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Elnök beszámolója
2018. június 15. – Záró gondolatok
Az elmúlt év margójára
„Új horizontok nyílnak” véstük fel csapatommal a programunk borítójára
félkomoly meggyőződéssel, de annál több öniróniával tavaly júniusban. Hittünk
benne, hogy a bizalmatoknak köszönhetően legalább egy kicsit tudunk faragni
a múlt berögződéseiből, sérelmeiből, gyengeségeiből, mely folyamatosan víz
alatt tartotta Önkormányzatunk buksiját, és csak néha, igen-igen kevés időre
tudtunk feljönni onnan levegőért. Ha visszatekintünk az elmúlt időszakra,
világosan látszik: a HÖK ereje, rugalmassága és teherbíró képessége
sokszorosára növekedett. Ez egyetlen dolognak köszönhető: az egymásba
vetett bizalomnak, mely remélem, innentől kezdve csak erősebb lesz, de
gyengébb sosem.
Fel kellett ismernünk és meg kellett értenünk azt, hogyha mi nem fogunk
össze és válunk egységgé, akkor senki nem lesz, aki a hátunkat védi, és senki
nem lesz, aki segítségünkre lehet. Ha mi nem vagyunk egymás legszilárdabb
szövetségesei, akkor a legkisebb kihívás, vagy legjelentéktelenebb nézeteltérés
is vezethet az egész csapat bukásához. Az elmúlt év alapján elmondható: a
feladatot elvégeztük, és jelesre vizsgáztunk.
Sokan elmondták már előttem: az egy év rendkívül kevés arra, hogy
minden elképzelés megvalósuljon. Ennek ellenére úgy érzem, hogy nem
hagyunk űrt és megválaszolatlan kérdéseket magunk mögött, hiszen a
szemléletváltásunkat és az önkormányzatisághoz fűződő meggyőződésünket
már nem veheti el tőlünk senki. Biztos vagyok benne, hogy az utódok
munkásságában még sokáig felfedezhetők lesznek az elmúlt év eredményei.
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Végezetül szeretném megköszönni az egész Hallgatói Önkormányzat kitartó
munkáját az elmúlt egy évben. A teljesség igénye nélkül külön szeretném
megköszönni az elmúlt egy évet Boronkay Takáts Rékának, Czinege Andrisnak,
Eszterhai Marcinak, Badinszky Áronnak és Kutas Vikinek, valamint az
elnökségből Menyhárt Barbinak, Horváth Lucónak, Kindinek, Parcsának,
Ferencz Olinak, Szabó Tominak és Czabán Samunak, Kreszadló Dórinak,
Áldorfai Gergőnek és végül, de nem utolsó sorban Horváth Misinek, hogy végig
mellettem álltatok, és mindig számíthattam rátok.
Köszönöm, hogy végigolvastad a beszámolóm!
Lackó
.

Elnökhelyettes beszámolója
2018 május 7. - június 9.
Eseménynaptár
Időpont

2018.május 16.
2018.május 19.
2018. május 30.

Esemény

EFOTT management
ülés
Bográcsozás
EFOTT csapatépítő

2018. június 1.

EFOTT sajtótájékoztató

2018. június 10.

EFOTT divízió ülés

Személy(ek)

Murai Lackó, Czinege
András, EFOTT és ELTE
képviselők
Részönkormányzati
képviselők
EFOTT és ELTE HÖK
képviselők
Divízió vezetők, TTJ,
Garab Emil

Az elmúlt időszak, számomra legnagyobb projektje, az évkönyv fotózás.
Idén először próbálkoztunk meg ezzel a dologgal, ami szerintem a vártnál
nagyobb

érdeklődést

kapott.

Tapasztalatlanságom

miatt

akadt

pár
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fennakadás, de ezeket szinte rögtön tudtuk kezelni. Sikerült elintézni, hogy
pótfotózásra is legyen alkalom, hogy azok a hallgatók, akik lecsúsztak a
jelentkezésről, ők se maradjanak ki az évkönyvből. A képeket jelenleg már
átvehetik a hallgatók. Az évkönyvek pedig július második felére lesznek készen.
Jövőévre tanácsul annyit mondanék, hogy több időpontot adjunk meg a
hallgatóknak, hosszabb időintervallumban, így talán el tudjuk kerülni az idei
problémákat.
Május 19-én megtartottuk a csapatépítő bográcsozást, ahol szintén
voltak fennakadások, de ezeket is tudtuk orvosolni. Úgy gondolom, hogy egy
kellemes és élményekkel teli csapatépítő napot tudhatunk magunk mögött a
jövőben ebből a konstrukcióból még sok mindent ki lehet hozni és tovább
fejleszteni. Külön köszönöm a segítséget Czinege Andrásnak, Badinszky
Áronnak, Kutas Vikinek és Bartók Bálintnak.
Ezentúl az EFOTT kapcsán történő eseményeket igyekszem kézben
tartani és megoldani a feladatokat.
Az elmúlt egy évben sok mindent terveztünk, aminek egy része sikerült, a
másik része nem. Jöttek olyan dolgok, amelyekre nem is számítottunk és nem
voltunk rá felkészülve. Vesztettünk el embereket és csatlakoztak hozzánk újak.
Sokat hibáztunk, de sok mindent megoldottunk. Dolgoztunk, próbálkoztunk,
támogattuk egymást és kialakult egy olyan csapat, amelyre már régóta
szüksége volt az ELTE HÖK-nek.
Köszönöm szépen, hogy elolvastátok a beszámolómat.

