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Elnök beszámolója 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. július 4-8. ELTE HÖK vezetőképző 
az ELTE HÖK 

szakterületi képviselői 

2016. július 27. Átadás-átvétel Kiss Edina 

2016. július 28. Kabinetnap 
az ELTE HÖK 

kabinetjének tagjai 

2016. augusztus 9. 
Gólyatábori 

egyeztetés 

dr. Pozsár-Szentmiklósy 

Zoltán 

2016. augusztus 10. Irodai megbeszélés 

Tóth László, Balogh 

Dániel, Meiszterics 

Bálint 

2016. augusztus 10. 
Iskolaszövetkezeti 

egyeztetés 

Balogh Dániel, Nagy 

Gergely Gyula, 

Csordás Péter 

2016. augusztus 12. 
Gólyatábori 

megbeszélés 

a gólyatábori hallgatói 

szervezők, az ESZK 

képviselői, a cég 

munkatársai 

2016. augusztus 16. ESZK megbeszélés 
Babos János, Geréb 

Tünde 

2016. augusztus 17. 
Gyógymatek 

gólyatábor, Bodajk 

Nagy Anett, Kolláth 

Mihály Gábor, Balogh 

Dániel, Baranyai 

Melinda, Sztrecsko 

Boglárka, Hoksza Zsolt 

2016. augusztus 23. Pályázati egyeztetés 
Meiszterics Bálint, 

Kolozs Anikó 

2016. augusztus 25. 

GeoBio és IK 

gólyatábor, 

Bódvarákó-Pusztafalu 

Kiss Edina, Balogh 

Dániel, Kolláth Mihály 

Gábor 

2016. augusztus 26. 
TáTK gólyatábor, 

Szolnok 

Kiss Edina, Balogh 

Dániel, Kolláth Mihály 

Gábor, Fazakas Áron, 

Sztrecsko Boglárka, 

Baranyai Melinda 

2016. augusztus 29. 
Rendezvényes 

egyeztetés 

Fazakas Áron, Babos 

János 

2016. augusztus 29. 
NYME SEK gólyahét, 

Szombathely 

Kaizinger Tamás 

Töhötöm, dr. Vámosi 

Péter 

2016. augusztus 30. 
Kémia gólyatábor, 

Csillebérc 

Balogh Dániel, Hoksza 

Zsolt 



2016. augusztus 31. BTK gólyatábor, Zánka 

Nagy Anett, Dunka 

Sarolta Noémi, Balogh 

Dániel, Kolláth Mihály 

Gábor, Fazakas Áron, 

Murai László 

2016. augusztus 31. HÖOK BRSz ülés a HÖOK BRSz tagjai 

2016. szeptember 2. 
TÓK orientációs tábor, 

Bodajk 

Nagy Anett, Balogh 

Dániel, Kolláth Mihály 

Gábor, Traumberger 

Zsófia 

2016. szeptember 3. 
PPK gólyatábor, 

Szolnok 

Nagy Anett, Dávid 

Szamanta, Kolláth 

Mihály Gábor, Balogh 

Dániel, Bencze 

Norbert, Baranyai 

Melinda, Sztrecsko 

Boglárka, Hoksza Zsolt 

2016. szeptember 7. 
Rendezvényes 

egyeztetés 

Fazakas Áron, Geréb 

Tünde 

2016. szeptember 8. 
Tanárszakos hallgatók 

évnyitó ünnepsége 
Nagy Anett 

2016. szeptember 8. 
Ellenőrző bizottsági 

egyeztetés 

az ELTE HÖK EB tagjai, 

Dömötör Tamás 

Albert, Horváth Mihály 

2016. szeptember 9. 
Tanévnyitó ünnepi 

szenátus 
 

2016. szeptember 9. Tanári Napok, Szolnok 
Nagy Anett, Hoksza 

Zsolt 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. augusztus 9., 

szeptember 6. 

HÖOK választmányi 

ülés 

a HÖOK 

választmányának 

tagjai, a HÖOK 

elnöksége, intézményi 

HÖK elnökök 

2016. augusztus 10., 

szeptember 7. 

ELTE HÖK elnökségi 

ülés 

az ELTE HÖK 

elnökségének tagjai 

2016. szeptember 5., 

12. 

Egyetemvezetői 

értekezlet 
az Egyetem vezetése 

2016. szeptember 6., 

12. 
ELTE HÖK kabinetülés az ELTE HÖK kabinetje 

EHÖK elnökség 

Tisztségbe lépésem óta eltelt időszakban az ELTE HÖK elnökségi 

munkájában részt vettek:  



 Czabán Samu (ÁJK HÖK) 

 Sztrecsko Boglárka (BGGyK HÖK) 

 Murai László (BTK HÖK) 

 Kindelmann Balázs (IK HÖK) 

 Fekete Flóra (KolHÖK) 

 Baranyai Melinda (PPK HÖK) 

 Takáts Réka (TáTK HÖK) 

 Traumberger Zsófia (TÓK HÖK) 

 Hoksza Zsolt (TTK HÖK) 

ELTE HÖK vezetőképző 

2016. július 5-8. között Sarlóspusztán rendeztük meg az éves 

vezetőképzőnket, melyen 13 szakterületi szekcióban közel 120 

részönkormányzati hallgatói képviselő vett részt. A vezetőképző 

előkészítésében és a szekciók levezetésében aktívan működött együtt a 

még mandátumban lévő kabinet és a június 1-jén megválasztott csapat. 

Jómagam az elnökségi szekció munkájában vettem részt, melynek 

vezetésén megosztoztunk Kiss Edinával. Az első nap délelőttjének 

programja az együttműködés erősítése és a döntéshozatali 

mechanizmusok összehangolása volt, délután pedig vendégünk volt dr. 

Mezey Barna, az ELTE rektora és dr. Scheuer Gyula, az ELTE kancellárja, 

akikkel az elmúlt és elkövetkezendő időszak HÖK és az egyetemvezetés 

közötti együttműködését beszéltük át. Második nap Kiss Edina vezetésével 

tréning alapú munkát végezve határoztunk meg az elkövetkezendő tanév 

stratégiai céljait, melyet a délutáni részben dolgoztunk ki alaposan. 

Második alkalommal vettem részt az ELTE HÖK vezetőképző 

elnökségi szekciójában, először a szekció vezetőjeként. Összességében 

pozitív benyomásokkal gazdagodtam, fontos állomás volt, mind a 

részönkormányzati elnökökkel való együttműködés, mind a tanév 

munkájának megtervezése szempontjából. 

Gólyatáborok 



A 2016-os gólyatáborok előkészítésében már a megválasztásomat 

követően bekapcsolódtam, az egyeztetéseken Kiss Edinával együtt jelen 

voltam. A mandátumba lépést követően koordináltam a hallgatói 

főszervezők, az ESZK munkatársai és a rendezvényszervező cég közötti 

egyeztetéseket. Ebben az időszakban közreműködtem a táborokra 

vonatkozó szabályzatok és különböző dokumentumok előkészítésében és 

véglegesítésében, valamint válaszoltam a sajtó megkereséseire. 

Az idén megrendezésre került tíz ELTE-s tábor közül a Fizika 

gólyatábor kivételével minden táborban sikerült legalább egy napot 

eltöltenem, ezúton is szeretném megköszönni a szervezők meghívását és 

a szíves vendéglátást. A helyszínen lehetőségem volt bepillantani a 

különböző táborok működésébe, adott esetben közreműködtem a 

felmerült problémák megoldásában. Ott tartózkodásom alatt szerencsém 

volt egyeztetni a helyszíni hallgatói szervezőkkel, a táborokban részt vevő 

közalkalmazottakkal és a főszervező cég képviselőivel. 

Mindegyik tábor hallgatói szervezőitől részletes írásbeli beszámolót 

kértem, melyben kértem, hogy külön térjenek ki az előkészítés és szervezés 

különböző elemeire, az együttműködésekre a többi szereplővel és a 

pozitív, valamint negatív tapasztalatokra. A szakmai beszámolók 

kiértékelését követően az ESZK munkatársaival, valamint a főszervező cég 

képviselőivel kielemezzük a táborokat, és levonjuk megfelelő 

következtetéseket a 2017-es gólyatábori időszakra való felkészülés 

jegyében.  

