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Elnök beszámolója
2018. március 22 – május 11.
Költségvetés
A tavaszi időszak legfontosabb kérdése az Egyetem és a Hallgatói
Önkormányzat számára is a 2018-as költségvetés volt. Az informális üléseket
nem számítva a költségvetést elfogadó szenátusi ülés előtt összesen öt
Költségvetési tanácson vettem részt, ahol ismét kirajzolódtak azok a
törésvonalak és problémák, melyekre több mint 10 éve nem találunk
megnyugtató

megoldást.

Az

egyetem

szenátusa

a

tárgyalássorozat

végeztével kompromisszumos megoldásra jutott, melynek része a két nagy
Kart (BTK, TTK) érintő konszolidációs tervezet is, mely komoly forrásallokációs
kihívásokat hozhat az elkövetkezendő hónapokban.
Beszerzések
A tavasz másik ismertetője a vérzivataros költségvetési viták mellett a
szűnni nem akaró egyetemi rendezvények hosszú sora, mely természetesen
rengeteg beszerzési feladatot hárít az Önkormányzatra és a Kancelláriára
egyaránt. Noha a rendezvények egészen eddig sikeresen zárultak, sajnos
több esetben utolsó pillanatos megoldások születtek, melyek a hónap végére
már átlépték a Központi Beszerzési Osztály ingerküszöbét, ezért egy levélben
kérték meg a Hallgatói Önkormányzat képviselőit a határidők jövőbeni
betartására. A három nagy rendezvényünk (LEN, BN, Gólyatáborok)
beszerzése rendben lezajlott/zajlik, örömteli, hogy a Gólyatáboraink esetében
a májusi hónap ellenére már ilyen előrehaladott állapotban vagyunk a kiírást
illetően.
Áprilisban többször is egyeztettem Szabó Tomi elnök úrral az ÁJK
Szabadegyetem beszerzési kereteiről, mely diskurzusba Dr. Tóth Tibor Józsefet
és Geréb Tündét is bevontuk.
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Az idei évben az EHÖK elnökség egyhangú döntése értelmében a nyári
vezetőképző

elmarad,

mely

valószínűleg

komolyan

leterhelné

költségvetésünket, és további komoly energiákat emésztene fel fölöslegesen
az EFOTT megszervezése mellett. Csapatkohéziós szempontokból azonban
elengedhetetlen

tartottuk

egy

közös

eseményt,

melyen

az

összes

részönkormányzat képviseltetheti önmagát. Az EHÖK csapatépítő nap
dátumát május 19-re tűztük ki, melynek szervezésével egy Réka által vezetett
csapatot bíztam meg a kabinetből.
Érdekképviselet
Kiírásra került az EHÖK Tisztújító Küldöttgyűlése, melynek időpontja 2018.
június 15. lesz.
Önkormányzatunk mind a HÖOK Vezetőképzőjén, mind a debreceni
HÖOK Közgyűlésen szép számmal képviseltette magát. A Közgyűlésen
lemondott mandátumáról Garbai Ádám, a HÖOK elnökségének ELTE-s
delegáltja, a megüresedő pozícióra Kovács Pétert (PTE) választotta meg
ellenszavazat nélkül a Közgyűlés.
Kollégiumi helyzet
Az elmúlt időszakban két komolyabb kollégiumi kérdés is begyűrűzött
EHÖK elnökségi szintre. Az egyik a MÁSZ kollégistáinak érdekképviseleti
helyzete, melyre a KolHÖK alapszabály módosításával valószínűleg pont kerül,
a másik komoly ügy pedig a kollégiumi térítési díjak mértéke. A kollégiumaink
finanszírozása hosszú idő óta vékony jégen táncol, köszönhetően az alacsony
kollégiumi és lakhatási normatívának, így a KSZK-val közösen elkezdődött egy
hosszabb diskurzus a bevételi oldal növelésének lehetőségeiről, mellyel
kapcsolatban a mai napig nem született megállapodás. A KolHÖK a tegnapi
küldöttgyűlésén

nem

szavazta

meg

a

KSZK

által

előterjesztett

javaslatcsomagot, mely minden bizonnyal egy ideig konzerválja a jelenlegi
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helyzetet, de a kérdés rendezése ettől sajnos még nem történt meg, így a
közeljövőben további egyeztetésekre kell számítani.
A Küldöttgyűlés minden tagjától szeretnék elnézést kérni a beszámoló
késői kiküldése miatt, ígérem, a jövőben megpróbálom valahogy jóvá tenni.
Köszönöm, hogy végigolvastad a beszámolóm!

Murai László s.k.
Elnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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Elnökhelyettes beszámolója
2018. március 22- május 6.
Eseménynaptár
Időpont

2018.április 4.

Esemény

GTI IT

2018 április 10.

WING meeting

2018. április 12-15.

HÖOK vezképző

2018. április 16.
2018. április 19.
2018. április 22.

ELTE Évkönyv
megbeszélés
EFOTT management
ülés

Személy(ek)

Murai Lackó, Czinege
András, GTI IT tagok
Murai
Lackó,Kindelmann
Balázs, Badinszky Áron

Révész András
ELTE, EFOTT, EHÖK

EFOTT divízió ülés

Divízió vezetők

Chillzone megbeszélés

Murai Lackó,
Kindelmann Balázs,
Badinszky Áron, Babos
János

Esemény

Személy(ek)

2018.április 26.

Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként

EHÖK kabinetülés

szerdánként

Elnökségi ülés

ELTE HÖK Kabinet
ELTE HÖK elnökség,ELTE
HÖK kabinet

Az elmúlt időszak az eseménynaptár adataihoz képest elég sűrű volt.
Ismételten több fronton zajlik a munka. Az egyik már hónapok óta tartó EFOTT
szervezése, ahol próbáljuk tartani magunkat a határidőhöz és elvégezni a
kiadott feladatokat. Május 30-án közös csapatépítőre megyünk Velencére. Az
előmunkálatokat itt is megcsináltam.
Idei évben először megpróbálkozunk az ELTE Évkönyv elkészítésével. Utolsó
információim szerint jelenleg 500 regisztráló van, akik szeretnének szerepelni az
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évkönyvben. Egyszerre több helyszínen is folynak a fotózásokés május végéig
ha minden jól megy lezajlik a projektnek ez a része. Utána indul a fotók és az
évkönyv elkészítése, amelynek a konkrét árusításáról még nincsenek pontos
információim, de a közeljövőben konkretizálódnak a részletek. Amennyiben
sikeresnek találjuk ezt a projektet a jövőben is megszervezésre kerülhet.
Idén először a nyári ELTE HÖK vezetőképző kisebb, nagyobb átalakításokon
esik át. Május 19-én a KCSSK-ban tartjuk meg a csapatépítő napunkat. Amiről
jelenleg nem szeretnék elárulni sokat, de igyekszünk Czinege Andrással,
Badinszky Áronnal, Bartók Bálinttal és Kovács Vikivel összerakni számotokra
olyan

programot,

ami

remélhetőleg

megfelelő

lesz

számotokra.

