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ELNÖK BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 27. TTK-Bárczi Gólyabál  

2015. november 28-29. Kabinethétvége  

2015. november 30- 

december 1. 

Egyetemstratégia 

alkotás 
 

2015. december 2. 

Egyeztetés a KSzK 

vezetőjével 
dr. Babos János 

Egyeztetés az ESN ELTE 

elnökével 

Karácson Zita, Bencsik 

Gergő 

2015. december 4. 

Cseppkő 

Gyermekotthon 

ajándékátadás 

 

Sport karácsony  

2015. december 10. 
Fogyatékosügyi 

Központ megnyitó 
 

2015. december 14. Egyeztetés Rektor Úrral Dr. Mezey Barna 

2015. december 16. 

Egyeztetés a 

Szolgáltatóközpont 

vezetőjével 

Agárdi Krisztina 

HÖK Karácsony  

2016. december 21. 

Szociális 

helyzetfelmérés 

megbeszélés 

 

2016. január 4. 

Egyeztetés a 

Gazdasági 

igazgatóhelyettessel 

Rozgonyi Miklós 

2016. január 6. 
dr. Seifert Tibor 

főigazgató búcsúztató 
 

2016. január 7. 
Egyeztetés az oktatási 

rektorhelyettessel 
Dr. Orosz Éva 

2016. január 13. 

Egyeztetés a 

Szolgáltatóközpont 

vezetőjével 

Agárdi Krisztina 

Egyeztetés Kancellár 

Úrral 
Dr. Scheuer Gyula 

2016. január 14. 
HÖOK ösztöndíj reform 

megbeszélés 
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2016. január 18. 
HÖOK Budapesti Régió 

ülés 
 

2016. január 21-23. Educatio Kiállítás  

2016. január 25. Egyeztetés Rektor Úrral Dr. Mezey Barna 

2016. január 26. 

Interjú a FETA és HÖOK 

általi tanulmányhoz 
Palkovits Nóra 

Egyeztetés az 

Életvezetési 

Tanácsadó vezetőjével 

Dr. Karner Orsolya 

2016. január 28. Egyeztetés a LEN-ről 
IK HÖK, TáTK HÖK, TTK 

HÖK 

2016. január 29. 
Egyeztetés a KSzK 

vezetőjével 
dr. Babos János 

2016. február 1. EHÖK SZÖB ülés  

2016. február 2. 
HÖOK ösztöndíj reform 

megbeszélés 
 

2016. február 8. 

Egyeztetés a 

Gazdasági 

igazgatóhelyettessel 

Rozgonyi Miklós 

2016. február 10. ELTE Gólyabál  

2016. február 11. 

Egyeztetés a Coca 

Cola képviselőjével 
Boka Ákos 

OMHV ülés  

Közéleti ösztöndíj 

bírálás 
 

2016. február 16. 
Egyeztetés a 

Kollégiumi Napokról 

dr. Babos János, Orosz 

Gábor 

2016. február 18. 
Interjú a FETA és HÖOK 

általi tanulmányhoz 
dr. Szenes Márta 

2016. február 23. 
Egyeztetés az ELTE 

Alumniról 
Pataky Csilla 

2016. február 24. 

Egyeztetés a LEN-ről 
IK HÖK, TáTK HÖK, TTK 

HÖK 

ELTE Gólyabál 

értékelés 
 

2016. február 26. 
Egyeztetés Kancellár 

Úrral 
Dr. Scheuer Gyula 

2016. február 27. HÖOK Közgyűlés  
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RENDSZERES ÜLÉSEK 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. december 02, 

09, 16. 2016. január 13, 

27, február 3, 17, 24, 

március 2. 

ELTE HÖK Elnökségi ülés ELTE HÖK elnökség 

2015. december 7, 14,  

2016. január 11, 25, 

február 8, 15, 22, 29. 

ELTE HÖK Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2015. december 14. 

2016. február 8. 
Szenátus  

2015. december 7, 14,  

2016. január 11, 25, 

február 8, 29. 

Egyetemvezetői 

Értekezlet 
 

2015. december 2. 

2016. január 27. 
OHÜB  

2015. december 22, 

2016. február 10, 29. 

Egyeztetés a Hallgatói 

ügyek rektori biztosával 

Dr. Pozsár-Szentmiklósy 

Zoltán 

2015. december 16, 

2016. január 4, 20, 28, 

február 11, 17. 

Egyeztetés az 

Igazgatásvezetővel 
Dr. Rikker Emília 

 

EHÖK ELNÖKSÉG 

Tisztségbe lépésem óta eltelt időszakban az ELTE HÖK elnökségi 

munkájában részt vettek: 

 Giró-Szász Áron (ÁJK HÖK) 

 Márkus Mariann (BGGYK HÖK) [2015. november 30-ig] 

 Sztrecsko Boglárka (BGGYK HÖK) [2015. december 1-től] 

 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). 
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Minden héten, szerdán tartunk elnökségi ülést, melyen a külön 

napirendé vált elnöki beszámolóban, 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. 

PROJEKTEK  

 Mind az elnökséggel, mind a kabinettel az elmúlt időszakban 

próbáltuk projektekre osztani a témákat, annak érdekében, hogy 

megfelelő tempóban tudjuk kezelni a témákat. 

Az elnöki programban is megfogalmazott célok megvalósításáért 

a kabinettagok segítségével külön-külön projektcsapatokat alakítottunk 

ki. Jelenleg már megvalósított projekt a Tartósélelmiszer gyűjtés, mely 

március közepéig tart, utána fogjuk a Gyermekétkeztetési Alapítványnak 

eljuttatni az adományokat. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Hallgatói 

Önkormányzat aktívan támogasson és kezdeményezzen karitatív 

akciókat ‒ ezért is tölt el örömmel a tény, hogy idén első alkalommal, de 

remélhetően hagyományteremtő jelleggel sikerült megszerveznünk az 

adománygyűjtő akciót. 

A pályázatomban fontos elemként jelent meg a szociális 

helyzetfelmérés. Terveink szerint március hónapban a projekt 

előrehaladásával már gyorsabban fogunk haladni, hiszen az elmúlt 

időszak az erőforrások és a lehetőségek felmérésével telt. 

Ugyanilyen fontos pontnak gondolom a képzési stratégia 

kialakítását, mely nagy segítséget jelenthet mind a részönkormányzatok, 

mind pedig az EHÖK számára. A képzési mechanizmusok jelenleg is 

meglévő dolgok, hiszen minden részönkormányzat meg szokta tartani a 

saját vezetőképzőjét, és emellett részt vesz az ELTE HÖK éves 

vezetőképzőjén is. Annak érdekében, hogy a minőségi érdekképviselet 

fenntartható lehessen és a tapasztalatok, illetve tudások ne vesszenek el, 
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szükség van ezeket írott formában önteni. A projekt jelenleg a meglévő 

dolgok felmérésének ügyeinél tart. 

 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. Ezt 

márciusban – hosszú munka után – létre is fog jönni, és a következő 

pályázási időszak már e szerint fog zajlani. Viszont az ehhez tartozó 

dokumentumokat az elnökségnek még véglegesítenie kell. A kiírás 

átnézése során, jelentkezett az az igény arra, hogy az egyetem hallgatói 

szervezeteiről valamilyen formában hitelesített tudomásunk legyen. 

Összhangban az elnöki programmal megállapítottuk, hogy 

Egyetemünkön számos hallgatói szervezet és öntevékeny csoport 

működik, amelyek sokszínűsége, eltérő tevékenysége gondoskodik az 

egyetemi hallgatói élet változatosságáról és mozgalmasságáról. Van 

közöttük inkább szakmai munkát végző csoportosulás, és olyan is, 

amelyik elsősorban közösségi alapon szerveződik. Úgy gondoljuk, hogy 

azokat a szervezeteket, csoportokat melyek az ELTE szellemiségével 

azonosulni tudnak, a hallgatói életet színesítik, az intézmény hírnevét 

öregbítik, illetve az oktatói-kutatói-hallgatói tudományos munkát 

elősegítik, a hallgatói önkormányzatnak segítenie kell. Ahhoz, hogy ez a 

támogatás és a szervezetek működése is megfelelő keretet kapjon, 

szükség van a hallgatói öntevékeny csoportok nyilvántartásba vételének 

feltételeiről, működésük általános szabályairól szóló dokumentumnak az 

elkészülésére. Számos felsőoktatási intézményben létezik működő és jó 

gyakorlat erre, ami megfelelő alap lehet ahhoz, hogy saját 

intézményünkben is kialakítsunk egy hasonló szabályozást. Jelenleg a 

részönkormányzatok szabályzati igényeinek és elvárásainak 

összegyűjtése zajlik.  
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RENDEZVÉNYEK 

Az őszi félévben szerettük volna megvalósítani a kari gólyabálokat, 

melyek közül novemberben az ÁJK, PPK és a 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 álljon rendelkezésre a megszervezéshez. A magam 

részéről is jobbnak és biztosabbnak tartottam, hogy ezen – nagyobb – 

bál esetén, minél jobban használtuk ki az időt a részletes tervezésre és 

megszervezésre. Úgy gondolom, hogy a négy kari bál is színvonalas és 

sikeres rendezvényként könyvelhető el, a magam részéről bízom benne, 

hogy hasonló sikeres rendezvényeket tudhatunk majd a magunkénak a 

jövőben is. 

Minden évben a tavaszi félév nagy rendezvényeinek szervezését 

már a tél során el kell kezdeni. A kari, kollégiumi napokon túl, 

idesorolandó még a LEN és a Felező Bálok ügye is. A LEN és a Kollégiumi 

Napok esetén, már sikerült kisebb-nagyobb előrelépést tenni, viszont a 

LEN esetében fontos, hogy a szakmai tartalom és a műszaki specifikáció 

a lehető leghamarabb megszülessen. 

A Felező Bálokkal kapcsolatban, folyamatos kapcsolatban vagyok 

Dr. Rikker Emíliával és a Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóság 

munkatársaival, annak érdekében, hogy minden részönkormányzat 

esetében megvalósulhasson a rendezvény. 

Az elmúlt időszakban több alkalommal sikerült beszélnem a 

Szolgáltatóközponttal, hogy milyen formában tudjuk kivitelezni a központ 

munkatársainak bevonását a rendezvényekbe, viszont ennek 

megvalósítása még nem letisztázott kérdés, ezért további 

megbeszélésekre lesz szükség. 
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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. 

Már harmadik alkalommal rendeztük meg a HÖK Karácsonyt is, mely 

mostanra már hagyományossá vált a Hallgatói Önkormányzat és a HÖK 

alumnijainak életében 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. 

 A nyár egyik fontos rendezvénye az ELTE HÖK Vezetőképző. A 

tavalyi év szállása nem volt megfelelő a vezetőképzőre, ezért az idei 

évben másik helyszínt kerestünk, és tervek szerint így a 2016-os 

vezetőképző a Sarlóspusztai Club Hotelben lesz, mely bízunk benne, hogy 

beváltja a hozzá fűzött reményeket. 

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. A titkársághoz csatlakozott 

január 1-től Floidl Krisztina napi négy órás munkaidőben, aki az 

adminisztrációt végzi, illetve a két közalkalmazott munkáját segíti. 

Hetente tartunk kabinetülést – hétfőnként – azért, hogy átbeszéljük a 
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kabinettagokkal az aktualitásokat és a beszámolandókat a szerdai 

elnökségi üléseken. 

EGYETEMI ÜGYEK 

2016. január 27-én Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere 

kijelölte az újonnan létrejövő konzisztóriumok tagjait. Egyetemünk 

konzisztóriumi tagjai Dr. Scheuer Gyula, kancellár és Dr. Mezey Barna, 

rektor mellett Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. biotechnológiai 

főosztályának vezetője, Mészáros Csaba, az Evopro Kft. ügyvezető 

igazgatója és Szapáry György,  a Magyar Nemzeti Bank elnöki 

főtanácsadója. 

