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ELTE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 
2017. JANUÁR 1. – JANUÁR 19. 



 Elnök beszámolója 

2017. január 1 – 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 5. Félévtervező egyeztetés Dömötör Tamás Albert 

2017. január 6. 
Személyes egyeztetés – 
Életvezetési tanácsadó 

dr. Karner Orsolya 

 
Személyes egyeztetés – 

Egyetemi sport ügye 
dr. Székely Mózes 

2017. január 12. 
Személyes egyeztetés – 

LEN 
dr. Rikker Emília 

2017. január 16. LEN – projektindító 

Fazakas Áron, Takáts 
Réka, Kindelmann Balázs, 

Zák András, Kovács 
Fanni, dr. Fehérvári 

Andrea, céges képviselők 

 
Iskolaszövetkezeti 

ügyek 

Balogh Dániel, Nagy 
Gergely Gyula, Csordás 

Péter 

2017. január 17. Integrációs ügyek 
Dömötör Tamás Albert, 
Bencze Norbert, Szalma 

Edina, dr. Cseszregi Tamás 

2017. január 18. 
Személyes egyeztetés – 

Lakhatási támogatás 
Fekete Flóra, dr. Babos 

János 

2017. január 19-21. Educatio Kiállítás  

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 6., 13., 18. 
ELTE HÖK elnökségi 

ülés 
az ELTE HÖK 

elnökségének tagjai 

2017. január 6. 
ELTE HÖK 

küldöttgyűlés 
az ELTE HÖK 

küldöttgyűlés tagjai 

2017. január 9., 16. 
Egyetemvezetői 

értekezlet 
az Egyetem vezetése 

2017. január 9., 16. 
Szolgáltatói vezetői 

értekezlet 
az ESZK osztályvezetői 

2017. január 9. 
Egyeztetés az ELTE 

rektorával 
dr. Mezey Barna 

2017. január 11. OHÜB ülés a bizottság tagjai 

2017. január 12. ELTE HÖK kabinetülés az ELTE HÖK kabinetje 



2017. január 16. ELTE szenátusi ülés 
az ELTE szenátusának 

tagjai 

- 
HÖOK választmányi 

ülés 

a választmány tagjai, a 
HÖOK elnökség tagjai, 

intézményi elnökök 

 

Az ELTE HÖK elnöksége 

Tisztségbe lépésem óta eltelt időszakban az ELTE HÖK elnökségi 

munkájában részt vettek:  

 Czabán Samu (ÁJK HÖK) 

 Sztrecsko Boglárka (BGGyK HÖK) 

 Murai László (BTK HÖK) 

 Kindelmann Balázs (IK HÖK) 

 Fekete Flóra (KolHÖK) 

 Baranyai Melinda (PPK HÖK) 

 Takáts Réka (TáTK HÖK) 

 Traumberger Zsófia (TÓK HÖK) 

 Hoksza Zsolt (TTK HÖK) 

Integrációs ügyek 

A január 6-i ELTE HÖK küldöttgyűlése támogatta a szombathelyi 

integrációban érintett részönkormányzatok (BTK, IK, KolHÖK, PPK, TTK) 

és az EHÖK alapszabálymódosítását, mely a január 16-i Szenátus 

jóváhagyásával hatályossá is vált, azon rendelkezésektől eltekintve, 

melyek más hatálybalépési dátumot jelölnek meg. Az egyeztetések során 

kiderült, hogy a felsoroltak mellett a TáTK és a TÓK is érintett képzései 

révén a szombathelyi integrációban, így az ő módosításaikat a január 26-i 

küldöttgyűlést követően terjesztjük elő a február 6-i szenátusi ülésre. 

Az integráció hallgatói önkormányzatra vonatkozó részeinek 

egyeztetése mellett a HKR érintett szabályzati helyeit is tárgyaltuk és 



véleményeztük, a javaslataink többségét az OHÜB, valamint a Szenátus is 

befogadta. 

A közeledő február 1-i csatlakozás és a későn aláírt egyetemek 

közötti szerződés miatti erősebb kommunikációba a magunk 

erőforrásaihoz mérten igyekszünk részt venni, így a január 25-i SEK nyílt 

napra várhatóan minden érintett részönkormányzat tud képviselőt 

küldeni. 

A január 19-i a fenntartói döntés értelmében a GTK nem válik ki a 

BME-ből, így nem lesz az ELTE része. 

Pályázati ügyek 

Az ELTE HÖK elnöksége a novemberben elfogadott ütemtervnek 

megfelelően kiírta a 2017. április és augusztusi időszakra vonatkozó 

hallgatói kulturális és szakmai pályázatot. A bírálóbizottságba Rápolti 

Kittit (IK HÖK), Puju Robint (PPK HÖK) és Heil Kristófot (EHÖK) 

javasolta az elnökség.  

Rendezvények: gólyabálok, gólyatáborok, LEN 

Mivel néhány részönkormányzattól még továbbra sem kaptuk meg 

a gólyabálok értékelését, így Fazakas Áronnal nem tudtuk elkészíteni a 

szakmai összefoglalót. 

A gólyatáborokat illetően elkezdtük kitölteni az igényekre 

vonatkozó táblázatot, valamint további egyeztetést kezdeményeztünk az 

ESZK-val a konstrukció pontosítása érdekében. 