A hónapban meggyűlt a bajom különböző HR dolgokkal. Kancellária felől
érkező kéréseknek nem feltétlenül tudtam megfelelni, mivel nagyjából 40
embert kellett volna szerezni különböző munkákra a vizsgaidőszak elején, úgy,
hogy ők nem ajánlottak fel cserébe a hallgatóknak semmilyen honorálást,
egy két esetben 1-1 póló a „fizetség”. Az általunk felajánlott 800ft/órás fizetés
sem feltétlenül kihagyhatatlan ajánlat. Több problémát felvet bennem ez a
dolog, az egyik az, hogy miért mi fizetjük azt a munkát, amiből nekünk nincsen
hasznunk, maximum annyi, hogy a kancellária előtt jó fényben tűnünk fel,
illetve a HR rész is eléggé instabil. Az első egy eléggé kényes téma, igyekszem
konzultálni erről és kitalálni megoldást, ami mindenkinek elfogadható. A másik
jelenleg egyszerűbbnek tűnik. Az elkövetkező hónapokban szeretnék kiépíteni
egy HR hálózatot az összes részönkormányzattal ezzel talán megoldást találni
a folyamat ezen részére.
A

kabinettel

kitaláltunk

pár

olyan

projektet,

amit

szeretnénk

még

megvalósítani a ciklusunk alatt, például Eszterhai Marcell ötlete nyomán
szeretnénk készíteni egy egyszerűsített illusztrációkkal teli dokumentumot, az
összes pályázathoz, aminek a célja, hogy mindenki számára érthető legyen a
folyamat. Ezentúl szeretnénk még 1-2 közéleti beszélgetést csinálni, amit vagy
videó, vagy podcast formátumban feltöltenénk különböző platformokra.
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Nem tudok jelen lenni a mai küldöttgyűlésen, kérlek benneteket, ha bármi
kérdésetek van, akkor a küldöttgyűlés előtt, vagy alatt nyugodtan hívjatok fel,
hogy válaszolni tudjak a kérdéseitekre.
Köszönöm szépen, hogy elolvastátok a beszámolómat.
Boronkay Takáts Réka s.k.
Elnökhelyettes
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Gazdasági alelnök beszámolója
2018. március 22 - május6.
Eseménynaptár
Időpont
2018. március 27.
2018. április 4.
2018. április 4.
2018. április 6.
2016. július 28.

2018 április 10.
2018. április 12-15
2018.04.19

Esemény

Személy(ek)

EHÖK Gazdasági
Bizottság Alumni
találkozó

Ritzl András

ELTE GTI Intézeti Tanács

ELTE GTI IT

ELTE HÖK jótékonysági
buli
gazdasági
megbeszélés
ELTE HÖK kabinet
projektnap

Horváth Mihály

EFOTT – WINGS
meeting

Tóth Tibor József, Joó
Gábor, Murai László,
Boronkay Takáts Réka,
Badinszky Áron

HÖOK közgyűlés

ELTE HÖK tisztségviselők

EFOTT megbeszélés

EFOTT menedzsment,
Báli Bernadett, Joó
Gábor, Teslár Ákos,
Murai László, Boronkay

ELTE hallgatók
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Takáts Réka, Geréb
Tünde
2018.04.25.
2018.04.25.
2018.04.26.

ELTE HÖK elnökségi
gazdasági bizottsági
összevont ülés
gazdasági
megbeszélés
gazdasági
megbeszélés

ELTE HÖK elnökség,
Gazdasági Bizottság
Kerkovits Kinga, Dávid
Kinga
Dula Anna

ELTE BTK HÖK
vezetőképző

ELTE BTK HÖK
megválasztott
képviselők

ELTE HÖK elnökségi
gazdasági bizottsági
összevont ülés

ELTE HÖK elnökség,
Gazdasági Bizottság

Esemény

Személy(ek)

2018. március 26.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. április 9.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. április 23.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018.04.27-29.

2018.05.02

Rendszeres ülések
Időpont

Költségvetés
Az elmúlt két hónapban a Gazdasági Bizottság figyelme a 2017-es
költségvetési beszámolóra és a 2018-as költségvetési tervezetre irányult. A
tervezés folyamatát nagyban megnehezítette az, hogy az EHÖK 2016-os
ISZTK-maradványát a 4000-es forrásra könyvelték, ami így a maradványhoz
került, ezért a 2017-es év működési keret maradványt nem tudtam
megkülönböztetni az ISZTK-maradványtól. Az ISZTK-maradványt a kancellárral
folytatott költségvetési tárgyalás szerint a 2018-as évhez (azaz az 1000-es vagy
2000-es forrásra) kellett volna megkapnunk. Ezt úgy tudtuk áthidalni, hogy az
megkülönbözhetetlen

két

maradvány-típust

beterveztük

a

2018-as

költségvetésbe. Emiatt valószínűtlenül nagynak tűnik a költségvetés, de ennek
egy bizonyos részét már elköltöttük. (lásd a költségvetési tervet)
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Az összevont elnökségi-gazdasági ülésre bevittem az általam összeállított
költségvetési verziókat (amelyeket az előző beszámolómban már említettem),
és ezekből választottuk ki a legmegfelelőbbet. Örömmel tapasztaltam, hogy
az utóbbi évek leggyorsabb döntése született, az elnökség egyhangúan
fogadta el a költségvetési tervezetet, amelyet be tudunk nyújtani a
küldöttgyűlés elé.
A

hónapban

többször

találkoztam

négyzemközt

is

egyes

részönkormányzatok gazdasági tisztségviselőivel, ezzel megpróbáva segíteni a
munkájukat.
Köszönöm szépen Kindelmann Balázs elnök úrnak az excel-táblázatok
útvesztőjében nyújtott Ariadné-fonalát! Köszönöm szépen a Gazdasági
Bizottságnak is az együttműködést, amivel hatékonyan tudtunk dolgozni a
költségvetési beszámolón és költségvetési tervezeten!

EHÖK Csapatépítés
Az eddigiektől eltérő, rendhagyó EHÖK-vezetőképzőt tervezünk, főleg
gazdasági

szempontból.

Idén

nem

szeretnénk

milliókat

költeni

a

vezetőképzőre, így belső helyszínen, rövidített idősávban szervezzük, a Kőrösi
Csoma

Sándor

kollégiumban.

Az

egynapos

rendezvényen

főleg

csapatépítésé lesz a főszerep május 19-én.

Czinege András s.k.
Gazdasági alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

a
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ELTE HÖK Tanulmányi alelnök beszámolója
2018. március 20 - május 10.
Eseménynaptár

Időpont

Esemény

Személyek

Hallgatói Jogorvoslati
március 22.

Bizottság ülése

március 28.