Az ELTE-n belüli szervezeti átalakítások és az Intézményfejlesztési 

Terv indokolttá tették az Egyetem missziójának, víziójának és 

stratégiájának újrafogalmazását. Ennek érdekében az Egyetem vezetése 

2015. év végén kétnapos műhelymunka keretében 

együttgondolkodásra hívta az egyetemi és kari szintű vezetőket, amely 

egy lépcsője volt a többszintű egyeztetési folyamatnak. Ennek 

folytatásaként rektori és kancellári döntés alapján – az egyetem 

legjelentősebb szervezeti egységeinek bekapcsolásával – kerül sor a 

további műhelymunkákra, melynek eredményeként az egyes karok és 

szervezeti egységek kidolgozzák saját stratégiájukat. A műhelymunka 

célja az Egyetem egységes és megújított jövőképének és stratégiájának 

újrafogalmazása. Decemberben részt vehettem e műhelymunkán az 

Egyetemvezetés körében, mely azt gondolom, hogy hasznos és 

előremutató programként szolgált. A Hallgatói Önkormányzat 

lehetőséget kapott arra, hogy egy ugyanilyen műhelymunkán vegyen 

részt és ezzel hozzáadhassa saját gondolatait és elvárásait az ELTE 

jövőképéhez. 2016. március 10-11-én az ELTE HÖK elnöksége, kabinete, 

közalkalmazottai és a szakkollégiumok választmányainak képviselői e 

műhelymunkán vesznek részt majd. 

EGYEZTETÉSEK AZ EGYETEMVEZETÉSSEL 
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Az elmúlt időszakban számos olyan téma merült fel, melyeknek 

okán sikerült egyeztetnem 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. 2016. 

január 1-től a Kollégiumi Szolgáltató Központ vezetője és 2016. február 19 

óta pedig a Szolgáltatóközpont vezetője is Dr. Babos János, akivel e 

rövid idő alatt is úgy gondolom, hogy egy nagyon jó együttműködést 

sikerült kialakítani, ami a jövőben segíthet a rendezvények és 

szolgáltatások kérdését is rendezni. 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 

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 

önkormányzatot egyaránt.  

 

Kiss Edina 

elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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GAZDASÁGI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA 

RENDSZERES ÜLÉSEK 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 23, 

december 7, 14, 2016. 

január 11, 25. február 

15, 22  

Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2016. február 18. Ügyelés  

 

2015-ÖS ÉV GAZDASÁGI LEZÁRÁSA 

Az év végével aktuálissá vált a 2015-ös évre vonatkozó tételek 

összesítése. Ehhez készítettünk analitikát, amit a részönkormányzatok is 

megkaptak. Ez alapján mindenki elkészítheti a 2015-ös évre vonatkozó 

gazdasági beszámolóját. 

ISKOLASZÖVETKEZET 

Az ELTE Iskolaszövetkezettel való együttműködésünk újabb fázisba 

érkezett. Az első utalási listákat összeállítottuk és az egyedi megbízási 

szerződéseket is aláírták a felek. Az első utalás március első hetére 

várható, ami elsősorban a kifizetés engedélyezésén múlik majd. 

2016-OS KÖLTSÉGVETÉS 

 A részönkormányzatok által elküldött tervezés alapján 

összeállítottuk az ELTE HÖK 2016-os évre vonatkozó költségtervezetét, 

melyről a Kancelláriával fogunk egyeztetni. Ezt követően kezdhetjük el az 

idei forrásallokáció keretének a meghatározását, melynek alapját a 

tavalyi metódus adja.  
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GAZDASÁGI BIZOTTSÁG 

Az utóbbi kettő hónapban nem hívtam össze Gazdasági Bizottsági 

ülést, mert úgy ítéltem meg, hogy az egyes folyamatok működéséhez 

inkább a folyamatos személyes kapcsolattartás fontos, amit próbáltam 

mindig lehetővé tenni a bizottsági tagok számára. Ezzel együtt 

megértem, ha valaki úgy érzi, hogy az ülések összehívása 

elengedhetetlen, igyekszem a jövőben ezeket rendszeresíteni. 

A következő GB ülést az első iskolaszövetkezetes utalás utánra 

tervezem, melyen remélhetőleg már a 2016-os költségvetésekről is 

tudunk beszélni, az ELTE HÖK számára rendelkezésre álló keretösszeget 

ismerve.    

 

Váry Dániel 

gazdasági alelnök 

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat 
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KOMMUNIKÁCIÓS ALELNÖK 

BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 28. Kabinethétvége 
az ELTE HÖK Kabinet 

tagjai 

2015. december 3. ELTE Mikulás buli  

2015. december 9. 
Kommunikációs 

egyeztetés 
Kiss Edina 

2015. december 9. 

Hirdetőfelületek 

(Szolgáltató Központ és 

HÖK) 

Juhász Ágnes, Balázs 

Dóra 

2015. december 16. ELTE HÖK Karácsony  

2016. január 13. 
Informális 

kommunikációs ülés 
az ELTE HÖK SKB tagjai 

2016. január 20. Educatio megbeszélés Báli Bernadett 

2016. január 20. 
ELTE Kommunikációs 

megbeszélés 

dr. Jegyes-Tóth 

Krisztina, Zima Richárd, 

a PR és 

Kommunikációs iroda 

munkatársai, kari 

kommunikációs 

munkatársak 

2016. január 21-23. Educatio Kiállítás 2016  

2016. január 29. és 

február 2. 
Kabinet fotózás 

az ELTE HÖK kabinet 

tagjai, Nagy Ádám 

Zoltán 

2016. február 2. 

Külügyes 

kommunikációs 

megbeszélés 

Bencsik Gergő 

2016. február 9. 

Külügyes 

kommunikációs 

megbeszélés 

Pop Hunor 

2016. február 10. Rekrutációs ülés a bizottság tagjai 

2016. február 10. ELTE Gólyabál  

2016. február 12. 
Sportos kommunikációs 

megbeszélés 

Móczik Alexandra, 

Palkó Márton, Simó 
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Szabolcs, Simon Gábor 

2016. február 16. Honlapos megbeszélés 

Kiss Edina, Brucker 

Lajos Dániel, Andicsku 

Ivett 

2016. február 19. 
EHÖK vezetőképző 

helyszínbejárás 

Kiss Edina, Meiszterics 

Bálint 

2016. február 19. EHKB projektnap az EHKB tagjai 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 30, 

december 7, 2016. 

január 11. és 25, 

február 8, 15. 

Kabinetülés 
az ELTE HÖK kabinet 

tagjai 

2015. december 9, 

2016. január 27, 

február 24. 

EHÖK elnökségi ülés 
az ELTE HÖK elnöksége 

és a kabinet tagjai 

2015. december 9. és 

26, 2016. január 6. és 

20, február 3, 17., 24. 

ELTE HÖK Sajtó és 

Kommunikációs 

bizottsági ülés 

a bizottság tagjai 

KARÁCSONY HŐSE KAMPÁNY 

A már hagyományosnak mondható karácsonyi jótékonysági 

gyűjtőakciót november közepén indítottuk útjára. Az előzetes 

egyeztetések alapján idén a kari helyszínek mellett a kollégiumok is az 

akció gyűjtőpontjául szolgáltak. Az ajándékokat két intézmény, a 

Cseppkő Gyermekotthon és az Igazgyöngy Alapítvány rászoruló 

gyermekei számára gyűjtöttük. A gyűjtés során tartós élelmiszereket 

valamint újszerű állapotban lévő tanszereket lehetett adományozni. A 

jótékonysági kampány részét képezte a december 3-i ELTE Mikulás buli, 

ahol minden belépő után 100 Ft-tal támogattuk az intézményeket. 

A kommunikációs kampányt Dömötör Tamás Albert 

rendezvényekért felelős referenssel és az ELTE HÖK Sajtó és 

Kommunikációs Bizottságával együtt bonyolítottuk le, A kampány online 

felületeinken, az ELTE Online-on és néhány kari lapban zajlott. A gyűjtésről 
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az ELTE-s hallgatók Neptun üzenetet is kaptak. A Karácsony Hőse 

kampányával egy időben zajlott a Kollégiumi Ruhagyűjtés is. 

A kampány eredményességét illetően nem lehetünk elégedettek, 

hiszen annak ellenére, hogy szép számú csomag gyűlt össze, amellyel 

örömet szerezhettünk a rászorulóknak, mind a hallgatók elérésében, 

mind az aktivitásban alulteljesítettük az elvárásokat. A kampány 

lezárultát követően a bizottság tagjaival elemeztük a történteket, és 

összegyűjtöttük azokat a lehetséges hibákat, melyeket elkövettünk a 

kampány során. 

A tanulságokat levonva ezúton szeretnék köszönetet mondani 

minden közreműködő részönkörmányzatnak és titkárságának, kollégiumi 

diákbizottságoknak a kampányban való tevékeny segítségnyújtásért!  

OMHV KAMPÁNY 

Az őszi félévre vonatkozó Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése 

kérdőív kitöltésére buzdító kampányt az ELTE HÖK Sajtó és 

Kommunikációs Bizottság decemberi ülésein készítettük elő, és január 

első hetében indítottuk el a Facebookon. Az előzetesen megbeszéltek 

szerint a cél a legutóbbi félévben elért kitöltöttség (54%) felülmúlása volt. 

A kampány célja emellett az volt, hogy magára az OMHV-ra felhívjuk a 

figyelmet és tudatosítsuk hallgatótársainkban a kérdőív jelentőségét és 

pozitív hozadékait. A kampány során a korábbi évek arculati elemeit 

újítottuk fel, főként ezeket használtuk. Kommunikációs csatornaként az 

online felületeink, az ELTE Online és a kari lapok szolgáltak. 

A kampány során az OMHV Facebook eseményénél két kreatív 

játékra buzdítottuk a hallgatókat. A képfeltöltős játékok során a képet 

feltöltő hallgatók értékes nyereményekkel gazdagodhattak, az első játék 

során partnerünk volt az EFOTT, az Eötvös Pontok és a BEAC. A második 

játék során az ELTE Online, valamint az ELTE Gólyabál 2016 szervezői 

ajánlották fel tárgybeli támogatásukat. 
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A kampány másik fele az ELTE Hallgatói Önkormányzat Facebook 

oldalán zajlott, január folyamán minden szerdán és vasárnap aktuális 

kitöltöttségi statisztikákat osztottunk meg az oldal követőivel. A kari 

kitöltöttség mellett az összes kitöltés százalékos arányáról készítettünk 

színes és szemléletes grafikonokat. 

A kampányt, melyben jelentős segítséget kaptam a kari hallgatói 

önkormányzatoktól, sikeresnek értékelem, mind az elérést, mind az 

aktivitást tekintve. A bizottság közös munkája is jelentősen hozzájárult 

ahhoz, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetében először 

a 70%-ot is meghaladta a kérdőívek kitöltöttsége. 

ONLINE FELÜLETEK 

A jelölt időszakban az online felületeken nem történt jelentős 

fejlesztés vagy átalakítás. Az EHÖK elnökének illetve a bizottsági elnökök 

kérésének megfelelően folyamatosan frissítettem az EHÖK honlapját, az 

aktuális pályázati felhívásokat, jegyzőkönyveket, határozatokat tettem 

közzé. A félév során várható még, hogy további működéshez 

kapcsolódó informatív tartalommal bővítjük a honlapot.  

Az EHÖK Facebook oldalán főként a kampányokhoz (Karácsony 

Hőse, OMHV) kapcsolódó tartalmakat osztottam meg, emellett a fontos 

pályázati kiírások és partnereink (Szolgáltató Központ, HÖOK, József Attila 

Színház) felhívásai jelentek meg. A kampányok által generált magas 

eléréseket kihasználva apró részsikerként könyvelhető el, hogy januárban 

a korábbi hónapokhoz képest jelentősen növekedett az oldalt kedvelők 

száma, és már meghaladja a 3400-at. A cél természetesen továbbra is 

az, hogy letisztult és következetes tartalomszolgáltatás mellett ezt a 

számot folyamatosan növeljük. 

BIZOTTSÁGI MUNKA 

A bizottsági ülések a jelölt időszakban is rendszeresek voltak, az 

üléseken szinte minden alkalommal teljes létszámmal voltak jelen a 
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kommunikációs tisztségviselők. Az ünnepi időszak és a vizsgaidőszak 

némiképp befolyásolta a közös munkát, a legfontosabb dolgokat ebben 

az időszakban is meg tudtuk vitatni, személyesen és online csatornákon 

keresztül is. 

December elejével változás történt a bizottság személyi 

összetételében, az BGGyK HÖK kommunikációs referense Horváth Eszter 

lett, miután a korábbi kommunikációs referenst, Sztrecsko Boglárkát a kar 

hallgatói önkormányzatának elnökévé választották. 

