajcsák Mária, Vörös 

E. Tamás, Kelemen 

Ádám 

2015. október 21. 

Egyeztetés a rektori 

kabinet 

kommunikációs 

területével való 

együttműködésről 

Jegyes-Tóth Kriszta, 

Sujtó Attila 

2015. november 3. 
Egyeztetés a 

kancellárral  

Dr. Scheuer Gyula, Kiss 

Edina, Zaránd Péter, 

Zámbó Gergő 

2015. november 3-4. 
ELTE Kommunikációs 

műhely 

Az egyetem 

kommunikációval 

foglalkozó munkatársai 

2015. november 4. ELTE HÖK SKB ülés 
Kommunikációs 

bizottság 

2015. november 6-8. 
HÖOK őszi 

vezetőképző 
 

2015. november 9. 
ELTE Online kreatív 

vezető felkérés, 
Schmidt Bertalan 
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egyeztetés 

2015. november 11. 
Főszerkesztői 

megbeszélés 
Csernus Fanni 

2015. november 13. 
ELTE Online 

csapatépítő nap 

ELTE Online 

szerkesztőség 

2015. november 14. 
Kommunikációs-sajtós 

projektnap 

ELTE Press 

főszerkesztők, 

kommunikációs 

bizottság 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. augusztus 31; 

szeptember 10, 15, 22, 

29, október 6, 13, 20; 

november 3, 10., 17. 

Szerkesztőségi ülés 
ELTE Online 

rovatvezetők 

2015. szeptember 30; 

október 21. 
Elnökségi ülés ELTE HÖK elnökség 

2015. szeptember 14, 

21, 28., október 5, 12, 

19; november 2, 9, 16. 

Kabinetülés ELTE HÖK kabinet 

2015. szeptember 16, 

október 7; november 

16. 

ELTE Press 

szerkesztőségi 

megbeszélés 

Főszerkesztők 

ELTE PRESS 

Az ELTE Press szerkesztőség (azaz a részönkormányzati lapok 

főszerkesztői) az ELTE HÖK nyári vezetőképzőjén dolgozták ki a közös 

toborzókampány alapjait, illetve az ehhez kapcsolódó újságíróképzés 

főbb témaköreit. A képzéshez kapcsolódó toborzás sikeresen zárult 

szeptember 24-én, számos pozitív visszajelzés érkezett ezzel 

kapcsolatban. 

A képzést, azaz a második alkalommal megrendezésre kerülő ELTE 

Press Akadémiát október 10-én tartottuk az ÁJK egyik nagyelőadójában. 

Az Akadémián a tíz egyetemi hallgatói lap munkatársai vettek részt, az 

előadások a következő témakörökben kerültek megtartásra: tipográfia 

(Zámbó Gergő, Pesti Bölcsész Újság), gyakori helyesírási hibák (Szabó 

Mátyás, Kollázs), szervezeti felépítés (Elődi Fruzsina, Perspektíva), stilisztika, 
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műfaji ismeretek (Fazekas Márton, Látókör), projektmenedzsment (Szalóki 

Orsolya, BIT), brandépítés (Kálócz Adrienn, Jurátus), a tördelés alapjai 

(Saáry Ákos, Tétékás Nyúz). A szerkesztőműhelyt (Hajcsák Mária, ELTE 

Online) és a fotós-víziósműhelyt (Vörös E. Tamás, Palkó Márton, ELTE 

Online) az ELTE Online szerkesztőség munkatársai vezették, akik emellett 

a rendezvény lebonyolításában is segédkeztek. Az esemény teljes 

mértékben az ELTE Press szerkesztőség szervezésében valósult meg, több 

mint hatvan fő részvételével. A beérkezett írásos visszajelzések alapján a 

résztvevők döntő többsége hasznosnak tartotta az előadásokat. Az 

esemény utáni ELTE Press szerkesztőségi megbeszélésen a résztvevők 

egyöntetűen támogatták az akadémia félévenkénti megrendezésének 

gondolatát. Az elhangzott előadásokból onlájn kiadványt készítünk, a 

következő rendezvény előtt pedig onlájn igényfelmérést végzünk. 

Az egyeztetések során felmerül az igény az egységes ELTE-s 

hallgatói sajtóigazolványra, melynek elkészítése és felhasználási 

területeinek tisztázása folyamatban van. 

Létrehoztuk az ELTE Press levelezőlistáját is, hogy a tagok közti 

kommunikációt megkönnyítsük. 

A hallgatói lapok főszerkesztői tisztségei közül két helyen is személyi 

változás történt: a Tátkontúr élére Csernus Fanni, míg a Kollázs vezető 

pozíciójába Hajcsák Mária került. Az egyeztetések során az ő munkájukat 

tanácsokkal, ötletekkel igyekeztem segíteni. 

Az ELTE Press szerkesztőségi üléseken számba vettük egy egységes 

szponzorációs szerződés létrehozásának lehetőségét, melynek 

keretében egyes cégektől bizonyos reklámtevékenységért cserébe 

különböző médiaeszközöket szerezhetünk be. Ennek kidolgozása jelenleg 

is folyamatban van, az igények felmérése már megtörtént. 

A Pesti Bölcsész Újságban és az ELTE Online-on megjelenő 

hirdetésekhez kapcsolódó szerződések ügyintézésében segédkeztem. 

Részt vettem a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának közgyűlésén Pécsett. A közgyűlésen való részvétel 
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számos cikktémát indukált, a szerkesztőséggel számba vettük az országos 

hallgatói élet legfontosabb történéseit. Az őszi HÖOK vezetőképzőn a 

kommunikációs szekció munkájába kapcsolódtam be. 

Az ELTE Press szerkesztőségen belüli együttműködés 

szimbólumaként előreláthatólag már az őszi félévben megjelennek a 

hallgatói lapokban vendégírások, azaz egy-egy témában más lap 

munkatársa készít írást az adott újságba. 

Az ELTE Press szerkesztőséggel részt vettünk a Kommunikációs-

sajtós projektnapon, ahol az ELTE HÖK brandről szóló kérdőív 

kiértékelését végeztük. Bár a HÖK-brand nem tartozik szorosan az ELTE 

Press feladatai közé, a közös gondolkodás a témában hasznos 

tapasztalatot nyújtott. 

ELTE ONLINE 

Augusztus folyamán megalakult az új szerkesztőség, a frissen felkért 

rovatvezetők megkezdték munkájukat. A hónap leginkább az igények és 

elképzelések feltérképezésével, onlájn és személyes egyeztetésekkel telt. 

A szerkesztőség jelenlegi tagjai: Tóth Enikő (közéletrovat-vezető, BTK), 

Hajcsák Mária (kultúrarovat-vezető, ÁJK, KolHÖK), Schwéger Judit 

(tudományrovat-vezető, BTK), Palkó Márton (sportrovat-vezető, PPK), 

Kelemen Ádám (fotóskoordinátor, TTK), Vörös E. Tamás (ELTEvízió 

projektvezető, IK), Schmidt Bertalan (kreatív vezető, BTK). 

Szeptember folyamán véglegesítettük a napi hírszerkesztés 

beosztását és a szerkesztőségi ülések időpontjait, és meghatároztuk a 

pontos minőségi követelményeket az ELTE Online minden munkatársával 

szemben. A követelmények egyértelműsítését megkönnyítendő, 

végleges formát kapott a belső használatú „ELTE Online Kalauz” nevű 

dokumentum, melyben a technikai tudnivalók és az alapvető szakmai 

ismeretek egyaránt szerepelnek. 

Augusztus utolsó napján zajlott az „ELTE Online év eleji egyeztetés” 

című esemény, melyen a szerkesztőség szinte minden aktív tagja részt 
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vett. Ez az alkalom lehetőséget nyújtott arra, hogy a felmerült kérdéseket 

tisztázzuk és lefektessük az ELTE Online formai alapelveit – mindemellett a 

szerkesztőség tagjai megismerjék egymást. 

A szeptemberben lezajlott kampánynak köszönhetően az ELTE 

Online is számos új újságíróval és fotóssal gyarapodott, az ő 

„integrálásuk” jelenleg is folyamatban van. A hónapok óta nem működő 

ELTEvízió stábjába is többen jelentkeztek, az egyeztetések lezajlottak. Az 

ELTEfeszten megtartottuk az ELTEvízió projektnapot annak érdekében, 

hogy kiszűrjük a munkára nem alkalmas jelentkezőket, illetve, ami 

fontosabb, kialakítsuk az ELTEvízió végleges stábját. Ezek után, október 6-

án felkértem Vörös E. Tamást, hogy a továbbiakban ellássa az ELTEvízió 

projektvezetői feladatkörét. Az azóta eltelt időszakban Tamás kialakította 

a stáb új kommunikációs felületeit (Trello, Slack), illetve az ELTE Press 

akadémia víziósműhelyében vezette az ELTEvízió féléves programjának 

felvázolását célzó beszélgetést. Később több szerkesztőségi 

megbeszélést tartott, illetve próbaforgatásokat végeztek, ennek 

folyományaként a mai napon már több idei ELTEvízió adás is elérhető. A 

későbbiekben tervezünk tréningeket, projektnapokat rendezni a Vízió 

stábja számára a folyamatos megjelenés mellett. 