E+ megbeszélés
EFOTT management ülés

április 4.
április 6.

Több lett? Maradhat! party

B. Takáts Réka, Murai
Lackó, Kovács Viki

Oktatási és Képzési Tanács
EFOTT divízióvezetői
megbeszélés

Kreszadló Dóri, Szabó
Tomi

Minőségfejlesztési Bizottság
április 9.

ülése

április 11.

OHÜB

április 12.

HJB
Murai Lackó, B. Takáts
HÖOK Vezetőképző, siófok

április 12-15.

Réka, Eszterhai Marci, és
még sokan Mások
Dr. Borhy László, Babos

E+ tárgyalás
április 17.

Horváth János
Párhuzamos Képzés
Kompenzációja pályázat

április 18.

János, Geréb Tünde,

bírálás

Csák-Földesi Anikó,
Rápolti Kitti
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április 19.

HJB Fegyelmi Tanács ülése

április 24.

E+ megbeszélés
EFOTT Chillzone

április 26.

megbeszélés
Tanárképzés kérdőív
megbeszélés

május 2.
május 4-6.

Kanti Eszti, dr. Zentai
László, dr. Tóth Ágnes , dr.
Cseszregi Tamás

HÖOK Közgyűlés, Debrecen

május 8.

5vös5

május 10.

EFOTTmanagement Velence

Az elmúlt időszak mozgalmasan alakult, az alábbiakban szeretném kiemelni
a jelentősebb történeteket, illetve rövid helyzetértékelést adni a hosszabb
projektek állapotáról.
E+ Kártya
Az intézményben futó projektek közül az egyik legszínvonalasabb szakmai
háttérrel rendelkező kezdeményezés, az E+ kártya mögött lassan, de biztosan
megszilárdult az összegyetemi támogatás. Április 17-én az Universitas rektora is
áldását adta a projektre, így az szép reményekkel indíthat útjára. A
projektgazda szeretné, hogy már az idén felvett gólyák kapjanak ilyen
kártyát, így nagy tervekkel vágunk neki a nyárnak.
HKR. módosítás
A szeptemberben indult szabályzategységesítési- és felülvizsgálati program a
végéhez közeledik, az elkészült tervezet utolsó köreit futja a kari tanácsokon,
várhatóan a május 28-i szenátuson adja áldását rá a legmagasabb vezető
testület.
Egyéb érdekességek
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Az utóbbi időszak sem múlt el a HÖOK-hoz köthető események nélkül.
Áprilisban a Vezetőképzőn gazdagodhattam hasznos tudással, mely jelentős
mértékben emelte munkám szakmaiságát, majd május elején Debrecenbe
látogattunk, ahol megtapasztalhattuk a helyiek vendégszeretetét és még jól
is éreztük magunkat.
Április közepén elbíráltuk az egyetlen olyan pályázatot, ami részben hozzám
tartozik. A Párhuzamos Képzés Kompenzációját ebben a félévben 18
jelentkezőből
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hallgató

nyerte

el,

akik

30-80%

közötti

csökkenést

tapasztalhatnak majd egyik szakuk önköltségének mértékében.

Badinszky Áron s.k.
Tanulmányi Alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE HÖK Tudományos alelnök beszámolója
2018. március 12. - május6.

Eseménynaptár
Időpont
2018. április 25.

Esemény
Bizottsági ülés

Személy(ek)
Bartók Bálint
Vajda Kitti
Erdős András
Ladányi Bence
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Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. március 19.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. április26.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. április9.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. április 23.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Bizottsági Munka
A bizottságunk ülésére ebben a hónapban április 25-én került sor. A bizottság
most sem volt teljes, de szeretném kiemelni a PPK, a Bárczy és a BTK
referensét, akik majdnem minden ülésen részt vettek, nekik is és minden más
tagnak is köszönöm az eddigi munkát.

Ülések
A Tehetséggondozási Tanács április 27-én bírálta az ’Utazási pályázat’
beérkezett kérvényeit.
Konferenciák
A hónapban rögzítésre került konferenciák:

- ’Játék – Konferencia’ - Magyar Fenomenológiai Intézet, ELTE BTK Filozófia
Intézet
- Diákkonferencia az ELTE Koreai Tanszékén
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Bartók Bálint s.k.
Tudományos alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Külügyi alelnök beszámolója
2018. március 22 - május7.

Eseménynaptár
Időpont
2018. március20-21.

Esemény

Személy(ek)

MinoritySafePack
aláírásgyűjtés

2018. április 12-15.

HÖOK Vezetőképző

2018. április 25.

Egyeztetés a külügyi
ösztöndíjakról

2018. május 3-5.

HÖOK Közgyűlés

Eszterhai Marcell,
Martina Fanni

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. április 25.

Elnökségi ülés

ELTE HÖK Elnökség

2018. május 4.

ELTE EHKB ülés

ELTE EHKB

2018. március 26.
április 9., május 7.

Erasmus+kiegészítő támogatás
Az Erasmus+ kiegészítő támogatás kapcsán ebben a beszámolás időszakban
ebben a beszámolási időszakban a beérkezett beszámolókra történő felhívás
közzététele és az utalási listához a megfelelő előkészületek megtörténte volt.
Összesen 52 hallgató készítette el beszámolót. A hallgatók erről Neptun
felületen keresztül is kaptak értesítést Eszterhai Marcell, szociális alelnök
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közreműködésével, illetve a honlapra is közzétettük a leadási határidőt
megelőzően két héttel az erről szóló figyelmeztetést a frissített
mintadokumentummal.

HÖOK Stipendium Hungaricum Mentorhálózat
Az elmúlt időszakban a külügyi szakterület egyik legfontosabb feladata a
HÖOK Stipendium Hungaricum Mentorhálózat ELTE-re történő integrációs
feladatainak a megvalósításra.
Az HÖOK 2018. május 3-5 között megtartott közgyűlésének megfelelően az
ütemterv a következő:
2018. május – Vezető mentorok és a mentorok kiválasztása
2018. június – Monitoring- és regisztrációs rendszer fejlesztése
2018. június – Mentorok képzése
2018. augusztus-szeptember – Stipendium Hungaricumos hallgatók fogadása,
mentor -mentorált párosítása
2018. szeptember – október – mentorált képzések
2018. október-november-december – országimázs építő program
Az ELTE esetében a vezetőmentor kiválasztása az ELTE HÖK elnökségének lesz
a feladata. Erre május hónapban fog előreláthatólag sor kerülni és a
mentorok felvételije már a vezető mentor közreműködésével fog sor kerülni,
annak érdekében, hogy a Hallgatói Önkormányzat megfelelően irányítása
alatt tarthassa a mentorokat.
National Chengchi University és University of Seoul nyári egyetemek
Az idei tanévben az ELTE hallgatói számára két tandíjmentes nyári egyetem
kerül megrendezésre Ázsibában.
A National Chengchi University nyári egyetemére összesen 19 hallgatói
pályázat érkezett be, míg a Univerit of Seoul nyári egyetemére összesen 14
hallgatói pályázat érkezett be. Mindkét nyári egyetemi pályázatainak
bírálását a felkért operatív bizottság tagjaként végeztem, Hamar Imre
Nemzetközi rektorhelyettessel és Szontágh Anikó, Erasmus+ koordinátorral
együttesen. A jelentkező hallgatók közül 2-2- került kiválasztásra, 4-4- fős
várólista kialakítása mellett.
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Egyebek
Április hónapban több részképzésre vonatkozó pótfelhívás is történt, amelynek
keretében további 8 hallgatót támogattunk a bilaterális szerződéses
megállapodással rendelkező partnerintézményeinkben történő féléves, illetve
éves képzésekre.