Március közepére tervbe vettük egy kommunikációs projektnap 

megtartását, ahol az online felületeink kezelésének hatékony 

használatával fogunk foglalkozni, illetve csapatépítést célzó 

gyakorlatokat végzünk. 

ÉRDEKET KÉPVISEL, ÉRTÉKET KÉPVISEL 

Az ősszel útjára indított rovat az ünnepi heteket leszámítva 

folyamatosan jelentkezett. A félév végére minden részönkormányzat 

egy-egy képviselője bemutatkozhatott a rovatnak köszönhetően, 

karácsonyi ünnepekre különkiadással is készültünk. Januárban 

újraindítottuk a rovatot, mely továbbra is nagy sikerrel fut, a 

bejegyzéseknek stabilan 2-3 ezres elérése van. 

  

Sujtó Attila 

kommunikációs alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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KÜLÜGYI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 25-26 Külügyi Börze EHKB 

2015.november 30. 
ESN ELTE-EHÖK 

meeting 

Kiss Edina, Karácson 

Zita 

2016.február 4. Orientation Day - 

2016.február 4. 
„Féléves tervek” 

meeting 
Gaál Nóra 

2016.február 19. Projekt nap EHKB, Gaál Nóra 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. december 14. Kabinet ülés EHÖK Kabinet 

2015.november 23. Kabinet ülés EHÖK Kabinet 

2015. december 09. EHKB ülés (rendkívüli) EHKB 

2016.február 8. Kabinet ülés EHÖK Kabinet 

2016. február 15. Kabinet ülés EHÖK Kabinet 

2016.február 15-19. Erasmus Hét - 

REKTORI KABINET NEMZETKÖZI IRODA 

Az Rektori Kabinet Nemzetközi Irodájánál vezető váltás történt, 

december első hetében Bélik Márton lemondását követően, Gaál Nóra 

vette át az iroda irányítását. 

Az Egyetem pénzügyi rendszerének átállása nem befolyásolta a 

tavaszi kiutazó hallgatóink tavaszi félévét. Minden kiutazó megkapta az 

ösztöndíját még januárban. A Nemzetközi Irodában további strukturális 

változás történt, ugyanis január 13-án Acsai Enikő, az iroda ERASMUS 

koordinátora is lemondott, egyelőre még nem sikerült pótolni a helyét. 



 

 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

Elnöki és kabinetbeszámoló 2015. november 26 – 2016. február 29.  
 

19 

A februári projekt napunkon meghívott vendégünk volt Gaál Nóra, 

aki az ERASMUS+ pályázási időszakban felmerülő feladatokról tartott 

előadást. Emellett megtartottuk a szokásos év eleji találkozónkat, ahol 

egyezettünk az RKNI és az EHKB féléves együttműködési tervéről.  

EHKB 

2015.decmber 14-i EHKB ülésen egyeztettünk a részönkormányzati 

képviselőkkel az ERASMUS+ ösztöndíjak problémáiról, a kari koordinátorok 

pontatlan tájékoztatásairól.  

Továbbá az ülésen részt Karácson Zita és Kardos Dorottya az ESN 

ELTE-től. Az ülés platformként szolgált, akinek kari szinten problémája van 

a főmentori kérdéssel, ezt jelezhette az ESN ELTE felé, viszont 

továbbiakban is kizárólag csak az Informatikai Kar szeretné megtartani 

az integrált kari főmentorát, illetve mentorrendszerét.  

A napirendi pont konklúziója az volt, hogy az ESN ELTE 

alapszabályában külön pontba jegyzik az IK főmentorára vonatkozó 

szabályokat. 

ESN ELTE 

2016. január 19-i ESN ELTE Közgyűlésen a következőkkel módosult 

az egyesület alapszabálya:  

„ 112. § Az informatikai kar kari koordinátorára vonatkozó szabályok: 

 A kar Hallgatói Önkormányzatának Elnöksége választja. 

-  Megválasztásával nem válik az Egyesület tagjává, arról az ESN ELTE 

közgyűlése dönt a tagfelvétel szabályai alapján.  

- A kari koordinátorokra vonatkozó többi szabályozást megfelelően 

alkalmazni kell az informatikai kar kari koordinátorára is." 

Így azt gondolom, hogy végre pontot tehetünk egy régóta húzódó 

problémakör végére.  Minden kar elégedett az egyesült strukturális 

felépítésével, és alapszabályával, így a következő lépés, az EHÖK és az 

ESN ELTE közötti együttműködési szerződés megkötése lesz. 
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EGYÉB 

 Mindkét campuson (BTK - a pesti karokat összefogó esemény, 

Lágymányosi Campus - budai karokat összefogó esemény) sikeresen 

lezajlott a Külügyi Börze, ahol rengeteg mobilitással foglalkozó szervezet 

képviselte magát, és a hallgatói látogatottsági is kimagasló volt. 

Továbbá tájékoztató előadásokat tartott az RKNI és az ESN ELTE is.  

Külön siker volt, hogy az RKNI anyagi támogatásával időben elkészültek 

az EHKB által szerkesztett Külügyi Kitekintők, melyeket a rendezvényen 

szétoszthattunk az érdeklődő hallgatók között. 

Projekt napunkon megterveztük az új külügyes honlapunkat, illetve 

előkészítettük a márciusban induló erasmus.vlog koncepcióját. 

Sikeresen lezajlott az Erasmus Hét, melynek kereteiben az RKNI 

tájékoztató előadást tartott minden karon az ERASMUS+ pályázással 

kapcsolatban, illetve a már volt ösztöndíjas hallgatóink 

élménybeszámolóit is meghallgathatták a leendő pályázók.  

 

Bencsik Gergő 

külügyi alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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SZOCIÁLIS ALELNÖK BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 30. EHSZÖB ülés EHSZÖB tagok 

2015. december 10. Egyeztetés Kiss Edina 

2015. december 14. EHSZÖB ülés Bizottsági tagok 

2015. december 21. 
Egyeztetés a szociális 

helyzetfelmérésről 

Kiss Edina, Váry Dániel, 

Kovács Annasára, 

Nanosz Eleni 

2016. január 2. 

Rendszeres szociális 

támogatás pályázat 

kiírása 

EHSZÖB tagok 

2016. január 2. 
Alaptámogatás 

pályázat kiírása 
EHSZÖB tagok 

2016. január 2. 
Erasmus+ kiegészítő 

támogatás kiírása 
EHSZÖB tagok 

2016. január 5. 
Egyeztetés Oktatási 

Igazgatóval 
Dr. Cseszregi Tamás 

2016. január 7. 

PPK rendkívüli szociális 

támogatás és közéleti 

ösztöndíj kérvénysablon 

véglegesítése 

Baranyai Melinda, 

Bicsák Dániel 

2016. január 7. 

BGGYK közéleti 

ösztöndíj és szakmai 

gyakorlati ösztöndíj 

kérvénysablonjának 

véglegesítése 

Tóth Emese 

2016. január 7. 

BTK rendkívüli szociális 

támogatás 

kérvénysablon 

véglegesítése 

Bencze Norbert 

2016. január 11. 
Egyeztetés az Oktatási 

Igazgatósággal 
Emmert Margit 

2016. január 12. EHÖK SZÖB ülés Bizottsági tagok 

2016. január 15. 
Egyeztetés a TáTK KÖB 

ügyrendjéről 

Vékony Edit, Suriny 

Anita 

2016. január 18. Egyeztetés 
Kiss Edina, Orosz 

Gábor 

2016. január 21-23. Educatio  
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2016. január 25. EHSZÖB ülés Bizottsági tagok 

2016. február 1. EHÖK SZÖB ülés 
Bizottsági tagok, Kiss 

Edina, Orosz Gábor 

2016. február 8. 

Egyeztetés a 

tudományos ösztöndíj 

pályázatokról 

Lados Tamás 

2016. február 9. 

Egyeztetés a 

párhuzamos képzés 

kompenzációja 

ösztöndíjról 

Nemes Balázs 

2016. február 15.  EHSZÖB ülés EHSZÖB tagok 

2016. február 18. PPK KÖB ülés 

Baranyai Melinda, Puju 

Robin, Kovács Márta, 

Korb Attila 

2016. február 22. HÖOK Ösztöndíj Műhely  

2016. február 25. EHSZÖB ülés EHSZÖB tagok 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 30, 

december 14, 2016. 

január 11, 25. 

Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2015. december 16. 

2016. január 13, 27. 
Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

2015. december 14, 

2016. január 11, 25. 
Ügyelés  

RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS 

A szociális tisztségviselőkkel összegyűjtöttük az EHÖK SZÖB 

vezetőképzőn az igazolás-és pontrendszert érintő szükséges 

változtatásokat, ezt követően a módosításokat tartalmazó pályázati 

kiírás tervezetét előzetesen elküldtem az EHSZÖB tagjainak 

véleményezésre. Levélszavazás formájában szavazott a pályázati kiírásról 

a Bizottság, melyet január 2-án sikerült közzétennünk az EHÖK honlapján. 

A szociális támogatással foglalkozó Bizottságok megkezdték a hirdetését, 

emellett kiküldésre került Neptun üzenetben is a pályázati felhívás 

elérhetősége az összes aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatónak. 
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Januárban egy EHÖK SZÖB ülés keretein belül a bizottság tagjaival 

összegyűjtöttük a Neptun kérvénykezelő felületével, illetve a 

kérvénysablonnal kapcsolatos javaslatainkat. Az ülésen az SAP átállás 

miatt sajnos nem tudtak részt venni a Oktatási Igazgatóság Tanulmányi 

és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztály (THÜRF) munkatársai – akik az 

EHSZÖB ügyrend értelmében a kérvénysablon elkészítését végzik -, így a 

kért módosításokat üzenet formájában továbbítottam feléjük.  

A sablon sajnos csak február 2-án (kedden) készült el az SAP átállás 

okozta munkálatok miatt, így a korábban tervezett tesztelésre nem 

maradt idő, ebből kifolyólag a kitöltési útmutató sem készülhetett el 

idejében. A kért módosítások többsége sajnos nem volt végrehajtható, 

mert egyelőre a rendszer ilyen jellegű funkcionalitásokat nem támogat, 

de további egyeztetéseket követően kérjük ezek lefejlesztését az SDA 

Informatikai Zrt-től. Ugyanakkor a korábban megszabott maximum 1 MB 

dokumentumonkénti fájlfeltöltési lehetőséget sikerült kibővítenünk 2 MB-

ra, hogy a hallgatóknak ne legyen problémája a fájlfeltöltéssel. 

A február 3. és február 14. közötti pályázási időszakban összesen 4029 

kérvény érkezett be: 

 ÁJTK: 233 

 BGGYK: 259 

 BTK: 1336 

 IK: 322 

 PPK: 380 

 TáTK: 255 

 TÓK: 386 

 TTK: 858 

A hiánypótlás határidejének kitolását egyedül az Informatikai Kar kérte, 

így az ő esetükben a hiánypótlás vége február 15 helyett február 19-re 

módosult. 

Bár a véleményezők végeztek február 21-ig a kérvények 

átnézésével, a pontszámítási meta még csak a teszt Neptun kliensben 
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elérhető, és jelenleg is tesztelés alatt áll, a beszámolóm megírásáig ebből 

kifolyólag ponthatár húzás még történt. 

ALAPTÁMOGATÁS 

Megtörtént az alaptámogatás pályázat kiírása is, ugyancsak 

január 2-án, a keresztféléves felvételi eljárásban felvett hallgatóink 

számára. A korábbi tapasztalatok alapján az idei félévben hiánypótlási 

lehetőséget is biztosított a pályázati felhívás. A beérkezett 132 

pályázatból 2 hallgató bizonyult jogosultnak, tehát keresztféléves felvételi 

eljárásban nyert felvételt az ELTE valamely Karára és igaz rá a felsorolt 

kategóriák valamelyike. 

Ellenőrzés után az elkészített utalási listát továbbítottam a 

teljesítésigazolónak. Az alaptámogatásra költött összeg ebben a 

félévben 178.500 forint. 

ERASMUS+ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS 

Az elmúlt félévben több megkeresés is érkezett hozzám a hallgatók 

illetve a Nemzetközi Iroda felől, hogy nem megfelelő a tanévenkénti egy 

pályázati lehetőség, mivel a pótpályázati időszakok Karonként eltérőek 

lehetnek, így ezen eljárás keretében Erasmus ösztöndíjat elnyerő 

hallgatóink már nem tudnak pályázatot benyújtani a kiegészítő 

támogatásra. 