Irodai ügyek 

Az ELTE Hallgatói Önkormányzat irodavezetői tisztségét augusztus 1-

je óta Tóth László tölti be, Kolozs Anikó ugyanezen naptól a Közbeszerzési 

Osztály munkatársa lett. Anikó áldozatos és alapos munkáját ezúton is 

nagyon szépen köszönöm! 

Meiszterics Bálint ügyviteli asszisztens augusztus 25-i hatállyal 

mondott fel, az ő munkájának egy jelentős részét a továbbiakban Tóth 

László irodavezető látja el. Bálint emellett pályázati ügyintézőként végezte 

a rektori pályázatokkal kapcsolatos teendőket, ezt a munkakört Kolozs 



Anikó végzi a továbbiakban. Ezúton szeretném megköszönni Bálint 

felkészült és magas színvonalú munkáját! 

Iskolaszövetkezeti ügyek 

Még a mandátumba lépésünk előtt Balogh Dániel gazdasági 

alelnökkel egyeztetéseket folytattunk az ELTE Iskolaszövetkezet 

képviselőivel, Nagy Gergely Gyulával és Csordás Péterrel. Azzal a céllal 

folytattunk megbeszéléseket, hogy a korábbi együttműködés hibáit 

megelőzzük, a közös munkát új alapokra helyezzük, ezáltal minden 

lehetőséget megteremtve a hallgatók időben történő kifizetésére. 

A megállapodást az augusztus 10-i ELTE HÖK elnökségi ülésen 

véglegesítettük, melynek részét képezi a belépési díj csökkentése, a 

munkamenetet szabályzó határidők rögzítése, a közös használatú online 

felület és a szövetkezetnek nyújtott egyszeri anyagi támogatás az 

irodavezetők bérének kifizetésére. 

Balogh Dániel gazdasági alelnökkel, valamint az ELTE HÖK 

elnökségével egyetemben bízunk benne, hogy az általunk véglegesített 

ügymeneti rendszer és a megállapodás megoldást tud majd nyújtani az 

eddig felmerült problémákra. Az őszi félév ennek komoly erőpróbája lesz. 

NyME SEK integráció 

A tavaszi félév utolsó szenátusi ülésén fejezte ki szándékát az ELTE az 

integrációs tárgyalások megkezdésére a Nyugat-magyarországi Egyetem 

Savaria Egyetemi Központjával, valamint annak két karával. Az ELTE két 

lépésben 2017. január 1-jei (szervezeti), valamint február 1-jei 

(jogviszonyok) dátumokkal integrálja a szombathelyi intézményt. 

Az integráció keretében mintegy 1600 hallgató kerül az ELTE 

kötelékébe, akiknek az érdekképviseletével, pályázati lehetőségeivel, 

valamint az ösztöndíjaival kapcsolatban szükséges egyeztetéseket 

folytatnunk a SEK HÖK tagjaival. Az érdekképviseleti integráció részletes 

kérdéseit a szeptember 30 – október 2. közötti elnökségi és 

kabinethétvégén tervezzük letisztázni.  

Kabinetmunka 



A megválasztást követő időszakban Dömötör Tamás Albert 

elnökhelyettessel nagy hangsúlyt fektettünk a kabinettagok munkájának 

és a tagok közötti minél sikeresebb együttműködés előkészítésére, ennek 

érdekében külön kabinetnapot is tartottunk, valamint személyesen 

minden szakterület vezetőjével átbeszéltük a félév terveit. 

A hatszemközti megbeszéléseken arra kértük a kabinet tagjait, hogy 

ismertessék a félévre vonatkozó terveiket, valamint a megvalósítások 

ütemezését. Ezen felül több olyan feladatot kaptak tőlünk, melyek nem 

szigorúan a szakterületekhez kapcsolódnak. 

A kabinet munkájának előrehaladását Dömötör Tamás Albert 

elnökhelyettes koordinálja, annak részleteiről kéthetente beszámolót 

készítünk a küldöttgyűlés tagjai, valamint a hallgatók számára. 

 

  Sujtó Attila 

 elnök 

 ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

  



Elnökhelyettes beszámolója 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. július 28. Projektnap ELTE HÖK Kabinet 

2016. augusztus 9. 
Kommunikációs 

egyeztetés 

Kolláth Mihály, Sujtó 

Attila 

2016. augusztus 9. 
Rendezvényes 

egyeztetés 

Fazakas Áron, Sujtó 

Attila 

2016. augusztus 11. 
Tanulmányis 

egyeztetés 

Sujtó Attila, Szalma 

Edina 

2016. augusztus 15. Esélyes egyeztetés 
Dávid Szamanta, Sujtó 

Attila 

2016. augusztus 16. Gazdaságis egyeztetés 
Balogh Dániel, Sujtó 

Attila 

2016. augusztus 19. Sportos egyeztetés 
Móczik Alexandra, 

Sujtó Attila 

2016. augusztus 19. Külügyi egyeztetés 
Dunka Sarolta, Sujtó 

Attila 

2016. szeptember 8. 
Ellenőrző bizottsági 

egyeztetés 

az ELTE HÖK EB tagjai, 

Sujtó Attila, Horváth 

Mihály 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. szeptember 6. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2016. augusztus 10, 

szeptember 7. 
Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

 

Állandó feladatok 

Folyamatosan tartom a kapcsolat az ELTE HÖK elnökével és 

Kabinetjével, tájékoztatom az ELTE HÖK elnökségét a kabinet munkájáról, 

illetve felügyelem az aktuálisan futó projekteket és igyekszem legjobb 

tudásom szerint segíteni a kabinet tagjainak munkáját, és minden esetben 

a rendelkezésükre állni, ha a szükség úgy hozza.  

 

Vezetőképző és utánpótlásképzés 



Július utolsó hetében készítettem egy memót az utánpótlásképzési 

szekción elhangzottakból, mivel egyértelműen igény mutatkozott arra, 

hogy még a tanév megkezdése előtt legyen valamilyen anyaga a szekció 

résztvevőinek arról, hogy milyen témákat érintettünk, illetve, hogy az 

egyes részönkormányzatoknál hogy is néz ki az utánpótlásképzés. 

Mivel az anyag, amit küldtem inkább nevezhető jegyzetnek, mint az 

ELTE HÖK utánpótlásképzésének teljes leiratának, küldtem a résztvevőknek 

egy kitöltendő táblázatot, ami relatíve pontos képet festhetett volna a 

jelenlegi helyzetről. Sajnos a gólyatáborok és egyéb nyári elfoglaltságok 

miatt mindösszesen ketten töltötték ki, így ezt a projektet áthelyeztem 

szeptember végére, amikor már mindenki visszazökkent a normális 

kerékvágásba. 

 

Projektnap 

Sujtó elnökúrral fontosnak tartottuk még a tisztségbelépés előtt 

összerázni a kabinetet, ezért július végén kabinetnapot tartottunk a 

Bölcsészkaron. Ezúton köszönöm szépen a közbenjárást a teremfoglalással 

kapcsolatban Horváth Mihálynak. 

A kabinetnap folyamán túlnyomó részt csapatépítéssel 

foglalkoztunk, de egy-egy szegmens közben komolyabb témákat is 

igyekeztünk körbejárni, mint például egyes – a kabinetet érintő – 

alapszabály módosítások, vagy a korábbi években megszokott irodarend. 

Utóbbi alatt a fogadóórák és minden egyáb az irodához kapcsolódó 

EHÖK-ös tevékenység értendő.  

Évindító egyeztetések 

Augusztus folyamán Sujtó elnökúrral, egyesével leültünk a kabinet 

összes tagjával és végigbeszéltük, hogy milyen eredményekkel tudnak 

szolgálni megválasztásuk óta, illetve hogy milyen terveik vannak az őszi 

szemeszterre, és ezeket hogyan kívánják elérni. Örömmel tapasztaltuk, 

hogy többen nem csak hangzatos tervekkel, de megkezdett vagy akár 

már megvalósított projektekkel érkeztek. 



Beszámolók 

A korábbi, csak és kizárólag a küldöttgyűlésekhez kötött 

beszámolóírás helyett, a továbbiakban, havonta kétszer (2-án és 16-án) 

feltöltjük a honlapra, valamint kiküldjük az érintetteknek a kabinet 

beszámolóit. Fontosnak tartjuk, hogy a munkánk ne csak egy-egy 

alkalommal legyen átlátható és nyomon követhető, hanem 

folyamatosan, a munkavégzéssel párhuzamosan.  