A rovatvezetők minden esetben felkeresték az illetékes hallgatói 

önkormányzatos tisztségviselőket, kifejezve együttműködési szándékukat 

az információk, események közzétételével kapcsolatban. Sajnos több 

helyről semmiféle visszajelzés sem érkezett. 

Az olvasottsági és elérési eredményeket folyamatosan 

monitorozzuk, hogy kiderüljön, milyen cikkek illetve témák kötik le 

leginkább az ELTE Online olvasóit. Ennek tanulságaként alakítjuk ki 

minden esetben a következő heti tematikát. Emellett a szerkesztőség 

elkészítette az ún. “Illusztrációigény” nevű dokumentumot, melyben 

meghatározzák, hogy milyen jellegű képanyag álljon az újságírók 

rendelkezésére a napi munka során. Emellett újraindítottuk az ELTE Online 

és az ELTEvízió rég elfeledett Instagram-fiókját is. Hogy a promóciós és 
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monitoring feladatok ne a szerkesztőség tagjait terheljék, kialakítottuk a 

„kreatív vezető” feladatkört, melynek betöltésére Schmidt Bertalant 

kértem fel. Bertalan felel a továbbiakban a statisztikák elkészítéséért, 

illetve az egyes médiacsatornák kihasználtságának növeléséért, a 

kampányok koordinálásáért. Egyelőre a kreatív csapat felállítása zajlik. A 

csapatban helyt kap majd szövegíró, grafikus, fotós illetve vágó is. 

Az ELTE Online weboldalának fejlesztése az igények és 

visszajelzések alapján folyamatosan zajlik. A munkát Radics Ottó (ÁJK) 

végzi. A fejlesztések nyomán a felület kihasználtsága növekszik, a 

változások hatását folyamatosan követjük a statisztikákban. 

Novemberben ELTE Online csapatépítő napot tartottunk, melyen a 

rovatvezetők tartottak szakmai előadásokat. Tóth Enikő a hírírásról, 

Hajcsák Mária a Wordpress felület használatáról, Schwéger Judit a képi 

elemek használatáról beszélt, Schmidt Bertalan interaktív előadást és 

workshopot tartott az ELTE Online PR lehetőségeiről, Vörös E. Tamás pedig 

tréningjellegű foglalkozást, illetve megbeszélést tartott az ELTEvízió 

munkatársainak. Jómagam stílusgyakorlat-műhelymunkát tartottam. Az 

esemény visszajelző lapjainak összesítése után kijelenthetem, hogy sikeres 

és hasznos rendezvényt tartottunk. 

Egy alkalommal részt vettem a Kommunikációs bizottság ülésén, 

ahol a projektnap mellett szóba került az ELTE Online „esemény” 

funkciójának használata is. A kommunikációval foglalkozó kollégák 

kérésére a felületet megnyitottuk, azóta már létre is hozták az első 

bejegyzéseket. A Kommunikációs-Sajtós projektnapon tájékoztattam 

őket a felület használatáról, illetve személyesen is részleteztem, hogyan 

juttathatnak el számunkra információkat. Hasonló okból kerestem fel 

Jegyes-Tóth Kriszta kommunikációs igazgató asszonyt is, mely egyeztetést 

követően érezhetően javult az információcsere a rektori kabinet és az 

ELTE Online szerkesztőség között. 

A Jegyes-Tóth Kriszta által szervezett Kommunikációs műhely, 

melyen az ELTE Online szerkesztőség tagjai közül Hajcsák Mária és Tóth 
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Enikő is részt vett velem együtt, kifejezetten hasznosnak bizonyult abból a 

szempontból, hogy az eddig csak névről ismert kari, illetve tagintézményi 

kommunikációval foglalkozó munkatársakkal személyesen is 

megismerkedhettünk, beszélgethettünk. Számos előremutató gondolat 

született, melyek nagyban megkönnyítenék a szervezeti egységek közötti 

kommunikációt, bízom benne, hogy ezek nagy része megvalósításra 

kerül a közeljövőben. 

Sajnálatos módon a közbeszerzési eljárás rugalmatlanságából 

adódóan előreláthatólag nem tudunk méltó kampányt létrehozni az ELTE 

Online létrehozásának tízedik évfordulójára, a lehetséges alternatívák (a 

lehető leghatékonyabb onlájn kampány) feltérképezésén a kreatív 

vezetővel közösen dolgozunk. 

Részt vettünk a legnépszerűbb egyetemi és kari rendezvényeken, 

melyekről írásos illetve képes beszámolót készítettünk. 

A munkára fordított idő jelentős részét kötötte le az ELTE 

Iskolaszövetkezettel kapcsolatos problémák és félreértések tisztázása, 

ám végül a velük való együttműködést egyelőre nem sikerült 

kialakítanunk.  

 

Zima Richárd  

ELTE Press főszerkesztő 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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ELNÖKI REFERENS BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. augusztus 11. 
Jövőbeli tervek 

Egyeztetése 
Kiss Edina 

2015. szeptember 08. Szerkesztés Kiss Edina 

2015. szeptember 08. Iskolaszövetkezet 
Nagy Gergely Gyula, 

Kiss Edina, Váry Dániel 

2015. szeptember 29. 
Határozatok tára 

kialakítása 
Sujtó Attila 

2015. október 2. ELTEfeszt - 

2015. november 11. 
Határozatok tára 

egyeztetés 
Kiss Edina 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. szeptember 14., 

21., 28., október 12., 

november 2., 16. 

Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. szeptember 9., 

16., 23., 30., október 

7.,14.,21., november 

4., 11. 

Elnökségi ülés ELTE EHÖK Elnökség 

FOLYAMATOS ÜGYEK 

A Hallgatói Önkormányzat vezetőképzőjének (július 6-10) a 

szervezésében folyamatosan kivettem a részemet. Kiss Edinával a féléves 

terveket egyeztettem tisztségembe lépésem után.  A dokumentumok 

megfelelő formázását és kinézetét elengedhetetlennek tartjuk ezért Kiss 

Edina a beszámolók és az ütemtervek egységes szerkesztésére tanított 

meg. Nagy Gergely Gyulával megbeszélésen vettem részt, ahol a 

Hallgatói Önkormányzat és az Iskolaszövetkezet között létrejövő 

szerződést tárgyaltuk. Sujtó Attilával kommunikációs alelnökkel a 

Határozatok tára kialakítását egyeztettem, ami már az EHÖK honlapon 
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elérhető. A határozatokat folyamatosan összegyűjtöm, szerkesztem és 

próbáljuk minél hamarabb elérhetővé tenni a honlapon. Az elnökségi 

ülésekről és a küldöttgyűlésről jegyzőkönyveket készítettem. A 

kabinetülésről pedig emlékeztető elkészítése volt a feladatom az elmúlt 

időszakban. A fogadóóráimat minden szerdán 12:00-14:00 között 

betartottam.  Az irodavezető Kolozs Anikó és az ügyviteli asszisztens 

Meiszterics Bálint munkáját folyamatosan segítem, hogy minél 

gördülékenyebben működjön az iroda. 

KAPCSOLATTARTÁS A SEGÍTŐKKEL 

A Host&Hostessekkel megfelelő kapcsolatot ápoltam. Az elmúlt 

időszakban az Europe Direct (EU Piknik, Kutatók éjszakája, Projekt 

hétvége) és a Rektori Kabinet (évnyitó előkészítése, ELTE évnyitó, 

Díszdoktoravató ünnepség) rendezvényire biztosítottunk segítőket.  

 

Andicsku Ivett 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS 

BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. szeptember 22. 
EHÖK Esélyegyenlőségi 

Bizottsági találkozó 

EHÖK Esélyegyenlőségi 

Bizottság tagjai 

2015. október 1., 22. 
ELTE Esélyegyenlőségi 

Bizottsági Ülés 

ELTE Esélyegyenlőségi 

Bizottság tagjai 

2015. november 5. 