Ezért a tavaszi félévre vonatkozóan is kiírta a Bizottság a kiegészítő 

támogatás pályázati felhívását, melyre azok tudnak kérvényt benyújtani, 

akik pótpályázaton nyertek el Erasmus ösztöndíjat és tavasszal utaznak ki. 

A jövőben célszerűnek látszik minden félévben kiírni az ösztöndíj 

felhívást, hogy mindegyik kiutazó hallgatónak lehetősége legyen 

pályázni, így támogatva hallgatóink mobilitását. 

Összesen 34 darab kérvény érkezett be, melyből 6 hallgató már 

szeptemberben – amikor még a tanévre szólt a felhívás – megpályázta 

és el is nyerte a támogatást, így a tavaszi félévre vonatkozó kérelmük 
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érvénytelen, illetve 4 hallgató kérelmét utasította el a Bizottság kötelező 

dokumentum hiányában. 

A Bizottság a ponthatárt 19 pontban állapította meg, a pontpénzt 

pedig 2200 forintban, így a tavaszi félévben pályázatot leadó 

hallgatókból 16-ot tudunk támogatni kiutazását követően. 

SAP 

A januárra beütemezett SAP átállás miatt a decemberi hónapban 

újra kellett tervezni az ösztöndíj-kifizetési listák beküldésének határidejét 

és az ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyek intézést. A rendszer-átállás miatt 

januárban nem volt lehetséges ösztöndíj kifizetés, ezért mindennemű 

ösztöndíjat decemberben kellett továbbítani az illetékesek felé, s azok 

kifizetése december 23-án történt meg. Mivel még a számítottnál is 

korábban került elutalásra, ezért a hallgatókat csak december 23-án 

tudtuk értesíteni a fennálló helyzetről. 

Dr. Cseszregi Tamás tájékoztatása szerint a rendszer február 3-án 

indult újra, s a változások inkább a feldolgozásban érzékelhetőek, a 

szociális és más, ösztöndíj-kifizetési listákkal foglalkozó tisztségviselők 

számára nem észrevehető. 

NEPTUN 

Novemberben a Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer 

Főosztály (THÜRF) munkatársa keresett meg a Neptun kliens 

jogosultságok és az engedélyezett IP címek kapcsán, hogy amennyiben 

lehetséges, gyűjtsük össze a változásokat, hogy ezeket át tudják vezetni, 

és a már nem jogosult hallgatók engedélyeit törölhessék. December 

elejére a használatban lévő IP címeket, valamint a szerepkörrel 

rendelkező tisztségviselők neveit bekértem az EHÖK Elnökségétől és az 

EHÖK SZÖB tagjaitól, melyeket rendszerezés után továbbítottam 

Klenovszky Gabriellának, így a már nem használt szerepkörök és IP címek 

törlésre kerültek.  
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Emellett továbbítottam a Neptun verziófrissítése után észlelt 

hibákat a Győry Eszter Beatrixnak, aki továbbította az SDA felé a 

problémát. 

Decemberben három Kar (BGGYK, BTK, PPK) tisztségviselője jelezte, 

hogy egyes ösztöndíj pályázataikat szeretnék integrálni a Neptun 

tanulmányi rendszerbe és a szükséges kérvénysablon előállításában 

kértek segítséget. A sablonokat elkészítettem, a kért módosításokat 

átvezettem, így a tavaszi félévtől a BGGYK rendkívüli szociális támogatás 

és a szakmai gyakorlati ösztöndíj támogatás pályázata, valamint a BTK 

rendkívüli szociális támogatás pályázata a Neptunban elérhető és a 

hallgatók ott tudják igényelni az ösztöndíjat. 

A PPK esetében további változtatásokat kértek a PPK KÖB tagjai a 

közéleti ösztöndíj és a rendkívüli szociális ösztöndíj sablonokban, de 

várhatóan a félév közepétől ezek a pályázatok is elektronikus formában 

lesznek igényelhetőek. 

LAKHATÁSI NORMATÍVA 

A szolgáltató központ elnyert egy állami pályázatot, mely lehetővé 

teszi több kollégium felújításának lefolytatását is. Azonban ennek egyik 

feltétele, hogy 2017-ben be kell fejezni a munkálatokat, tehát a 

Nagytétényi úti kollégium mindkét épületét egyszerre kell felújítani, ebből 

kifolyólag további férőhelyek bérlésére lesz szükség a felújítás ideje alatt. 

Az elmúlt években a lakhatási normatívának felosztásáról az OHÜB 

határozott, így a normatíva 50%-a a szociális támogatási keret összegét 

növelte, 50% pedig kollégiumi hely bérlésére és fenntartására volt 

költhető. Viszont a felújítás és a plusz költségek miatt szükségessé vált 

ezen arány megváltoztatása. A Hallgatói Követelményrendszerben 

rögzítettek szerint a lakhatási normatíva minimum 30%-át kell szociális 

támogatásra fordítani. Az EHÖK SZÖB ülés keretein belül a szociális 

tisztségviselőkkel megvizsgáltuk, hogy 60-40, illetve 70-30%-os arány 

esetén mennyivel csökkenne a szociális támogatási keret, illetve a 
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KOLHÖK elnöke tájékoztatta a Bizottságot a felújítás miatt szükséges plusz 

férőhelyek számáról illetve az anyagi terhekről. Ezen információk 

fényében a Bizottság úgy határozott, hogy a 70-30%-os felosztási arány 

kerüljön előterjesztésre az OHÜB következő ülésén, így támogatva a 

kollégiumi felújítást, hogy a rászoruló hallgatók megfelelő körülmények 

között élhessenek tanulmányaik alatt. 

EGYEBEK 

Januárban (apró módosításokkal) az EHSZÖB jóváhagyta a Kari 

Ösztöndíj Bizottságok ügyrendjeit, így már ennek megfelelően 

dolgozhatnak a bizottságok. 

Részt vettem a HÖOK Ösztöndíj Műhelyén, ahol a Corvinus, a BME 

és a PTE képviselőivel egyeztettünk az egységes szociális támogatási 

rendszert illetően. Ennek kapcsán még további egyeztetések várhatóak, 

a következő műhely február 26-án lesz. 

Igyekeztem elérhető lenni a tisztségviselők, illetve a hallgatók 

számára mind e-mail üzenetben, mind telefonon, valamint a 

fogadóórám keretein belül és orvosolni a felmerülő problémákat. 

Kapcsolatot tartottam az Oktatási Igazgatóság munkatársaival a 

hallgatói pénzügyeket, a Neptunt és a szabályzatokat illetően. 

 

Lőrinczi Réka Gyöngyi 

szociális alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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TANULMÁNYI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. január 22-23. EDUCATIO - 

2016. január 28. Egyeztetés Csizmadia Anna  

2016. február 9. Egyeztetés Lőrinczi Réka  

2016. február 19. Legyél egy napra ELTÉs Munkacsoport 

2016. február 25. ELTE MFB Bizottság tagjai 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. december 2. OHÜB Bizottság tagjai 

2015. december 4. OKT Bizottság tagjai 

2015. december 9. HJB Bizottság tagjai 

2015. december 17. ELTE HÖK TB Bizottság tagjai 

2016. január 19. ELTE IK OB Bizottság tagjai 

2016. január 2. HJB Bizottság tagjai 

VIZSGAIDŐSZAKI MUNKAVÉGZÉS 

A vizsgaidőszakra jellemző módon nagyobb számú hallgatói 

megkeresés érkezett felém a fogadóórámon kívül, vizsgaszervezéssel, 

kreditrendszerrel, és a HKR-el kapcsolatban.  

SZABÁLYZATI KÉRDÉSEK 

Az NFTV Szakdolgozati krediteket érintő változásai miatt sok 

képzésünkön új tantervet kellett bevezetni. A legtöbb helyen ezt a 

szakdolgozatért járó kreditek konzultációs kreditté alakításával oldották 

meg. Bízunk benne, hogy a szabályzat még változni fog.  
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Több fórumon kommunikáltuk a hallgatók irányába, hogy az 

átsorolás szabályai változnak, de a 18 kredites átlag csak idén 

szeptembertől kezdődően vonatkozik rájuk, így csak a 2017-es nyári 

átsoroláskor lesz aktuális.  

FOLYAMATOS ÜGYEK 

 Az előző félév tapasztalatait összesítve szeretnénk javítani a PKK 

ösztöndíj pontrendszerén Lőrinczi Réka Szociális alelnökkel, a bizottságok 

irányából kevés módosító javaslat érkezett, és néhány kritika, ezeket 

figyelembe véve kívánunk javaslatokat tenni az EHSZÖB irányába.  

 Nagy Anett tanárképzési referens felkért, hogy segítsek neki a 

Tanárképzésen részt vevő hallgatók ösztöndíjának fejlesztésében.  

 Továbbá fejlesztjük a kommunikációt a TR iroda és a hallgatók 

között, több hallgatói megkeresést dokumentálva tovább tudtunk 

küldeni Bicsák Dániel TR referens segítségével.   

 

Nemes Balázs 

tanulmányi alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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TUDOMÁNYOS ALELNÖK BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 27. 
ELTE BTK HÖK 

Vezetőképző 
 

2015. november 28-29. 
ELTE HÖK 

Kabinethétvége 
ELTE HÖK Kabinet 

2015. december 4. 

Tudományos és 

Tehetséggondozási 

Bizottság ülése 

TTB tagjai 

2015. december 14. 
ELTE Szenátus – ÉTR 

díjátadó 
ELTE Szenátus 

2016. február 8. 

Egyeztetés a 

tudományos 

ösztöndíjak kifizetésével 

kapcsolatban 

Lőrinczi Réka 

2016. február 9. 
ELTE Központi Etikai 

Bizottság ülése 

Központi Etikai 

Bizottság tagjai 

2016. február 10. ELTE Gólyabál  

2016. február 15. 

Egyeztetés az ELTE HÖK 

képzési stratégiájával 

kapcsolatban 

Kiss Edina, Sujtó Attila 

2016. február 25. 
Tehetséggondozási 

Tanács ülése 
TGT tagjai 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. január 11, 25; 

február 8, 15, 22. 
Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2016. január 13; 

február 3., február 17. 
Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

2015. november 26. Küldöttgyűlés ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

2015. december 1, 8, 

15. 

2016. január 13, 20; 

február 16, 23. 

Fogadó óra  
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ÁLTALÁNOS TEVÉKENYSÉGEK 

2015. november 27-én részt vettem a BTK HÖK agárdi 

vezetőképzőjén a részönkormányzat tudományos ügyekkel foglakozó 

referenseinek találkozóján. 

2015. november 28-29-én megjelentem az ELTE HÖK 

kabinethétvégéjén. 

2015. december 4-én az ELTE HÖK Tudományos és 

Tehetséggondozási Bizottsága (TTB) megtartotta harmadik ülését az őszi 

szemeszterben. Az ülés fő feladata az Év Tudományos Rendezvénye díjra 

beérkezett pályázatok bírálata volt. A szakkollégiumi delegáltak közül 

többen kifejtették azon véleményüket, hogy mivel a részönkormányzati 

és a szakkollégiumi tudományos ügyekkel foglalkozó képviselők érthető 

okokból gyakran szervezőként is érintettek egy-egy pályázat kapcsán, 

így az ebből fakadó kellemetlenségek elkerülése végett a jövőben 

érdemes volna egy szervezetileg független testületre bízni a bírálatot. A 

Bizottság ezért megállapodott abban, hogy a 2016. évi pályázati 

ciklusban a bírálatot már nem a TTB fogja végezni, hanem annak 

feladatát egy három vagy öt fős, hallgatói és oktatói tagokból álló 

bizottságra ruháznánk, melynek tagjait a TTB választaná meg.  