Kabinetülés 

Első kabinetülésünkön a jelenlévők beszámolóit követően 

megtárgyaltuk többek között a fentebb olvasható beszámolórendszert, 

valamint több egyéb technikai jellegű témát, ami érinti az egész csapatot 

és elősegítheti a kabinet minél effektívebb működését. Ilyen kérdés volt a 

közös naptár használata, a levelezőlisták rendeltetésszerű használata és 

frissítése, valamint a kabinetülés állandó időpontjának megvitatása is.  

 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Ha felmerült bármilyen kérdés, a 

kabinet vagy a jómagam munkájával kapcsolatban, keressetek bátran, 

bármilyen fórumon, ahol elérhető vagyok! 

 

 

Dömötör Tamás Albert 

elnökhelyettes 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Gazdasági alelnök beszámolója 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. július 25. 
Iskolaszövetkezet 

egyeztetés 

Csordás Péter, Nagy 

Gergely, Sujtó Attila 

2016. augusztus 03. 
Iskolaszövetkezet 

egyeztetés 
Csordás Péter 

2016. augusztus 10. 
Iskolaszövetkezet 

egyeztetés 

Csordás Péter, Nagy 

Gergely, Sujtó Attila 

2016. augusztus 10. Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

2016. augusztus 16. Félévi egyeztetés 
Sujtó Attila, Dömötör 

Tamás Albert 

Költségvetés követése 

A júliusi vezetőképző során több igény és ötlet fogalmazódott meg a költségvetéssel és 

annak folyamatos követésével kapcsolatban. Augusztusban időm egy részét utóbbi felület 

megalkotása, és kitöltése kötötte le, így jelenleg minden részönkormányzat tudja követni 

online a 2016-os évi költéseit, és azt, hogy a forrásallokáció alapján számított összegből 

mennyi áll még a rendelkezésre. A táblázat még béta-üzemmódban van, mivel még pár 

fejlesztést szeretnék benne eszközölni. 

Iskolaszövetkezet 

Az elmúlt félév nehézségei után egyik fő célunk az volt, hogy normalizáljuk a kialakult 

helyeztet, és sikerüljön gördülékenyebbé tenni az Iskolaszövetkezettel való 

együttműködést. Ennek céljára több találkozót is tartottunk, ahol egyeztettük a 

munkafolyamatok részeit, hogy melyik félre mi is hárul. Így sikerült elkészíteni egy 

eljárásrendet, amely tartalmazza a Hallgatói Önkormányzatra és az Iskolaszövetkezetre 

vonatkozó határidőket, illetve hogy minden részönkormányzatnak ki kell jelölnie egy 

felelőst, aki az utalási listákat elkészíti és elküldi a gazdasági alelnöknek. A 

gördülékenyebb együttműködés érdekében, megegyeztünk az Iskolaszövetkezettel, hogy 

minden hónapban tartunk egy találkozót, ahol értékeljük az elmúlt egy hónapot, és 

egyeztetjük az esetleg felmerülő problémákat. Elkészítettünk egy hallgatói kisokost az 

iskolaszövetkezetről, ami az újonnan beiratkozó hallgatóknak lehet nagy segítség. 

Csordás Péter közreműködésével elkészült egy utalási lista sablon, amelyet elküldtem a 

részönkormányzatok által kijelölt felelősöknek. Nagy igény volt a folyamatok átlátására, 

mivel eddig a részönkormányzatok az utalási lista leadása után nem láttak rá, hogy 



hogyan is áll a folyamat. Ezért létrehoztunk egy onilne felületet ennek a követésére. Ez 

is folyamatos fejlesztés alatt áll, remélhetőleg szeptember végére, október elejére, minden 

kívánt funkciót betudunk építeni. 

Gazdasági Bizottság 

Eddig sajnos ülést még nem tartottunk, de folyamatosan rendelkezésére álltam a 

részönkormányzati tisztségviselőknek. A szorgalmi időszak első hetén tervezek egy ülést 

tartani, ahol főként a félév menetét, feladatait beszélnénk át. 

Átláthatóság 

Kolláth Mihály kommunikációs alelnök segítségével elkezdtük az átláthatóság 

fejlesztését. A napokban felkerül az ELTE Hallgatói Önkormányzat honlapjára az elmúlt 

évek költségvetési beszámolója, illetve készülőben van több infógrafika is, például a 

költségvetés elosztásának bemutatására. 

Visszautalva a költségvetés online követésére, annak segítségével kívánom majd a 

negyedéves beszámolót elkészíteni, illetve a korábbiakat pótolni. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdés merülne fel benned, keress e-

mailben vagy személyesen! 

 

 

 

Balogh Dániel 

Gazdasági alelnök  

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Kommunikációs alelnök beszámolója 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

Július 1. Átadás-átvétel Sujtó Attila 

Július 19-24. 

Bálványosi nyári 

szabadegyetem és 

diáktábor 

Sujtó Attila, Nagy 

Anett, Dunka Sarolta 

Július 26. 
Pont ott party 

kitelepülés 
 

Július 27. 

Egyeztetés a 

„Pályázatok és 

ösztöndíjak” felületről 

Bencze Norbert 

Július 28. Kabinet- és projektnap ELTE HÖK Kabinet 

Augusztus 9. 
Egyeztetés az éves 

tervekről 

Sujtó Attila, Dömötör 

Tamás Albert 

Augusztus 31.  

HÖOK Budapesti 

Regionális Szövetség 

ülése 

 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

Augusztus 10.  Elnökségi ülés ELTE EHÖK Elnökség 

Szeptember 6. Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

Szeptember 7. Elnökségi ülés ELTE EHÖK Elnökség 

 

Vezetőképző 

 A 2016 július 5. és 8. között tartott vezetőképzőn a Kommunikációs 

Szekció szekcióvezetőjeként vettem részt.  

A szekciómunka első részében a résztvevőkkel elemeztük a hallgatói 

önkormányzat kommunikációs szokásait, a leggyakoribb kommunikációs 

csatornáink előnyeit és hátrányait valamint beszéltünk új, eddig kevésbé 

használt megoldások, felületek alkalmazásának lehetőségeiről.  

A szekciómunka második részében Dr. Jegyes-Tóth Kriszta, 

egyetemünk kommunikációs tanácsadójának és Dr. Teslár Ákos a 

Kommunikációs Iroda irodavezetőjének részvételével egy 



kríziskommunikációs kerekasztal beszélgetésen vettünk részt, mely során 

kitértünk az elmúlt évek sajtóban megjelent eseményeire, azok 

kommunikációjára, a gólyatábori időszak kommunikációs stratégiáira, a 

hallgatói rendezvények során esetlegesen felmerülő problémák helyes 

kommunikálására, valamint a Kommunikációs Iroda és a Hallgatói 

Önkormányzat kommunikációjának összehangolására. 

A szekciómunka harmadik része egy, a Rendezvényszervező 

szekcióval közös szekciórész volt, mely során tapasztalatot cseréltek az 

egyes részönkormányzatok tisztségviselői. Fiktív rendezvényeket, s azok 

kommunikációját tervezték meg bizonyos kiemelt szempontok figyelembe 

vételével, valamint alternatív kommunikációs csatornák alkalmazásával. 

A szekciórész során kiemelt szerepet kapott az „átlagostól eltérő” 

kommunikációs kampány kialakítása, valamint a helyes 

kríziskommunikációs stratégia megtervezése.  

A szekciómunka záró részében egyeztettünk a következő egy év 

terveiről, elképzeléseiről, valamint megbeszéltük a közös bizottsági munka 

kereteit, rendszerét. 

Átadás-átvétel 

 Elődömtől, Sujtó Attilától július elején minden szükséges információt 

megkaptam ahhoz, hogy augusztustól fennakadások nélkül tudjak 

belekezdeni a munkába. Júliusban többször egyeztettünk különböző 

kommunikációs kérdésekről, rendszeresen ellátott tanácsaival, 

javaslataival az elkövetkező egy évre nézve. 

 Ezúton szeretném megköszönni Attilának a rengeteg segítséget, és 

tanácsot! 