Dunka Sarolta Noémi s.k.
Külügyi alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Szociális alelnök beszámolója
2018. március 22 - május 11.

Eseménynaptár
Időpont
2018. március 22.
2018. március 26.
2018. április 9.
2018. április 12.
2018. április 23.

2018. április 23.
2018. április 25.

Esemény
Hallgatói Jogorvoslati
Bizottsági ülés
Kabinetülés
Kabinetülés
Hallgatói Jogorvoslati
Bizottsági ülés
Egyetemi Hallgatói
Szociális és
Ösztöndíjbizottság
Kabinetülés
Erasmus+ egyeztetés

Személy(ek)
A Bizottság tagjai
ELTE HÖK Kabinet
ELTE HÖK Kabinet
A Bizottság tagjai
A Bizottság tagjai

ELTE HÖK Kabinet
Dunka Sarolta Noémi,
Eszterhai Marcell

Átadás-átvétel
Március 21-én az ELTE HÖK Küldöttgyűlés tagjai bizalmukat fejezték ki
voksaikkal, pályázatom ismertetése után megválasztottak szociális alelnöknek,
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amelyet ezúton is köszönök nekik. Eszterhai Marcelltől vettem át a posztot,
akivel már a márciusi hónap folyamán együtt dolgoztam, így az átadásátvétel is gördülékenyen ment, hiszen megválasztásomra már a szükséges
tudás egy részét átadta: a Szociális Ösztöndíj Bizottsági ülés összehívásának és
levezetésének menete, a Neptun Kliens használata, kapcsolattartás a
Hallgatói Pénzügyi Osztályával, korrekciós lista készítése, fellebbezések
véleményezése,

kapcsolattartás

a

Hallgatói

Jogorvoslati

Bizottsággal,

rendkívüli szociális támogatás pályázatok listájának elkészítése, utalási lista
készítése. Ezzel még nem fejeződött be teljesen az átadás-átvétel, Marcival
folyamatosan kapcsolatban vagyunk.
Hallgatói Jogorvoslati Bizottság
Március 22-én már részt is vettem a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság
ülésén. Ekkor még csak megfigyelő voltam Marci oldalán. Az elfogadott
fellebbezések pályázatainak korrekciós listáját már én készítettem és küldtem
el a Hallgatói Pénzügyek Osztálya számára.
Az április 12-i ülésen már egyedül vettem részt, a szükséges korrekciós
listát ismét elkészítettem és elküldtem a Hallgatói Pénzügyek Osztályának.
A következő, remélhetőleg a félévben utolsó jogorvoslati ülésre május
10-én kerül sor. Az előzetes fellebbezés véleményezést már elküldtem az
illetékesnek.
Korrekciók
A folyamatosan érkező korrekciós igényeket a rendszeres szociális
támogatás pályázataival kapcsolatban továbbítottam a Hallgatói Pénzügyek
Osztályának.
EHÖK Szociális és Ösztöndíjbizottság
Megtartottam első ülésemet, ahol megvitattuk a rendkívüli szociális
támogatás pályázatait. A Bizottság tagjaival ismertettem a célkitűzéseim.
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Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság
A bizottság ülésén vendégként részt vettem, ahol szavaztak a rendkívüli
szociális támogatásról, közéleti ösztöndíjról.
Erasmus+
Dunka Sacival és Eszterhai Marcival leültünk az Erasmus+ kiegészítő
támogatásról egyeztetni, ahol én inkább csak megfigyelőként vettem részt.
De ezzel is bővült az ismeretköröm a további, nem hozzám tartozó szociális
támogatásokról.
Egyebek
Áldorfai Gergővel beszélgettünk a kollégiumi jelentkezés és a rendszeres
szociális támogatás pályázatok egységesítéséről. Tervezünk erről tovább
tárgyalni, hiszen mindketten nyitottak vagyunk az egységesítésre.
Részt vettem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának
vezetőképzőjén, ahol a Szociális és Ösztöndíjbizottság jelenlévő tagjaival
szorosabb viszonyt alakíthattam ki, szakmailag fejlődhettem. Köszönöm
szépen az élményt!
Folyamatosan észrevételek érkeznek hozzám a szociális támogatások
pályázatairól a kari szociális elnökök részéről, ezeket jegyzem és a következő
félév pályázati időszakának megkezdése előtt egyeztetünk ezekről.
Martina Fanni s.k.
szociális alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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Pályázatokért felelős alelnök beszámolója
2018. március 21. - május6.
Eseménynaptár
Időpont
2018. április 23.

2018. április 25.

Esemény
Egyetemi Hallgatói
Szociális és
Ösztöndíjbizottság
ülése
Megbeszélés az
Erasmus+ kiegészítő
támogatás pályázati
időszakáról és a
tapasztalatokról

Személy(ek)
EHSZÖB tagjai; Martina
Fanni
Dunka Sarolta Noémi;
Martina Fanni

Rendszeres ülések
hétfőként

EHÖK kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság
2018. április 10-én levélszavazást írtam ki a párhuzamos képzés
kompenzáció pályázat határidejével kapcsolatban, mivel több megkeresés is
érkezett ezzel

kapcsolatban. A hosszabbítás

után

már az általános

mennyiségű pályázat érkezett be.
Az Erasmus+ kiegészítő szociális támogatás bizonyos hallgatóknak nem
került kiutalásra, mivel nem volt megfelelő státusz beállítva a Neptunban, ezt
bizonyos kari Tanulmányi Osztály/Hivatal nem végezte el időben. Ezzel
kapcsolatban többször egyeztettem Szontágh Anikóval az Erasmus+ és
Nemzetközi Programok Osztályának osztályvezetőjével. 2018. április 23-án
EHSZÖB

ülést

tartottam,

ahol

döntés

született

a

rendkívüli

szociális
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támogatásról, az egyszeri közéleti ösztöndíjakról és a párhuzamos képzés
kompenzációja pályázatokról.
Párhuzamos képzés kompenzáció
A pályázat leadási határideje 2018. április 6-ról április 16-ra változott. A
pályázati lehetőséggel 18 hallgató élt, akik közül 11 pályázó érte el a kiírásban
foglalt feltételeket.
Átadás-átvétel
Véleményem szerint az átadás-átvétele a szociális alelnöki tisztséggel
kapcsolatban zökkenőmentesen folyt és továbbra is zajlik. Martina Fannival
többször egyeztettünk és folytattunk közös munkát a megválasztásunk óta.
Hallgatói jogosultságok
A Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztálytól megkértem a
hallgatói

jogosultságokat

és

kértem,

hogy

vegyék

el

azokat

a

jogosultságokat, amelyek már nem aktívak.