Boronkay Takáts Réka s.k.
Elnökhelyettes
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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Gazdasági alelnök beszámolója
2018. május 11 - június 9.
Eseménynaptár
Időpont
2018.05.09.
2018.05.10.

Esemény

Személy(ek)

évértékelés,
évtervezés
évértékelés,
évtervezés
évértékelés,
évtervezés

Kreszadló Dóra, Dávid
Szamanta
Szabó Tamás

pénzügyes
megbeszélés
EHÖK csapatépítő
előkészületek
évértékelés,
évtervezés

Menyhárt Barbara,
Csinyi Zsófia
Murai László, B. Takáts
Réka, ELTE, EFOTT
Punkné Szalai Borbála,
Kutas Viktória
Bartók Bálint,
bográcsok
Parcsami Attila, Nagy
Liza

EHÖK csapatépítő

ELTE HÖK

EHÖK csapatépítő
pakolás
évértékelés,
évtervezés
évértékelés,
évtervezés
ELTE BTK HÖK
elnökválasztó KGY
EFOTT terepbejárás,
hangolódás egymásra
EFOTT terepbejárás 2.
nap

Garbai Ádám, Darkó
Tünde
Zentay Dorka, Dávid
Kinga

Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018.05.24.

Gazdbiz ülés

ELTE HÖK Gazdasági
Bizottság

2018.05.15.
2018.05.16.
2018.05.17.
2018.05.18.
2018.05.18.
2018.05.19.
2018.05.20.
2018.05.24.
2018.05.24.
2018.05.29.
2018.05.30.
2018.05.31.

EFOTT megbeszélés

Horváth Luca
ELTE BTK HÖK
ELTE-EFOTT divíziók
B. Takáts Réka, Murai
László, Horváth Luca

Rendszeres ülések
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Iskolaszövetkezet
Június elején egy nagyobb probléma adódott a kifizetéseinkkel. Ti. 3
hónapra szól egy-egy szerződésünk, 2 millió forintban maximalizálva. Június a
háromhavi szerződésünk utolsó hónapja, és most futottak be a kari napok
dolgozóinak bérei. Ezektől a bérektől jóval magasabb lett a kifizetéseinknek
összege a korábbi hónapokból görgetett sikertelen kifizetésekkel, mint amit a
szerződésünk elbírt volna, ezért csúsztatni kellett pár hallgató kifizetését.

Költésgvetés 2018
A költségvetés előző küldöttgyűlésen elfogadása nem jelenti azt, hogy
nincs további munka vele. Ahogy arra Gácser József, a Kancellária KGH
vezetője figyelmeztetett, az Alapszabályban rögzített

forrásallokációtól

eltértünk, ezért szükséges annak módosítása. A júniusi, soron következő
küldöttgyűlésre ezért is terjesztettünk be ASZ-módosítást.

EHÖK csapatépítés, „nyári összerántás”
Egyetlen elnökhelyettesünk koordinálásával szerveztük meg idén a
vezetőképző helyett a csapatépítést, aminek főleg financiális okai voltak. Az
elnökség döntése az volt, hogy idén ne költsünk el több millió forintot
vezetőképzőre,

inkább

az

ELTE

KCSSK

kollégiumában

tartsunk

egy

csapatépítést, a tavalyi vezetőképző költségeinek nagyjából 2%-ából. Az
élelmiszer beszerzésének akadálya volt, hogy a GRoby az utolsó pillanatban
visszamondta a szállítást, ezért más úton kellett megoldani az élelmiszert.
Az én feladatom a kollégiummal való kapcsolattartás és a keretek
megbeszélése volt, valamint a beszerzés lebonyolításáról és a kellékek
szállításáról gondoskodtam. Köszönöm Bartók Bálintnak, Kutas Vikinek,
Badinszky Áronnak és B. Takáts Rékának a segítséget!
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Évértékelés, évtervezés
A tavalyi személyes beszélgetéseken alapuló túrát kezdtem el még
májusban megvalósítani. Ennek célja, hogy a bizottsági üléseken kívül a
részönkormányzati

elnökökkel

és

a

gazdasági

tisztségviselőkkel

négy-

hatszemközt is tudjak beszélgetni az elmúlt évek folyamatairól. Három
részönkormányzathoz még nem jutottam el. A BTK, A KolHÖK és az IK kimaradt,
őket a mandátumom lejártáig mindenképp fel fogom keresni.