Online kommunikáció 

A személyi változásokat figyelembe véve frissítettem az ehok.elte.hu 

oldalon található képeket, elérhetőségeket. Pótoltam a hiányzó elnökségi 

és küldöttgyűlési jegyzőkönyveket, átnéztem a honlap jelenleg a 

hallgatók számára elérhető felületeit, és javítottam azok hibáit, pótoltam 

hiányosságait. (A honlapra feltöltött jogszabályok, szabályzatok sok 



esetben nem voltak hatályosak, a Hallgatói Önkormányzat 

gazdálkodásáról, szervezetéről készített leírásokban pontatlanságok, 

hibák voltak stb. ). Elkezdtem a honlap menürendszerének átalakítását a 

régi, nem aktuális menüpontokat elrejtettem, csökkentettem a legördülő 

menüpontok túlzsúfoltságát. A kabinettagok kérései alapján rendszeresen 

tartalommal láttam el honlapunk főoldalát, melyek terjesztéséről, 

hallgatókhoz történő eljuttatásáról gondoskodtam.  

Balogh Dániel gazdasági alelnökúrral egyeztetéseket kezdtem egy 

új, a Hallgatói Önkormányzat gazdálkodásával foglalkozó felület 

létrehozásáról, melyen a jövőben elérhetőek lennének a HÖK 

költségvetései, és gazdasági beszámolói valamint több, a 

gazdálkodásunkkal foglalkozó tájékoztató és infógrafika. Ezen projekt első 

lépéseként aktualizáltuk a honlapon található, gazdálkodásunkról szóló 

információkat, valamint elkészítettünk egy, a Hallgatói Önkormányzat 

költségvetésének felosztásáról szóló infógrafikát mely a közeljövőben lesz 

közzétéve. 

A honlapon létrehoztam egy felületet, melyen hallgatótársaink akár 

anonim módon, akár nevüket megadva mondhatják el ötleteiket, 

észrevételeiket a Hallgatói Önkormányzattal kapcsolatban. 

Elemeztem a Facebook oldalunk látogatottsági és elérési adatait, s 

ezek figyelembevételével pontosítottam az egyes bejegyzések 

megosztásának optimális idejét. A Facebook kommunikációnk során 

elsősorban az ehok.elte.hu –n megjelenő tartalmakat osztottam meg, 

valamint folyamatosan figyeltem a hallgatótársaink számára fontos 

információkat szolgáltató kommunikációs csatornákat (HÖOK, BEAC, 

elte.hu , a részönkormányzatok kommunikációs csatornái, az ELTE Online, 

stb. ) s azok híreit is megosztottam oldalunkon. A Facebook 

kommunikációnk során leginkább képekkel, kiemelt, figyelemfelkeltő 

címekkel igyekeztem felhívni hallgatótársaink figyelmét. 

Szalma Edina tanulmányi alelnökkisasszonnyal, valamint Balogh 

Dániel gazdasági alelnökúrral együttműködve több infógrafika és 

tájékoztató felület létrehozásába kezdtem többek között az átsorolás, a 



tárgyfelvétel, a hallgatói jogviszony megszűnése, valamint a Hallgatói 

Önkormányzat gazdálkodásának, pénzügyi működésének témakörében. 

 

 

Pályázatok és ösztöndíjak felület 

Bencze Norbert, szociális alelnökúrral közösen az ehok.elte.hu 

oldalon elkészítettünk egy új, az eddiginél sokkalta átláthatóbb, képekre 

épülő felületet, mely a hallgatók által megpályázható ösztöndíjakkal és 

pályázatokkal foglalkozik. Ezen oldal célja, hogy a jövőben 

hallgatótársaink egy egyszerű, felhasználóbarát felületen el tudják érni az 

összes pályázatot és ösztöndíjat, legyen szó akár egyetemi, akár kari szintű 

felhívásokról. Bár az oldal még fejlesztésre szorul, mégis komoly előrelépést 

tettünk az eddigi túlzsúfolt, legördülő menükre épülő rendszertől. Ezúton is 

szeretném megköszönni Dunka Saroltának és Papp Dorottyának a külügyi, 

valamint a tudományos pályázatok összegyűjtését!  

 

 

Elsőéves hallgatók tájékoztatása 

Az elmúlt hónap egyik kiemelt feladata volt az elsőéves 

hallgatótársaink informálása, az évkezdés lehető leghatékonyabb 

segítése.  

Online felületeinken rendszeresen osztottam meg az évkezdéssel 

kapcsolatos legfontosabb információkat, híreket valamint válaszoltam a 

Facebookon és emailben kapott hallgatói kérdésekre.  

Az elsőéves hallgatók tájékoztatása során kommunikációnk 

foglalkozott többek között az elsős kollégiumi jelentkezéssel, a különböző 

integrációs programok hirdetésével, a beiratkozással, tárgyfelvétellel, az 

egyetemünk által nyújtott lehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatással stb. 

Létrehoztam a honlapon egy „Hasznos oldalak tára” nevű oldalt 

melyen témák szerint összegyűjtöttem minden, az elsőéves hallgatók 

számára fontos honlapot és tájékoztatót, valamint a tárgyfelvétel 



kapcsán Szalma Edina alelnökasszony segítségével elkészítettem egy 

rövid tájékoztatót mely lépéről lépésre, képekkel illusztrálva bemutatja a 

tárgyfelvétel folyamatát, legfontosabb elemeit. 

 

 

Kolláth Mihály Gábor 

kommunikációs alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Külügyi alelnök beszámolója 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. augusztus 3. ESN ELTE féléves 

egyeztetés 

Kardos Dorottya 

2016. augusztus 4. Erasmus+ pótpályázat 

- Nemzetközi Iroda 

Szontágh Anikó - 

intézményi Erasmus+ 

koordinátor 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. szeptember 6. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2016. szeptember 7. Bizottsági ülés ELTE Hallgatói 

Önkormányzat Külügyi 

Bizottsága 

Erasmus+ pótpályázat 

Az őszi szemeszterben ismét kiírásra került az Erasmus+ pótpályázat, 

melynek keretében a hallgatók a fennmaradó mobilitási helyekre tudnak 

pályázni a tavaszi félév folyamán megvalósuló mobilitás keretében. A 

pályázás feltételei teljes mértékben megegyeznek a tavaszi félév 

folyamán megvalósuló főpályázati időszakéval. 

A Nemzetközi Iroda két munkatársával 2016. augusztus 4-én 

folytattam egyeztetést a pótpályázati időszak összes fontosabb 

teendőjéről. Mindenek előtt meghatározásra került a pályázati időszak 

időtartama, mely a korábbi évektől eltérően hosszabb lett, hogy az 

érdeklődő/jelentkező hallgatóknak több időt biztosítsunk a 

dokumentumok beszerzéséhez. A pályázatokat ennek megfelelően a 

hallgatók 2016. augusztus 29 - 2016. szeptember 29 között tudják leadni, 

papír alapon, a kari Erasmus+ koordinátoroknál.  

Az idei pályázati időszak esetében pluszt jelent, hogy 

megrendezésre kerül az Erasmus+7 & much more eseménysorozat is. Az 



eseménysorozat keretében az érdeklődők egyrészt tájékoztató 

előadásokon vehetnek részt, melyek keretében a jelentkezők minden 

hasznos információt megtudhatnak a pályázat benyújtásának a módjáról 

és a később ez alapján megvalósuló mobilitás feltételeiről. Az 

eseménysorozat keretében idén a tájékoztató eladásokon kívül több 

szemináriumi formában megvalósuló készségfejlesztésen is részt lehet 

venni (pl.: interkulturális tréning); a tréningek fő célja az, hogy növelje a 

hallgatói kompetenciákat és megkönnyítse a pályázat, valamint a külföldi 

partnerintézményben történő beilleszkedést. 

A pótpályázati felhívás mellett a Nemzetközi Iroda által jóváhagyott 

promóciós anyagokat használunk fel, illetve használhatnak fel a 

részönkormányzatok.  

Erasmus+ kiegészítő támogatás 

A 2016/2017-es tanév őszi szemeszterében megvalósuló mobilitások 

esetében kiírásra került az Erasmus+ kiegészítő támogatás, melyre a 

pályázatokat 2016. október 3., 8:00 - 2016. október 7, 23:59 között tudnak 

a hallgatók benyújtani (hiánypótlás: 2016. október 13., 23:59).  