Eszterhai Marcells.k.
pályázatokért felelős alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Kommunikációs alelnök beszámolója
2018. március 22 - május6.
Az előző beszámolási időszak óta a Több lett? Maradhat! kampány lezárásáig
segítettem a kommunikációs munkát az adománygyűjtés során.
Ezt követően a kabinettagok megkeresésére folyamatosan hoztam létre,
vagy népszerűsítettem az aktuális eseményeket, mint például az Esélytelen?
előadás sorozat következő előadását, a Tanáris Felezőt, Dunai Regattát,
illetve a Patina tehetségkutatót is. Az eseményekben kezeltem a posztokat,

20

frissítettem az információkat, illetve továbbítottam azokat a Kommunikációs
bizottság felé is.
Hirdettem a Pázmány napra való munkákat, illetve segítettem BoronkayTakáts Rékát az emberek gyűjtésében és abban, hogy megfelelően
értesüljenek a munkák részleteiről.
A

honlapon

kiírásra

került

a

Sportösztöndíj,

a

Párhuzamos

képzés

kompenzációja, az Erasmus + kiegészítő támogatás, illetve az Alakuló-,
tisztújító küldöttgyűlés is.
Továbbá a kabinettagok és minden egyéb megkeresésre igyekeztem hamar
reagálni, az aktuális információkat minél hamarabb, a lehető legtöbb ember
számára elérhetővé tenni.
Traumberger Zsófia s.k.
Kommunikációs alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolója
2018. március 12. - május6.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. március 13.

1848/49-es ünnepség

Dr. Németh István,
Horváth Rezső, Hajas
Ádám

2018. március 20.

ELTE SEK IK tanszéki
értekezlet
Egyeztetés Németh
Péterrel az ELTE SEK
Tanulmányi Hivatal
vezetőjével
Találkozás Márkus
Attilával a SEKezz
program fejlesztőjével
ELTE HÖK Elnökségi
ülés
SEK Poetry

2018. március 27.

2018. március 27.

2018. április 4.
2018. április 17.

Szecsődi Tímea

Szecsődi Tímea,
Németh Péter
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2018. május 2-3.

SEK Majális

2018. május 4.

ELTE SEK PPK tanszéki
értekezlet

Dr. Molnár Béla, Dr.
Holecz Anita, Dr.
Vincze Szilvia,
Kovácsné Tóth Tímea

Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. március 12.

ELTE HÖK
szombathelyi ügyekért
felelős bizottsága
ELTE HÖK
szombathelyi ügyekért
felelős bizottsága
ELTE HÖK
szombathelyi ügyekért
felelős bizottsága
ELTE HÖK
szombathelyi ügyekért
felelős bizottsága
ELTE HÖK
szombathelyi ügyekért
felelős bizottsága
ELTE HÖK
szombathelyi ügyekért
felelős bizottsága

ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős
bizottsága;
ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős
bizottsága;
ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős
bizottsága;
ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős
bizottsága;
ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős
bizottsága;
ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős
bizottsága;

Rendszeres ülések

2018. március 19.

2018. március 26.

2018. április 9.

2018. április 18.

2018. április 25.

Az elmúlt időszakban sok programmal kedveskedtünk a hallgatóinknak
többek között PubQuiz; kirándulás Pozsonyba; SEK Poetry; Dumaszínház;
Majális. Ezen programok közül a PubQuiz egyik lebonyolítója is voltam. A
pozsonyi

kirándulás

lebonyolításának

kis

részében

vettem

részt.

A

Dumaszínház fellépés egyik kapcsolattartója voltam/vagyok, a rendezvény
sikeréből adódik, hogy novemberben is megrendezésre kerül. Itt is szeretném
megköszönni az EHÖK Elnökségének támogatását és gyors reakcióját a
Majálissal kapcsolatban.
A Majális programját próbáltuk a hallgatók ízlésére és kérésére szabni
így többek között volt főzőverseny, szabadulószoba, társasjáték, smink
tanácsadás, laiser tag.
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Április végén a SEKezz alkalmazás fejlesztésének előkészítése és
tesztelése volt 30 hallgató részvételével egyetemünkön. Reményeink szerint az
alkalmazás ősztől már megfelelő módon fog működni. Szeretnénk minden a
hallgatói életet érintő program hirdetését átrakni erre a platformra.
Folyamatos egyeztetés folyt dr. Németh István szombathelyi ügyekért
felelős koordinációs rektorhelyettessel a programokról és elért eredményekről
is.
Integrációs oldalunk fejlesztésen megy keresztül, melynek célja a
felhasználóbb baráttá tétel és az aktuális információk könnyebb eljuttatása a
hallgatókhoz. Nem csak a szombathelyi aktualitásokról értesülhetnek a
hallgatók, hanem a karok és az EHÖK oldalára is egy kattintással eljuthatnak,
biztosítva minden információ gondtalan áramlását.
Az ELTE SEK IK és ELTE SEK PPK intézeti ülésein meghívásos úton vettem
részt.

Előbbin

érintettük

a

következő

félévet

érintő

programokat,

eseményeket. Ezen kívül szó volt még a tanulmányi ösztöndíjakról is. Utóbbi
intézeti ülésen dr. Molnár Béla tanszékvezető pályázatának támogatásról
döntöttünk.

Egervári György s.k.
szombathelyi ügyekért felelős alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Tanárképzési referens beszámolója
2018. március15. – május7.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018.03.19.

Tanárképzési és Tanártovábbképzési Tanács
TKK Egyeztető Testület
ülése

TTT tagjai

2018.03.19.

Dr. Zentai László
rektorhelyettes, Dr.
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2018.04.16.

Szenátus

Hommonay Zoltán mb.
főigazgató, dékánok,
hallgatói delegáltak
ELTE Szenátus tagjai

2018.04.23.

Szenátus

ELTE Szenátus tagjai

2018.04.25.

Egyeztetés a PPK
tanárképzési
referensével
Egyeztetés a
Tanárképzési
Bizottsággal
Egyeztetés az
összefüggő egyéni
tanítási gyakorlat
kapcsán a TKK-val
Egyeztetés a
Tanárképzési
Bizottsággal
Egyeztetés – OTAK-os
kérdőív

Fábián Fanni PPK
tanárképzési referense

2018.04.25.

2018.04.27.

2018.05.04.

2018.05.02.