Czinege András s.k.
Gazdasági alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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ELTE HÖK Tanulmányi alelnök beszámolója
2018. május 11 - június 9.
Eseménynaptár

Időpont

Esemény

május 16.

EFOTT management ülés

május 19.

Bográcsozás, mulatozás

május 23.

OHÜB

május 30.

június 1.
június 5.

EFOTT helyszíni szemle

EFOTT sajtótájékoztató

Személyek

Murai Lackó, B. Takáts
Réka, Czinege András
Murai Lackó, B. Takáts
Réka

HJB

Az új Hallgatói Követelményrendszer diadala
Az elmúlt időszak, vagy inkább az elmúlt év tanulmányi szempontból
legjelentősebb eredménye az új, egyéges Hkr. Általános Rész megalkotása
volt, melyre a Szenátus május 28-i ülésén áldását adta. Ez - többek közt - azt
jelenti, hogy a következő félévtől jelentős mértékben megváltozik az egyetemi
adminisztráció és az oktatás rendjének működése, valamint részben a hallgatói
juttatások rendszere is átalakul. Az eredmények – a teljesség igénye nélkül - a
hallgatók számára leginkább a következő területeken lesznek érzékelhetőek:
•

egységesednek a határidők, például a beiratkozás, a regisztrációs és

tárgyfelvételi időszak, a különböző kérvények leadásának tekintetében
•

a legtöbb karon emelkedik az egy tárgyból tehető vizsgák mennyisége

•

kibővül és egységesedik az egyéni tanítási rend igénylésének lehetősége

•

jelentős mértékben növekedni fog a tudományos-, a sport-, a kulturális-,

a közéleti-, a szakmai-, a művészeti és a jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj maximális
mértéke, így mind egyéni, mind csoportos szinten több forrás juthat a
pályázókhoz
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Természetesen elengedhetetlen, hogy a változásokról a hallgatók
legszélesebb körét hatékonyan tájékoztassuk, ennek érdekében jelenleg is
egyeztetésben

vagyok

mind

az

Oktatási

Igazgatósággal

mind

a

kommunikációs terület képviselőivel. Már a vizsgaidőszakban el fog kezdődni,
az, a nyár folyamán folyamatos közöségimédia-kampány, mely keretében a
lehető legtöbb információval, figyelemfelhívással fogjuk a hallgatókat elérni. A
kampány részeként – de nem a Hkr. kapcsán – fog sor kerülni az átsorolást
érintő,

a

Nftv.

és

a

Vhr.

változásából

fakadó

jelentős

változás

kommunikációjára is. Ezúton is szeretném megköszönni mindazok munkáját,
akik bármilyen módon részt vettek az új Hkr. elkészítésében!

Badinszky Áron s.k.
Tanulmányi Alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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ELTE HÖK Tudományos alelnök beszámolója
2018. május 6. – június 11.
Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. május 14.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Bizottsági Munka
A szemeszter utolsó hónapjában már nem hívtam össze bizottsági ülést, a
karok kéviselőivel emailen kommunikáltuk le az aktualitásokat.
Ülések
A Tehetséggondozási Tanács április 27-én bírálta az ’Utazási pályázat’
beérkezett kérvényeit, de mivel voltak pályázatok, melyek visszaküldésre
kerültek, június hatodikán újra találkoztunk, hogy ezek végére is pontot tudjunk
tenni.
A hónapban előreláthatólag még a Pro Ingenio pályázatra beérkezett
kérvényeket kell majd elbírálni, erre nagy valószínűséggel június 21-én kerül
majd sor.
Konferenciák
A hónapban rögzítésre került konferenciák:
- Határvonalak – Interdiszciplináris konferenecia (MMI)

Bartók Bálint s.k.
Tudományos alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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Külügyi alelnök beszámolója
2018. május 11 - június 9.
Eseménynaptár
Időpont
2018. május 19.
2018. június 13-14

Esemény

Személy(ek)

ELTE HÖK Nyári
Összetartás
ELTE Nemzetköziesítési
eljárás
ELTE HOMB

ELTE HOMB jelenlévő
tagjai

Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. május 14.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. május 16.