A pályázat pontrendszere a - korábban ért kritikákat megfontolva - 

átalakításra került, így ennek köszönhetően a külügyi területekhez 

szorosan kötődő és a szociális rászorultság alapján kapott pontszámok 

kiegyenlítésre kerültek. A változhatásokat az ELTE Hallgatói Önkormányzat 

szociális alelnökével, Bencze Norberttel közösen alkottuk meg és később 

egyeztettem az ELTE Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának 

tagjaival.  

Fontosnak tartom kiemelni - miután a döntések nem EHKB szinten 

születtek meg -, így a félév folyamán, a beérkezett észrevételeket szem 

előtt tartva az EHKB tagjai közösen meg fogják vitatni. 

 

ESN ELTE 

Az ESN ELTE az Eötvös Loránd Tudományegyetemre beérkező 

hallgatók integrációjáért felelős egyesület, azonban kiemelendő, hogy a 



szervezet szétválasztásra került a Hallgatói Önkormányzattól, így szervezeti 

elkülönültségről kell beszélnünk. Mindennek értelmében egy olyan közös 

együttműködés kialakítása szükséges, mely mindkét fél számára 

gyümölcsöző kapcsolatot jelent majd a jövőben. 

2016. augusztus 3-án találkoztam az ESN ELTE újdonsült elnökével, 

Kardos Dorottyával, akivel lefektettük az együttműködés alapjait és 

feloldottuk a két szervezet között lévő korábbi konfliktusokat, valamint a 

tervek szerint az őszi szemeszterben egy projektnap keretében bepillantást 

tudunk majd nyerni egymás mindennapi tevékenységébe. 

 

ELTE Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottság – Bizottsági ülés 

Az EHKB 2016. szeptember 7-én tartotta meg első ülését, ahol a 

vezetőképzőt történő ismerkedést követően megkezdődött a valódi 

munka.  

A bizottsági ülés főbb témái voltak az Erasmus+ pótpályázati időszak 

és az ehhez szorosan kötődő teendők (pl.: promóció, segítségnyújtás, 

alapvető információk tisztázása), az Erasmus+ kiegészítő támogatás 

átbeszélése, az Általános Operatív Bizottsági Tag pályázati kiírás 

feltételeinek meghatározása, valamint a Márton Áron Szakkollégium ELTE 

- hez csatolásával felmerülő problémák kezelésének kérdése, tekintettel 

az érintett Stipendium Hungaricum nemzetközi ösztöndíjprogramban 

résztvevő hallgatókra. 

Egyebek 

Az idei év folyamán ismét kiadásra került a Nemzetközi iroda részéről 

a Student Guide a beérkező hallgatók részére, melyben a Hallgatói 

Önkormányzatnak is lehetőséget biztosítottak a bemutatkozásra. 

Berzlánovich Ildikó felkérésnek megfelelően elkészítettem a Hallgatói 

Önkormányzat bemutatkozását, melyet leadás előtt egyeztettem Sujtó 

Attilával - az ELTE HÖK elnökével. A Student Guide - ban kiemelésre 

kerültek a beérkező hallgatók részére a Hallgatói Önkormányzat feladatai 

- különös tekintettel a tevékenységek szétválasztására az ESN ELTE által 



nyújtott szolgáltatásoktól - és a megfelelő elérhetőségek is publikálásra 

kerültek. 

 

Dunka Sarolta Noémi 

külügyi alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Szociális alelnök beszámolója 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. június 28. 

Egyeztetés az előttünk 

álló munkáról, a 

továbbképzésről 

Emmert Margit 

2016. július 27. 

Egyeztetés az EHÖK 

honlap megújuló 

ösztöndíjas részéről 

Kolláth Mihály Gábor 

2016. augusztus 5. Átadás-átvétel Lőrinczi Réka Gyöngyi 

2016. augusztus 23. 

Egyeztetés az 

Erasmus+ kiegészítő 

támogatás pályázatról 

Dunka Sarolta Noémi 

2016. augusztus 25. 
Egyeztetés a KolHÖK 

közéleti ösztöndíjairól 
Fekete Flóra 

2016. augusztus 26. 

Egyeztetés a 

továbbképzésről, 

ösztöndíj-kifizetésekről 

Emmert Margit 

2016. augusztus 26. 

Egyeztetés az 

ösztöndíjakról, a 

következő év 

feladatairól 

Dr. Cseszregi Tamás 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. június 24. EHSZÖB ülése EHSZÖB tagjai  

 

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság 

Június 20-án kaptam meg kinevezésem az Egyetemi Hallgatói Szociális és 

Ösztöndíjbizottság élére. 

Június 24-én 12.00-tól EHSZÖB ülést tartottunk. Az operatív 

bizottságok által előkészített sportösztöndíj pályázatok és párhuzamos 

képzés kompenzációja pályázatok bírálata megtörtént. Az EHSZÖB a 

sportösztöndíjjal kapcsolatban döntött arról, hogy a nem betöltött 

helyekre pótpályázatot ír ki. A havi közéleti ösztöndíjak és a közéleti 

operatív bizottság módosítását is elfogadta az EHSZÖB. 



A július 21-re tervezett EHSZÖB ülés nem volt határozatképes, így a 

rendszeres szociális támogatás és az alaptámogatás, valamint a rendkívüli 

szociális támogatás pályázati kiírásairól, a sportösztöndíj pótpályázati 

kiírásról és az operatív bizottságok felállításáról július 22. és 27. között 

levélszavazással döntöttünk. Mindegyik esetében érvényes és 

eredményes volt.  

Az EHSZÖB augusztus 19. és 24. között a közéleti ösztöndíj pályázati 

kiírásról és operatív bizottság felállításáról, augusztus 28. és szeptember 1. 

között az Erasmus+ kiegészítő támogatás pályázati kiírásáról, operatív 

bizottság felállításáról, illetve a havi közéleti ösztöndíjakról szavazott, 

mindegyik esetben érvényes és eredményes volt a szavazás. 

Az EHSZÖB közalkalmazotti tagjainak összetételében változás 

történt, egyelőre a megüresedett három hely pótlása nem történt meg. 

Közérdekűadat-igénylés 

Az Átlátszó Oktatás által megkért, a közéleti ösztöndíjakra vonatkozó 

közérdekűadat-igénylés összesítését elődöm, Lőrinczi Réka Gyöngyi kérte 

meg. A kari szociális elnökök által megküldött anyagokat 2016. augusztus 

4-ig sikerült összesítenem. Augusztus 8-án az ELTE Adat- és Stratégiai 

Információkezelési Iroda kérte a csak pdf formátumban megkapott fájlok 

felesleges információinak törlését, melynek megtörténte után az adatok 

továbbításra kerültek az Átlátszó Oktatásnak. A beszámoló írásakor az 

Átlátszó Ki mit tud? oldalán az augusztus 9-én megküldött összesített excel 

fájlok Részben teljesítette, az egy nappal később küldött pdf fájlok 

Besorolásra vár állapotban vannak. A tapasztalatom szerint egy későbbi 

hasonló adatigénylést egy azonnal létrehozott pár fős operatív bizottság 

nagyobb hatékonysággal oldhat meg. 

Az EHÖK honlap megújuló ösztöndíjas része 

Kolláth Mihály Gábor kommunikációs alelnökkel június óta gondolkoztunk 

és ötleteltünk egy olyan ösztöndíjas aloldalról, ahol a hallgatók egy helyen 

elérhetik az összes kari, egyetemi szintű ösztöndíjat és az egyes, a HÖK-től 

vagy az Egyetemtől független ösztöndíjakat is. Az ösztöndíjak rövid 



leírásait, illetve a kari pályázatok összegyűjtését – ebben nagy 

segítségemre voltak a kari szociális elnökök – én vállaltam, Mihály a 

gyakorlati megvalósítást vitte végig. Külön köszönetet érdemel Dunka 

Sarolta Noémi és Papp Dorottya, akik a külügyi és a tudományos 

pályázatokat gyűjtötték össze. A felület további bővítésre szorul, de így is 

informatív, sok lehetőséget mutat be egy helyen.  