Fazakas Áron rendezvényekért felelős referens egyeztetve az érintett 

karokkal összefoglalót készített a 2017-es LEN-t előkészítő tervekről, 

viszont a cégekkel történt egyeztetést megelőzően kaptam meg továbbítva 

a XI. kerület jegyzőjének 2016 májusában kelt levelét dr. Rikker Emília 

igazgatási vezetőtől. A csatolt levél ismeretében történt egyeztetés során 

határozottan kiálltam a LEN fontossága mellett, viszont a rendezvény 

sikeres és biztonságos lebonyolítása érdekében a korábbi évektől eltérő 



formában kell azt megvalósítanunk. Ezen ismert feltételek mellett 

tartottunk egy széleskörű megbeszélést, melyen több általunk meghívni 

szándékozott rendezvényszervező cég, illetve a Kancellária is képviseltette 

magát.   

Iskolaszövetkezeti ügyek 

Balogh Dániel gazdasági alelnökkel és Tóth László irodavezetővel 

folyamatosan monitoroztuk a kifizetésekre vonatkozó igényeket, illetve a 

rendelkezésre álló anyagi forrásokat, és mivel kiderült, hogy a januárra 

bejövő igények, valamint az elmúlt hónapok elmaradásai és az újonnan 

beiratkozott hallgatóknak tervezett kifizetések meghaladnák a 

rendelkezésünkre álló keretszerződést, a kifizetések befagyasztása mellett 

döntöttünk. A döntésről tájékoztattam az ELTE HÖK elnökségét, a 

Gazdasági Bizottságot pedig megbíztam egy olyan tervezési modell 

kidolgozására, mely biztosítja 2017-re a kifizetések kiszámíthatóságát.  

 

 Sujtó Attila 

 elnök 

 ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Elnökhelyettes beszámolója 

2017. január 1 – 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 5. Félévtervező egyeztetés Sujtó Attila 

2017. január 17. Integrációs ügyek 
Sujtó Attila, Bencze 

Norbert, Szalma Edina, dr. 
Cseszregi Tamás 

2017. január 12. Rekrutációs ülés Rekrutációs bizottság 

2017. január 20. Educatio Kiállítás  

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 6., 13., 18. 
ELTE HÖK elnökségi 

ülés 
az ELTE HÖK 

elnökségének tagjai 

2017. január 6. 
ELTE HÖK 

küldöttgyűlés 
az ELTE HÖK 

küldöttgyűlés tagjai 

2017. január 12. ELTE HÖK kabinetülés az ELTE HÖK kabinetje 

 

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 koordinálni és segíteni a kabinet tagjainak munkáját, és 

minden esetben a rendelkezésükre állni, ha a szükség úgy hozza.  

Educatio 

Tárgyidőszakban részt vettem az Educatio kiállítást megelőző 

rekrutációs ülésen és segítettem az EHÖK által vállalt feladatok 

megvalósításában, mint például a kiállítok számára biztositandó tea és 

kávé beszerzése. 

 



Költözés 

Az egyelőre még mindig hivatalos megerősítés nélküli 

költözésünkkel kapcsolatos infrastruktúra felmérést megkezdtem Nemes 

Balázs, informatikai elnöki megbízottal, hogy amennyiben esedékes lesz 

az új iroda birtokba vétele, minden információ rendelkezésre álljon a lehető 

leggyorsabb előkészítéshez/átálláshoz.  

 Dömötör Tamás Albert 

 elnökhelyettes 

 ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 

  



 

Gazdasági alelnök beszámolója 

2017. január 1 – 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 16. 
ELTE 

Iskolaszövetkezettel 
találkozó 

Nagy Gergely, Csordás 
Péter, Sujtó Attila 

2017. január 16. 
Egyeztetés a 

költségvetés alapjairól 
Kindelmann Balázs 

2017. január 16. Neptun kliens betanítás Kolláth Mihály Gábor 

2017. január 17. 

Egyeztetés a 
költségvetésről, és az 
aktuális gazdaságis 

felladatokról 

Sujtó Attila 

2017. január 18. 
Egyeztetés a 

költségvetés alapjairól 
Hoksza Zsolt 

2017. január 19.-21. Educatio  

2017. január 19. Előadás beszerzésekről 
dr. Rikker Emília, Tóth 
László, kari beszerzésért 

felelős személyek 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 12. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. január 13. 
Gazdasági Bizottsági 

ülés 
ELTE HÖK Gazdasági 

Bizottság 

2017. január 13. Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

 

Gazdasági Bizottság 

Január 13-án tartottunk egy rendkívüli gazdasági ülést, amely az 

ELTE iskolaszövetkezeten keresztül történő kifizetések leállítása miatt volt 

szükséges. Az ülés során a Gazdasági Bizottság egyhangúlag elfogadta azt 

a javaslatot, miszerint negyedéves felosztása lesz az éves keretnek, és a 

negyedévben is részönkormányzatok között fel lesz osztva a kifizethető 



összeg. Ezért minden gazdaságist megkértem, hogy készítsen egy 

tervezetet az éves iskolaszövetkezeten keresztüli részönkormányzati 

kifizetésre.  

Költségvetés 

Sajnos pontos számokat továbbra se tudunk, azonban további háttér 

munkálatokat végezek, így folyamatban van az igények szöveges 

dokumentumba való öntése. 

Illetve, mivel úgy gondolom, hogy mindannyiunk érdeke, egy élhető 

költségvetés elkészítése, így minden részönkormányzati elnökkel 

próbálok egy találkozót összehozni, hogy észrevételeiket beépíthessem az 

esetleges új koncepcióba. 