A 2015. évi kiírásra beérkezett 11 pályázat ügyében a TTB úgy 

határozott, hogy azok értékelésére felállít egy ad-hoc bíráló bizottságot, 

mely azon jelenlévő TTB tagokból áll, akik egyik pályázatban sem 

érintettek szervezőként. Az így felállított bíráló bizottság a következő 

végeredményt határozta meg: 

1. helyezett: Arról, hogy mi a filozófia filozófiája 

2. helyezett: Szlavista hallgatók 5. Konferenciája  

3. helyezett: XVI. Eötvös Konferencia 

2015. december 14-én az ELTE Szenátus ülésén, a napirend előtti 

programok során Kiss Edina ELTE HÖK elnök átadta 2015. évi Év 

Tudományos Rendezvénye díjakat. 
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2016. február 3-án az ELTE HÖK Elnöksége megválasztott az ELTE 

Központi Etikai Bizottság hallgatói tagjának. 

2016. február 8-án egyeztettem Lőrinczi Rékával, az ELTE HÖK 

Szociális alelnökével a tavaszi félévben esedékes tudományos 

ösztöndíjak kifizetésének adminisztratív teendőivel, valamint azok 

ütemezésével kapcsolatban. 

2016. február 8-án este részt vettem az ELTE HÖK Kabinetülésén, 

ahol megfogalmazásra kerültek a tavaszi szemeszterre tervezett 

projektfeladatok, illetve kialakítottuk az ezek megvalósításáért felelős 

munkacsoportokat. Ennek keretében a következő hónapokban én 

koordinálom az ELTE HÖK képzési stratégiájáért felelős munkacsoport 

tevékenységét, valamint az én feladatom lesz, hogy az Elnökséggel 

együttműködve, kidolgozzam az Egyetem öntevékeny csoportjainak 

működését segítő szervezeti struktúra koncepcióját.  

2016. február 9-én részt vettem az ELTE Központi Etikai 

Bizottságának ülésén. 

2016. február 15-én Kiss Edinával és Sujtó Attilával egyeztettem az 

ELTE HÖK képzési stratégiájával kapcsolatban. 

KAPCSOLATTARTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELELŐS EGYETEMI 

SZERVEKKEL 

2016. február 8-án véleményeztem az ELTE Innovációs Központja 

által gondozott Innovatív Hallgatói Ötletpályázat felhívásának tervezetét. 

2016. február 25-én részt vettem a Tehetséggondozási Tanács 

ülésén, ahol a Tanács tagjai a tavaszi félévre vonatkozóan is 

fenntartották az utazási pályázat bíráló bizottságába való 

delegálásomat. Az ülésen tájékoztattak a középiskolásoknak szóló 

Galaxis program jelenlegi állásáról, ami az Oktatásfejlesztési és 

Tehetséggondozási Iroda tevei szerint március elején fog elindulni. 

Véglegesítésre került továbbá a 2016. évi Pro Ingenio díj pályázati 
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felhívása is, melynek célja, hogy a tehetséggondozás területén végzett 

kiemelkedő oktatói tevékenységet díjazza. 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 

2016. február 10-én részt vettem a BTK-IK-TáTK-TÓK közös szervezésű 

gólyabálján. 

 

Lados Tamás 

tudományos alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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ELTE PRESS FŐSZERKESZTŐ BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 28. Kabinethétvége ELTE HÖK kabinet 

2015. december 4. ELTE Online Projektnap EO szerkesztőség 

2015. december 9. Megbeszélés Kiss Edina 

2016. január 13. 
ELTE Kommunikációs 

megbeszélés 

Az egyetem 

kommunikációval 

foglalkozó munkatársai 

2016. január 23. Educatio  

2016. február 3. ELTE Online Projektnap EO rovatvezetők 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. december 8, 16, 

január 7, 14, 21, 28, 

február 8, 15. 

Szerkesztőségi ülés 
ELTE Online 

rovatvezetők 

2015. december 7, 14, 

január 11, 25, február 

8, 15. 

Kabinetülés ELTE HÖK kabinet 

2015. december 9. 

ELTE Press 

szerkesztőségi 

megbeszélés 

Főszerkesztők 

ELTE PRESS 

A decemberi ELTE Press szerkesztőségi megbeszélésen a közös 

munka lehetőségeit tárgyaltuk. Szóba került a szponzoráció kérdése, 

melynek köszönhetően a hallgatói média munkatársai jobb minőségű 

eszközökkel dolgozhatnának. A partnerek felkeresése folyamatban van, 

több részönkormányzati médium is jelezte a részvételi szándékát. 

Beszéltünk a közös rendezvények lehetőségéről is, különböző szakmai 

estek formájában. 
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A főszerkesztőket az utóbbi hónapokban többször figyelmeztettem 

a nyomdai határidők betartásának fontosságára. Számos esetben 

segítettem a kollégáknak különböző hirdetésekhez kapcsolódó 

ügyekben. 

ELTE ONLINE 

December folyamán az ELTE Online szerkesztőségében két 

személyi változás történt: Kelemen Ádám fotóskoordinátor helyét 

januártól Nagy Ádám Zoltán (TTK) vette át. A személyi változás 

reményeim szerint eredményesebb munkát fog eredményezni többek 

között az informatikai fejlesztések terén. Schmidt Bertalan novemberben 

felkért kreatív vezető december elején mondott le, helyére még sajnos 

nem találtunk senkit. 

A vizsgaidőszakban is tartottunk minden héten szerkesztőségi ülést 

és a napi hírszerkesztés is csak az ünnepnapokon szünetelt. Ezeken a 

napokon előre időzített archív cikkeinkből tettünk közzé válogatást, 

amely fenntartotta az alapelvárás Facebook-elérést (12.000/hét). 

A decemberi csapatépítő napon elsősorban csapatépítő 

programmal dolgoztunk, de előkerültek már előkészítés alatt álló 

projektjeink is. Ilyen például a február elsején induló ELTÉnyek rovatunk, 

ahol első körben egyetemtörténeti érdekességekkel ismerkedhetnek 

meg az olvasók. 

Januárban kezdtük meg a munkát az új fotóskoordinátorunkkal, 

Nagy Ádám Zoltánnal, a szerkesztőségi ülések jelentős része a 

fotósrendszer átgondolásáról szólt. Már decemberben előkészítettem az 

anyagot a felmerült szerzői jogi kérdéshez, ennek pontosítását Ádámmal 

együttműködve végezzük. Az Instagram oldal népszerűségének növelése 

és tartalommal ellátása szintén a fotóskoordinátor feladata. 

Fotósaink és újságíróink, illetve az ELTEvízió csapata ebben a 

félévben is részt vett az egyetem legfontosabb eseményein, például az 

Education, nyílt napokon, egyéb rendezvényeken. 
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Január hónapban elvégeztük az információk összegyűjtését, hogy 

a február 3-i projektnapon objektívan és minden információ birtokában 

értékelhessük a félévet és készülhessünk fel a tavaszi szemeszterre. 

Összességében elmondható, hogy az ELTE Online Facebook elérése 

emelkedett, a kollégák pedig megbízhatóan végzik munkájukat. Az 

összegzéshez még hozzátartozik, hogy sajnos a közelgő 

iskolaszövetkezeti rendszerről még nincsenek friss információm, illetve a 

félév során több helyreigazítási problémánk is volt. 

A mellékelt táblázatban a 2015-ös év Facebook elérésének 

összegzése látható. 

 

 

A tavaszi félév első napjaiban tartottuk projektnapunkat, ahol 

előkészítettük a toborzókampányunkat, amely néhány héttel később el is 

indult, jelenleg is folyamatban van. Összegeztük az őszi hasonló 

kampányunk tanulságait, változtattunk néhány technikai részleten. A 

toborzás során elsősorban grafikusokat és újságírókat keresünk. A 

jelentkező újságíróknak a pozitív elbírálást követően rövid képzést 

tervezünk március elején, melynek előkészítése folyamatban van. 

Előkészítettük a gyakornoki programunkat is, melynek főpróbája 

ebben a félévben lesz: az ELTE PPK sportszervező szakáról érkezett 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Összes elérés 2015. 

Összes elérés



 

 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

Elnöki és kabinetbeszámoló 2015. november 26 – 2016. február 29.  
 

37 

hallgatók vesznek részt a Sportrovat munkájában. A program 

követelményei egyelőre rugalmasak, igyekszünk azt a programban részt 

vevő hallgatók speciális igényeihez igazítani, hogy később nagyobb 

számú gyakornokkal dolgozhassunk. 

A projektnapon jelentős időt szenteltünk az ELTEvízióval 

kapcsolatos tapasztalatok tárgyalására. Megállapítottuk, mely témák 

vonzzák leginkább a közönséget, és mi az, amit egyetemi médiumként 

kötelességünk közölni. Természetesen megállapítottuk, hogy a 

tájékoztatás és szórakoztatás egyensúlyának fenntartása kiemelt 

feladatunk. Az ELTEvízió folyamatos munkájának legnagyobb 

hátráltatója a megfelelő eszközök hiánya – ezt a problémát 

lehetőségeinkhez mérten igyekszünk orvosolni. 

A februárban elindult ELTÉnyek rovatunk megközelítően beváltotta 

a hozzá fűzött reményeket az elérés terén, ettől függetlenül 

folyamatosan vizsgálnunk kell a továbbiakban is az egyes témakörökre 

kapott reakciókat. Az információk pontossága szintén kiemelt kérdés, ezt 

azzal igyekszünk biztosítani, hogy csak print forrásból dolgozunk – ennek 

ellenére egy hibás „ELTÉny” már született. 

A napokban került fel a honlapra az első tesztgaléria Nagy Ádám 

Zoltán fotóskoordinátor és Radics Ottó informatikus munkájának nyomán. 

Ettől a változástól azt reméljük, hogy a Facebook elérések jelentős részét 

adó képmegtekintések átkerülnek a honlap látogatottsági mutatói közé. 

A galériákban jelentős felhasználóbarát újításokat fogunk létrehozni, 

melyek a korábbi weblapon még nem működtek. Bízom benne, hogy a 

hosszú munkafolyamat hamarosan meghozza az eredményét, illetve 

hogy a galériák valóban növelik a weboldal látogatottságát. 

  

Zima Richárd 

ELTE Press főszerkesztő 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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ELNÖKI REFERENS BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 28-29. Kabinethétvége ELTE EHÖK Kabinet 

2015. december 9. 
Jövőbeli tervek 

Egyeztetése 
Kiss Edina 

2016. január 7. Fogadóóra - 

2016. január 11. Fogadóóra - 

2016. január 23. Educatio Kiállítás - 

2016. február 15. Élelmiszergyűjtés  
Kiss Edina, Gregor 

Dóra, Bencsik Gergő 

2016. február 17. Honlap átnézése 
Kiss Edina, Sujtó Attila, 

Brucker Lajos Dániel 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 30, 

december 7, 14, 2016. 

január 11, 25, február 

8,15. 

Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. december 2, 9, 

16, február 3,17,24. 
Elnökségi ülés ELTE EHÖK Elnökség 

Februártól minden 

szerdán 15:00-17:00 

között 

Fogadóóra - 

FOLYAMATOS ÜGYEK 

Az ELTE HÖK Kabinet tagjaival Kabinethétvégén vettem részt, ami 

csapatépítés szempontjából és szakmai szempontból is nagyon hasznos 

volt. Kiss Edinával a féléves terveket egyeztettem a 2015-ös év végén. A 

határozatokat folyamatosan összegyűjtöm, mint elnökségi ülések, s mint 

küldöttgyűlési ülések szintjén, szerkesztem és próbáljuk minél hamarabb 

elérhetővé tenni a honlapon a Határozatok tára fül alatt. Az elnökségi 

ülésekről és a küldöttgyűlésről jegyzőkönyveket készítettem. A 
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kabinetülésről pedig emlékeztető elkészítése volt a feladatom az elmúlt 

időszakban. A fogadóóráimat az őszi félévben minden szerdán 12:00-

15:00 között tartottam, a tavaszi félévben pedig minden szerdán 15:00-

17:00 között tartom.  Az irodavezető Kolozs Anikó és az ügyviteli 

asszisztens Meiszterics Bálint munkáját folyamatosan segítem, hogy minél 

gördülékenyebben működjön az iroda. Az elnöki referens feladatköréhez 

tartozik a bizottságok dokumentumainak valamint a jegyzőkönyveinek 

az ellenőrzése, ezért ennek a feladatnak decemberi hónapban eleget 

tettem.  

Az élelmiszergyűjtés menetét Kiss Edinával, Gregor Dórával és 

Bencsik Gergővel tárgyaltuk meg, mely a márciusi hónapban kerül 

megvalósításra. Kiss Edinával, Sujtó Attilával és Brucker Lajos Dániellel 

február közepén a honlap fejlesztését és átalakítását tárgyaltuk meg. 