A félév munkájának előkészítése 

A nyári vezetőképzőn a kari szociális elnökökkel együttműködve 

kidolgozott gyakorlattárunkat számukra elérhető módon elkészítettem. A 

felmerülő problémás, több megoldási módot felkínáló helyzetekre 

igyekszünk azokat átbeszélve egységes válaszokat adni, melyekkel a 

gyakorlattárunkat folyamatosan bővítjük. A gyakorlatokat a bírálókkal 

közös tájékoztatón szeretnénk újra átnézni. 

Az ösztöndíjpályázatok kérvényeivel kapcsolatban a pályázati 

kiírások megtörténte után felvettem a kapcsolatot a Tanulmányi és 

Hallgatói Ügykezelő Rendszer munkatársaival, a kifizetésekkel kapcsolatos 

ügyintézés, a rendelkezésünkre álló keretszámok tekintetében pedig a 

Hallgatói Pénzügyek Osztályával. 

A hallgatóktól közvetlenül kevés kérdés érkezik be hozzám, viszont 

hallgatói kérésekre több esetben elkezdtem környezettanulmányok 

bekérését. 

Az elsőéves évfolyam tájékoztatásához az ELTE Felvettek ösztöndíjas 

részének javításával és egy részben külsős kiadvány ösztöndíjas részének 

elkészítésével járultam hozzá. 

 

 

Bencze Norbert 

szociális alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

  



Tanulmányi alelnök beszámolója 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. szeptember 13 HJB ülés HJB tagok 

2016. szeptember 16 OKT ülés OKT tagok 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. szeptember 6. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Augusztus elején megbeszélésen vettem részt Sujtó Attilával és 

Dömötör Tamás Alberttel, amelynek során ismertettem a félévre 

vonatkozó elképzeléseimet és megvalósítandó terveimet.  

 

Sikeresen lezajlott az első közös projekt kommunikációs alelnökúrral, 

Kolláth Mihállyal együttműködve. Elkészítettünk egy, a gólyáknak 

segítséget nyújtó dokumentumot a Neptun kezdeti használatáról és a 

tárgyfelvétel lépéseiről. A visszajelzések elég pozitívak, nagyszámú 

látogatói elérést produkált a dokumentum. Egyeztettük a következő közös 

projektet, amely infógrafikák elkészítése lesz az átsorolásról, állami 

félévekről, egyéb hasznos, a hallgatók tanulmányait érintő szempontokról, 

amelyek felkerülnek a honlapunkra tájékoztatóként.  

 

Sujtó Attila kérésére elkészítettem egy összesítő táblázatot az ELTE-n 

jelenleg hatályban lévő térítési és szolgáltatási díjakról, kreditdíjakról.  

 

Sajnos ülést még nem sikerül tartanunk a beszámoló megírásáig a kari TB 

elnökök év eleji elfoglaltságai (beiratkoztatás, gólyahetek) miatt, de már 

egyeztetés alatt áll az időpont. 09.13-án Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági 

ülésen veszek részt, illetve kaptam meghívást a 09.16-i Oktatási és Képzési 

Tanács ülésére is. 



 

 

        Szalma Edina 

tanulmányi alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

  



 

Tudományos alelnök beszámolója 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. szeptember 6. Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

 

Az augusztusi átadás-átvételt követően megkezdtem a 

tudományos alelnöki fiók és a levelezőlista kezelését, válaszoltam korábbi 

levelekre. Felvettem a kapcsolatot a részönkormányzati és szakkollégiumi 

képviselőkkel, akikkel együtt fogunk dolgozni a félév, illetve a teljes tanév 

során, a jelzéseknek és a tisztségviselő-változásoknak megfelelően 

módosítottam a levelezőlista tagságát.  

 

A tudományos területen a nyár egyik nagy kérdése volt, hogy a 

Balassi Intézet megszűnésével az ELTE-hez csatlakozó Márton Áron 

Szakkollégium milyen formában fog tovább működni egyetemünkön. Az 

új intézmény státusa kapcsán beszéltem dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal, 

a hallgatói ügyek rektori biztosával és egyes ELTE szakkollégiumai 

igazgatókkal is. A Márton Áron Szakkollégium jelenlegi működése, 

struktúrája azonban több ponton eltér az ELTE szakkollégiumai által 

megfogalmazott Szakkollégiumi Stratégiától és az ELTE szakkollégiumi 

hagyományaitól, ezért az intézmény egyelőre nem szakkollégiumi 

státuszban csatlakozott az ELTE intézményrendszerébe. 

 

Augusztusban kabinetszinten nekiláttunk az ELTE hallgatói által 

megpályázható ösztöndíjak átláthatóbbá és elérhetőbbé tételének. 

Ennek eredményeképpen az EHÖK honlapján megújult az ösztöndíjas 

felület, ahol területek szerinti bontásban találhatják meg a hallgatók a 

különféle ösztöndíjas lehetőségeket. A felület kialakításában a 

tudományos ösztöndíjak összegyűjtésével működtem közre, azonban a 

nyári időszak miatt jelenleg kevés tudományos ösztöndíjnak van pályázati 

időszaka. Emellett ebben az időszakban az ELTE gólyák számára készülő 



kiadványok szerkesztésében a tudományos illetve tehetséggondozási 

területekre vonatkozó információk aktualizálásával vettem részt. 

 

A júliusi vezetőképzőn a tudományos szekcióban rendkívül hasznos 

és előremutató gondolatokat fogalmaztunk meg az Év Tudományos 

Rendezvénye pályázat kapcsán és ennek köszönhetően a pályázat kiírása 

már szeptemberben el tud készülni, a félévnyitó TTB ülést követően, 

amelynek időpontját illetően már megkezdtük az egyeztetést a bizottsági 

tagokkal. 

 

Budapest, 2016. szeptember 8. 

 

Papp Dorottya 

tudományos alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



ELTE Press főszerkesztő beszámolója 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. június 2. 
ESZK promóvideó 

megbeszélés 

Báli Bernadett, Sujtó 

Attila, Vörös Endre 

Tamás 

2016. június 2. 
ESZK promóvideó 

megbeszélés 

Báli Bernadett, Vörös 

Endre Tamás, Balázs 

Dóra 

2016. július 5-8. ELTE HÖK vezetőképző  

2016. július 18-20. 
ESZK promóvideó 

forgatás 
 

2016. július 28. 
ELTE HÖK kabinet 

projektnap 
 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. június 6., 20. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2016. június 7., 16., 23. 
ELTE Online 

szerkesztőségi ülés 

ELTE Online 

rovatvezetők, 

fotóskoordinátor, 

ELTEvízió projektvezető 

 

ELTE Press 

A 2016-os ELTE HÖK vezetőképzőn szervezőként voltam jelen, az ELTE 

Press szekciót vezettem. A munkában a hallgatói lapok főszerkesztői 

és az ELTE Online rovatvezetői vettek részt. A szekciómunka során 

arra helyeztem a hangsúlyt, hogy a főszerkesztők megismerjék 

egymást és a különböző lapok működési gyakorlatát, így 

legtöbbször irányított beszélgetést tartottam. Sajnos ezen az 

alkalmon is előkerült (egyéb fontos témák mellett) a két 

megoldhatatlannak látszó témakör, az Iskolaszövetkezet és a 

nyomdai közbeszerzés kérdése, ezekre valódi megoldást nem 

sikerült találnunk. 

Az idő hátralévő részében megbeszéltük, milyen hibái és 

erősségei voltak a 2015-ös ELTE Press akadémiának és a közös 

toborzásnak, ezek alapján pedig felépítettük az idei rendezvény 



tervét, amit szeptember végén-október elején szeretnénk 

megtartani. 

A toborzás már elindult, a megjelent lapok hátsó külső borítóin 

és az onlájn felületeken elérhető a kampány plakátja. 

 

ELTE Online 

Az ELTEvízió szerkesztősége az ELTE Szolgáltató Központ felkérésére 

készítette el a Központ promóciós filmjét, amit több hétnyi előkészítő 

munka előzött meg. Stábunk az ötlet alapján a forgatókönyvírástól 

a kész anyagig vállalta és teljesítette a videó elkészítését, ami sajnos 

nem jutott el elegendő hallgatóhoz az ESZK tétlensége okán. A 

statisztaként részt vevő hallgatók díjazásával kapcsolatban szintén 

kritikusan lassú volt az információáramlás. 