Iskolaszövetkezet 

Mint azt már tudjátok likviditási problémák miatt nem tudtunk 

kifizetést indítani a hallgatóknak január elején. A jelenlegi helyzet szerint 

február elején se tudunk kifizetéseket indítani, mivel továbbra se kaptuk 

meg a költségvetésünket. Azon dolgozunk, hogy minél hamarabb tudjuk 

pótolni az elmaradt kifizetéseket. Köszönöm mindenki türelmét, és 

megértését. 

Költségvetési beszámoló 

Elkészítettem az egész éves analitikát, amelyet január 17-ém meg is 

küldtem minden részönkormányzatnak, így most már mindenki 

elkészítheti a saját éves költségvetési beszámolóját. Terveim szerint az 

EHÖK beszámolója is elkészül még január végén, és szeretném, ha a 

központi költségvetési beszámoló is még februárban elkészülne. 

 

 

  

Balogh Dániel 

Gazdasági alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Kommunikációs alelnök beszámolója 

2017. január 1 – 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 12. 
Egyeztetés a 

mobilalkalmazásról 
Echobase Services 

2017. január 12. 
Egyeztetés az új 

honlapról 
Dömötör Tamás Albert 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 12. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Kommunikációs kérdőív 

Mint azt már korábbi beszámolómban említettem, az Unipoll 

rendszer hibái miatt az eredeti terveimmel ellentétben, sajnos csak január 

6-án tudtuk elindítani a Kommunikációs kérdőívet a Neptun felületén. A 

kérdőív kitöltöttsége eddig jól alakul, az első pár órában több mint 1000 

hallgatótársunk töltötte ki, jelenleg pedig több mint 7700 kitöltésnél járunk. 

A kérdőívet február közepéig tudják majd hallgatótársaink kitölteni. 

A késések miatt korrigált kommunikációs kampány alapján a Hallgatói 

Önkormányzat aktívan a vizsgaidőszak lezárulta után, február elejétől 

kezd el a különböző felületeken (Facebook postok, Neptun üzenetek) 

kampányolni a kérdőív kitöltése mellett. A kitöltési időszak után pedig 

február végére lesz várható az eredmények végleges kiértékelése. 

A kérdőívből leszűrt következtetések nyomán reményeink szerint a 

Hallgatói Önkormányzat a jövőben képes lesz egy, az eddiginél sokkalta 

hatékonyabb kommunikációs stratégiát kialakítani, és fontos 

információkhoz juthatunk majd a hallgatók igényeivel - legyen szó akár a 

készülő mobilalkalmazás funkcióiról, akár a kommunikációnk tartalmáról 

- kapcsolatban. 

 

 

 

 



ELTE HÖK Mobilalkalmazás 

 Mint azt előző beszámolómban már említettem, január hónapban 

személyesen fogok találkozni az összes felkeresett szoftverfejlesztő céggel, 

hogy egyeztessem velük a végleges specifikációkat. Ezen találkozók első 

állomása január 12-én volt. 

 Az eddigi visszajelzések alapján tudjuk majd tartani az előzetes 

ütemtervünket, és a következő szemeszter első felében már elkezdhetjük 

tesztelni az alkalmazás első változatát. 

 

Folyamatos feladatok 

 Kezeltem a Hallgatói Önkormányzat gondozásában lévő 

kommunikációs csatornákat, gondoskodtam azok folyamatos frissítéséről, 

fejlesztéséről. A kabinettagok kérései nyomán folyamatosan tartalmakat 

gyártottam ezen felületekre. Folyamatosan monitoroztam és 

megosztottam a hallgatótársaink számára fontos információkat, híreket. 

 Válaszoltam a beérkezett hallgatói kérdésekre, az észrevételeket, 

kéréseket továbbítottam a Kabinet tagjai felé. Válaszoltam az egyetem 

szervezetén kívülről érkező megkeresésekre. 

 Megterveztem a Hallgatói Önkormányzat kommunikációs 

kampányait, gondoskodtam azok kivitelezéséről. 

 Kapcsolatot tartottam az Egyetem, valamint az egyetemi szervezetek 

kommunikációs tisztségviselőivel.  

 

Egyéb feladatok 

 Január elején elkezdtem megszervezni a Kabinet tagjainak 

következő féléves fotózását, ezzel kapcsolatban Vörös Tamással, az ELTE 

Online fotósával egyeztettem. 

 Január elején megkeresett engem Vajda Levente, a TTK HÖK Kémia 

Szakterületi Koordinátora, s azzal a kéréssel fordult hozzám, segítsek 

nekik elkészíteni a Kémia Intézeti Díj online felületen futó, Neptun alapú 

kérdőívét. A megkeresés nyomán Balogh Dániel gazdasági alelnök úr 

segítségével elkészítettem a kérdőívhez szükséges hallgatói kört, valamint 

előkészítettem a kérdőívet az Unipoll rendszerben. Ezúton is köszönöm 

Dániel segítségét!  

  



 Mint már az előző beszámolómban említettem, Dunka Sarolta 

Noémivel, a Hallgatói Önkormányzat külügyi alelnökével kidolgoztuk a 

2017-es Erasmus7 kampányát és elkezdtük annak kivitelezését. 