Elnökségi ülés

ELTE HÖK Elnökség

2018. június 14.
Rendszeres ülések

HÖOK Stipendium Hungaricum Mentorhálózat
A HÖOK és az EMMI közreműködésének köszönhetően 2018/2019-es
tanév őszi szemeszterétől kezdődően az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
is bevezetésre kerül a HÖOK Stipendium Hungaricum Mentorhálózata.
Első lépésként az ELTE HÖK elnökségével együttműködve a jelentkezők közül
kiválasztásra került az ELTE Vezető mentora, akinek a feladata az lesz, hogy az
SH Mentorhálózat ELTE keretein belül történő koordinációját megvalósítsa, a
Hallgatói Önkormányzat égisze alatt és egyben a HÖOK-kal történő
mindennapi kommunikáció biztosítsa. A nyár folyamán Vezető mentor részt
vesz a mentor hallgatók kiválasztásában is, annak érdekében, hogy a
mentorok személyéről a lehető leghamarabban kapjunk információt, valamint
az együttműködés és a mentorok ELTE Hallgatói Önkormányzat
érdekképviseleti szervezeti rendszerébe történő integrációja a lehető
leghamarabb megvalósuljon. Fontos feladata az újonnan megválasztott
mentorokkal kapcsolatban az is, hogy megismertesse velük a Hallgatói
Önkormányzat működését és felkészítse őket a feladatok ellátására,
egyéniesítve a HÖOK által megszervezett képzéséket.
A Vezető mentor a következő egy évre vonatkozóan Zatykó Roland lesz,
aki az ELTE Informatikai Karának hallgatója. Ennek megfelelően Ő fogja
betölteni az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság melletti Operatív Bizottságban
működő teljesképzéses hallgatók érdekképviseletéért felelős operatív
bizottsági tagi tisztséget is.
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A Vezető mentor személyét és a Küldöttgyűlés által 2018. június 15-én
megválasztásra kerülő Külügyi alelnök személyét az ELTE Nemzetközi Stratégiai
Irodája számára egyszerre fogom bemutatni, annak érdekében, hogy az SH
Mentorhálózat
zavartalan
megvalósítása
biztosított
legyen
az
elkövetkezendőkben is.
ELTE – Nemzetköziesítési eljárás
2018. június 13-14-én az ELTE Nemzetköziesítési eljárásban vesz részt,
amelynek célja az Intézmény nemzetközi kapcsolatainak a feltérképezése, a
nemzetközi kapcsolatokat koordináló szervezeti egységek vizsgálata, valamint
személyi elbeszélgetéseken keresztül azon oktatói, munkavállalói és hallgatói
bázis megismerése, akik a nemzetközi kapcsolatok területén tevékenykednek
a mindennapokban.
Az ELTE HÖK Külügyi alelnökeként az eljárás két részére meghívást kapva
fogom az ELTE Hallgatói Önkormányzatának tapasztalatait bemutatni az eljáró
személyeknek.
A vizsgálat menetéről, valamint ezt követő eredményéről az 2018. június
15-i Küldöttgyűlésen és ezt követően írásban fogom tájékoztatni az érintetteket.
Egyebek
Az elmúlt időszakban főként a Nemzetközi Stratégiai Irodával történő
kapcsolattartás merítette ki fennmaradó időmet, egyrészről a HÖOK
Stipendium Hungaricum Mentorhálózat részletes megismertetése végett több
előterjesztést is készítettem az érintett Kancelláriai vezetők számára, másrészről
a Nemzetköziesítési eljárás előkészületeiben vettem ki a részem, a korábbi
külügyi

területen

dolgozó

hallgatói

érdekképviselőkkel

történő

kapcsolatfelvétel keretében.

Dunka Sarolta Noémi s.k.
Külügyi alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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Szociális alelnök beszámolója
2018. május 12 - június 15.

Eseménynaptár
Időpont
2018. május 14.
2018. május 14.

2018. május 16.
2018. május 19.
2018. május 24.

2018. június 1.

Esemény
Kabinetülés
Egyeztetés a
kollégiumi
jelentkezésről
Szociális és Ösztöndíj
Bizottsági ülés
ELTE EHÖK
vezetőképző
Egyetemi Hallgatói
Szociális és
Ösztöndíjbizottság
Szociális és Ösztöndíj
Bizottság nem
hivatalos ülése

Személy(ek)
ELTE EHÖK Kabinet
Eszterhai Marcell,
Áldorfai Gergő
A Bizottság tagjai
ELTE HÖK tisztségviselői
A Bizottság tagjai

A Bizottság tagjai

Kollégiumi jelentkezés szociális része
Megkezdtük az egyeztetést a kollégiumi jelentkezés és a rendszeres
szociális támogatás pályázat egységesítése érdekében. Eszterhai Marcellal és
Áldorfai Gergővel előzetesen tanulmányoztuk a két pályázati kiírást, majd a
Szociális és Ösztöndíj Bizottság tagjaival részben előkészítettünk a rendszeres
szociális támogatás pontosítását, korrekcióját a hivatalos egyeztetés előtt. Már
szervezzük a KolHÖK és a Szociális és Ösztöndíj Bizottság közös megbeszélését.
Korrekciók, fellebbezések
Hivatalosan is befejeződtek a 2017/2018/2 félév rendszeres szociális
támogatás utómunkálatai, minden jogosult megkapta a támogatást.
EHÖK Szociális és Ösztöndíj Bizottság, Egyetemi Hallgatói Szociális és
Ösztöndíjbizottság
Az üléseken minden rendben ment, utóbbin csak vendégként vettem
részt.
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BNO
Megkezdtük az egyeztetést Menyhárt Barbarával a BNO-kódlista
kiegészítésével kapcsolatban. Felkerestem Mósa Tomit is, hogy segítségét
kérjem.
Egyebek
Mint már említettem az előző bekezdésben, felvettem a kapcsolatot
Mósa Tomival, a június 11-i héten összeülünk vele, a Szociális és Ösztöndíj
Bizottság tagjaival és a HÖOK vezetőképzőn a szociális szekcióban
résztvevőkkel, hogy konzultáljunk az öneltartói státuszról és a külföldi igazolások
problémaköréről.
Martina Fanni s.k.
szociális alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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Pályázatokért felelős alelnök beszámolója
2018. május 11. - június 9.
Eseménynaptár
Időpont
2018. május 16.