EAIE ACCESS Group és 

az ELTE közös 

konferenciája 

Bartók Bálint 

2015. november 9. 
Fogyatékosügyi 

Központ megbeszélés 

EHÖK ESB tagjai, a 

Fogyatékosügyi 

Központ munkatársai 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. szeptember 14, 

21, október 12, 19. 
Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. október 21. 
EHÖK Esélyegyenlőségi 

Bizottsági Ülés 

EHÖK Esélyegyenlőségi 

Bizottság tagjai, EB 

megfelelő tagja 

EHÖK ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG MUNKÁJA 

Az elmúlt időszakban sajnos csak négy kabinetülésen állt 

módomban részt venni, azonban sikeresnek mondható az időszak abból 

a szempontból, hogy sikerült megejtenünk a félévben először az 

Esélyegyenlőségi Bizottsággal egy találkozót, melynek során egyeztettük 

a féléves ütemtervet, megkezdődött a munka a személyi segítők 

rendszerével kapcsolatosan, valamint megállapodtunk a szakterületi 

vezetőképzőnk legfőbb céljáról. Sajnos ezt az alkalmat nem nevezhetjük 

hivatalos bizottsági ülésnek, hiszen – ahogyan az engem ellenőrző EB tag 

tájékoztatott – szabálytalanul hívtam össze az ülést. Ennek megfelelően 

az elkövetkezőkben nagyobb figyelmet fogok fordítani a szabályosságra 
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e tekintetben, így az októberre tervezett ülésünket hivatalosan összehívni. 

Az októberi hónap során legalább egy ülés összehívása szükséges annak 

érdekében, hogy megalkothassuk az Esélyegyenlőségi Témahét 

programtervezetét, és így a rendezvényekért felelős referenssel 

együttműködve időpontot tűzhessünk ki a rendezvénynek. 

Az őszi szünet előtt, a korábbi alkalommal ellentétben már sikerült 

szabályosan ülést tartanunk, viszont mivel nem volt határozatképes a 

bizottság, így elsősorban az esélyegyenlőségi témahétről ötleteltünk. 

Ennek során felmerült egy javaslat, miszerint még ebben a félévben 

tartsunk egy témanapot, ami tulajdonképpen előkészítené a témahetet: 

kaphatnánk képet arról, hogy mennyire van igény ilyen jellegű 

programra, illetve egy témanapot követően a témahét sem lenne 

annyira ad hoc jellegű a hallgatók számára. Remélhetőleg sikerül 

megvalósítanunk az idő szűke ellenére. Mivel személyes véleményem 

szerint lassan haladunk a terveink és céljaink megvalósításával, 

mindenféleképpen szükségesnek tartom, hogy novemberben is 

összehívjam a bizottságot. 

ELTE ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG MUNKÁJA 

Részt vettem az ELTE Esélyegyenlőségi Bizottság első ülésén, ahol a 

fogyatékkal élő hallgatók számára elkülönített források 

hozzáférhetőségéről és felhasználhatóságáról beszéltünk. A Bizottság a 

lehető legrövidebb időn belül igyekszik döntést hozni ezekben a 

kérdésekben: jelenleg kidolgozás alatt áll azon tételek listája, melyekre 

az egyes források felhasználhatók, ez a Bizottság jóváhagyására vár, 

illetve szintén folyamatban van egy pályázati rendszer kidolgozása 

annak érdekében, hogy az egyes szervezeti egységek a lehető 

legigazságosabban és legegyszerűbben juthassanak hozzá a számukra 

szükséges összeghez. A következő ülésünket október 22-ére tervezzük, 

ahol remélhetőleg végleges döntés is születik ezekben a kérdésekben. 
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Ezt az ülést meg is tartottuk, ahol véglegesítettük, és elfogadtuk a 

korábban kidolgozott pályázati rendszert az említett összegek 

hozzáférhetőségét illetően. Sajnos az erre vonatkozó tételek listáját nem 

sikerült véglegesíteni. Ezen kívül szó esett arról, hogy a Bizottság szeretné 

az elbírálás után nyomon követni a pályázatok sorsát, hogy eljutott-e a 

megfelelő összeg a megfelelő helyre, mindezt a kancellárral való 

együttműködésben. Továbbá kiválasztottuk a bíráló testület tagjait az 

első pályázati időszakra, melynek én is tagja vagyok. November közepén 

érkezett a Bizottság felé egy kérés a Hallgatói Szolgáltató- és 

Sportközponttól, miszerint még ebben a hónapban legyen egy rendkívüli 

pályázati időszak annak érdekében, hogy ne csak a következő félévben, 

hanem hamarabb hozzáférhessenek a rászorulók a megfelelő 

támogatáshoz. Terv szerint a pályázati kiírást november 18-án tesszük 

közzé. Mindezek fényében december 1-én lesz a következő ülésünk. 

SZEMÉLYES BESZÁMOLÓ 

Októberben a Kortárs Segítők felvették az EHÖK-kel a kapcsolatot 

annak érdekében, hogy a személyi segítők rendszerén együttműködve 

dolgozzunk. Sajnos azóta nem sikerült őket elérnem, remélem ez 

mielőbb sikerülni fog és elkezdhetjük a közös munkát. 

Október 29-ével kezdődően egészen november 16-ig külföldön 

tartózkodtam, így sajnos sem a fent említett konferencián, sem a 

Fogyatékosügyi Központtal való megbeszélésen nem tudtam részt venni, 

azonban a konferenciára Bartók Bálntot, az EHÖK ESB BTK-s képviselőjét 

delegáltam, a megbeszélésre pedig az EHÖK ESB minden tagja hivatalos 

volt, ezért megkértem őket, hogy minél nagyobb számban jelenjenek 

meg. Tekintettel arra, hogy a beszámolóm írásáig még nem volt módom 

ülést tartani, ezekről az eseményekről még nem tudok beszámolni. 

 

Gregor Dóra 

esélyegyenlőségi referens 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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GAZDASÁGI ÉS PÁLYÁZATI 

ADMINISZTRÁCIÓÉRT FELELŐS REFERENS 

BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 18. 
Rektori Kulturális 

pályázatok előbírálása 

Csermák Attila, Oláh 

János 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 9, 16, 

23. 
Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. november 18. Elnökségi ülés ELTE EHÖK Elnökség 

GAZDASÁGI ADMINISZTRÁCIÓS TEVÉKENYSÉG 

Kiss Edina, az EHÖK elnöke 2015. október 21-én, az elnökségi ülésen 

nevezett ki ideiglenesen, a következő Küldöttgyűlésig a fenti tisztségre. Az 

elmúlt időszakban két fontosabb feladatom volt gazdasági 

adminisztráció területén. A nagyobb – és talán fontosabb – ezek közül a 

2014-es gazdasági év teljes lezárása analitikák terén, illetve az összegző 

táblázat eljuttatása a Gazdasági Bizottságnak. A munkát Váry Dániel 

gazdasági alelnök úrral teljes sikerként könyveltük el, a 

részönkormányzatok gazdasági tisztségviselői visszaigazolták, hogy az 

általam készített analitika összhangban áll a tavalyi év költéseivel, mind 

az EHÖK-irodában iktatott szerződéseket, mind az SAP-ban szereplő 

számokat tekintve.  

Második, kisebb, ám ugyanolyan fontos feladatom az idei költések 

nyomon követése volt, kiemelt tekintettel a gólyatáborok – idén kicsit 

bonyolult és szokatlan – adminisztrálása. Az idei költések pillanatnyilag 

október 15-i dátummal bezárólag közel száz százalékos 
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feldolgozottságnál állnak, egyes tételek vagy még iktatásra várnak, 

azonban az informatikai rendszerből már sikerült bevezetni őket az 

analitikába, vagy – a frissebb tételeknél – fordítva, a szerződéseket 

vettem kiinduló alapnak. Úgy gondolom, ezt a munkát folytatva 

decemberre teljes mértékben naprakész lehet az analitika. A GirLek 

rendszerét ismerve, használva az a határozott véleményem, hogy egy 

ilyen táblázat jobban átlátható, használható, mint az SAP-ban látható 

nyers tételek, így a részönkormányzatok gazdasági tisztségviselőinek 

nagy segítség lehet ennek használata. 

Egyúttal szeretném megköszönni a munkámhoz nyújtott 

folyamatos segítséget Kolozs Anikó irodavezetőnek, Meiszterics Bálint 

ügyviteli asszisztensnek és Váry Dánielnek, az EHÖK gazdasági 

alelnökének. 