Tanárképzési Bizottság
tagjai
Murai László,
Tanárképzési Bizottság
tagjai, TKK
Tanárképzési Bizottság
tagjai
Dr. Zentai László
rektorhelyettes, Dr.
Hommonay Zoltán mb.
főigazgató, Dr. Tóth
Ágnes a Minsőségügyi
Iroda mb. vezetője,
Badinszky Áron EHÖK
tanulmányi alelnök,

Május végén és június elején zajlanak majd a most felvételiző hallgatók
pályaalkalmassági vizsgái, amelyekre idén is szívesen fogadnának hallgatói
segítséget a szervezők. A kari referensekkel jelenleg is keresünk még lelkes
hallgatókat, de mindössze pár időpont maradt, amire még lehet jelentkezni.
Hallgatói megkeresés érkezett a Tanárképzési Bizottsághoz és hozzám
az összefüggő egyéni tanítási gyakorlatra való jelentkezéssel kapcsolatban.
Több hallgató jelezte, hogy probléma merült fel az intézményi befogadó
nyilatkozatokkal és a leadási határidőkkel, de mint utóbb kiderült inkább
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korrigálásra szoruló kommunikációból adódó félreértésről volt szó. Murai László
HÖK elnökkel és a Tanárképzési Bizottság tagjaival karöltve a jelzések
beérkezése után felkerestük a Tanárképző Központot a kérdések tisztázása
érdekében.

A

fejleményekről

igyekeztünk

minél

pontosabb

és

minél

hamarabb tájékoztatni az érintett hallgatókat. A kérésünkre a Tanárképző
Központ még aznap kiküldött egy egyértelműsítő tájékoztató Neptun
üzenetet,

illetve

megegyezésünk

szerint

az

ELTE

közoktatási

partnerintézményeinek listája is fel fog kerülni a TKK honlapjára.
A tanárszakosoknak szánt kérdőív kapcsán sor került múlt héten egy
egyeztetésre, ahol a rektori vezetés, a TKK, az Oktatási Igazgatóság, a
Minőségügyi Iroda, valamint a HÖK képviselői vettek részt a projekt állásának
megvitatása céljából. A karokról érkezett visszajelzések alapján a kérdőívet át
kell alakítanunk, amely munkát a Tanárképzési Bizottság már meg is kezdett. A
kérdésblokkokra vonatkozó tervezetet a héten küldtem meg véleményezésre,
melyet május 10-ig bezárólag várok. Ezt követően a szakmódszertanos
oktatókkal fogom felvenni a kapcsolatot.

Kanti Eszter s.k.
ELTE tanárképzési referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE Press főszerkesztő beszámolója
2018. március11. –május7.
Eseménynaptár
Időpont
2018. március 12.
2018. március 19.

Esemény

Személy(ek)

Egyeztetés és interjú az
Alumni Központtal
ELTE Online-antológia
megbeszélése

Pataky Csilla
központvezető
Murai László, Czinege
András
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2018. április 4.
2018. április 11.

2018. április 20.
2018. május 2.
2018. május 3.

egyeztetés az Eötvösverseny sajtójáról
az ELTE Online
bemutatása egy
médiaszemináriumon
egyeztetés a Savariarovat vezetőjével
megbeszélés az
ELTEvízió vezetőjével
egyeztetés a Simonyiverseny sajtójáról

Bóna Judit szervező
főszerkesztő-helyettes,
hallgatók
Kocsis Marcell
Nagy Eszter Anna
Petró Tímea szervező

Rendszeres ülések
Időpont
2018. március 21.,
április 11., 25.
2018. április 23.
2018. március 26.,
április 23., május 7.
2018. március 21.

Esemény

Személy(ek)

Az ELTE Online
szerkesztőségi ülése

főszerkesztő-helyettes,
rovatvezetők, fotós
koordinátor
főszerkesztő-helyettes,
kari lapok főszerkesztői
kabinettagok

Az ELTE Press bizottsági
ülése
Kabinetülés
Küldöttgyűlés

kabinettagok, a
küldöttgyűlés tagjai

ELTE Press
A kari lapok főszerkesztőivel a kapcsolatunk továbbra is jó, igyekszünk minél
több közös kérdést megbeszélni, és a nyomdai ügyekben segíteni egymást.
Több lapnál korrektor és tördelő munkatársat keresnek, ebben is egymás
segítségére voltak a főszerkesztők. Egyedül a Látókör főszerkesztőjével nem
találkoztam a félév során, ő nem tudott eljönni semelyik ülésünkre sem.
Több kari lapnál új főszerkesztő lesz, a megválasztásukat figyelemmel
követem, igyekszünk ilyen jellegű tanácsokkal is ellátni egymást.
Megfogalmazódott az az igény is, hogy az idén nagy sikerű ELTE Press
Akadémiát 2019 tavaszán is szervezzük meg.
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ELTE Online
Az ELTE Online új munkatársai beilleszkedtek a csapatba, többségükkel meg
vagyunk elégedve, jó munkát végeznek.
A Savaria-rovat továbbra is működik, azonban Kocsis Marcell rovatvezető
júniusig tudja vezetni azt, és jelenleg nem látunk olyan szombathelyi hallgatót,
aki átvenné tőle a rovat vezetését.
Ősztől a tudomány- (Tóth Borbála) és a kultúrarovat (Seres Lili Hanna) vezetője
nem tudja végezni a munkáját (megszűnik a hallgatói jogviszonyuk), így az ő
helyükre a rovatuk legjobb munkatársait kértem fel. A többi rovat élén a
tervek szerint nem történik személyi változás.
Az ELTE Online legolvasottabb tartalma az Olvassatok ELTE-sek című sorozat
hamarosan elérkezik a végéhez, a 40. számhoz. Úgy érezzük, szép lenne, ha
ezt

kiadnánk

egy

kötetben,

egyfajta

antológiaként.

Ennek

munkáit

elkezdtünk, a pénzügyi hátteret egy pályázattal biztosítjuk (a pályázati
összeget megkaptuk). A kiadást 2018 nyarán tervezzük.
A nemrég újra felállt ELTEvízió több anyaga jelent meg, és készül a csapat a
nyári fesztiválokra, kiemelten az EFOTT-ra.
Az ELTE Online az Eötvös József Szónokverseny médiatámogatója volt,
tudósítást, fotógalériát és kisfilmet közöltünk a rendezvényről. Hasonló
szerepet vállalunk a Simonyi Zsigmond Helyesírási Versenyen is.

Blankó Miklós s.k.
az ELTE Press főszerkesztője
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Rendezvényekért felelős referens beszámoló
2018.március 22.-május6.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2018.04.04

Több lett, maradhat? ELTE HÖK, BME HÖK
Jótékonysági gyűjtés és

Személy(ek)
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buli
2018.04.11.

PATINA. Első forduló

2018.04.24.

Szemeszterzáró

Kovács

megbeszélés

Göbölös Kristóf, Heller Z.