KAPCSOLATTARTÁS A SEGÍTŐKKEL 

A Host&Hostessekkel megfelelő kapcsolatot ápoltam. Az elmúlt 

időszakban a Hallgatói Önkormányzat (Educatio Kiállítás, Mikulás buli), 

Rektori Kabinet (Borítékolás, ELTE Művészeti Együttes Karácsonyi 

hangverseny) és az ELTE Origó Nyelvi Centrum rendezvényire 

biztosítottunk segítőket.  

 

Andicsku Ivett 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS 

BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. december 1. 
ELTE Esélyegyenlőségi 

Bizottsági Ülés 

ELTE Esélyegyenlőségi 

Bizottság Bíráló 

testülete 

2015. december 10. 
Fogyatékosügyi 

Központ Megnyitója 
 

2016. január. 22. 
Fogyatékosügyi 

Központ Nyílt Nap 
 

2016. január 23. Educatio Kiállítás  

2016. február 7. Bizottsági nap 

ELTE HÖK 

Esélyegyenlőségi 

Bizottság tagjai 

2016. február 24. 

HÖOK 

Esélyegyenlőségi 

Műhely 

Esélyegyenlőségi 

referensek 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. december 7, 14, 

2016. január 11, 25, 

február 8, 15. 

Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. november 25, 

2016. január 22. 

ELTE HÖK 

Esélyegyenlőségi 

Bizottsági Ülés 

ELTE HÖK 

Esélyegyenlőségi 

Bizottság tagjai, EB 

megfelelő tagja 

 

EHÖK ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG MUNKÁJA 

A legutóbbi Küldöttgyűlés előtti napon teljes létszámmal tartottunk 

bizottsági ülést, ahol elsősorban a bizottság tagjai számoltak be nekem 

azokról az eseményekről, amelyeken az utazásom miatt nem tudtam 

részt venni. A visszajelzések alapvetően pozitívak voltak, azonban a 

Fogyatékosügyi Központtal való egyeztetés fontos kérdéseket vetett fel, 
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hiszen nem tisztázott pontosan, hogy a Központ mit vár a Bizottságtól és 

viszont, valamint kérdéses, hogy miként tudnánk a leghatékonyabb 

együttműködést megvalósítani. Ezen kívül a december folyamán 

egyeztettem a Kortárs Segítők Esélycsoportjának koordinátorával, 

aminek révén kiderült, hogy a velük való együttműködés is fontos annak 

érdekében, hogy egy jól működő, hatékony személyi segítői rendszert 

alakíthassunk ki. Ezekben a kérdésekben a bizottság a február 7-i 

Bizottsági Délutánon hozott döntést 

A decemberi és februári hónapban tanulmányi okok miatt sajnos 

elmaradt a bizottsági ülésünk, azonban fontos alkalom volt a fent 

említett Bizottsági Délután. Ennek a célja volt a csapatépítés és 

érzékenyítés, hiszen az egyik Bizottsági tag személyében változás történt, 

illetve ez várhatóan másik tagunkkal is be fog következni, így a leendő 

utódját is szerettük volna már most bevonni a munkába, hogy később 

elkötelezetten és lendületesen tudjon bekapcsolódni, viszont ő sajnos 

nem vett részt végül. A délután sikeres volt abból a szempontból, hogy a 

bizottság tagjai közösen kialakítottak egy olyan szempontrendszert, ami 

alapján a Fogyatékosügyi Központtal való együttműködést kívánjuk 

alakítani. Kevésbé volt sikeres viszont abból a szempontból, hogy a 

bizottság nagy része nem jelent meg, nagyon sokat késett, vagy 

hamarabb elment a programról, és ezért az ügyrend megalkotásával 

nem tudtunk foglalkozni egyáltalán, pedig ez is cél lett volna. Ebből a 

tapasztalatból épülve új célkitűzésemmé vált a Bizottság tagjainak 

motiválása, a tisztségükhöz való kötődés erősítése. 

A januári ülésen kitűztük a Témanap lehetséges időpontját, ami 

sajnos még nem végleges, valamint döntöttünk annak helyszínéről is. A 

program is körvonalazódni látszik, azonban ezt még nem 

véglegesítettük. Erre szintén a Bizottsági Délutánon szerettem volna sort 

keríteni, de a fent említettek miatt sajnos ez is elmaradt. Ezeken kívül 

felmerült az igény egy szakterületi vezetőképző tartására is, bár lehet, 

hogy a rendszeres üléseken kívül egy újabb Bizottsági délután is 
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elegendő lesz a tavaszi időszak során, viszont ez mindenképpen 

szükséges egyrészt az elmaradt ülések, másrészt a Bizottság tagjainak 

motiválása miatt is. 

 

ELTE ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG MUNKÁJA 

Ahogy a korábbi beszámolómban említettem, december 1-jén 

került sor a következő ülésünkre, amelyen csak a kijelölt, a pályázatot 

bíráló tagok jelentek meg, a beérkezett pályázatok bírálása céljából. A 

munka gördülékenyen és sikeresen zajlott, és csak egyetlen pályázatot 

kellett visszautasítanunk. Azóta nem került sor ülésre, azonban nem csak 

a Fogyatékosügyi Központtal, hanem a fogyatékosügyi koordinátorokkal 

is együtt kell működnünk, így szükségét érzem a korábban említett 

Bizottsági Délutánt követően egy ülésnek, ahol elkezdődhet az 

egyeztetés. 

 

SZEMÉLYES BESZÁMOLÓ 

A Küldöttgyűlés óta eltelt időszakban részt vettem egy kivételével 

(tanulmányi okok miatt) az összes kabinetülésen, valamint egy elnökségi 

ülésen is. Ezeken kívül az EHÖK ESB pár tagjával egyetemben részt 

vettem a Fogyatékosügyi Központ megnyitóján, ami igen sikeres 

esemény volt, sok résztvevővel. Januárban került sor a Központ saját nyílt 

napjára, ahol meghívottként vettem részt a Bizottság tagjaival, és 

módomban állt pár szót szólni a Hallgatói Önkormányzat 

esélyegyenlőségi kérdésekben vállalt szerepéről. Módomban állt részt 

venni a HÖOK által szervezett esélyegyenlőségi műhelyen, ahol Simon 

Balázs bemutatta számunkra a HÖOK kutatási projektjét, amibe szeretne 

bevonni minél több esélyegyenlőségi referenst, valamint a műhely 

keretein belül lehetőséget biztosítani az egyes felsőoktatási intézmények 

közötti tapasztalatcserére, tudásmegosztásra. A következő alkalom 

március 16-án lesz. Továbbá felvettem a kapcsolatot Kovács Krisztával, a 
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Fogyatékosügyi Központ vezetőjével a korábban kifejtett egyeztetéssel 

kapcsolatosan, azonban még nem sikerült találkoznunk. 

 

Gregor Dóra 

esélyegyenlőségi referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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GAZDASÁGI ÉS PÁLYÁZATI 

ADMINISZTRÁCIÓÉRT FELELŐS REFERENS 

BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. december 19. 
Egyeztetés 

pályázatfigyelésről 
Sujtó Attila 

2016. január 22. Educatio kiállítás  

2016. február 18. 
Egyeztetés a Rektori 

pályázatokról 
Kiss Edina 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

Összesen voltam Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

Pályázatoson voltam Sportbizottsági ülés 
ELTE EHÖK Sportos 

bizottság 

GAZDASÁGI ADMINISZTRÁCIÓ 

Gazdasági adminisztráció területén az elmúlt időszakban a 

tervezetteknek megfelelően haladtam, bár év végén változás volt az 

egyetem SAP-rendszerében, az elmúlt időszakban nem jelentek meg a 

költések, ezért főleg a papíralapú anyagokra kell támaszkodnom, majd 

később tudom összeegyeztetni a rendszerrel. Mint azt a Gazdasági 

Bizottság felé jeleztem is, ha nem ütközünk – ezen az SAP-átálláson kívül – 

komolyabb problémába, február végére - március közepére le tudjuk 

zárni a tavalyi gazdasági év analitikáját. Analitika ebben az időszakban 

részemről nem került kiküldésre, Váry Dániel gazdasági alelnök kérésére 

az elkészült két analitikát neki továbbítottam, melyet továbbküldött a 

Gazdasági Bizottság tagjainak. A legutolsó táblázatot február első 

hetében készítettem, ebben már a tavalyi költések legnagyobb része 
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megjelenik, azonban a GirLek rendszere nélkül nem tudom 

megállapítani, hogy a lista teljes-e. A félév során – a jövőre való 

tekintettel – a legfontosabb feladat megtalálni, hogy az analitika 

elkészítéséhez milyen rendszerre támaszkodhatunk majd. 

PÁLYÁZATI ADMINISZTRÁCIÓ 

 A fenti időszakban pályázati területen fontos feladat a Rektori 

sportpályázat kiírása, lebonyolítása. A lehetőséggel 36 hallgató élt, ebből 

egy pályázat lett kétszer feltöltve, illetve egyet kellett elutasítanunk 

formai okok miatt. A Rektori kulturális pályázatokkal kapcsolatban 

kaptam még néhány megkeresést, ezekre válaszoltam a lehető 

legrövidebb időn belül, illetve a sportpályázaton formai okokból 

elutasított pályázat benyújtója kért időpontot egy egyeztetésre, melyet a 

múlt héten meg is tartottunk. Ezen kívül – mint azt a programrészemben is 

írtam – szeretnénk elindítani egy pályázatfigyelő szolgáltatást az EHÖK 

honlapján, aminek a technikai megvalósítását, ebben rejlő 

lehetőségeket decemberben megbeszéltük Sujtó Attila kommunikációs 

alelnökkel, és terveim szerint még februárban el is indul az ezzel 

kapcsolatos oldal a honlapon. 

 

Kőszegi Tamás 

gazdasági és pályázati adminisztrációért 

felelős referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



 

 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

Elnöki és kabinetbeszámoló 2015. november 26 – 2016. február 29.  
 

46 

INFORMATIKAI REFERENS BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 27. BTK HÖK Vezetőképző BTK HÖK 

2015. december 1. 

elnöki gép 

megcsinálása, nyomtató 

hálózatra kötése 

 

TÓK HÖK 

2015. december 10. 
PPK HÖK nyomatató 

probléma 
PPK HÖK 

2015. december 10. 
TÓK HÖK-ös switch 

beállítása 
TÓK HÖK 

2016. december 6. IIG egyeztetés 
Meiszterics Bálint, 

IIG 

2016. január 29. 
PPK HÖK honlap 

egyeztetés 
Rebák Tamás 

2016. február 9. 
TÓK HÖK-ös internet, 

gépek karbantartása 
TÓK HÖK 

2016. február 9. 
EHÖK gépek 

karbantartása 
EHÖK Kabinet 

2016. február 25 
PPK HÖK honlap 

egyeztetés 
Rebák Tamás 

 

RENDSZERES ÜLÉSEK 
  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 23, 

30. 
Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2015. december 7, 14. Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2016. január 18. Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

2016. február 8, 22. Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 
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EJSZAKAISPORT.ELTE.HU 

Móczik Alexandra sportreferens javaslatai és meglátásai alapján 

átalakítottam az ejszakaisport.elte.hu oldalát és frissítettem a kért 

információkat, illetve a jelentkezési felületet is. 

 

TÓK HÖK SZÁMÍTÓGÉPEK 

A TÓK HÖK irodában az összes számítógépet átvizsgáltam. Néhány 

helyen érintkezési problémák voltak, így azokat megoldottam, majd 

újratelepítettem az összes gépet az elnöki kivételével. Előzetes 

egyeztettem Traumberger Zsófia TÓK HÖK elnökkel a telepítendő 

programokkal kapcsolatban. Majd egy következő alkalommal a hálózati 

nyomtatót is elérhetővé tettem az összes gép számára. 

 

PPK HÖK ÚJ HONLAP 

Rebák Tamás PPK HÖK Kommunikációs referensével való több 

egyeztetés során elkészítettem a PPK HÖK új mobilbarát honlapját. Több 

találkozásra is sor került, ahol az esetleges módosítási javaslatokat 

beszéltük át. Jelenleg tesztfázisban van és még az észrevételeket 

javítom. 