PÁLYÁZATI ADMINISZTRÁCIÓ 

Első nagyobb munkám pályázati adminisztrációért felelős 

referensként a múlt héten véget ért Rektori Kulturális pályázatok formai 

ellenőrzése, az ehhez tartozó kapcsolattartás a pályázókkal, majd az 

elnökség munkáját megkönnyítő előbírálatok elkészítése volt. A pályázási 

időszakban sajnos hibáztam egyet, ami a Neptun-rendszer nem kellő 

minőségű ismeretéből adódott, ennek következményeképpen a 

hiánypótlási időszakot három nappal meghosszabbítottuk, ugyanakkor 

ez egyetlen pályázatot sem érintett hátrányosan, így a pályázók emiatt 

nem károsultak. A pályázási és hiánypótlási időszakban próbáltam a 

lehető legrövidebb időn belül választ találni a pályázók kérdéseire, 

problémáira, a formai hibás pályázatok elenyésző aránya ezt 

alátámasztja. A pályázati időszak lezárását követően a számok: 64 

pályázat érkezett, ebből mindössze 13 pályázatot utasítottunk el formai 

követelmények nem teljesülése miatt, amiből 5 pályázat 

„duplikációként” lett feltöltve, így nem is érdemes foglalkozni velük 

statisztikai szempontból. Voltak kisebb problémák, ezeket betudom az 
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első pályázati időszaknak, a rutintalanságnak, ám úgy gondolom, hogy 

tanultam a tapasztalatokból, és a következő pályázási időszak(ok) során 

a minimumra tudom szorítani ezeket a botlásokat. 

A területhez tartozó munkában szeretném megköszönni a kitartást 

és a segítséget Meiszterics Bálint ügyviteli asszisztensnek, Csermák Attila 

volt pályázatokért felelős referensnek és az ELTE KolHÖK Pályázati és 

tudományos referensnek, Oláh Jánosnak, az ELTE BTK HÖK Kulturális és 

Sport Bizottság elnökének és végül, de nem utolsó sorban Kiss Edinának, 

az ELTE HÖK elnökének. 

Kérem a tisztelt Küldöttgyűléstől beszámolóm elfogadását! 

 

Kőszegi Tamás 

Gazdasági és pályázati 

adminisztrációért felelős referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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INFORMATIKUS BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. augusztus 5. Átadás-átvétel Tabajdi Péter 

2015. augusztus 6. Féléves egyeztetés Kiss Edina 

2015. augusztus 27. 
EHÖK-ös gépek 

rendbetétele 
Bicsák Dániel 

2015. szeptember 22. 
TÓK HÖK-ös gépek 

rendbetétele 
Traumberger Zsófia 

2015. szeptember 30. IIG találkozó Tomcsányi Roland 

2015. október 7 – 8. Költözés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. október 7. PPK HÖK honlap Rebák Tamás 

2015. október 14. EHÖK Határozatok Tára Sujtó Attila 

2015. november 11. 
Bárczium Honlapjának 

megtervezése 

Strecskó Boglárka, 

Pogácsás Nóra 

2015. november 17. 
PPK HÖK honlap II. 

egyeztetés 
Rebák Tamás 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. szeptember 7, 

14, 28. 
Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. október 5. Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. november 2, 

9,16 
Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. szeptember 23. Elnökségi ülés ELTE EHÖK Elnökség 

 

Az eltelt időszakban az alábbiakat végeztem el, illetve az 

alábbiakban nyújtottam segítséget: 
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A nyári időszakban megtörtént az átadás-átvétel. Külön köszönöm 

Tabajdi Péternek a segítséget, aki megannyi kérdésemre válaszolt és 

azóta is nyugodtan fordulhatok hozzá, ha bármi problémám akad.  

NYÁR 

Az első hetekben a golyataborok.elte.hu oldalt kezeltem, így 

lezártam a jelentkezést, kiexportáltam a jelentkezőket, illetve esetleges 

módosításokat hajtottam végre a felületen. 

INFRASTRUKTÚRA  

A költözés miatt fel kellett mérni az új iroda informatikai 

infrastrukturális igényeit, ezeket összegyűjtöttem és továbbítottam. Sajnos 

nem minden végpont került a megfelelő helyére, illetve a WiFi elérés 

nem mindenhol biztosított, vagy gyenge a jel. Ezen problémákat 

továbbítottam a megfelelő személyek felé. A beszámoló leadásáig nem 

történt meg ezen igények teljesítése.  

HATÁROZATOK TÁRA 

Az ehok.elte.hu oldalon kialakításra került egy Határozatok Tára fül 

a Dokumentumokon belül, amely tartalmazza a küldöttgyűlési, 

elnökségi, bizottsági határozatokat. 

ÉRDEKET KÉPVISEL, ÉRTÉKET KÉPVISEL 

Az ehok.elte.hu oldalán kialakításra került egy Érdeket képvisel, 

értéket képvisel fül, amelyet hetente frissítve van. 

AFS RENDSZER 

Kialakítottam az EHÖK AFS rendszerének tervét, ahol a különböző 

jogosultsági szinteket hoztam létre. Ezekekre tett javaslataimat 

továbbítottam az EHÖK jelenlegi elnökének. 
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TRELLO   

Megterveztem és elkészítettem az EHÖK Kabinet számára a Trello 

projektmenedzselő rendszert. 

Megírtam a 2015/2016-es tanév első félévére vonatkozó 

informatikai ütemtervemet. 

A fentieken kívül a napi rutinfeladatokat elvégeztem: EHÖK-ös és 

részönkormányzati tisztségviselői címek adminisztrálása, felhasználók 

informálása, számítógépek karbantartása, SAP telepítés, operációs 

rendszer telepítés és egyéb informatikai problémák megoldása. Ezúton 

szeretném megköszönni az IIG munkatársainak az egyes problémákkal 

kapcsolatos gyors és hatékony közreműködését. 

 

Brucker Lajos Dániel 

informatikus 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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RENDEZVÉNYEKÉRT FELELŐS REFERENS 

BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. augusztus 26. Személyes egyeztetés Fekete Flóra 

2015. szeptember 3. Személyes egyeztetés Biró Boldizsár 

2015. szeptember 7. Személyes egyeztetés Nagy Gergely 

2015. szeptember 9. Személyes egyeztetés Tóth Márton 

2015. szeptember 9. Személyes egyeztetés Fazekas Áron 

2015. szeptember 9. Személyes egyeztetés Rózsás Eszter 

2015. október 21. ELTEfeszt értékelés Rekrutációs Bizottság 

2015. november 18. Educatio megbeszélés Rekrutációs Bizottság 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. szeptember 14, 

21. 
Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. szeptember 16. Gólyatábor értékelés 
Gólyatábor 

főszervezők 

2015. szeptember 16, 

23. 
Elnökségi ülés ELTE EHÖK Elnökség 

SZEMÉLYES EGYEZTETÉSEK 

Megválasztásomat követően elsődleges, legfontosabb 

lépésemnek a leendő bizottsági tagjaim, valamint az általuk képviselt 

részönkormányzatok munkájának megismerését tekintettem. Ennek 

megfelelően szerettem volna minél előbb tartani egy nyárvégi bizottsági 

ülést, azonban a fesztiválszezonnak és last minute nyaralásoknak 

köszönhetően, sajnos ez nem valósult meg. Orvosolandó a helyzetet, 

megkerestem az összes részönkormányzati rendezvényest egyesével, 

hogy személyesen is bemutatkozhassak, illetve beszélgessünk egy kicsit, 
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informális keretek között arról, hogy miként is zajlik náluk a hallgatói 

rendezvényszervezés, szerintük hogy kéne működnie a rendszernek, 

illetve, hogy én, mint az EHÖK rendezvényese miben tudom segíteni az ő 

munkájukat. 

Nagyon hasznosnak bizonyult a nyári vezetőképző rendezvényes 

szekciója, mert az ott történteknek köszönhetően, ezen beszélgetések 

mellőzték a felesleges udvariaskodást és direkt módon beszélhettünk a 

hallgatói rendezvényszervezés, amúgy nyilvánvaló problémáiról. Ezen 

találkozások alatti jegyzeteim alapján állítottam össze, hogy az őszi 

rendezvényes projektnapon mik azok a témák, amikről a bizottság tagjai 

hallani szeretnének, mik azok a területek, amiken úgy érzik, van hová 

fejlődniük.  

BIZOTTSÁGI ÜLÉS 

Sajnos nem csak a nyári informális ülést nem sikerült összehívnom, 

hanem a szeptemberi alakulót sem, mivel a bizottság tagjainak 

többsége rendkívül elfoglalt és nem tudtunk egy olyan időpontot sem 

találni, ami a bizottság többségének ideális lett volna. A helyzeten az 

sem javított, hogy a 9 részönkormányzat majdnem felénél volt, vagy épp 

folyamatba van változás, rendezvényes területen. Az ülésre tervezett 

napirendi pontokat igyekeztem összefoglalni egy levélben, amelyet a 

bizottság meg is kapott a rendezvényes levlistán. Ezekre érdemleges 

választ nem minden esetben kaptam, de remélem, hogy a további 

személyes ráhatás majd változtat a bizottság produktivitásán.  