Szerkesztőségünk az általános felsőoktatási felvételi eljárás 

napján jelen volt a Pont Ott partyn, illetve külön aloldalakat hoztunk 

létre azért, hogy a ponthatárok elérhetőek legyenek az ELTE Online 

felületén is. Ez az oldal egyébként kiemelkedően magas 

olvasottságot ért el. 

Az EFOTT fesztivált kiemelt figyelemmel követtük, az ELTEvízió 

stábja a rendezvény minden napján forgatott, majd két videót is 

készített az eseményről. Rovatvezetőink újságíróként voltak jelen, és 

elsőként tudósítottak a fesztivál ideje alatt kitört vihar okozta károkról 

és felfordulásról.  

A nyár folyamán nem tartottam szerkesztőségi 

megbeszéléseket, azonban az onlájn kapcsolattartás folyamatos 

volt, így minden nap kikerülhetett tartalom az oldalra. 

Augusztusban az ELTEvízió stábja részt vett minden gólya- és 

orientációs táborban (eddig 9 helyszín az ország különböző 

pontjain), így (a hátralévő események befejeztével) elkezdődhet az 

összegyűlt több tíz órás anyagból a videó(k) elkészítése. 

A meghirdetett tudományrovat-vezetői pályázatra öt 

jelentkező munkái érkeztek be, meghallgatásuk szeptember 5-én 

lesz. 

A 2016/17-es tanév őszi félévére az ELTEvízió projekvezetőjévé F. 

Tóth Mártont (BTK), fotóskoordinátornak Vörös Tamást (IK) neveztem 

ki. 

Már augusztusban elkezdődött és szeptember 23-ig tart az ELTE 

Press toborzás részeként az újságírók, fotósok, operatőrök, 



műsorvezetők, vágók és grafikusok jelentkezése, számos pályázat 

érkezett már eddig is, de bízunk abban, hogy a határidő 

közeledtével még több új munkatársat üdvözölhetünk. 

Szeptember első napjaiban ellenőriztem a weboldal, a 

különböző Google-fiókok, az Instagram-fiók, a Facebook-csoportok 

és az ELTE Webmail hozzáféréseit, jogosultságait, ezeket frissítettem. 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2016. szeptember 4. 

  

Zima Richárd 

ELTE Press főszerkesztő 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Elnöki referens beszámolója 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

augusztus 16-17. borítékolás évnyitóra egyetemi host/hostess 

2016. szeptember 9. 
Tanévnyitó ünnepi 

szenátus 
 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. augusztus 10., 

szeptember 7. 
Elnökségi ülés ELTE EHÖK Elnökség 

2016. szeptember 6. Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

 

Az Elnökségi üléseken a jegyzőkönyvet illetve Kabinetülésen az 

emlékeztetőt elkészítettem. 

Ezen kívül augusztus 16-17-ére egyetemi hallgatókat toboroztam a Rektori 

Kabinetiroda által meghatározott borítékolás munkára. 

 

Hegedüs Gabriella 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Esélyegyenlőségi referens beszámolója 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. július 28. Projektnap ELTE EHÖK Kabinet 

2016. augusztus 10. 
Motivációs kérdőív 

kiküldése 

Esélyegyenlőségi 

Bizottság 

2016. augusztus 15.  
Féléves programterv 

elkészítése 

ELTE EHÖK elnök és 

kabinetfőnök 

2016. augusztus 23.  

Kapcsolatfelvétel 

az Igazgyöngy 

Alapítvánnyal 

L. Ritók Nóra 

2016. szeptember 5. Gyűjtés véglegesítése 
Esélyegyenlőségi 

Bizottság 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. szeptember 6. Kabinetülés ELTE EHÖK Kabinet 

 

Még július végén került megrendezésre az első projetnap, ahol a 

Kabinettel közös egész napos csapatépítés és a munka megtervezése 

került középpontba.  

A bizottság számára augusztus elején készítettem egy kérdőívet, 

melyet az általam legsarkalatosabbnak megítélt kérdések mentén 

állítottam össze. Többek között felmértem a csapatépítéssel kapcsolatos 

igényeiket és az érzékenyítő képzésekről alkotott véleményüket. Szerettem 

volna megismerni a motivációjukat mind magukkal, mind a Bizottság 

munkájával kapcsolatban. Felmértem, mik a céljaik, valamint mik azok az 

elvárások, amiket felém támasztanak munkám során. A kérdőívvel több 

célom is volt. Szerettem volna felmérni, hogy még a nyár folyamán mikor 

tudunk összeülni, valamint kíváncsi voltam az eddigi tapasztalataikra, 

elvárásaikra, hogy növelni tudjuk a hatékonyságunkat.  

A táblázatban is olvasható időpontban találkoztam az ELTE EHÖK 

elnökével, valamint kabinetfőnökünkkel, hogy ismertessem velük féléves 

terveimet.  



Augusztus közepére elkészítettem a gólyáknak szánt integrációs 

kiadvány, az Iránytű egy részét, ami a fogyatékosügyről és a 

Fogyatékosügyi Központról szólt. 

Legnagyobb első projektemnek az iskolakezdés alkalmából 

tervezett jótékonysági gyűjtést tartom. Az előkészületek részét képezte, 

hogy megfelelő alapítványt találjunk, akik aztán a legmegfelelőbb helyre 

továbbítják az összegyűlt tanszereket. A választás az Igazgyöngy 

Alapítványra esett, ami művészeti neveléshez biztosít felszereléseket 

rászoruló gyermekek számára, így év közben is tudják fogadni 

felajánlásunkat. Az Igazgyöngy Alapítvány munkatársával, L. Ritók 

Nórával, valamint a Bizottság közreműködésével kigondoltuk a gyűjtés 

minden apró részletét, mely a szorgalmi időszak első napjától szeptember 

30-ig fog tartani. Szeptember 5-én a Bizottság jelen levő tagjaival mindent 

véglegesítettünk. 

Szeptember 6-án részt vettem első kabinetülésünkön.  

 

 

Dávid Szamanta 

esélyegyenlőségi referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Rendezvényekért felelős referens beszámolója 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. augusztus 26. TáTK Gólyatábor  

2016. augusztus 30. Hallgatói 

Rendezvényekkel 

kapcsolatos 

egyeztetés 

Dr. Babos János, Sujtó 

Attila 

2016 szeptember 02. BTK Gólyatábor  

2016 szeptember 07. EHÖK elnökségi ülés EHÖK Elnöksége 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. június 6., 20. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Hallgatói Rendezvényekről való egyeztetés 

A 2016 augusztus 30-án tartottunk egy megbeszélést a hallgatói 

rendezvények koncepciójáról Dr. Babos Jánossal az ELTE Szolgáltató 

központ vezetőjével, és Sujtó Attilával, az EHÖK elnökével. Ezen a 

találkozón sorra vettük a tanév nagyobb rendezvényeit, és a ránk 

váró feladatokat. Átbeszéltük a szervezési metódusokat, és az ELTE 

névhasználat feltételeit. Közös célunk az átlátható szervezés és 

lebonyolítás, valamint az előre tervezhetőség, ebben a szellemben 

indítottuk már el a gólyabálok előkészületeit.  

 

ELTE Szemeszternyitó  

Augusztus elején megkezdtem az ELTE Szemeszternyitó szervezését. 

Ez a rendezvény azzal a céllal jön létre, hogy a kari identitások 

kiépülése mellett, az összegyetemi integrációt is erősítse a frissen 

felvett hallgatókban. Az előkészületek rendben haladnak, nagy 

reményeket fűzök ehhez a rendezvényhez.  

 



Gólyabálok 

A rendezvényes megbeszélés alapján idén is három résztvevős 

ajánlatkérés formájában foglyuk kiírni a gólyabálokat. Hogy ez a 

folyamat elindulhasson időben, és a szervezésre is legyen bőven idő, 

ezért a héten készítettem egy igényfelmérőt a karoknak, ami 

alapján akár már jövő héten elindulhatnak a folyamatok. Ebben a 

tanévben szeretnénk november utolsó heteiben lebonyolítani az 

össze gólyabált.  