 

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

részönkormányzati tisztségviselői címek adminisztrálása, felhasználók 

informálása, számítógépek karbantartása, programok telepítése, 

operációs rendszer telepítése és egyéb informatikai problémák 

   

2015. december 2, 9, 

16. 
Fogadóóra  

2016. január 8, 18. Fogadóóra  

2016. február 17, 24. Fogadóóra  
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megoldása. Illetve az érdeket képvisel, értéket képvisel oldalt hetente 

frissítettem. 

Brucker Lajos Dániel 

informatikai referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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RENDEZVÉNYEKÉRT FELELŐS REFERENS 

BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. január 13. Educatio ülés Rekrutációs bizottság 

2016. január 28. LEN megbeszélés LEN szervezők 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 30, 

december 7, 14, 

január 11, 25. 

Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

ELTE MIKULÁS BULI 

A hosszas előkészítés és többszöri egyeztetés ellenére is, a 

helyszínen a Fogas Ház személyzetének egyes tagjai teljesen 

inkompetensnek bizonyultak. Kezdve azzal, hogy a rendezvény napján 

nem az az üzletvezető volt jelen, akivel másfél hónapon keresztül 

egyeztettem. Ha ez magában nem lett volna elég, az úriemberhez 

semmilyen információ nem jutott el a buli specifikációiból, értem ezalatt 

például a buli kezdési időpontját és a fellépők technikai igényét. 

Szerencsére sikerült a helyszínen minden problémára megoldást találni. 

Mindezek ellenére sikeresnek ítélem a Mikulás bulit. Több, mint 700 

fizető vendég volt, szinte zárásig teltház közeli állapotban volt a Fogas. A 

rendezvény után kiküldött kérdőív is azt igazolja, hogy van igény az 

ehhez hasonló össznépi mulatságokra, illetve, hogy a résztvevők jelentős 

többsége elégedett volt a fellépőkkel és a helyszínnel is. 
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HÖK KARÁCSONY 

A 2015-ös HÖK Karácsony helyszíne ezúttal a Szóda bár volt. A buli 

előtt néhány héttel lefoglaltam a helyet és egyeztettem a technikai 

igényeinkről.  

Jól láthatólag mindenki nagyon jól érezte magát. A ismét az ELTE 

Hallgatói Önkormányzatának tisztségviselőinek lazább keretek között 

történő csapatépítése volt, melynek idén is maradéktalanul eleget 

tettünk. 

EDUCATIO 

Az idei Educatio-t megelőző összes ülésen részt vettem az EHÖK-öt 

képviselve. Az üléseken került megvitatásra, hogy milyen legyen az ELTE 

stand idei arculata, illetve, hogy milyen reprezentációs ajándékokat 

rendeljünk.  

 Az üléseken való részvételen felül én koordináltam a kitelepülést 

előkészítő/bontó emberi erőforrást, illetve a kiállítás folyamán dolgozó 

hoszteszeket.  

HÖOK RENDEZVÉNYES MŰHELY 

Németh Gergő, a HÖOK rendezvényekért felelős elnökségi tagja, 

meghívásának eleget téve, részt vettem a tavaszi HÖOK Vezetőképzőt 

megelőző ülésen, aminek fő témája az említett esemény rendezvényes 

szekciójának témája volt. 

Rendkívül előremutató és hasznos találkozó volt. Az átbeszélt 

témák aktualitása és relevanciája vitathatatlan, így nagy elvárásokkal 

veszek majd részt a tavaszi HÖOK Vezetőképzőn. 

TAVASZI BIZOTTSÁGI ÜLÉS 

Beszámolóm megírásával egy időben küldtem ki a következő 

ülésünk meghívóját, melynek időpontja március 3. 18:30. Főbb témáink 
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az EHÖK Vezetőképző, a kari és kollégiumi napok, egy összegyetemi 

szemeszterzáró buli lehetősége, valamint a félév további rendezvényei. 

EHÖK-ÖS PROJEKTEK 

Február folyamán több Kiss Edina programjában szereplő projekt 

köré is szerveződött egy-egy csapat, ami körüljárja az adott témát és a 

konklúziónak megfelelően neki áll azok kivitelezésének. Jómagam három 

projektcsapatba jelentkeztem, ezek az utánpótlásképzések jövője, a 

hallgatók szociális helyzetfelmérése, valamint egy Legyél egy napra 

ELTE-s névre keresztelt rekrutációs terv. 

 

Dömötör Tamás Albert 

rendezvényekért felelős referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

  



 

 

 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

Elnöki és kabinetbeszámoló 2015. november 26 – 2016. február 29.  
 

52 

SPORTÜGYI REFERENS BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. november 2 – 

december 9. 

Éjszakai Sport 

szervezési feladatok 

operatív team, BEAC 

munkatársak 

2015. december 4. Sportkarácsony 

BEAC munkatársak, 

sportösztöndíjasok, 

szakosztályvezetők 

2015. december 10. 
Rektori sportpályázat 

előbírálása 

Kőszegi Tamás, 

Meiszterics Bálint 

2015. december 11. Éjszakai Sport 

sportösztöndíjasok, 

segítők, BEAC 

munkatársak, résztvevő 

hallgatók 

2016. január 11. 
Nemzetközi Sportnap 

megbeszélés 

Berzlanovich Ildikó, 

Kuzma Csilla, Simon 

Gábor, Illyash György 

2016. január 22. 
Dunai Regatta 

megbeszélés 

Dunai Regatta 

szervezői csapat (Antall 

József Tudásközpont), 

hallgatói 

kapcsolattartók 

2016. február 4. Information Market Zs Nagy Bernadett 

2016. február 5. Nemzetközi sportnap 
BEAC munkatársak, 

sportösztöndíjasok 

2016. február 9. 

Kárpát-medencei 

Egyetemek Kupája 

(KEK) megbeszélés 

Sajben Marcell, Palkó 

Márton, Virág Tünde  

2016. február 11. 16.30 
Dunai Regatta 

 megbeszélés 

Dunai Regatta 

szervezői csapat (Antall 

József Tudásközpont), 

hallgatói 

kapcsolattartók 

2016. február 12. 
Sportkommunikációs 

egyeztetés 

Simon Gábor, Simó 

Szabolcs, Sujtó Attila, 

Palkó Márton 

2016. február 25. 9.00 KEK megbeszélés 
szervezői csapat + 

önkéntesek 

2016. február 25. 14.15 
KUK sportnap 

egyeztetés 

BEAC munkatársak, 

KUK sportnapfelelősök 
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RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. december 14. 

14.00 
Sportbizottsági ülés 

sportbizottság, Kőszegi 

Tamás, Meiszterics 

Bálint  

2016. február 9. 14.00 Sportbizottsági ülés 
sportbizottság, Lukács 

Vivien, Lengyel Barbara 

ÉJSZAKAI SPORT 2015 

A november és a december eleje az Éjszakai Sportnap 

előkészítésével, megszervezésével és lebonyolításával telt. Az ELTE Sport 

Kft-vel voltak kisebb egyeztetési nehézségeink a terembérléssel, amik 

végül kancellári közbenjárásra megoldódtak és ez a megoldás 

iránymutató tud lenni az elkövetkezendő években is. A rendezvény 

létrehozásában sokat segített a két szakmai gyakorlatos sportszervezőből 

és két sportösztöndíjas koordinátorból álló operatív team és a BEAC 

munkatársai. Nagy általánosságban zökkenőmentesen zajlottak a 

dolgok, néhány kisebb probléma merült csak fel ebben az időszakban. A 

rendezvényhez segítséget nyújtott több részönkormányzat is, akár 

pályázattal, akár munkaerővel, akár személyes részvétellel. Maga a 

rendezvény összességében jól sikerült, bár a résztvevők száma sajnos 

kevesebb volt a vártnál. Annak érdekében, hogy a következő évben 

javítani tudjuk a rendezvény hiányosságait, létrehoztunk egy felületet, 

ahol összegyűjtöttük a szervezők, sportági felelősök visszajelzéseit. Kettő 

dolgot szeretnék ezek közül kiemelni. A helyszíni beosztást és lebonyolítást 

illetve az idéntől bevezetett előzetes fizetési lehetőséget sokan pozitívnak 

találták, mert így gyorsabban ment a regisztráció. A rendezvény 

időpontját viszont sokan kritizálták és véleményem szerint sem a szorgalmi 

időszak utolsó napja a legmegfelelőbb időpont. Összességében 

pozitívként értékelem az eseményt, hiszen a résztvevők jól érezték 

magukat és kulturáltan, jó hangulatban sportolták át az éjszakát. 
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REKTORI SPORTPÁLYÁZAT 

November folyamán kiírásra került a 2015/2016 második féléves 

rektori sportpályázat, melyet a Kőszegi Tamással és Meiszterics Bálinttal 

történő előzetes bírálás után a Sportbizottság ülésén is átnéztünk, 

megvitattunk és elbíráltunk. Néhány vitásabb esetet leszámítva 

egyetértés volt a megítélt összegek tekintetében. A vitás eseteket is 

megbeszéltük, kompromisszumra tudtunk jutni velük kapcsolatban. A 

pályázattal kapcsolatban úgy gondolom, néhány kritérium még 

finomításra szorul és néhány dolog hátterének szükséges utánanézni, 

hogy még inkább hiteles és átlátható legyen ez a pályázat.  

NEMZETKÖZI SPORTNAP 

 Az előző félévben is részt vettünk már a nemzetközi hallgatók 

számára rendezett Information Market elnevezésű délutánon, ahol a 

külföldről érkező hallgatók informálódhattak minden, az egyetemi 

lehetőségeket érintő kérdésben. Idén február elején is megrendezésre 

került egy ugyanilyen program az újonnan érkezők számára és idén 

először hagyományteremtő jelleggel egy sportnapot (sportdélutánt) is 

szerveztünk a BEAC-cal és a Nemzetközi Irodával együttműködésben a 

nemzetközi hallgatóink számára. Ennek megbeszélésén vettem részt 

január közepén, ahol megállapodtunk a programokról illetve a 

lebonyolításról. A megbeszéltek szerint, az egyik sportkoordinátorral, Zs 

Nagy Bernadettel az Information Market-on tájékoztattuk a beérkező 

külföldi hallgatókat a sportolási lehetőségekről. Másnap pedig több mint 

100 résztvevővel egy jó hangulatú sportdélutánt tartottunk. Többféle 

egyéni és csapatsportot próbálhattak ki a nemzetközi hallgatók, akik 

lelkesen mozogtak és sokakat már viszont is láttam az edzéseken. 

Mindent összevetve úgy vélem ez egy sikeres kezdeményezés, amit a 

jövőben is érdemes továbbvinni. 
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DUNAI REGATTA 

Január 22-én és február 11-én részt vettem a Dunai Regatta 

elnevezésű, immár hagyománynak számító vízi rendezvény 

megbeszélésein. Első alkalommal leginkább általános információkról volt 

szó, illetve egy előzetes ütemtervet is egyeztettünk. Idéntől volt néhány 

változás, főleg a sárkányhajóba bekerülő hallgatók kiválasztási 

folyamatában, amit pozitívumnak értékelek, mert többen kapnak 

lehetőséget így. A második alkalom már egy kicsit operatívabb munkát is 

igényelt, itt a lebonyolítást, a roadshowkat raktuk össze, illetve ötleteltünk 

a kísérőrendezvényekről.  

A rendezvény napjáig folyamatosan részt veszek a 

megbeszéléseken és szeretném, ha idén legalább egy kicsivel többen 

szurkolnánk azoknak a hallgatótársainknak, akik a hajóban ülnek majd. 

KÁRPÁT-MEDENCEI EGYETEMEK KUPÁJA (KEK) 

Idén immár hetedik alkalommal rendezzük meg a Kárpát-

medence legnagyobb és legnevesebb futsaltornáját. A rendezvény 

most már hagyományosnak mondható és tavaly óta kiegészült egy 

Alumni-kupával is, amit a KEK-ről kiöregedett csapatok számára 

szervezünk. Emellett harmadik éve a KEK ad otthont a Cheerleader 

MEFOBnak is, amit idén is nagy érdeklődés övez.  

A rendezvény megbeszélései és előkészületei folyamatosan 

zajlanak, amelybe egy-egy részönkormányzat sportosa is besegít. 

SPORTÖSZTÖNDÍJ 

A sportösztöndíjasok féléves beszámolási kötelezettséggel 

rendelkeznek. Ezen beszámolók folyamatosan érkeznek be február 26-ig. 