2018. május 24.

Esemény
Szociális és
Ösztöndíjbizottság
ülése
Egyetemi Hallgatói
Szociális és
Ösztöndíjbizottság
ülése

Személy(ek)
SZÖB tagjai

EHSZÖB tagjai; Martina
Fanni

Rendszeres ülések
hétfőként

EHÖK kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság
2018. május 20-án lezárult a sportösztöndíj pályázat kérvénye, amelyre 47
pályázat érkezett be. A pályázatok elbírálásában Horváth Viktória, Ilyash
György és én vettünk részt.
2018. május 24-én az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság
ülésén

döntés

születetett

a

rendkívüli,

közéleti

és

sportösztöndíjakkal

kapcsolatban.
A sportösztöndíj pályázatára az ütős sportok sportterületén beérkezett
pályázatokról az ülésen nem döntöttünk, mivel az egyik pályázó kilátásba
helyezte az esetleges visszalépését a pályázattól. A visszalépés nem történt
meg, így ezen a sportterületen levélszavazással döntöttünk a beérkezett
kérvényekről.
Kérvénysablonok
A rektori kulturális és sportpályázatokhoz a kérvénysablonok elkészítését
megkértem a TR irodától. Az őszi kérvénysablonok előkészítését már
megkezdtem, várhatóan júliusban válik lehetségessé ezen kérvénysablonok
megkérése.
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Kliensproblémák
Sajnos az elmúlt időszakban a Neptun kliensrendszerében különböző
kezelési problémák merültek fel egy rendszerfrissítésnek köszönhetően. A
Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztály segítségét kértem a
probléma megoldásához, amelyet profiltörléssel tudtak megoldani.
Pályázati Katalógus
Egy pályázati katalógust szeretnék elérhetővé tenni az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat honlapján, amely jelenleg technikai problémákba
ütközik. Az eredeti elképzelésem szerint egy onlájn, lapozható katalógus
létrehozása és kiadása lenne a cél, amely elkészítését megkezdtem.
HÖOK megbeszélés
A HÖOK tavaszi vezetőképző - Juttatási képzés délelőtti részének a
végén két probléma került felvázolásra, amelynek megoldásában kértük a
HÖOK közreműködését. Az egyik az öneltartói státusz: több probléma merül fel
az öneltartói státusszal kapcsolatban és annak a pontozásával. A másik
határon túli hallgatók igazolásai: a szociális ösztöndíjra pályázók esetében
nehéz

azonosítani,

hogy

az

adott

országban

milyen

hivatalos

dokumentumokat lehet bekérni.
Ezzel kapcsolatban Mósa Tamás, a HÖOK elnökségi tagja megbeszélést
hívott össze, amellyel várhatóan jövő héten megtörténik.

Eszterhai Marcell s.k.
pályázatokért felelős alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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Tanárképzési referens beszámolója
2018. május 11. – június 8.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018.05.24.

Bemutatkozás

2018.06.04.

Tanárképzési és Tanártovábbképzési Tanács

Wesley János Általános
Iskola tanárai,
tanárszakos hallgatók
TTT tagjai

Május elején érkezett egy megkeresés a Tanárképző Központhoz, a
Wesley János Általános Iskola részéről. Az iskola igazgatója lehetőséget kért
arra,

hogy

a

gyakorlatuk

előtt

álló

tanárszakos

hallgatók

számára

bemutathassák az iskolájukban kidolgozás alatt álló oktatási modellt. A TKK ezt
a megkeresést felém továbbította, így május elején neki is láttunk ezt szervezni
az Eötvös Collegiumba. Sajnos a vizsgaidőszak ténye, illetve a gyors szervezés
következtében nem voltak ideálisak a körülmények az előadás, valamint
beszélgetés lebonyolítására, de ennek ellenére a résztvevők számára egy
hasznos és pozitív élmény volt. Ezentúl segítettem az iskolának felvenni a
kapcsolatot a PPK tanárképzésben érintett oktatóival annak érdekében, hogy
szorosabb együttműködési kapcsolat jöhessen létre és esetleg az ELTE
tanárszakos hallgatói közelebbről is figyelemmel tudják kísérni az iskolában zajló
oktatási kísérletet.
A beszámolóimban vissza-visszatérő elemnek számító kérdőív kapcsán
újabb kisebb lépések történtek. A kérdőívvel párhuzamosan a tanárszakos
tárgyakról szóló OHV riportokat is ki szeretnénk értékelni. Ehhez technikailag
(megfelelő