  

Fazakas Áron 

rendezvényekért felelős referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

  



Sportügyi referens beszámolója 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. augusztus 16. Fit Night Egyeztetés Gömör Iván 

2016. augusztus 17. 
GyógyMatek 

Gólyatábor sportnap 

BEAC munkatársak, 

sportösztöndíjasok 

2016. augusztus 19. Megbeszélés 
Sujtó Attila, Dömötör 

Tamás Albert 

2016. augusztus 26. 
IK Gólyatábor 

sportnap 

BEAC munkatársak, 

sportösztöndíjasok 

2016. augusztus 27-28. ELTE-BEAC futsal kupa 

sportösztöndíjasok, 

futsal szakosztály 

munkatársai 

2016. augusztus 30. 
BTK Gólyatábor 

sportnap 

BEAC munkatársak, 

sportösztöndíjasok 

2016. szeptember 3.  
PPK Gólyatábor 

sportnap 

BEAC munkatársak, 

sportösztöndíjasok 

2016. szeptember 8. 

8.00 – 12.00 

ÁJK Orientációs 

Napok FAIR 
BEAC munkatársak 

2016. szeptember 8. 

14.00 – 16.30 
Information Market 

BEAC munkatársak, 

Nemzetközi iroda 

munkatársak 

Tanévkezdő sportkampány 

Az augusztus nagy része az évindító sportkampánnyal, annak 

előkészítésével és lebonyolításával telt, amely szeptember közepéig tart. 

Ennek keretein belül igyekszünk a BEAC munkatársaival együttműködve 

minden gólyatáborba eljutni, és ott egy-egy sportnap keretén belül kicsit 

már most közelebb hozni a gólyákat a sportélethez. Célunk, hogy átfogó 

képet kapjanak a sportolási lehetőségekről, és minél többen találják meg 

azt a sportot, ami elkísérheti őket az egyetemi tanulmányaik alatt. 

Augusztus közepétől szeptember elejéig végigjártuk az összes gólyatábort, 

illetve az ÁJK orientációs napokon is részt vettünk. Természetesen minden 

gólyatábor és orientációs nap más-más preferenciával rendelkezik, de 

kivétel nélkül hangsúlyt kapott a sport. Mindenhol játékos állomásokkal, 

infópulttal és kvízzel igyekeztünk kedvet csinálni a sportoláshoz. A 

sportkampány részét képezte továbbá a nemzetközi hallgatók számára 



megrendezett Information Market-en való megjelenés, ahol rengeteg 

beérkező hallgató keresett meg minket, hogy a sportolási lehetőségekről 

érdeklődjön. A sportnapok mellett a már hagyományosnak mondható 

Sportkisokost is igyekeztünk eljuttatni minden gólyához, így a kari és 

kollégiumi beiratkozásokon, tájékoztató napokon is részt tudtunk venni, a 

részönkormányzatokkal egyeztetve. A sportkampányban az ELTE HÖK 

sportösztöndíjas rendszere is kiemelt hangsúlyt kapott, hiszen mindenhol 

sportösztöndíjas hallgatók is segítették a munkánkat, legyen szó 

sportoltatásról, állomásvezetésről vagy információátadásról. A kampány 

utolsó etapja a szeptember 12-16. között megrendezésre kerülő ELTE 

Sport7, ahol a hallgatók ingyenesen kipróbálhatják az edzéseket. 

Egyebek 

A sportkampány mellett természetesen a további teendőkre is jutott idő. 

Egyik legsürgetőbb feladatunk a rektori sportpályázat rendbetétele, 

amiről folynak az egyeztetések. Emellett elkezdődött az őszi féléves 

sportképzés előkészítése is, amely szeptember második felében kerül 

lebonyolítása. Ez a részönkormányzati sportreferensek, illetve a 

sportösztöndíjas hallgatók számára szervezendő egyfajta továbbképzés 

minden félévkezdésnek fontos részét képezi, mert szeretnénk, ha az 

aktuális információkkal tisztában lenne mindenki, és azt is, ha némi pluszt 

tanulhatnának azalatt amíg a sporttal foglalkoznak. Az előző évek 

visszajelzései és tapasztalatai alapján ezek a képzések hasznosnak 

bizonyulnak. Szeptember folyamán pedig a bizottsági ülés mellett egy 

projektnapot is tervezünk az ELTE HÖK Sportbizottságával. Fontos 

megemlíteni még a szeptember 20-án rendezendő Inkluzív sportnapot, 

ahol az ép hallgatók együtt sportolhatnak a fogyatékkal élő 

hallgatótársaikkal. Emellett pozitív kezdeményezés, hogy idéntől az 

általános testnevelés kurzusok között megtalálható a csörgőlabda is. 

 

Móczik Alexandra 

sportügyi referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



Tanárképzési referens beszámolója 

ESEMÉNYNAPTÁR 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. augusztus 17-18. 
GyógyMatek 

Gólyatábor 
 

2016. augusztus 31 – 

szeptember 1.  
BTK Gólyatábor  

2016. szeptember 2-3.  TÓK Gólyatábor  

2016. szeptember 3-4. PPK Gólyatábor 
 

 

2016. szeptember 6. TKB ülés  

2016. szeptember 8. 
Ünnepi tanévnyitó - 

tanárképzés 
 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2016. szeptember 6.  Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Nyári programok 

Ugyan az időrendi bontásban nem szerepel, de szeretnék 

beszámolni a megválasztás előtti időszakról, melyen már mint a 

megválasztott, új kabinet tagja vettem részt. 

Júliusban két fontos rendezvényen voltam jelen. Ezek egyike az ELTE 

HÖK Vezetőképző, ahol a tanárképzési szekció vezetőjeként vettem ki a 

részem a munkából. A szekciómunka során előkészítettük az éves terveket, 

valamint a kibővített szekcióban igyekeztünk felderíteni a jelenlegi 

problémákat (a leghangsúlyosabb a HKR 34/A§-ban szereplő szakváltást 

megszabó feltétel, mely szerint a hallgató nem változtathatja meg egyik 

szakpárját, amennyiben fennáll az elbocsátás feltétele – ideértve azt is, 

hogy nem teljesült a TTK-s szakhoz tartozó kritériumvizsgája). Vendégünk 

volt a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának 

tisztségviselője, Kovács Péter, aki mesélt a náluk lévő rendszerről, valamint 

ellátogatott hozzánk Dr. Homonnay Zoltán, az ELTE TKK főigazgató-

helyettese, akivel az ELTE-n zajló tanártovábbképzésről beszéltünk.  



Július második felében a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor-ban vettem részt, ahol az ELTE standolásában segédkeztem. 

Tanévkezdés 

A ponthatárhúzást követően igyekeztem mielőbb felvenni a 

kapcsolatot a felvett hallgatókkal és tájékoztatni őket a kezdeti 

teendőkről. Létrehoztam számukra egy levelezőlistát, ahol megtörtént az 

első információs levél (alapkar, beiratkozás, tárgyfelvétel, kihez 

forduljanak segítségért). A kiküldést követően számos hallgatói 

megkeresés érkezett, melyekre igyekeztem 1-2 napon belül választ adni.  

Személyes megkeresés is érkezett hallgatói részről. 

A tanáris beiratkozások tudomásom szerint rendben lezajlottak, 

közel 600 hallgató kezdte meg a tanárképzést egyetemünkön. 

A nyári szabadságokat követően felvettem a kapcsolatot a 

Tanárképző Központtal, akik értesítettek, hogy az első osztatlanos 

évfolyam rövid szaktárgyi gyakorlatainak előkészületei rendben 

lezajlottak.  

A tanévkezdéshez tartozik a már hagyománnyá vált Ünnepi 

Tanárképzési Tanévnyitó, melyen az a megtiszteltetés ért, hogy Dr. Károly 

Krisztina felkérésére köszönthettem a frissen felvett tanáris hallgatókat. 

Tanárképzési Bizottság 

Majdnem teljes létszámmal megtartottuk az idei év első ülését, ahol 

a két fő programpontunk a nyári programok ismertetése, valamint az éves 

tervek összeállítása volt, emellett pedig pontosítottuk az ügyrendünket.  

Ebben a tanévben is szeretnénk félévente Tanáris Hallgatói Fórumot 

szervezni, az első időpontját 2016. szeptember 27-re határoztuk meg. 

Mindemellett tervezünk egy tanáris felezőt, valamint kisebb-nagyobb 

összerázó programokat. 

Utólag is szeretném megköszönni a részvételt és a 

jegyzőkönyvvezetést Horváth Lucának. 

 

 

Nagy Anett 

tanárképzési referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 