Az ülésen a rendezvényes projektnap tematikájáról, a gólyabáli 

szezonról, a hallgatói igényfelmérésről és egy rendezvényes adatbázis 

összeállításáról beszéltünk volna. A következő, azaz az első ülésünket 

október közepére szeretném összehívni, reményeim szerint nagyobb 

sikerrel, mint a korábbiakat.  
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PROJEKTNAP 

Az október közepére tervezett projektnapunk nem került 

megrendezésre, ennek ellenére szeretném megemlíteni, mivel 

dolgoztam vele és később még mindenképp szeretnék foglalkozni a 

témával. A projektnap tematikáját a részönkormányzati 

rendezvényesekkel folytatott személyes egyeztetéseken hallottak 

alapján állítottam össze. A rendezvényes projektnap lényegében 

folytatja a vezetőképzőben megkezdett munkát, azonban még júliusban 

a társaság összerázása, valamint a valóságtól kicsit elrugaszkodott 

rendezvénytervekre irányuló brainstorming volt a középpontban, addig 

most a realitás talaján maradva, azon rendezvényeink előkészülete, 

amelyek tényleg meg is valósulhatnak, valamint a csapat szakterületi 

fejlődése a cél. 

Tervezett program: 

1. Mivel ismét nagyban változott a bizottság összetétele, a 

projektnapot rövid ismerkedéssel kezdjük, megalapozva a későbbi 

együttműködés sikerességét és a jó hangulatot. 

2. Miután összerázódott, összeszokott a társaság, rátérünk a 

nap második részére, amely a korábban elfogadott, összegyetemi 

rendezvényeink előkészítése. A csapat együtt fog dolgozni egész 

délután, a korábban elfogadott rendezvények listája alapján. Az 

előkészítés során igyekszünk kitérni a rendezvények kreatív és 

adminisztratív előkészítésére egyaránt. A projektnap végére szeretnék 

összeállítani egy ütemtervet a szemeszter rendezvényeire egy-egy 

melléklettel, ami a rendezvény konkrét részleteit tartalmazza. 

3. A nap harmadik részét képzi a szakterületi „okosítás”. Három 

részre osztanám ezt a programpontot. A témához tartozó előadók kiléte 

még nem végleges: 

• Rendezvények megrendelése az ELTE-n, közbeszerzés, 

szerződés 
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• Szponzoráció, együttműködés SBM-ekkel 

• A HÖK-ös rendezvényszervezés kérdései: névhasználat, 

bevétel, szervező személye és felelőssége. 

ELTEFESZT 2015 

Mivel a Hallgatói Szolgáltató-és Sportközpont személyzete erősen 

megfogyatkozott az utóbbi időben, Sujtó Attilával jelentkeztünk, hogy 

segítenénk az idei ELTEfeszt előkészületeiben és lebonyolításában.  

Első körben megkaptam feladatul a rendezvény összes 

helyszínéhez tartozó térkép elkészítését, amihez be kellett járnom a BTK 

campusának szinte minden épületét, mivel a segítségül kapott 

alaprajzok – melyek több ízben is hiányosak voltak – nem tartalmazták az 

ELTEfeszt alatt igénybe vett termek teremszámait. 

Részt vettem a rendezvény első eligazításán, ahol Sujtó Attilával 

egyetemben kijelöltek minket a főszervezők posztmanagernek, azaz a 

teremfelelősök főnökének.  

A rendezvény során rengeteg hiányosságot tapasztaltunk, 

amelyek az előkészületek – melynek sajnos nem voltunk részesei – során 

kiküszöbölhetőek lettek volna. Az alánk delegált teremfelelősök példás 

munkát végeztek. Rugalmasak voltak és minden felmerülő problémát – 

néhol a mi közbenjárásunkkal de – megoldottak. A főszervezők, Agárdi 

Kriszta és Csobota-Kis Árpád, több ízben is kifejezték felénk köszönetüket 

és egyértelműsítették, hogy nélkülünk nem sikerülhetett volna ez a 

rendezvény. Attilával jeleztük a szervezésben érintett több embernek is, 

hogy jövőre hathatósabba is részt vennénk az előkészületekben, 

elkerülvén az idei buktatókat.  

RENDEZVÉNYES ADATBÁZIS ÉS ESZKÖZTÁR 

Létrehoztam az ütemtervemben is szereplő táblázatot, melynek 

célja, hogy a benne található adatok megkönnyítsék egy-egy 

rendezvény szervezésének előkészületeit. 
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A táblázat három részből áll. Egy munkalapon gyűjtjük a 

helyszíneket, egyen a lehetséges fellépőket, - zenekarokat és egyéb 

előadókat egyaránt - egyre pedig a többi részönkormányzattal 

megosztható, kölcsönadható eszközöket, például mikrofonok vagy 

projektorok. 

A táblázat nem csupán egyszerű felsorolás, hanem minden 

szükséges adatot tartalmaz, ami befolyásolhatja egy rendezvény 

szervezését, illetve költségvetését. 

A hallgatói rendezvényszervezés nehézségei ellenére is mindenhol 

voltak korábban is ilyen-olyan, akár kisebb, akár nagyobb rendezvények, 

amiknek nyilván valamilyen helyszín otthont adott, és feltehetőleg 

valamilyen program vagy koncert is, még sem sikerült a rendezvényes 

bizottság tagjai közül kettőnél több embernek bármiféle használható 

információt beírni a táblázatba, és sajnos ők is csak 1-1 sorral járultak 

hozzá a rendezvényes „adatbázishoz”.  

EHÖK IRODA KÖLTÖZTETÉS 

Október 7-én költöztettük az EHÖK irodát néhány méterrel 

közelebb a Királyi Pál utcához, a Quaestura helyére. A kabinet jelentős 

részével együtt, kivettem a részem a lényegibb logisztikai feladatokból, 

amik közül szeretném kiemelt a tárgyalóból évekkel korábban – a Karrier 

Központnak – kölcsönadott két asztal hősies visszaszerzését.  

A költözést követően a fogadóórámon, illetve amikor bent vagyok 

az irodában, a bejáraton belépve jobbra, a korábbi IIG-s szobában 

vagyok megtalálható, amit Brucker Lajossal, Sujtó Attilával és Zima 

Richárddal osztok meg. 

HÖOK VEZETŐKÉPZŐ 

November elején részt vettem a Hallgatói Önkormányzatok 

Országos Konferenciájának őszi vezetőképzőjén, ahol nem meglepő 

módon a rendezvényes szekciót erősítettem jelenlétemmel.  
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A szekció főbb témái a következők voltak: intézményi brandépítés, 

rendezvények gazdasági háttere (egyesület/alapítvány alapítása), 

illetve tartottunk egy rövid feedbacket a HÖOK gólyatábori ajánlásáról. 

A szekciómunka első részét, amelyben körüljártuk, hogy kinél mik a 

működő modellek és hogy hogyan építsük a rendezvényeink brandjét 

sikeresen, rendkívül hasznosnak találtam, soha korábban ennyit nem 

jegyzeteltem HÖOK vezetőképzőn. A gazdasági rész sem lett volna rossz, 

de kicsit összecsapottnak tűnt és személy szerint úgy éreztem, hogy ez a 

téma túlnő a jelenlévők nagy részén és alapvetően nem is feltétlenül 

nekünk kéne ezzel foglalkozni. Persze tökéletesen tisztában vagyok vele, 

hogy ez mennyire naiv hozzáállás. 

KARÁCSONY HŐSE JÓTÉKONYSÁGI PROJEKT 

Idén is folytattunk a tavaly hagyományteremtő céllal megkezdett 

Karácsony Hőse jótékonysági projektet mellyel idén a Cseppkő 

Gyermekotthon mellett az Igazgyöngy alapítványt is szeretnénk 

támogatni. 

Sujtó Attila kommunikációs alelnökúrral készítettük elő az akció 

kampányát, mely beszámolóm írásakor el is startolt. 

 

ELTE MIKULÁS 

Három év után szerettem volna feltámasztani az összegyetemi 

ELTE-s bulik hagyományát, így október végén megkezdtem az idei ELTE 

Mikulás szervezésének előkészületeit.  

November folyamán folyamatosan egyeztettem a helyszínnel, a 

fellépőkkel, valamint a buli kiegészítő programjainak felelőseivel. 