szűrési

lehetőség

hiányában)

szükség

volt

ezen

tárgyak

összegyűjtése, amely lista alapján az OHV adatok lekérhetők lesznek az
elkövetkezendő időszakban. TKK főigazgatói megüresedett pozíciójának
betöltésére pályázat lett kiírva. A jövőbeli főigazgató számára összegyűjtésre
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kerültek azok a hallgatók által megfogalmazott kritériumok, amiket a
tanárszakosok a TKK hatékonyabb működésének biztosítékaként látnak.
Továbbá ezúton is szeretném megköszönni mindazon személyeknek a
munkát, akik az elmúlt időszakban segítségemre voltak.

Kanti Eszter s.k.
ELTE tanárképzési referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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ELTE Press főszerkesztő beszámolója
2018. május 7. – június 12.
Eseménynaptár
Időpont
2018. május 7.

2018. május 8.
2018. május 16.
2018. május 17.

2018. május 22.

2018. május 24.

2018. május 25.

2018. május 26.

2018. május 29.

Esemény
Egyeztetés a
tudományrovat új
vezetőjével
Megbeszélés a
Simonyi-verseny sajtó
feladatairól
ELTE Online-antológia
megbeszélése
ELTEvízió forgatás az
EHÖK-öskről
Megbeszélés a
Fonetika Tanszék
médiatámogatásának
feladatairól
a Fonetika Tanszék
konferenciájának
sajtós feladatainak
ellátása
Egyeztetés a Savariarovat jövőjéről
Részvétel a Simonyiversenyen, sajtós
feladatok ellátása
Egyeztetés a
kultúrarovat új
vezetőéről

Személy(ek)
Szilák Flóra

Petró Tímea főszervező
szerkesztők
ELTEvizó munkatársai,
Dunka Sarolta, Czinege
András
Bóna Judit egyetemi
docens, szervező

Poósz Patrik fotós
koordinátor
Kocsis Marcell
rovatvezető, Mayer
Péter főszerkesztőhelyettes
Mayer Péter
főszerkesztő-helyettes,
Csomós Attila fotós
Seres Lili Hanna
rovatvezető

Ajánlólevelek kiállítása

Mayer Péter
főszerkesztő-helyettes

Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. május 15.

Az ELTE Online
szerkesztőségi ülése

főszerkesztő-helyettes,
rovatvezetők, fotós
koordinátor

2018. május 7.

Kabinetülés

kabinettagok

2018. június 6.
Rendszeres ülések
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ELTE Press
Sikeresen megjelentek a kari lapok utolsó számai. Igen színes, tartalmas
évet zártak az egyetem hallgatói lapjai. Külön öröm, hogy a Pesti Bölcsész Újság
fél év szünet után újra megkezdte a működését.
2018. januári kinevezésem után új alapokra helyeztük az ELTE Press
kapcsolatát, aminek kiemelkedő eseménye volt az ELTE Press Akadémia. A
főszerkesztők újra kapják egymás lapjaiból a tiszteletpéldányokat, ezáltal
betekintést kapunk egymás szakmai munkájába.
Mandátumom meghosszabbításának esetén első feladatomnak az új
főszerkesztőkkel való kapcsolat felvételét tartom.
Az ELTE Press munkáját igyekztünk bemutatni az ELTEvízió pár hete készült
kisfilmjében.
ELTE Online
Az ELTE Online-ban az elmúlt hónapban a személyi változások tervezése
volt a legfőbb feladat. A tudomány- és a Savaria-rovatok vezetői 2018. július
31-éig végzik munkájukat. A tudományrovat élére Szilák Flórát kértem fel, aki
kiemelkedik az újságíróink közül. A kultúrarovat vezetőjére van egy bizonytalan
felkérésünk, ennek lezárása még pár hetet vesz igénybe. A Savaria-rovat
vezetésére nincs jelenleg utód, Kocsis Marcell ígéretet tett annak kijelölésére.
A főszerkesztő-helyettes (Mayer Péter), a közéletrovat-vezető (Sági Enikő) és a
sportrovat-vezető (Dési Áron) munkájára továbbra is számítok; és bízom abban
is, hogy Poósz Patrik tudja folytatni ősztől a fotós koordinátori feladatait.
Az ELTE Online legolvasottabb tartalma az Olvassatok ELTE-sek című
sorozat elérkezett a végéhez, a 40. számhoz. Az ebből készülő kötetet
szerkesztési

munkálatai

megkezdőtek,

nyáron

adjuk

ki

egy

pályázat

segítségével. Ősszel kötetbemutatót tartunk.
Az ELTE Online a Fonetika Tanszék konferenciájának és a Simonyi
Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny médiatámogatója volt a két
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szervező szervezet felkérést teljesítve. Interjúk, tudósítások és fotógalériák
készültek e két rendezvényről.
Továbbra is várjuk az egyetemi rendezvények szervezéseinek hasonló
megkeresését!