 

  

Kolláth Mihály Gábor 

Kommunikációs alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Külügyi alelnök beszámolója 

2017. január 1 – 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 10.  
HÖOK Nemzetközi 

Műhely 
 

2017. január 13. 
ESN ELTE Tisztújító 

Küldöttgyűlés 
ESN ELTE Küldöttgyűlése 

2017. január 17 

Erasmus+ szociális 
kiegészítő támogatás 

kiírása 

Bencze Norbert 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 12. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

 

ERasmus7 

 Az Erasmus7 tervezett időpontja 2017. február 13. - február 22. A 

második szemszterben egy rövidebb, koncentráltabb program tervezete 

készült el, tekintettel a hallgatói igényekre. A promóciós anyagok készítése 

folyamatban van, melyet Kolláth Mihály Gábor kommunikációs alelnök 

készít el, amint az program elkészül (időpontok, teremfoglalás) a végleges 

változatnak megfelelően közzé lesz téve a megszokott fórumokon. 

 

HÖOK Nemzetközi Műhely 

 2017. január 10-én megtartásra került az első HÖOK Nemzetközi 

Műhely, melynek a célja, hogy a tagönkormányzatok közötti 

együttműködést elősegítse és a HOÖK külügyi területeken 

megvalósítandó céljairól a tagönkormányzatok első kézből értesüljenek és 

kifejthessék véleményüket. 



A Műhely-alkalmon jómagamon kívül a Budapest Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem, a Budapesti Gazdasági Egyetem és a Szent 

István Egyetem képviseltette magát. 

A vezetőképző tapasztalatai és a jelenleg aktuális promlémák 

megvitatása mellett a következő év legfontosabb megvalósítani feladata is 

szóba került, mely a felállítandó mentorprogram a Stipendium 

Hungaricum programban részt vevő hallgatók részére. Ennek a keretében 

a HÖOK a Tempus Közalapítvánnyal és az ESN Hungary egyesületével 

együttműködve a tervezettek szerint 2017/2018-as tanévre egy külön 

mentorprogramot alakít ki a fentebb említett hallgatói csoport számára, 

célként kitűzve, hogy elősegítse az integrációjukat a magyar egyetemi élet 

légkörébe. 

 

Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás 

 2017. január 17-én Bencze Norbert szociális alelnökkel elkészítettük 

a pályázati kiírás tervezetét a beérkezett észrevételek alapján, mely 

véglegessé válása azután következik, hogy a Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat Külügyi Bizottsága véleményezte (2016. január 20.-ig). 

 

Egyebek 

 2017. január 13-án részt vettem az ESN ELTE tisztújító közgyűlésén, 

melyen megválasztásra került az ESN ELTE újdonsült elnöksége. 

Reményeim szerint a következő félév folyamán el tudjuk mélyíteni az 

együttműködést a jelenleg két különálló szervezet között a 

zökkenőmentesebb munka és kommunikáció elősegítése végett. 

Továbbá részt vettem a 2016. január 12-én tartott kabinetülésen és 

beérkező hallgatói és Nemzetközi Iroda oldaláról érjkező megkeresésekre 

is válaszolok. 

 

 

 

 

  

Dunka Sarolta Noémi 

külügyi Alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



 

Tanulmányi alelnök beszámolója 

2017. január 1 – 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 17. 
Egyeztetés 

Szombathelyről 
Cseszregi Tamás, Sujtó 

Attila 

2017. január 6. OKT OKT tagok 

2017. január 19. HJB HJB tagok 

2017. január 20. Educatio  

 

Rendszeres ülések 
  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 12. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Események 

A legutóbbi beszámolóm megírása óta eltelt 2 hétben részt vettem a 

rendszeres üléseken, Kabinetülésen illetve Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 

és az Oktatási és Képzési Tanács ülésén.  

Január 6-án részt vettem az Oktatási és Képzési Tanács ülésén, ahol az ülés 

után volt alkalmam bemutatkozni az új oktatási és tanulmányi ügyek 

rektorhelyettesének, Dr. Zentai Lászlónak, aki a beszélgetés során 

felajánlotta a rendszeres személyes találkozók tartását.  

Január 19-én részt vettem egy egyeztetésen a szombathelyi ügyeket 

illetően az Oktatási Igazgatóságon, ahol többek között megbeszéltük a 

szombathelyi hallgatók tájékoztatásának módját, amelynek fő felülete az 

integracio.elte.hu honlap lesz, erre kerülnek fel a legfontosabb 

információk. Továbbá még 2 személyes tájékoztató fórumra kerül sor, 

január 25-én a szombathelyi nyíltnapon, illetve február 15-én. Ezen felül 



néhány gyakorlati kérdést beszéltünk még meg, a szombathelyi hallgatók 

diákmatricájának kérdését, és egyéb közben felmerülő kérdést.  

A napokban elindult egy levélszavazás a következő Minőségfejlesztési 

Bizottsági ülésre, előreláthatólag január utolsó hetében kerül rá sor, ahol 

az O(M)HV-ról is beszélni fogunk. Az Iroda vezetőjével, Járfás Tímeával 

több e-mailt váltottunk az ügyben a decemberi személyes találkozónk óta, 

a felmerülő problémákat továbbítottam neki.  

Január 20-án részt vettem az Educatio Kiállításon, ahol a rendezvény ideje 

alatt az EHÖK standjánál tájékoztattam az érdeklődő hallgatókat. 

 

 

 

Szalma Edina 

tanulmányi alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Szociális alelnök beszámolója 

2017. január 1 – 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 17. 