A buli december 3-án kerül megrendezésre a Fogasházban, ahol 

Peter Jabin, a Tesco Disco és Hangácsi Marci gondoskodnak a 

hangulatról, emellett lesz karaoke, konzolos táncverseny valamint, a 

beerpong szövetség is képviselteti majd magát. 
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Az egyeztetések mind zökkenőmentesek voltak, az egyetlen 

problémát az ELTE-s névhasználat okozta, ami könnyen a rendezvény 

sikertelenségét is okozhatná (ELTE, mint húzóerő). Kiss Edina elnök 

asszonnyal dolgozunk egy olyan megoldáson, ami kielégítő lehet mind 

az egyetemvezetés, mind az EHÖK számára is.  

 

Dömötör Tamás Albert 

rendezvényekért felelős referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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SPORTÜGYI REFERENS BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. augusztus 18. GyógyMatek Gólyatábor BEAC munkatársai 

2015. augusztus. 26. IK Gólyatábor BEAC munkatársai 

2015. augusztus 28. PPK Gólyatábor BEAC munkatársai 

2015. szeptember 1. BTK Gólyatábor BEAC munkatársai 

2015. szeptember 3. TÓK Orientációs Nap BEAC munkatársai 

2015. szeptember 4. Erasmus Orientation Days - 

2015. szeptember 7-11. ELTE Sport7 BEAC munkatársai 

2015. szeptember 11. Sportképzés 

sportösztöndíjasok, 

részönkormányzati 

referensek, 

meghívott 

vendégek, BEAC 

2015. október 2. ELTEfeszt 

BEAC 

munkatársai, 

sportösztöndíjasok 

2015. október 6. 16.00 Sportbizottsági ülés 
Bizottsági tagok, 

EB 

2015. november 10. 

15.30 
Éjszakai Sport megbeszélés 

BEAC 

munkatársai, 

szakmai gyak. 

(PPK) 

sportösztöndíjas 

koordinátorok 

ÁLTALÁNOS 

Az augusztus 1-jei tisztségbe lépésemet megelőző hetekben 

megtörtént az átadás-átvétel az előző sportügyi referenssel 

együttműködésben. A júliusi vezetőképzőn a szekciómunkát is együtt 

koordináltuk, illetve a rektori sportpályáztok bírálásában is részt vettem 

már. 
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GÓLYATÁBOROK  

Augusztus elején a BEAC-cal elkezdtük előkészíteni a gólyatábori 

sportnapokat, illetve az orientációs napok sportnapjait. Augusztus 

második felében, illetve szeptember elején végigjártuk a gólyatáborokat, 

illetve részt vettünk az ÁJK és a TÓK által szervezett Orientáció Napokon 

is. A sportnapok zökkenőmentesen, sikerrel zajlottak. Táborspecifikus, 

hogy milyen jellegű volt a sportnap, de az aerobikos bemelegítés, a 

BEAC infoállomás, a funkcionális köredzés illetve a futsaltoborzás a 

legtöbb gólyatáborban jelen volt. A cheerleaderek is aktív szerepet 

vállaltak a sport megkedveltetésében, illetve nagyon nagy számban 

töltötték ki a gólyák a nyereményjátékot is.  

Az Orientációs Napok is sikerrel lezajlottak, ugyanolyan lelkesen 

sportoltak a gólyák, mint a gólyatáborokban. Az aerobikos bemelegítés 

és az infoállomás ezen a két karon is alapvető része volt a sportnapnak. 

ELTE SPORT7 

 Szeptember 7-11. között rendeztük meg az ELTE Sport7 nevű 

sportkampányunkat. Ebben az öt napban minden helyszínen ingyenesen 

lehetett részt venni az edzéseken, sportprogramokon. Nagyszámú 

érdeklődőt vonzott az esemény, amiben szerintem jelentős szerepet 

játszott a gólyatáborban, illetve kari és kollégiumi beiratkozáskor végzett 

sportnépszerűsítő munkánk. A sportösztöndíjas sportágak bővítésének 

létjogosultságát és szükségességét támasztja alá, hogy az idéntől 

bevezetett polefitness az egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó edzés 

volt és hatalmas rá a túljelentkezés. Az ingyenes edzések mellett a 

csapatsportágak szakosztályvezetői toborzókat is tartottak, ahol szintén 

magas volt a részvételi arány. Egyedül a csütörtöki nap jelentett egy kis 

visszaesést, hiszen a csarnok melletti tűzeset miatt a csarnok is 

használhatatlan volt késő délutántól. A SPORT7-tel kapcsolatban 

tervezünk tartani egy megbeszélést, hogy levonjuk a jövő évre a 

tanulságokat.  
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SPORTKÉPZÉS  

 Szeptember 11-én tartottuk a szokásos őszi sportképzést a 

sportösztöndíjasoknak és részönkormányzati referenseknek. Tekintetbe 

véve, hogy ebben az évben sok új sportösztöndíjas volt, illetve a 

részönkormányzati referensek körében is személyi változások történtek 

majdnem mindenhol, a képzés célja elsősorban az volt, hogy a 

résztvevők megismerjék az egyetemi sportélet prominens személyeit, 

képet kapjanak a sportélet működéséről, szervezéséről illetve két olyan 

volt sportösztöndíjas előadását hallgathatták meg, akik ma a BEAC 

munkatársai és a saját sportágukban kiemelkedő eredményeket értek el. 

Emellett az egymás megismerése és a csapatépítés is fontos részét 

képzete a délutánnak, hiszen ez ad jó alapot a hatékony közös 

munkához. A sportképzésen sokan vettek részt, és a visszajelzések is 

megerősítettek abban, hogy sikerült a programmal mind a régi, mind az 

új ösztöndíjasoknak és referenseknek „megfelelni” illetve sokan értékelték 

pozitívnak a csapatépítő számháborút is. 

EGYEBEK  

A hónap folyamán megszavaztuk a sportügyi bizottság első ülésének 

időpontját (október 6.) illetve a sportösztöndíjas koordinátorok elkezdték 

a sportösztöndíjas edzések/órák ellenőrzését. Emellett az ösztöndíjasok 

aktívan részt vettek az ELTE SPORT7 promotálásában és 

lebonyolításában, illetve az október 2-án megrendezésre kerülő ELTEFeszt 

lebonyolításában is részt vállalnak. 

ELTEFESZT 

Október 2-án került megrendezésre az ELTEfeszt, ahol BEAC 

standdal egész nap kint voltunk. Az információs pult mellett 

sporteszközöket is vittünk ki a helyszínre, amik nagy népszerűségnek 

örvendtek, főleg a trambulin. Itt segítőként részt vett jó néhány 
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sportösztöndíjas. A középiskolások közül sokan érdeklődtek már most az 

egyetem sportolási lehetőségeiről. 

SPORTBIZOTTSÁGI ÜLÉS 

Október 6-án 16.00 órai kezdettel megtartottuk első sportbizottsági 

ülésünket a BEAC Sportirodában. Két részönkormányzati képviselő 

kivételével teljes létszámban jelen voltunk. A két kimentését kérő 

bizottsági tagot helyettesítették. Az ülés első fele a részönkormányzati 

beszámolókról illetve az ELTE HÖK sportügyi referens beszámolójáról szólt. 

Emellett értékeltük az elmúlt két hónap történéseit, és a tanévkezdő 

sportkampányt. A beszámolók alapján úgy látom, hogy mindegyik 

részönkormányzatnak vannak tervei a félévre, illetve a sportélet 

fellendítésére, emellett közös, összegyetemi programok is kilátásban 

vannak. Továbbá az ülésen már szó esett az őszi félév egyik 

legnépszerűbb sportrendezvényéről az Éjszakai Sportról is, melynek 

szervezésében a részönkormányzati referensek is aktívan közreműködnek 

majd remélhetőleg. 

ÉJSZAKAI SPORT 2015 

A szorgalmi időszak lezárásaként már több éve megrendezésre 

kerül az Éjszakai Sportnap a BEAC sporttelepén, a szorgalmi időszak 

utolsó napján. Idén december 11-én, pénteken lesz. A november és még 

a december első fele is ennek szervezésével telik. A rendezvényen 

csapat- és egyéni sportágakban is kipróbálhatják magukat a kilátogató 

hallgatók. Ez a rendezvény egyaránt igényli a sportösztöndíjasok, a 

sportbizottsági tagok és PPK-n szakmai gyakorlatot végző hallgatók 

közreműködését. Emellett a promotálásban a kommunikációs bizottság 

és is fontos szerepet tölt be, az ELTE Online pedig a rendezvény 

dokumentálásáért felel. Az anyagi forrást főként pályázatok útján tudjuk 

biztosítani. 
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REKTORI SPORTPÁLYÁZAT 

November hónap folyamán ellenőriztük a rektori sportpályázat 

leírását, így hamarosan kiírásra kerülhet.  