Ezt követően a két sportkoordinátorral tartunk majd egy megbeszélést, 

ahol átbeszéljük és értékeljük a beérkezett beszámolókat, és az 

esetleges hiányosságokra, nehézségekre is igyekszünk megoldást találni. 
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Emellett hamarosan elkészül egy pontrendszer a sportösztöndíjas 

jelentkezések elbíráláshoz, ami egy összeszedettebb és átláthatóbb 

keretet fog adni a rendszer működésének és így még gördülékenyebbé 

teheti a munkát és a kommunikációt, mind az ösztöndíjasok, mind az 

„egyetemi sport” részéről. 

SPORTBIZOTTSÁG 

A félév második felében két ülést tartottunk, amelyek közül az 

elsőn elbírálásra kerültek a rektori sportpályázatok. A következő ülésen 

röviden értékeltük az Éjszakai Sportnapot és beszéltünk a Dunai 

Regattáról is, de a fő célja a kari és kollégiumi sportnapok átbeszélése 

volt. Az ülés ezen részén részt vett Lukács Vivien és Lengyel Barbara a 

BEAC azon munkatársai, akik szintén részt vesznek a sportnapok 

koordinálásában. A legtöbb részönkormányzat képviseltette magát, így 

hatékony volt az ülés. 

 

Móczik Alexandra 

sportügyi referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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TANÁRKÉPZÉSI REFERENS BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015.november 28 - 

29. 
Kabinethétvége ELTE HÖK Kabinet 

2015. december 2. Megbeszélés  Kiss Edina 

2015. december 7. TKK egyeztetés TKK munkatársai 

2015. december 14. Szenátus ELTE szenátusi tagjai 

2015. december 17. 
Tanári felkészítés 

tréning egyeztetés 

Dr. N. Kollár Katalin, dr. 

Szivák Judit 

2015. december 17.  TB ülés ELTE TB megjelent tagjai 

2015. december 18.  TKB ülés 

Haralyi Márton, Lukács 

Cintia, Oláh Zsolt, Sudár 

Mariann, Zatkó Nikoletta 

2016. január 21. – 23.  Educatio kiállítás  

2016. január 28. 

Eötvös kollégium – 

előadás a tudós 

tanárképzésről 

 

2016. január 28 TKB ülés 

Lukács Cintia, Oláh Zsolt, 

Sudár Mariann, Zatkó 

Nikoletta 

2016. január 28. TKK egyeztetés Bot Krisztina 

2016. február 9. Megbeszélés Kiss Edina 

2016. február 18. 
Konferencia 

megbeszélés 

Gulyás Tibor, Vámosi 

Péter, Kiss Edina 

2016. február 24.  

Táboroztatási 

lehetőség tájékoztató 

előadás 

 

2016. február 26.  Projektnap TKB tagjai 
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2016. február 27. HÖOK Közgyűlés  

RENDSZERES ÜLÉSEK 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. december 14. 

2016. január 11, 

2016. február 8, 22. 

Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2015. november 30, 

december 7. 14., 

2016. január 15., 27. 

2016. február 

9, 23. 

Fogadóóra  

ÁLTALÁNOS TEENDŐK 

Az elmúlt időszakot a vizsgák és a tárgyfelvétel történései 

határozták meg. Vizsgaidőszak lévén kevesebb fogadóóra, illetve ülés 

volt, azonban a hallgatói megkeresések száma megnövekedett. Ezekre 

igyekeztem válaszolni, és a felmerült problémákat orvosolni. Nemcsak 

írásban, de szóban is kerestek meg hallgatók, ami még inkább lehetővé 

tette a problémáik megismerését. Ezeket figyelembe véve továbbra is 

nagy hangsúlyt szeretnék fektetni arra, hogy a lehető legjobban 

tájékoztassuk őket, illetve az ő véleményüket felhasználva hozzuk meg a 

Tanárképzési Bizottság döntéseit.  

TANÁRKÉPZÉSI BIZOTTSÁG 

A Bizottsággal két ülést is tartottunk december illetve január 

folyamán, amelyeken úgy gondolom, számos ponton haladtunk előre. 

Mindemellett nagyon jól működött a (szinte) napi kommunikáció is.  

Napirendre került egy külön osztatlan tanárisoknak kialakított tanulmányi 

ösztöndíj lehetősége. Elsőként figyelembe véve a hallgatók korábbi 

teljesítményét, valamint az ösztöndíjasok mértékét szeretnénk egy 
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statisztikát készíteni. Második körben egy hallgatói igényfelmérést 

tartanánk.  

A másik nagy kérdéskör a féléves tervek kialakítása volt. Fontosnak 

tartjuk, hogy ismét sor kerülhessen egy, az őszihez hasonló hallgatói 

fórumra. A lehetőségekhez, és az időhöz mérten egy tanárszakos 

szakmai program ötletét is felvetettük.  

A programok terén egy újabb projektet szeretnénk megvalósítani. 

Nagy hiányát érezzük a többi, tanárképzésben érintett egyetem 

hallgatóival való kapcsolatnak. Ezért március közepére egy kisebb 

konferenciát szervezünk. Az előzetes beszélgetések alapján a többi 

egyetem részéről is lennének érdeklődők. Reméljük, sikerrel járunk! Az 

időrendi bontásban is látható a Projektnap, melyet a program, illetve a 

részletek megtervezésére szánunk. 

Szeretném megköszönni a Tanárképzési Bizottság minden tagjának 

– Lukács Cintiának, Oláh Zsoltnak, Sudár Mariannak és Zatkó 

Nikolettának a munkáját, akik a megszokott teendők mellett rengeteget 

segítettek abban, hogy a számos felmerült nehézség ellenére a 

vizsgaidőszak és a tárgyfelvétel minden hallgató számára 

zökkenőmentes és sikeres legyen! 

TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT 

A Központtal továbbra is sikeresen tudunk együttműködni. 

Bármilyen felmerülő problémában a segítségünkre vannak, és szívesen 

fogadják az ötleteket. Továbbá fontosnak tartják a hallgatók bevonását 

is a döntéshozatalba, hiszen az ő képzésüket befolyásoló tényezőkről van 

szó. 

Több hallgatói megkeresés is érkezett a 11 és 12 féléves tantervi 

hálókkal kapcsolatban. Ezekre azt a választ kaptam, hogy készen 

vannak, elfogadásra és a TTT jóváhagyására várnak. Ezután kerülnek fel 

a honlapokra. 
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Az időrendi bontásban említett Eötvös kollégiumban tartott 

előadáson is velük vettem részt, ahol a Központ két vezetője mellett én is 

tarthattam egy rövid előadást a felvételizők számára a tanárképzésről. 

HOSSZÚ TANÍTÁSI GYAKORLAT 

Az előző pontban említett hallgatókkal való együttműködés egyik 

példája, hogy a hosszú tanítási gyakorlat, a szakdolgozati, illetve képzési 

és kimeneteli követelmények kidolgozásába is betekintést kaptunk, 

emellett pedig a Tanárképzési Bizottság minden tagja meghívottként, 

véleményezési joggal jelen van az ezeket a témákat tárgyaló 

Műhelymunkákon. Az első ülésre 2016. február 1-jén kerül majd sor. 

KLEBELSBERG KÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJ 

Az osztatlan tanárisok számára létezik egy KLIK-nél megpályázható, 

és általuk folyósított ösztöndíj, a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj. Ezzel 

sajnos folyamatos gondok vannak: késnek az utalások vagy rossz 

összegek érkeznek. Sok hallgató (az ösztöndíj mértéknek megfelelően) 

ezt megélhetésként tartja számon, így rengeteg a hallgatói megkeresés 

ezzel kapcsolatban. Ugyan sok tanárszakos hallgató érintett a 

kérdésben, mi tehetetlenek vagyunk, mivel kizárólag a KLIK-kel kötöttek a 

hallgatók szerződéseket, és az ösztöndíjakat is ők folyósítják. Annyi 

előrehaladást sikerült elérni ez ügyben, hogy Morvai Nikolettának, a PTE 

hallgatói érdekképviselőjének köszönhetően sikerült felvenni a 

kapcsolatot a KLIK-kel, így könnyebben tájékozódunk az aktuális 

helyzetről és a várható késésről. 

PSZICHOLÓGIA ÉS PEDAGÓGIA ÓRÁK 

Az elmúlt hetekben sajnos nagyon sok probléma volt a PPK által 

gondozott órákkal, ami azt gondolom, hogy főként az osztatlan 

tanárképzés „fiatalságának” tudható be. Az első évfolyamban most 

indult először a Tanári hatékonyságfejlesztő tréning, amely a 
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követelményrendszere miatt nagyobb blokkokban tartható megfelelő 

hatékonysággal. N. Kollár Katalinnak és Szivák Judittal való egyeztetés 

után azonban azt gondolom, hogy sikerült egy széles kurzuskínálatot 

összeállítaniuk, amelyből minden hallgató megtalálhatja a neki 

megfelelőt.  

A nagyobb problémák a második évfolyamban voltak, azonban 

ezek főként félreértésekből, és rossz kommunikációból adódtak. Oláh 

Zsolttal közösen ezeket is sikerült orvosolni. 

EDUCATIO 

A rendezvényes külön standot kapott a tanárképzés. Legalább két 

tanárszakos hallgató folyamatosan jelen volt, hogy megfelelő 

tájékoztatást nyújtson a felvételiző diákoknak. Azonban ez a szám 

kicsinek bizonyult, csakúgy, ahogy a stand mérete is. Ennek ellenére a 

pultnál segédkező hallgatók mindvégig állták a sarat, és lelkesen 

informálták az érdeklődőket. Köszönöm az ő munkájukat is! 

Amire még fény derült a három napos rendezvényen, hogy egyre 

nagyobb az érdeklődés a testnevelés szak iránt, és ennek hiányában 

sajnos sok hallgató választ másik egyetemet tanulmányaihoz.  

„LEGYÉL EGY NAPRA ELTE-S!” 

Több projekt is megkezdődött az elmúlt időszakban. Ezek egyike a 

„Legyél egy napra ELTE-s!”, melynek célja, hogy az érettségi előtti évben 

lévő középiskolások számára egy kis betekintést nyújtson a mindennapi 

egyetemi életbe. Jelenleg a vázlatos elképzelés van meg, de szeretnénk, 

ha ez nyár elejéig megvalósulna. 

 

Nagy Anett 

tanárképzési referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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TANULMÁNYI RENDSZERÉRT FELELŐS 

REFERENS BESZÁMOLÓJA 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. január 25. 

Személyes egyeztetés 

az ÁJK-s 

kérvénysablonokról 

Sárhegyi István 

RENDSZERES ÜLÉSEK   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2015. december 14. EHÖK Kabinet ülés ELTE EHÖK Kabinet 

2016. január 25. EHÖK Kabinet ülés ELTE EHÖK Kabinet 

2016. február15. EHÖK Kabinet ülés ELTE EHÖK Kabinet 

ELEKTRONIKUS VÁLASZTÁSOK 

2016 januárjában egyeztettem Kiss Edinával az UniPoll-os felülettel 

kapcsolatban. Ennek apropóján írtam a Tanulmányi Rendszerirodának, 

miszerint megoldható-e a választási űrlapok megjelenítése az OMHV 

kérdőívekhez hasonló módon.  

Emellett minden karral felvettem a kapcsolatot a választásokkal 

kapcsolatban, elektronikus formában. Elkezdtem a választások 

időpontjait összegyűjteni a karoktól az elvégzendő feladatok 

(adatigénylések, UniPoll-os felületek elkészítése) jó ütemezése 

érdekében.  

ÁJK-S KÉRVÉNYSABLONOK 

Sárhegyi István az ÁJK HÖK Szociális és Gazdasági Bizottságának 

elnöke megkeresett januárban a Kompenzációs, Rendkívüli szociális 

ösztöndíj és Szakmai gyakorlat támogatásáról szóló kérvény, és 

pontszámítás frissítésével, a kérvény beállításával kapcsolatban. Egy 
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rövid személyes és egy hosszabb elektronikus egyeztetést követően 

sikeresen elkészült mindhárom kérvénysablon és a hozzájuk tartozó 

pontszámítás is. 

 

Bicsák Dániel Zsolt 

tanulmányi rendszerért felelős referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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