Egyeztetés a 
szombathelyi hallgatók 

tájékoztatásáról, az 
integráció kérdéseiről 

Cseszregi Tamás, Sujtó 
Attila, Dömötör Tamás 
Albert, Szalma Edina 

2017. január 17. 
Egyeztetés az Erasmus+ 

kiegészítő támogatás 
pályázati kiírásról 

Dunka Sarolta Noémi 

 
Rendszeres ülések 

  

Időpont Esemény Személy(ek) 

az időszakban nem volt 

 

Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés 

A rendszeres szociális támogatással kapcsolatban az utolsó 

korrekciós lista is elküldésre került a Hallgatói Pénzügyek Osztályának. A 

fogyatékosságot bejelölő, de végül a nem megfelelő igazolások miatt a 

rendszeres szociális támogatást el nem nyerő hallgatókkal kapcsolatban 

Kovács Krisztinát, a Fogyatékosügyi Központ vezetőjét bevonva készítünk 

egy utolsó ellenőrzést. 

 

Következő féléves pályázatok előkészítése 

2017. január 9-én a Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer 

Főosztálynak megküldtem a rendszeres szociális támogatás, a rendkívüli 

szociális támogatás, az alaptámogatás és a közéleti ösztöndíj pályázati 

kiírások alapján a következő féléves kérvénysablonokkal kapcsolatos 

kéréseinket. A rendszeres szociális támogatásnál csaknem másfél tucatnyi 

kisebb-nagyobb kérésünk volt, melyet még a szociális szakterületi 

hétvégén gyűjtöttünk össze az ősz folyamán. Kiemelt problémának tartom, 

hogy a szombathelyiek távolságszámítása a Neptunban nagy előkészítést 

jelent, melyet, valószínűsítem, manuálisan kell majd elvégeznünk, tekintve 



hogy a Főosztály leterheltsége miatt ez a következő hetekben nem fog 

elkészülni. 

A pályázati felhívásokról a hallgatókat a Neptunban értesítettem. 

2017. január 17-én egyeztettem Dunka Sarolta Noémi külügyi 

alelnökkel az Erasmus+ kiegészítő támogatás következő féléves pályázati 

kiírásával kapcsolatban. Szontágh Anikó, a Nemzetközi Iroda Erasmus+ 

osztályának vezetője az előző féléves pályázati kiírásához tett javaslatait, 

ahol ezt indokoltnak éreztük, igyekeztünk beleépíteni a kiírásba, illetve 

nekünk is volt apró módosításunk. A pályázati kiírás jelenleg a kari 

külügyi tisztségviselők és Szontágh Anikó előtt van véleményezésen. 

 

Szombathelyi integráció 

A szombathelyi integrációval összefüggésben felmerülő pályázati és 

egyéb kérdések miatt állandó kapcsolatban vagyok Egervári Györggyel, az 

NYME SEK HÖK szociális ügyekért felelős tisztségviselőjével. A 

rendszeres szociális támogatással kapcsolatban Szombathelyen felmerülő 

kérdésekre igyekszem válaszolni.  

Azon pályázati kiírásokat, melyeket a szombathelyi integrációban 

érintett karok már megküldtek, az integracio.elte.hu honlapra feltöltöttem. 

Ezen kívül 2017. február 15-re egy egész napos tájékoztató eseményt 

tervezünk Szombathelyen, ahol a pályázati lehetőségekről szóló kari 

tájékoztatás központi téma lesz; ezzel kapcsolatban tájékoztattam az 

érintett kari szociális képviselőket. 

2017. december 17-én részt vettem a Cseszregi Tamás oktatási 

igazgatóval tartott megbeszélésen, ahol a szombathelyi hallgatók 

tájékoztatásáról, a tájékoztató eseményről és a honlapról volt szó, melyek 

az egyetemi tájékoztatás kiemelt fórumai lettek. 

 

Egyéb teendők 

Zelenák Márk, a BGE Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 

Karán a Diákjóléti Bizottság elnöke szociális és pályázati továbbképzéssel, 

vezetőképzői programmal kapcsolatban kért tőlem tanácsot, neki 

segítettem. 

Kikértem a HÖK adminisztrátori, HÖK kérdőívszerkesztői és 

kérvényszerkesztői jogosultságokkal rendelkezők listáját, mert a korábbi 

féléves megegyezés alapján ezek félévente átnézésre kerülnek, s szerettem 



volna elkerülni, hogy újra jogosultságok tűnjenek el. Sujtó Attilával ezeket 

áttekintettük, és ahol szükséges volt, kértük a jogosultságok elvételét.  

2017. január 19-én részt vettem az Educatio kiállításon az ELTE 

Hallgatói Önkormányzat standjánál. 

 

  

Bencze Norbert 

szociális alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Tudományos alelnök beszámolója 

2017. január 1 – 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 4. 
Egyeztetés az OTDK-n 

részt vevő hallgatók 
támogatásáról 

Dukay-Szabó Szilvia 

2017. január 6.  
ELTE HÖK 

Küldöttgyűlés 
értelemszerűen 

2017. január 19. Educatio Kiállítás szakkollégiumi mozgalom 

 

Educatio Kiállítás 

Bár többször és több fórumon is kerestem a kiállítás ELTE-s 

koordinátorát, érdemi választ nem kaptam (valójában semmilyet) azzal 

kapcsolatban, hogy a szakkollégiumok jelenjenek meg a kiállításon. Úgy 

vélem, mélységesen elszomorító, hogy az ELTE magától nem keresi meg a 

szakkollégiumokat az Educatio kiállításon való részvétel ügyében, holott 

mind az intézményfejlesztési stratégiában, mind a MAB eljárása során 

beadott anyagokban számos ponton hivatkoznak a szakkollégiumi 

rendszerre. Ez önmagában is szánalmas, de úgy meg különösen, hogy 

tényleg számos alkalommal jeleztem ennek a jelentőségét az ELTE 

rekrutációja és versenyképessége szempontjából. 