Ezúton köszönöm meg a Küldöttgyűlés elmúlt fél évben irántam tanúsított
bizalmát. A főszerkesztői pályázatomat a 2018/2019-es tanévre is beadtam, bízom a
további támogatásban!
Blankó Miklós s.k.
az ELTE Press főszerkesztője
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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Rendezvényekért felelős referens beszámoló
2018. május 11.- június 6.
Eseménynaptár
Időpont
2018.05.08

2018.05.10.

Esemény

Személy(ek)

PATINA második forduló

Badinszky Áron,

Bölcsész Napok

BTK HÖK

PATINA harmadik

Kindelmann Balázs

forduló LEN
2018.06.07.

EFOTT-kapcsolatfelvétel

Molnár Zalán, Orbán
Balázs

Bár a beszámolási időszakba nem tartozik bele, és az előzőt sem
érintette, a május hónap kiemelkedő programpontja a PATINA utolsó két
állomása volt. Dobfelszerelésért 2018 05.08-án délelőtt Gödöllőre mentem,
ahol Badinszky Áron segítségével a felszerelést elhoztuk a Bölcsész Napokra.
Köszönöm Áron segítségét a dobok beszerzésében, így ki tudtuk küszöbölni az
első állomásnál létrejött dobos anomáliát.
2018.05.08.-án, délután 17:00-kor megkezdődött a második forduló, ami
zökkenőmentesen le is zajlott. A közönséget és a fellépőket nem akasztotta
meg a nagyjából 19 óra körül leszakadt eső sem, így a koncertek még
élvezetesebbek voltak a hallgatóság számára. A következő, két nappal
későbbi fordulóba 3 csapat jutott tovább a zsűri értékelése alapján.
2018.05.10.-én délelőtt megérkeztem a LEN területére, ahol Kindelmann
Balázs – és a rendezvény technikusai– segítségének köszönhetően a
dobfelszerelést, és a két gitárládát pillanatok alatt össze tudtuk rakni, így már a
zenekarok érkezése előtt kész színpad fogadta őket technikai szempontból. A
három fellépő zenekarnak nagyjából 30-40 perc jutott, amit –sajnos a korai
időpont miatt kevés nézővel– ki is használtak. A zsűri tagjai Murai László EHÖK
elnök, Molnár Zalán az EFOTT fesztiváligazgató helyettese, Joó Gábor az ELTE
Kommunikációs igazgatója, illetve Sashegyi Soma, a TEJ zenekar billentyűse
voltak. A zsűri értékelésének köszönhetően első helyen jutott tovább, és ezzel
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EFOTT fellépést nyert a Seven Seconds In The Future névre hallgató formáció,
akik a PATINA mindhárom állomásán fergeteges hangulatot csináltak. Molnár
Zalán, és az EFOTT felajánlásának köszönhetően azonban egyik döntős csapat
sem ment haza üres kézzel. Az első helyezett formáció az EFOTT fellépés mellett
heti bérletet, a második zenekar heti bérletet, a harmadik csapat pedig
napijegyet kapott a fesztiválra.
Az elmúlt hetek –a vizsgaidőszak miatt– kicsit lassabban, eseménytelenül
teltek, ezen a héten érkezett be Molnár Zalán általam tolmácsolt kérésére a
döntős csapatok igénye, és a kapcsolattartók elérhetősége az EFOTT-al
kapcsolatban.
Folyamatos kapcsolatban állok a nyertes zenekar vezetőjével, akit
2018.06.08.-án összekötöttem Orbán Balázzsal, innentől a fesztiválon való
fellépést ők intézik, ám biztosítottam mindkettejüket a segítségemről.
Bízom benne, hogy a kapcsolat minél hamarabb létrejön közöttük, és az EFOTTon, nagy közönség előtt is megmutathatják tehetségüket, amelyet a PATINA
tehetségkutató versenyen már mi is láthattunk.
Berta András s.k.
Rendezvényekért felelős referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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Sportreferens beszámoló
2018. május 6. - június 9.
Eseménynaptár
Időpont
2018. május 8.
2018. május 8.
2018. május 9.

Esemény
Bolcsész napok – sport
stand
E-sport kupa –
FIFA(LEN)
E-sport kupa – LOL
(LEN)

Személy(ek)
én
Dunai András
Bodnár László

2018. május 15.

Efott megbeszélés

Nagy Dániel, BEAC

2018. május 23.

Rektori
sporttámogatás,
sportösztöndíjas
megbeszélés

BEAC

2018. június 1.

Sportösztöndíjas átadó

Simon Gábor, Ilyash
György, Murai László

2018. június 4.