Móczik Alexandra 

sportügyi Referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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TANÁRKÉPZÉSI REFERENS BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. augusztus 11. Megbeszélés Kiss Edina 

2015. augusztus 14.  

– 2015. szeptember 3. 

Tanári Napok 

előkészületei, 

szervezése 

Tanári Napok szervezői 

2015. augusztus 28. 
Tanárképzési Bizottság 

ülés 

Lukács Cintia, Sudár 

Mariann, Zatkó Nikoletta 

2015. augusztus 31.  
Tanári Napok szervezői 

eligazítás 
Tanári Napok szervezői 

2015. szeptember 3. Tanáris évnyitó  

2015. szeptember 4-6.  Tanári Napok - Bodajk Tanári Napok résztvevői 

2015. szeptember 21.  TKK megbeszélés TKK munkatársai 

2015. szeptember 25.  
Tanárképzési Bizottság 

ülés 

Haralyi Márton, Lukács 

Cintia, Oláh Zsolt, Sudár 

Mariann, Zágonyi Beáta, 

Zatkó Nikoletta 

2015. október 2. ELTEfest  

2015. október 5.  ELTE Szenátus ELTE Szenátus tagjai 

2015. október 8. 
Tanulmányi Ösztöndíj - 

megbeszélés 
Nemes Balázs 

2015. október 12. 

Műhelymegbeszélés a 

rövid szaktárgyi 

gyakorlatról 

BTK, IK, PPK, TTK és a 

gyakorlóiskolák képviselői, a 

TKK munkatársai, a TKB 

tagjai 

2015. október 13. Megbeszélés Sztilkovics Zorka 

2015. október 16. Megbeszélés Hoksza Zsolt 

2015. október 16. MRK PB Pedagógusképzési Bizottság 
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(Magyar Rektori 

Konferencia 

Pedagógusképzési 

Bizottság) 

megjelent tagjai 

2015. október 19. TKK egyeztetés Dr. Károly Krisztina  

2015. október 21. Megbeszélés Zák András 

2015. október 22.  
Tanárképzési Bizottság 

ülés 

Haralyi Márton, Nemes 

Balázs, Oláh Zsolt, Sudár 

Mariann, Zatkó Nikoletta 

2015. november 6.  Egyeztető Testület az Egyeztető Testület tagjai 

2015. november 6-8. HÖOK vezetőképző  

2015. november 10.  Megbeszélés Nemes Balázs 

2015. november 11. TKK megbeszélés a Munkacsoport tagjai 

2015. november 12.  
Tanárszakos Hallgatói 

Fórum 
 

2015. november 16. 

TTT (Tanárképzési – és 

Tanártovábbképzési 

Tanácsa) 

TTT tagjai 

RENDSZERES ÜLÉSEK 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. szeptember 7, 14, 

28, október 5, 12, 19, 

november 16. 

Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2015. szeptember 14, 

21, 28, október 5, 19. 

november 9, 16. 

Fogadóóra  

2015. szeptember 30, 

október 21. 
EHÖK Elnökségi EHÖK Elnökség 
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ÁLTALÁNOS TEENDŐK 

Az elmúlt időszakban az EHÖK életében is változások történtek, így 

az eddig ellátott általános teendők köre bővült, (a levelek 

megválaszolása, Tanárképzési Bizottság koordinálása, TKK-val való 

egyeztetés, üléseken való részvétel mellett) heti rendszerességgel 

megtartottam fogadóóráimat is (egy-két előre jelzett kivételtől 

eltekintve), a hallgatói megkeresésekre naponta válaszoltam. 

Fontosnak tartom, hogy a tanárképzésben érintett karok elnökei is 

teljesen átlássák annak aktuális helyzetét, ezért igyekszem találkozni a 

négy érintett kar HÖK elnökével, hogy meghallgathassam álláspontjukat 

az egyes kérdésekben.  

TANÁRKÉPZÉSI BIZOTTSÁG 

Szeptember folyamán több személyi változás is történt a Bizottság 

életében. A BTK HÖK új tanárképzési referense Lukács Cintia lett, Zágonyi 

Beáta munkáját pedig Oláh Zsolt folytatja. Ez maga után vonta, hogy 

több, tanárképzésben érintett TKK-s Munkacsoportban és a TTT-ben is 

módosítani kell a delegáltságokat. 

Az elmúlt időszakban a Bizottsággal több ülést is tartottunk. 

Témánk főként a rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat menetének 

kidolgozásához kötődő dokumentum véleményezésé volt, mindemellett 

igyekeztünk ötletekkel előállni, hogyan lehetséges minél 

hallgatóbarátabb megoldást találni a gyakorlat lefolytatására.  

Az október 15-i ülés elmaradt, de következőn elkezdtük 

megtárgyalni a tanulmányi ösztöndíj „tanáris igényekhez” való igazítását. 

Szintén megbeszélésre kerültek az esetleges HKR módosítási javaslatok. 

A Bizottság a 2015. szeptember 28-ai ülésén elfogadta ügyrendjét, 

melyhez a Küldöttgyűlés támogatását is kérem.  

Továbbá a félév menete is körvonalazódott számunkra. 
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TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT 

A Tanárképző Központtal továbbra is szinte napi kapcsolatban 

állok, és kölcsönösen igyekszünk egymás munkáját segíteni. 

Az utóbbi időszak ebből a szempontból elég termékenynek 

bizonyult. Legalább havi rendszerességgel részt veszek (és a jövőben is 

igyekszem jelen lenni) az egyeztető megbeszéléseken, ezáltal is segítve a 

hatékony információcserét. Ennek részeként folyamatosan 

véleményezzük (a Tanárképzési Bizottsággal karöltve) a tanárképzés 

jövőjét érintő anyagokat. 

A TKK segítségével sikerült az évfolyamos bontásban létrehozni a 

levelezőlistákat, így lehetőség nyílt minden tanárszakos hallgatót 

egységesen informálni az őket érintő változásokról és információkról. Az 

első levelek már elküldésre is kerültek, melyben tájékoztattam a 

hallgatókat a HÖK-ös tanárképzési referensek elérhetőségeiről, valamint 

a Hallgatói Fórumról. 

A tanáris évnyitón az érintett karok vezetői mellett nekem is 

lehetőségem volt a felvételt nyert hallgatók köszöntésére, valamint több 

hallgatótársammal segédkeztünk annak lebonyolításában. 

RÖVID SZAKTÁRGYI TANÍTÁSI GYAKORLAT 

Ahogy a beszámoló többi részéből is kiderült, az elmúlt időszakban 

rengeteget foglalkoztam és foglalkoztunk a TKB-val (Tanárképzési 

Bizottság) a rövid szaktárgyi gyakorlat véleményezésével, melynek során 

fő célunk a hallgatói érdekek szem előtt tartása volt. A több mint féléves 

megbeszélés-sorozat eredményeként a legutóbbi alkalommal már 

körvonalazódott az egész gyakorlat menete.  Igyekeztem minden kar 

érdekeit figyelembe venni és képviselni, így minden egyes 

részönkormányzati tanárképzéssel foglalkozó tisztségviselőjét megkértem, 

hogy karon belül, egy kisebb csoporttal véleményezzék a javaslatokat, 

így sikerült kialakítani az egységes hallgatói álláspontot, melyet képviselni 

és érvényesíteni tudtunk a legutóbb. Ezúton is szeretném megköszönni a 
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tanárképzési referensek és a TTK HÖK tanárképzési szakterületi 

koordinátorának aktivitását és lelkes segítségét! 

TANÁRI- ÉS TANÁRTOVÁBBKÉPZÉSI TANÁCS 

Az ülés fő témája a már többször említett rövid szaktárgyi tanítási 

gyakorlat menetének és technikai megvalósításának elfogadása volt. 

Végső soron sikeresek voltunk, az általunk képviselt hallgatói álláspontot 

meg tudtuk őrizni, és végül egy olyan koncepció született, amely a 

lehető legelőnyösebb a hallgatók számára. Az ülésen szó esett az ELTE 

Radnóti Miklós Gyakorlóiskola egy új vezetőtanárának kinevezéséről, 

illetve az ELTE BGGyK által előterjesztett osztatlan tanárképzésbeli szak 

tantervének véleményezésére.  

Az ülés egy másik fontos pontja volt, hogy a TKK ígéretet tett a 

szakfelelősök és (általunk) a hallgatók tájékoztatására az Egyetem 

álláspontjáról a szakképzettség-választás feltételeivel 

kapcsolatban. 