 Miközben a kérés nem volt bonyolult, egy kb. 1 méteres pultfelületet 

kellett volna nélkülöznie csupán a stand többi részének, ahol a 

szakkollégiumok képviselői felváltva tudnak tájékoztatást adni mind a 

tehetséggondozási forma általános jellemzőiről, mind a saját 

intézményükről. 

 Szerencsére a HÖOK a tavalyi évhez hasonlóan az ELTE-vel 

szemben megkereste a szakkollégiumokat (az összeset az országban) és 

különálló standon biztosította számukra váltásban a részvételt. Ennek 

köszönhetően az ELTE-s szakkollégiumok egy része is meg tudott jelenni 

korlátozott időtartamra, de nem az ELTE részeként, hanem a 

Szakkollégiumi Mozgalom tagjaként vettek részt az eseményen. Sok 

érdeklődő középiskolást meg is zavart, hogy ELTE feliratú roll-upok több 

helyen is vannak, már csak ezért sem volt praktikus az ELTE részéről, hogy 



nem hívta meg az intézmény reprezentációjának részeként a saját 

szakkollégiumait.  

 Január 19-én a Bibó István Szakkollégium képviseletében vettem 

részt a kiállításon, a HÖOK-nak ezúton is köszönöm minden (nem csak 

ELTE-s) szakkoli nevében a lehetőséget, az ELTE pedig érezze rosszul 

magát nyugodtan. 

 

OTDK 

A Tehetséggondozási Alap vállalta az OTDK-n induló hallgatók nevezési 

díjának biztosítását. Azonban tudományterületek szerint változik, hogy az 

egyes szekciók hol kerülnek megrendezésre és a nevezési díjak pontosan 

mit fedeznek. Továbbá van olyan szekció, ahol hallgatói opponensek is 

részt vesznek a versenyen, az ő támogatásuk még nem egyértelműen 

biztosított.  

 A rektori kabinet Oktatásfejlesztési- és Tehetséggondozási Iroda 

megkeresésére közösen elkezdtünk olyan lehetőségeket feltérképezni, 

amelyek segíthetik a versenyző hallgatók számára a nevezési díjon kívüli 

versenyköltségek megtérítését. A pályázatok monitorozása közben 

akadtam rá az NTP-OTDK-16 kódú, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatának döntési listájára, 

amelyre az egyes karok, felsőoktatási intézmények tudtak pályázni a 

tavaszi országos fordulón rész vevő, OTDK-zó hallgatók támogatására. A 

pályázaton elnyert összeg az utazás-, kiküldetés, szállítás díjaira, 

élelmiszer, étkezés költségeire, szállásra és nevezési, illetve részvételi díjak 

költségeire fordítható. A pályázaton az ELTE valamennyire kara részesült 

támogatásban. 

Ezt a keretet a karok Gosztonyi Gergely tájékoztatása alapján a 

hallgatók részvételi költségére (szállásra, részvételi díjra, étkezésre) fogják 

fordítani, így EHÖK támogatást kizárólag utazási költség fedezésére lehet 

majd igényelni. A pályázat kiírása február közepén várható. 

 

 

 

  

Papp Dorottya 

tudományos alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/felhivasok/NTP/2016_09_01/eper_palyazati_kiiras_ntp_otdkr_16.pdf
http://www.emet.gov.hu/_userfiles/downloads/ntp/Dontesi_lista_NTP_OTDKR_16.pdf


ELTE Press főszerkesztő beszámolója 

2017. január 1 – 19. 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 12. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. január 3., 10., 19. 
ELTE Online 

szerkesztőségi ülés 

ELTE Online rovatvezetők, 
fotóskoordinátor, ELTEvízió 

projektvezető 

 

ELTE Online 

Az ELTE Online szerkesztősége az utóbbi időszak fontos eseményein részt vett, 

kiemelt figyelmet szentelve a vizsgaidőszaknak és a BME GTK körüli 

eseményeknek.  

Gyakornokaink közül többen fejezték be tevékenységüket az elmúlt 

időszakban, számukra értékelést és igazolást készítettünk. 

Részt veszünk az Educatio kiállításon és friss híreket jelentetünk meg az 

idei általános felvételi eljárással kapcsolatban. 

Szerkesztőségi üléseinken az időszak eseménytelensége miatt a 

mindennapi feladatok helyett a hosszútávú tervezés került a fókuszba, így 

tisztáztuk a tavaszin félév fontosabb eseményeit és terveit, egészen a nyári 

fesztiválokig. 

 

 

 

  

Zima Richárd 

ELTE Press főszerkesztő 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



 

Elnöki referens beszámolója 

2017. január 1 – 19. 

 

Rendszeres ülések 
  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 12. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2016. január 13. Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

 

Az elnökségi és Kabinetüléseken részt vettem és jegyzőkönyvet vezettem. 

Az Educatio rendezvényre naponta 2-2 hostess segítők szervezését 

végeztem. 