Viktória,

Péter, Hanvay Salamon,
Pelczer Dániel
2018.04.25

Tanáris felező

Kanti Eszter

A legutóbbi beszámolási idő óta kettő nagy projekt szőtte át a
mindennapokat. Az első, a már korábban említett, ,,Több lett, maradhat?”
jótékonysági gyűjtés margójára szervezett buli volt. A rendezvény a BTK-n, a
Könyvtár Klubban került megrendezésre. Sajnos átütő sikert nem tudtunk
aratni, tekintve, hogy többségben ELTE hallgatók vettek részt, ám fontos
megemlíteni,

hogy

a

BME

is

szép

számmal

képviseltette

magát

a

rendezvényen. A zenét DJ PlattenZ szolgáltatta, minden tombola elfogyott. A
Könyvtár Klub vezetősége is hozzájárul a gyűjtés, a tombola sikerességéhez,
két tombolát is felajánlottak.
Az EFOTT-on való fellépés céljával kecsegtető Patina, tehetségkutató első
fordulója április 11-én, a Budaörsi Napok keretein belül zajlott le. Sajnos az
időpont nem volt hálás a nézők számára, hiszen a 14 órás kezdés a szerdai
napon sokaknak óraütközés miatt ellehetetlenítette a részvételt. Ennek
ellenére egy nagyon jó hangulatú versenynek voltunk részesei, és az apróbb
kommunikációs

problémák

(dobfelszerelés,

erősítők

beszerzése)

után

zökkenőmentesen zajlott le a rendezvény. Nyolc előadó jutott tovább a
Bölcsész Napokon tartandó második fordulóba a zsűri (Benkő László, az
Omega billentyűse, Mayer Fanni, énekesnő,és Nagy Márk, a tavalyi Patina
közönségdíjas

csapatának

vezetője)értékelésének

köszönhetően.

Bízom

benne, hogy a másik két forduló sikeres lesz nem csak a zenekaroknak,
hanem a nézők számát tekintve is.
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Kovács Vikivel való ötletelés során lyukadtunk ki arra az álláspontra, hogy a
tavaszi

szemeszter

zárására,

egy

nagy,

összegyetemi

rendezvényt

bonyolítsunk le, az S. Oszkár csapatával. Az első konzultáció április 24.-én volt,
további egyeztetések még várnak ránk.
A hagyománnyá váló Tanáris Felezőt Kanti Eszterrel karöltve, április 25-én
tartottuk a Könyvtár Klubban. A helyszín és a fellépő leszervezését, illetve az
akciókat intéztem. Sikeres volt a rendezvény, kora reggelig voltak emberek.
Már nem tartozik a beszámolási időbe, de folyamatos kapcsolatban állok a
Bölcsész Napok és a LEN szervezőivel, ahol a Patina következő két fordulója
lesz. A dobfelszerelés lerendezéséért külön köszönet Badinszky Áronnak. A
rendezvény kimeneteléről következő beszámolómban írok.
Berta András s.k.

Rendezvényekért
felelős referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Sportreferens beszámoló
2018. március10. - május6.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. Márc 21.

Efott megbeszélés

Sport divízió, BEAC

2018. Április 5.

Efott megbeszélés

Nagy Dániel, Horváth
Luca
BEAC

2018. március 28.

Efott helyszín bejárás

2018. Április 10.

E-sport megbeszélés

2018. Április 12-05.

HÖOK vezetőképző

2018. Április 19.

Efott megbeszélés

Simon Gábor, Ilyash
György, Magyar
Márton, Dunai András,
Bodnár László
Sport divízió, BEAC
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Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. március 12.

Sportbizottsági ülés

ELTE Sportbizottság

2018. március 19.

Kihelyezett Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. március 26.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. április 9.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. április 23.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. április 26.

Sportbizottsági ülés

ELTE Sportbizottság

Tevékenységeim
Március 10-e óta egyik fő tevékenységi köröm az EFOTT sport pontjának
szervezése együttműködésben az EFOTT Sport Divízió tagjaival, a BEAC-cal, és
Nagy Dániel HÖOK Sportért felelős elnökségi taggal. Bejártuk a helyszínt, hogy
annak megfelelően építhessük fel a programot és folyamatos egyeztetéseket,
tárgyalásokat végzünk azóta is. A program jelenleg még nincs teljesen
lefixálva, de mindennel jól haladunk. Véleményem szerint színvonalas és
izgalmas sportolási lehetőségeket fogunk biztosítani a fesztiválozók számára.
Legjobb tudásunk és lehetőségink szerint szeretnénk a maximumot kihozni a
rendezvényből.
Ezen kívül az elmúlt időszakban lebonyolítottuk a Sportösztöndíj Pótpályázatot
és meghirdetésre került a következő tanévre vonatkozó pályázat is. Ennek
elbírálásáról és átadásának részleteiről folynak az egyeztetések. A legtöbb
sportágra van jelentkező, azonban még zajlik az utódkeresés, amiből én is
aktívan ki kívánom venni a részem, hogy elősegítsem a folyamatot a kérdéses
sportágaknál.
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Az általános testnevelést tartók számára minden hónapban küldtem
emlékeztetőt, hogy időben adják le tevékenységükért a közéleti pályázatot,
így az rendben is zajlott az elmúlt időszakban.
A Dunai Regatta kapcsán is kivettem a részem a munkálatokból, segítettem a
promócióban, az ELTE szurkolói táborának szervezésében, illetve segítettem a
vezérszurkolónk munkáját.
A Megalakulóban lévő E-sport szakosztály első találkozóján részt vettem, ahol
a projekt indulásának részleteit és kivitelezési lehetőségeit mérlegeltük.
Végeredményben LEN-en kerül megrendezésre az első ELTE E-sport kupa, ez
lenne a bemutatkozó esemény. A későbbiekben mindenképp szeretnénk
támogatókat szerezni a szakosztály számára, amiből fejleszteni tudjuk a
jelenleg rendelkezésre álló infrastruktúrát. Ezen kívül mindenképp szeretnénk
aktív, mozgásos csapatépítő programokat szervezni a játékosok számára. A
szakosztály indulásánál a későbbiekben is szeretnék segíteni.

Horváth Viktória s.k.
Sportreferens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Esélyegyenlőségi referens beszámoló
2018.március11.-május6.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. március 14.

Esélyegyenlőségi ülés

2018. április 18.