EGYEZTETŐ TESTÜLET 

A tanárképzés egyik legfontosabb (főként gazdasági kérdésekkel 

foglalkozó) testülete – ahol szintén tanácskozási joggal vettem részt - az 

elmúlt időszakban egy alkalommal ülésezett. Több fontos pontról is 

döntés született. Elsőként a Perjés István távozását követően a Testület 

rangsort állíthatott a TKK főigazgató-helyettesi címére pályázok között 

rektor úr számára, aki a végleges döntést meg fogja hozni. Horváth H. 

Attilát és Homonnay Zoltánt egyaránt a Testület tagjainak fele 

támogatta.  

Az ülés második felén sajnos nem tudtam részt venni. 

TANÁRI NAPOK 

A teljes augusztust és szeptember első felét a Tanári Napok 

szervezése töltötte ki, melyből a tervezettnél jobban kivettem a részemet. 
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Az utolsó fázisban folyamatosan jelen voltam a főszervezők mellett, 

segítettem munkájukat.  

A tábor ideje alatt több szerepet láttam el: a mentorok 

koordinálása mellett az első nap csapatot vezettem, mivel a BTK részéről 

nem volt jelen oktató, így előadást tartottam, majd tanárképzési 

referensként is bemutatkoztam. A szeptember 4-6.-ig tartó rendezvény 

sikeresen, zökkenőmentesen zajlott, a visszajelzések alapján az 

elsőévesek jó élményekkel távoztak a programokról.  

Szeretnék köszönetet mondani a főszervezőknek: Lukács 

Mártonnak és Zatkó Nikolettának, a közalkalmazott főszervezőnknek, 

Csutka Boglárkának és a programfelelősünknek, Sudár Mariannak, 

valamint a tábor valamennyi szervezőjének és mentorának, hiszen 

nélkülük nem sikerült volna ilyen színvonalú rendezvényt összehoznunk. 

Remélem, hogy a jövő évben már tényleg „össztanáris” 

rendezvénnyé növi ki magát a Tanári Napok! 

HÖOK - KESZTHELY 

A rendezvényen az Alapozó szekcióban vettem részt. Szakmailag 

ugyan nem adott nagy fejlődést, de különböző kisebb területeit 

ismerhettem meg más egyetemeknek (ami a tanárképzés 

szempontjából úgy gondolom, fontos). Másrészt az itt tanultakat egy 

esetleges szekciómunka során is fel tudom használni, és már 

magabiztosabban állhatok a mindennapi munkámhoz. 

A számomra azért volt kiemelkedően fontos, mert végre sikerült 

személyesen is felvenni a kapcsolatot a Pécsi Tudományegyetem 

tanárképzéssel foglalkozó tisztségviselőivel és egy közös munkát 

megalapozni, amit a jövőben folytatandónak tartok. 

TANÁRSZAKOS HALLGATÓI FÓRUM 

Ahogy már a programomban is írtam róla, régóta tervem között 

szerepelt egy hallgatói fórum, ugyanis egy olyan „kényes” területen, mint 
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a tanárképzés rendkívül fontosnak tartom, hogy ne kizárólag a 

tisztségviselők által lényegesnek tartott problémák kerüljenek 

megoldásra, hanem lássuk a HÖK-kel aktívan nem foglalkozó társaink 

véleményét is, hiszen ők rengeteg új nézőpontot vethetnek fel. 

Mindemellett a folyamatos változások és álhírek mellett szerettem volna 

tájékoztatni a hallgatókat a valós tényállásról. A fórumra való 

érdeklődést nem nevezném kimagaslónak, azonban eredményesnek 

tudom be, hogy bár kis létszám volt jelen, mégis bátran feltették 

kérdéseiket, felhozták problémájukat. Azt gondolom, ez egy jó kezdet a 

jövőre nézve, remélem, hogy megoldást találunk az elhangzottakra és az 

eredmények fényében (a terveim szerint legalább félévente megtartott 

tanárszakos hallgatói fórumokon) növekvő érdeklődést tapasztalhatunk! 

 

Nagy Anett 

tanárképzési referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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TANULMÁNYI RENDSZERÉRT FELELŐS 

REFERENS BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. szeptember 24. EHSZÖB ülés ELTE EHSZÖB 

2015. szeptember 25. 
Személyes egyeztetés 

az SDA-val 

Lőrinczi Réka, 

Tanulmányi Rendszer 

Iroda, SDA Informatika 

ZRT  

2015. október 1. 

Személyes egyeztetés 

elektronikus 

választásról 

Sztilkovics Zorka 

2015. október 6. 

Telefonos egyeztetés 

elektronikus 

választásról 

Nemes László 

2015. október 12. 

Személyes egyeztetés 

elektronikus 

választásról 

Bereznay István 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. szeptember 7. EHÖK Kabinet ülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. szeptember 9. EHÖK Elnökségi ülés ELTE EHÖK Elnökség 

2015. szeptember 14. EHÖK Kabinet ülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. szeptember 21. EHÖK Kabinet ülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. szeptember 28. EHÖK Kabinet ülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. október 7. EHÖK Elnökségi ülés ELTE EHÖK Elnökség 

2015. október 12. EHÖK Kabinet ülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. november 2. EHÖK Kabinet ülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. november 9. EHÖK Kabinet ülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. november 16. EHÖK Kabinet ülés ELTE EHÖK Kabinet 
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RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 

Sikeresen lezajlott a szeptember 7-től szeptember 18-ig tartó 

szoctám pályázási/hiánypótlási időszak. A nehézségek inkább az időszak 

második felében jöttek elő, a pályázatok leadásával kevesebb, míg a 

pontszámítással több probléma adódott, melynek kapcsán végül a 

Tanulmányi Rendszer Irodával és a Neptunt üzemeltető SDA Informatikai 

ZRT-vel is le kellett ülnünk egyeztetni.  

A kisebb-nagyobb fennakadások ellenére sikerült jól venni az 

akadályokat, sok tapasztalatot hozott magával az elmúlt időszak. Ennek 

kapcsán szeretném szorgalmazni a tavaszi pályázási időszakra való 

alapos felkészülést ezen tapasztalatok figyelembevételével. Ezúton is 

szeretném megköszönni minden olyan személy segítségét, akivel 

együttdolgoztam vagy valami úton-módon segítséget nyújtott ezen 

időszakban. 

ELEKTRONIKUS VÁLASZTÁSOK 

Két karról érkezett megkeresés az elektronikus választásokkal 

kapcsolatban. 

Sztilkovics Zorkával a PPK HÖK elnökével személyesen 

egyeztettem a PPK-n hamarosan induló ELUP választásokkal 

kapcsolatban. Itt tisztáztuk a szavazófelülethez fűződő további 

teendőket emellett pedig azt, hogy a hallgatók mely csoportját érinti a 

közelgő választás. Ezt követően megtörtént a TR-irodától az 

adatigénylés, melyet a szavazófelület élesítése követett. Viszont később 

a rendszer nem küldte ki az előre beállított időpontban a választásokról 

szóló e-maileket. Vizsgálta a problémát az IIG és a TR-iroda is, de ők 

mindent rendben találtak. 

Nemes Lászlóval a BTK DÖK elnökével telefonon egyeztettem 

szavazással kapcsolatban, itt ugyancsak a szavazófelület és az érintettek 

köre volt a téma. Azóta a választás zajlik. 
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Szintén a BTK-ról Bereznay István is megkeresett a mesterszakos 

választásokkal kapcsolatban. Segédkeztem a felület elkészítésében és 

felügyelésében. A PPK-s választásokhoz hasonlóan itt is probléma volt 

néhány esetben az e-mailek kiküldésével, ezt is jeleztem a TR-irodának, 

ők továbbították az IIG felé, de ők továbbra sem találtak hibát. Azóta a 

választások sikeresen lezajlottak. 

KÉRVÉNYEK 

Két karról érkezett megkeresés kérvényekkel való segítségben, 

problémával kapcsolatosan. 

A TTK HÖK ösztöndíjakért felelős biztosával, Balogh Dániellel 

szeptember 4-dikén személyesen egyeztettünk a TTK-s pályázatokról, 

mely eredményes volt, kicsit frissítve lett néhány pályázat 

kérvénysablonja. 

Az ÁJK HÖK Szociális és Gazdasági Bizottságától pedig Sárhegyi 

István elnök és Réti Bálint esélyegyenlőségi referens keresett meg, három 

ÁJK-s kérvénysablon kialakításával kapcsolatban, az többszöri 

egyeztetés szintén eredményes volt, a kérvények azóta sikeresen 

funkcionálnak. 

Ezek mellett az EHÖK közéleti kérvénysablont is elkészítettem.  

 

Bicsák Dániel 

tanulmányi rendszerért felelős referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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