 

 

  

Hegedüs Gabriella 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Esélyegyenlőségi referens beszámolója 

2017. január 1 – 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 04. 
Akadálymentességet 

felmérő kérdőív ismételt 
kiküldése 

Fogyatékosügyi Központ 

2017. január 09. 
Kérdőív 

feldolgozásának 
megkezdése 

- 

2017. január 13. 
Megkeresés személyi 
segítő találása miatt 

Szepesi Magdolna, 
Fogyatékosügyi Központ 

munkatársa 

2017. január 14. 
Felkérés a HÖOK 
esélyegyenlőségi 

anyagához 

Mósa Tamás, HÖOK 
elnökségi tag 

2017. január 17. 
Egyeztetés az Önkéntes 

Nap alapjairól  

Baranyai Melinda, PPK 
HÖK elnök; Puju Robin, 

PPK HÖK DJB elnök 

2017. január 18. 
Egyeztetés a FK nyílt 

napjáról 
Kovács Krisztina, FK 

vezetője 

Akadálymentességet felmérő kérdőív  

Január elején másodjára is kiküldtük hírlevélben az érintett 

hallgatók számára az akadálymentességet felmérő kérdőívünket. A 

vizsgaidőszak terhei végett jelen állás szerint még február elején is 

hagyunk egy kis időt a kitöltésre, de az eddig beérkezett válaszok 

feldolgozását már elkezdtem. Ugyan számítunk még kitöltésre és a minta 

sajnos nem reprezentatív, de az eddigi válaszok alapján több problémára 

is felhívták a hallgatók a figyelmet, melyeket mind tolmácsolunk majd az 

egyetemvezetés felé. Aki számára nem ismerős a kérdőív, annak itt egy kis 

emlékeztető annak tartalmáról, céljáról: 

az interneten és papíros formában is elérhető kérdőív célközönsége 

minden olyan ELTE-s fogyatékkal élő hallgató, akik sajnos napi szinten 

ütköznek problémákba az akadálymentesség nem 100%-os mivolta miatt. 

A HÖK eddig nem érhetett el ebben változást, viszont a kérdőív 

segítségével reményeim szerint ez változni fog, hiszen kész tényekkel, 

mindennapi bosszantó problémákkal tervezek a kancellária felé fordulni. 



A kérdőív az ESB és a FK által kiadott egy szakmai segédanyag 

segítségével került összeállításra. Különböző kategóriákban és 

helyszíneken méri fel az akadálymentesség hiányából fakadó 

problémákat. A FK informatikusa, Rozemberczki Zoltán segítségével 

látássérült hallgatók is kitölthetik a kérdőívet, hiszen az akadálymentesítve 

lett.  

Ennek eredményeiről a kiértékelést követően az elnökségnek és a 

küldöttgyűlésnek is be szeretnék számolni. 

Személyi segítők rendszere 

Ugyan a szorgalmi időszak elejére jellemző inkább, hogy egy-egy 

hallgatónak személyi segítőt kell találnunk, most januárban is érkezett egy 

speciális kérés. A Fogyatékosügyi Központ érdekelt dolgozójával 

egyeztettem a részletekről. Egy utolsó válaszra várok még, amit követően 

a megfelelő csatornákon igyekszünk majd megtalálni a legjobb segítséget 

az érintett hallgató számára. 

Február elején, új regisztrált hallgatók felvétele, illetve személyi 

segítők távozása végett egy kisebb kampányt is tervezünk, hogy a 

Személyi Segítők Rendszerét népszerűsítsük és a segítők létszámát 

megnöveljük. 

HÖOK esélyegyenlőségi anyaga 

A HÖOK esélyegyenlőségért és fiatalok munkavállalásáért felelős 

elnökségi tagja, Mósa Tamás keresett meg azzal a kéréssel, hogy segítsek 

elkészíteni a hallgatói önkormányzatok számára készülő 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ajánlást. Egyeztettünk a kiadványról, ami 

egyfajta gyakorlati „hogyan csináld” gyűjtemény lesz. 

Önkéntes Nap 

Ugyan a tervezett Önkéntes Napunk csak tavaszra várható, az 

előkészületek nulladik lépéseként a PPK-n már jól működő 

kezdeményezés alapjairól gyűjtöttem be az információkat a Mindenki 

Segít Nap kitalálójától, Baranyai Melindától és a kezdeményezés jelenlegi 

szervezőjétől, Puju Robintól. Tapasztalatuk segítségével és válaszaiknak 

köszönhetően már célirányosabban kezdhetjük meg a szervezést és az 

előkészületeket. 



FK nyílt nap 

A Fogyatékosügyi Központ január 27-én tartja nyílt napját azon 

középiskolás sajátos nevelési igényű diákok, szüleik és tanáraik számára, 

akik egyetemünk iránt érdeklődnek. Kovács Krisztával, a Központ 

vezetőjével egyeztettem a programról, ahol amellett, hogy bemutatásra 

kerül a jogszabályi háttér, a FK és segítő munkájuk, az EHÖK 

esélyegyenlőségi munkájáról is szó lesz. Utóbbiról én tartok majd előadást, 

melyet követően az önkormányaztok esélyegyenlőségi referenseinek 

részvételével lehetősége nyílik minden érdeklődőnek karspecifikusan 

kérdéseket feltenni az egyéni tájékoztatás céljából. 

Dávid Szamanta 

esélyegyenlőségi referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



ELTE Jogi és szabályzati referens beszámolója 

2017. január 1 – 19. 

Jogi és szabályzati referens 

2017. januárjában átvettem és beüzemeltem a hivatali e-

mailpostafiókomat (szabalyzat@ehok.elte.hu), amin már elérhető vagyok. 

Véglegesítettem az ELTE HÖK Alapszabály-módosítását, illetve 

egyeztettem Sujtó Attila, elnök úrral és Dömötör Tamás Albert 

elnökhelyettes úrral a további feladatköreimről, aminek eredményeként 

részt fogok venni a Hallgatói kulturális és szakmai pályázat bírálásában. 

 

 

  

Heil Kristóf Mihály 

ELTE Jogi és szabályzati referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



A rendezvényekért felelős referens beszámolója 

2017. január 1 – 19. 