EFOTT megbeszélés

Nagy Dániel

Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. május 11.

Közgyűlés

ELTE HÖK

2018. május 24.

EHSZÖB ülés
(sportösztöndíjak)

EHSZÖB, Ilyash György

Rendszeres ülések

Tevékenységeim
Május 6-a 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. A programok majdnem
teljesen le vannak fixálva, zajlanak a végső egyeztetések.
Ezen kívül az elmúlt időszakban lebonyolítottuk a Sportösztöndíj
pályázatot. Lezajlott a bírálás, a döntéshozatal és az átadás is.

24

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.
Megtörtént az első E-sport kupák megrendezése is a LEN-en, sikerrel
zártuk az eseményeket. Remélhetőleg a továbbiakban a szakosztály
megalakulásának nem áll útjába semmi.

Horváth Viktória s.k.
Sportreferens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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ELTE HÖK Informatikai Referens beszámolója
2018.május 6. – június 9.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018.05.15

AJK HÖK IT eszközök

AJK HÖK

2018.05.17.

TáTK HÖK felmérés

TáTK HÖK

2018.05.24.

PPK HÖK felmérés

PPK HÖK

2018. május 8-án 9 óra 43 perckor Radványi Miklóssal egyeztettem az ELTE
kártya projektben lévő Informatikai részek pontosságát. 2018. május 10-én 15
óra 35 perckor Egervári György volt szombathelyi ügyekért felelős alelnök
keresett meg emailcím igénylési kéréssel. 2018. május 11-én 11 óra 19 perckor
az Informatikai Igazgatóság (IIG) további munkatársakat vett fel a(z) „ÁJK HÖK
Kecskeméti utca végpont kiépítés” feladathoz. 2018. május 11-én 13 óra 28
perckor Kreszadló Dóra emailcím felvételt kért az „EHÖK KGY Levelezőlistára”.
2018. május 14-én 11 óra 13 perckor Borbély Lívia TÓK HÖK Irodavezető, keresett
meg aliaszmódosítási kéréssel. 2018. május 16-án 16 óra 15 perckor Szabó
Christoper Szombathelyről keresett meg emailcím igénylési kéréssel.
2018. május 16-án 17 óra 21 perckor Szabó Tamás AJK HÖK Elnök keresett
meg aliaszmódosítási kéréssel. 2018. május 17-én 14 óra 2 perckor érkeztem a
TáTK HÖKhöz a beszerzésből érkezett eszközök konfigurálására. 2018. május 22én 11 óra 56 perckor Parcsami Attila Miklós keresett meg aliaszmódosítási
kéréssel. 2018. május 24-én 14 óra 22 perctől 17 óra 38 percig a PPK HÖK
irodájában voltam és a Kreszadló Dóra PPK HÖK Elnök kérésére módosításokat
hajtottam végre az irodai eszközökön, hogy megfeleljenek az új Általános
adatvédelmi rendeletnek, valamint a nyomtató eszközüket bekonfiguráljam.
2018 május 28-án 12 óra 35 perckor Dorogi Benjámin IK HÖK Stratégiai és
Innovációs Alelnök emailcím felvételt kért az „EHÖK KGY Levelezőlistára”. 2018
május 28-án 14 óra 14 perckor Kreszadló Dóra PPK HÖK Elnök, keresett meg
aliaszmódosítási kéréssel. 2018. június 7-én 16 óra 56 perckor tájékoztattam
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Jancsó Dorottya BTK HÖK Elnököt, levelezőrendszeri beállításokról. 2018. június
7-én 19 óra 59 perckor Horváth Luca TTK HÖK Elnök emailcím felvételt kért az
„EHÖK KGY Levelezőlistára”. 2018. június 8-án 14 óra 15 perckor Szabó Tamás
AJK HÖK Elnök keresett meg aliaszmódosítási kéréssel.
Vitovszki Marcell s.k.
Informatikai Referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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Elnöki referens beszámolója
2018. május 11. – június 9.
Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. május 7., 14.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. május 9., 16

ELTE HÖK elnökségi
ülés

az ELTE HÖK
elnökségének tagjai

Az elnökségi és kabinetüléseken, illetve a Küldöttgyűlésen
lehetőségeimhez mérten részt vettem, jegyzőkönyvet vezettem.
Az elmúlt Küldöttgyűlés alkalmával Traumberger Zsófia kommunikációs
alelnököt a Küldöttgyűlés visszahívta tisztségéből. A honlaphoz ideiglenesen
hozzáférést kaptam, Murai László elnök, Boronkay Takáts Réka elnökhelyettes,
és a kabinet tagjainak kérésére különböző tartalmakat osztottam meg a
honlapon, illetve a Hallgatói Önkormányzat Facebook oldalán is (például
pályázati kiírások).
Idén az EFOTT házigazda-intézményi címét az ELTE nyerte el. Ennek
kapcsán Horváth Mihály, az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat elnökének
munkáját segítem továbbra is 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