ESÉLYTELEN-3.0Másképp élünk, mégis
teljes emberek
vagyunk

esélyegyenlőségi
referensek
meghívottak
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Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

Hétfőnként

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. április 18-án az esti órákban megrendezésre került az ESÉLYTELEN
előadássorozat harmadik előadása, amely a fogyatékosság témájában került
megrendezésre. Az előadás címe pedig a „Másképp élünk, mégis teljes
emberek vagyunk.” volt. Első előadónk Kiss Csaba volt, aki a MEOSZ egyik
munkatársa. Mozgássérült aktivistaként éli mindennapjait, teljesen önállóan. A
lakhatási problémákat taglalta, melyek a fogyatékkal élőket érintik ma
Magyarországon. Nagyon nehéz akadálymentes lakást találni. Bemutatta,
hogy milyen egy átlagos napja, milyen akadályokkal és problémákkal kell
megküzdenie, de ennek ellenére teljes és boldog életet tud élni. Második
előadónk Kun Péter volt, aki hiperaktivitásáról mesélt, valamint a tedX-en
előadott anyagát mutatta be. Fiatalkorában ő maga is hiperaktív volt.
Harmadik előadónk a mindenki által ismert Fenyvesi Zoltán volt, a Tiszta Szívvel
című magyar film főszereplője, akivel egy interaktív beszélgetés keretében
ismerhettük meg munkásságát és életét.
Farkas Fanni s.k.
Esélyegyenlőségi referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE HÖK Informatikai Referens beszámolója
2018.március10. – május6.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)
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2018.04.11.
2018.04.16.

GDPR megbeszélés
ELTE KÁRTYA Projekt

IIG

IIG AD képzés

Horváth János,
Radványi Miklós,
MÜFIG
IIG, Egervári Krisztián

Esemény

Személy(ek)

2018.március 26.

Kabineti ülés

EHÖK

2018.április 9.

Kabineti ülés

EHÖK

2018.április 23.

Kabineti ülés

EHÖK

2018.05.02
Rendszeres ülések
Időpont

2018. március 21-én 16:15-kor Áldorfai Gergő KolHÖK elnök kérésére az
általa kért emailcímeket hozzárendeltem az EHÖK KGY nevű levelezőlistához.
2018.március 22-én 18:38-kor Menyhárt Barbara BGGyK HÖK elnök kérése az
általa kért aliaszokat hozzáadtam a kért címekhez március 24-én. 2018.
március 24-én 14:04-kor Menyhárt Barbara BGGyK HÖK elnök kérése az általa
kért aliaszokat hozzáadtam a kért címekhez még ezen a napon. 2018.
március 26-án az ELTE Kártya projekt részére elkészítettem egy szakmai
dokumentációt. 2018. március 26-án 16:28-kor Blankó Miklós ELTE Online
Főszerkesztő kérésére módosítottam a megadott aliaszokat.
2018. március 26-án 17:13-kor Borbély Lívia TÓK HÖK irodavezető
kérésére módosítottam a kért aliaszokat. 2018. március 28-án 9:37-kor
prezentáltam a dokumentációt a projekt tagoknak. 2018. március 29-én
21:29-kor Pap Péter EHÖK EB elnök keresett meg levelező listás kérdéssekkel.
2018.

április

3-án

13:17-kor

Szabó

Tamás

ÁJK

HÖK

elnök

kérésére

módosítottam a kért aliaszokat. 2018. április 4-én 12:44-kor Szabó Tamás ÁJK
HÖK elnök kérésére módosítottam a kért aliaszokat. 2018. április 4-én 14:29-kor
Szabó Tamás ÁJK HÖK elnök kérésére módosítottam a kért aliaszokat. 2018.
április 5-én 22:23-kor felkerestem az IIG operátorait a HÖK informatikai
eszközeit érintő szükséges változtatások miatt, hogy megfeleljenek az új
adatbiztonsági rendeletnek. 2018 április 5-én 21:15-kor Pap Péter EHÖK EB
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elnök keresett meg levelező listás kérdéssekkel. 2018. április 6-án Horváth Luca
TTK HÖK elnök kérésére az általa kért emailcímeket hozzárendeltem az EHÖK
KGY nevű levelezőlistához. 2018. április 8-án 2:22-kor elindult egy projekt
melynek keretein beül elkezdtem közösen dolgozni Tomcsányi Rolanddal ( IIG
Osztályvezető) és csapatával, hogy megvalósuljon egy adatbiztonságilag is
tökéletesen megfelelő rendszer. 2018. április 11-én 15:00-kor megbeszélést
tartottam az IIG-vel a jövőben kitűzött tervekről és módosításokról. 2018.április
13-15 részt vettem a HÖOK vezetőképzőjén. 2018. április 16-án 9:11-kor
Menyhárt Barbara BGGyK HÖK elnök kérése az általa kért aliaszokat
hozzáadtam a kért címekhez. 2018. április 16-án 13:00-tól ELTE Kártya projekt
megbeszélésen vettem részt. 2018. április 17-áén 9:30-kor Menyhárt Barbara
BGGyK HÖK elnök kérése az általa kért aliaszokat hozzáadtam a kért
címekhez. 2018. április 18-án 8:02-kor felvettem a kapcsolatot Egervári Krisztián
BTK informatikussal a jövőben végzett közös munkához. 2018. április 19-én
Szabó Tamás ÁJK HÖK elnök kérésére felmértem a notebookjukat, amelyet
24-én 10:53-kor újra telepítve és beállítva visszaadtam nekik. 2018. április 27-én
10:01-kor Pap Péter EHÖK EB elnök kérésére módosítottam a kért aliaszokat.
2018. április 27-én 12:08-kor Pap Péter EHÖK EB elnök kérésére aktualizáltam az
ELTE EHÖK honlapján lévő Alapszabályt. 2018.május 2-án 14:00-kor részt
vettem Egervári Krisztiánnal IIG AD adminisztrátori képzésen az IIG-nél. 2018.
május

3-án

12:37-kor

Borbély

Lívia

TÓK

HÖK

irodavezető

kérésére

módosítottam a kért aliaszokat. 2018. május 4-én 17:46-kor Farkas Patrícia
jelezte, hogy Kliens problémái vannak.
Vitovszki Marcell s.k.
Informatikai Referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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Elnöki referens beszámolója
2018. március 22. – május6.
Rendszeres ülések
Időpont
2018. március 26.,
2018. április 9., 23.
2018. március 28.,
2018. április 4., 11., 18.,
25.
Az

elnökségi

és

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

ELTE HÖK elnökségi
ülés

az ELTE HÖK
elnökségének tagjai

kabinetüléseken,

jegyzőkönyvvezetőként részt

vettem.

illetve

Különböző

a

Küldöttgyűlésen

bizottsági

üléseken

is

segédkeztem a jegyzőkönyveket illetően, amennyiben erre a kabinettagok
igényt tartottak.
Idén az EFOTT házigazda-intézményi címét az ELTE nyerte el. Ennek
kapcsán Horváth Mihály, az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat elnökének
munkáját segítem a kommunikációs divízió tagjaként. Szerencsére a korábbi
ismeretségnek (is) köszönhetően kiválóan, fennakadások nélkül együtt tudunk
működni. A Facebook-eseményben közzétett posztok szövegezésében, illetve
a rendezvény Instagram felületen történő reklámozásában segédkeztem.

Kovács Viktória s.k.
Elnöki referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