 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 10. LEN tárgyalás  

 

2017. január 10-én az EHÖK tárgyalójában került sor az első 

megbeszélésre az idei LEN-nel kapcsolatban. Ezen részt vettek a meghívandó 

cégek, a kancellária és a HÖK-ök képviselői. Megosztottuk az alapvető 

elképzeléseket, aminek nyomán el tudjuk kezdeni az szervezési folyamatokat. 

 

 

  

Fazakas Áron 

rendezvényekért felelős referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

  



Sportügyi referens beszámolója 

2017. január 1 – 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 6. Küldöttgyűlés - 

2017. január 11. 13.00 
Nemzetközi Sportnap 

megbeszélés 

Nemzetközi iroda 
munkatársai, BEAC 

munkatársai 

2017. január 11. 14.30 
Kárpát-medencei 

Egyetemek Kupája 
megbeszélés  

a KEK szervezői csapata 

2017. január 12. 14.00 Kabinetülés ELTE HÖK kabinet 

2017. január 13. 10.30 
Dunai Regatta 
megbeszélés 

Ertli Balázs, Katja Daniela 

2017. január 20. 8.00 Sportbizottsági ülés EHSB tagok 

 

Megbeszélések 

A január sportügyi szempontból az előkészítések, egyeztetések 

időszaka volt. Több a félév során megrendezésre kerülő program első 

megbeszélésein vettem részt a hónap folyamán.  

A Nemzetközi Irodával és a BEAC-cal közösen ismét megrendezésre kerül 

egy nemzetközi sportdélután a félévkor beérkező külföldi hallgatók 

számára. Ennek programjáról és lebonyolításáról egyeztettünk a 

megbeszélés során. 

Ezt követően került sor egyetemünk és a BEAC egyik legnagyobb 

volumenű közös focis eseményének, a Kárpát-medencei Egyetemek 

Kupájának első meetingjére. Az ELTE Hallgatói Önkormányzata az előző 

évekhez hasonlóan szintén támogatja a rendezvényt, a fő feladatunk a 

humán erőforrás biztosítása a rendezvény lebonyolításához. A labdarúgás 

idéntől kiegészül a kosárlabdával is, bővítve a határon túli barátságok 

szövődésének lehetőségét. A rendezvényhez hagyományosan karitatív cél 

is társul: egy-egy rászoruló intézményt támogatunk minden évben 

sportszerekkel. 

A tavaszi félév egy másik immár hagyományosnak mondható 

rendezvénye az Antall József Tudásközpont által szervezett 



sárkányhajóverseny, a Dunai Regatta. Az eseményen egyetemünk minden 

téren képviselteti magát: sárkányhajó, evezős nyolcas, cheerleading és 

röplabda. Januártól egészen a rendezvény napjáig folyamatosan zajlik az 

együttműködés a tudásközponttal. Az első megbeszélésen egyeztetésre 

került nagy vonalakban az egész rendezvény. 

Január 20-án sportbizottsági ülést tartottunk, amin szó volt a két 

nagy rendezvényünk (Éjszakai Sport, Dunai Regatta) lebonyolításáról és 

feladatmegosztásáról, illetve a kari-és kollégiumi sportnapokról is. 

Február hónap folyamán tartunk majd egy projektnapot, aminek fő 

feladata az Éjszakai sportnap megtervezése és ütemezése lesz. 

 

Móczik Alexandra 

Sportügyi referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Tanárképzési referens beszámolója 

2017. január 1 – 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. január 12.  Kaninetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. január 19-21.  Educatio kiállítás  

 

Általános teendők 

Az elmúlt időszakban hallgatói megkeresésekre legjobb tudásom 

szerint válaszoltam. A mostanában felmerülő problémák azonban már 

nem súlyosak, egy-egy kisebb, személyes hallgatói problémához 

kapcsolódnak. 

 

Tanárképző Központ 

A Tanárképző Központ 2017. január 13-án tartott Szakképzési és 

Szakakkreditációs Csoport ülésezett, melyen a hallgatói delegáltunk a 

karok által megfogalmazott véleményt képviselte. Az elkészült tervezetről 

a TTT 2017. január 23-án hozza meg a döntést. 

Az Educatio kiállításon a Központ standjánál tájékoztatjuk a 

hallgatókat, valamint folyamatosan egyeztetünk a Központtal a kari 

nyíltnapokon való megjelenésről. 

 

Tanárképzési Bizottság 

A Bizottsággal az elmúlt időszakban nem volt ülésünk, de tartottuk a 

kapcsolatot, az esetleges problémákat orvosoltuk, valamint a Bizottság 

tagjai az Education aktívan tájékoztatták a felvételi előtt állókat az 

egyetemünkön működő tanárképzés rendszeréről. 

 

Egyebek 

A szombathelyi integráció révén a SEK-hez tartozó hallgatók 

Klebelsberg Képzési Ösztöndíjához tartozó szerződéseknek módosulni 



kell. Bencze Norberttel erre a problémára kerestük a választ, és 

egyeztettünk az Ösztöndíj Bizottsággal a szombathelyi hallgatók 

szerződéseinek módosításáról. 

Dunka Sarolta Noémivel, pedig elkezdtük egy „mankó” létrehozását 

az osztatlan tanárszakos hallgatók számára a külföldi lehetőségeikről, 

remélhetőleg a következő pályázási időszakban már hasznukra válik. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

  

Nagy Anett 

Tanárképzési referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 


