ÚJ HORIZONTOK NYÍLNAK
BIZALOM FELELŐSSÉG
NYITOTTSÁG
Murai László – Boronkay Takáts Réka – Czinege
András Traumberger Zsófia – Dunka Sarolta Noémi –
Badinszky Áron -Bartók Bálint – Eszterhai Marcell –

ELTE HALLGATÓI
ÖNKORMÁNYZAT
BESZÁMOLÓ
2017. október 25.-december 6.

Egervári György- Farkas Fanni- Neszvecskó Anna –
Kanti Eszter – Kovács Viki – Péterfi Flóra Berta András –
Farkas Fanni – Vitovszki Marcell
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Elnök beszámolója
2017. október 25. – december 6.

Eseménynaptár
Időpont
2017. 10. 25.

Esemény
ELTE

Szolgáltató

Személy(ek)
Kft.

megbeszélés

Tóth Tibor József

2017. 10. 25.

HÖOK Közgyűlés elszámolás

Pausits Péter

2017. 10. 26.

Gólyabál terepbejárás

GB szervezők

2017. 10. 26.

Kancellári találkozó

Dr. Scheuer Gyula

2017. 10. 27.

EHÖK Sportképzés

2017. 10. 30.

Egyetemi Sporttanács

2017. 10. 30.

Általános

testnevelés

brainstorming

Péterfi

Flóra,

Simon

Gábor,

Ilyash György,
EST
Ilyash György
TH vezetők, Cseszregi Tamás,

2017. 10. 30.

HKR értekezlet

2017. 11. 02.

Kancellári találkozó

Dr. Scheuer Gyula

2017. 11. 06.

PT - IK

IK HÖK

2017. 11. 07.

PT - BTK

BTK HÖK

2017. 11. 07.

GTi megbeszélés

Dr. Ormos Mihály

2017. 11. 08.

Elnökségi megbeszélés

2017. 11. 09.

OHÜB

OHÜB

2017. 11. 13.

Szenátus

Szenátus

2017. 11. 14.

PT - TÓK

TÓK HÖK

2017. 11. 15.

PT - ÁJK

ÁJK HÖK

2017. 11. 15.

EFOTT megbeszélés

Maszlavér Gábor, Molnár Zalán

2017. 11. 15.

ELTE Sikerek

Boronkay Takáts Réka

2017. 11. 16.

PT - PPK

PPK HÖK

Badinszky Áron

Dr.

Scheuer

Gyula,

EHÖK

elnökség
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2017. 11. 17-19.
2017. 11. 22.
2017. 11. 24.

2017. 11. 27.

HÖOK Vezetőképző
BEAC

Tisztújító

Küldöttgyűlés
USF

Dr. Hamar Imre, Simon Gábor
Ilyash György, Simon Gábor

SEK EO

Boronkay

Takáts

Neszvecskó

Anna,

Réka,
Egervári

György
2017. 11. 28.
2017. 11. 29.

PT - BGGYK
ELTE

Szolgáltató

megbeszélés

BGGYK HÖK
Kft.

Tóth Tibor József
Dr. Borhy László, Dr. Darázs

2017. 11. 29.

Vezetői egyeztetés

Lénárd, Dr. Scheuer Gyula, Dr.
Rikker Emília

2017. 11. 29.

Pénzügyi/beszerzési
egyeztetés

Dr. Babos János
Orbán

Balázs,

Geréb

2017. 11. 29.

Gólyabál feedback

2017. 11. 30.

BEAC Elnökségi ülés

2017. 12. 04.

TKK egyeztetés

Dr. Károly Krisztina

2017. 12. 05.

palacsintaBISZTRÓ

ÁJK HÖK

2017. 12. 06.

OKTIG egyeztetés

Cseszregi Tamás

2017. 12. 06.

RH egyeztetés

Dr. Hamar Imre

Tünde,

Czinege András, GB szervezők
Dr. Hamar Imre, Dr. Scheuer
Gyula, Simon Gábor

HKR, Pénzügyek, Gólyabálok, Problématérkép, ÁSZ ellenőrzés
Ha pár szóban kellene összefoglalnom az elmúlt időszak legfontosabb
megoldandó feladatait, a tematikus beszámolóm címében található projekteket
adnám

válaszul.

Rendkívül

mozgalmas

hónapot

tudhat

maga

mögött

Önkormányzatunk, mely végén nem dőlhetnénk hátra könnyű szívvel, ha nem
jellemezte volna a részönkormányzatok, az EHÖK elnökség és kabinet munkáját az a
rendkívül magas fordulatszám, amivel sikerült magunk mögött hagynunk
korántsem egyszerű feladatainkat.
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A nagy ívű HKR módosítási csomag hosszú ideig hatással lesz az ELTE-s
hallgatók életére. Itt szeretném megköszönni Badinszky Áronnak, valamint az EHÖK
elnökségének és tanulmányi bizottságának az egyeztetéseken való fáradhatatlan
részvételt és fontos javaslatokat. Köszönettel tartozunk továbbá Cseszregi Tamás
igazgató, és Papp Lajos hivatalvezető uraknak is, akik végig partnerségükről
biztosítottak minket, és befogadták javaslatainkat. Az eddigi megbeszélések és
munka alapján úgy gondolom, egy olyan javaslatcsomag kerül beterjesztésre a
februári szenátusi ülésre, mely a hallgatók számára egy könnyebben átlátható,
racionális egyetemi működés záloga lehet.
Önkormányzatunk gazdasági helyzete jelenleg stabilnak mondható, melynek
fenntartásához a gazdasági bizottság, valamint Czinege András és Kutas Viktória is
hatalmas részben hozzájárul. A kancellári oldallal történő – szinte napi szintű –
egyeztetések ugyan nem mindig zökkenőmentesek, de majdnem kivétel nélkül
pozitív

megoldással

szolgálnak.

Ehhez

természetesen

mindkét

oldal

konstruktivitására szükség van, melyre az utóbbi időszakban nem lehet panaszunk.
A gólyabálok lebonyolítása a forgatókönyv szerint alakult, a több mint 3000
hallgató remekül szórakozhatott rendezvényeinken. Köszönöm a gólyabálok
főszervezőinek, hogy probléma nélkül sikerült lebonyolítani őket, valamint
köszönöm Czinege Andrásnak, hogy hallgatói összekötőként segédkezett a szezon
összes állomásán. A cég és a részönkormányzatok visszajelzései alapján a pozíció
létrehozása maximálisan beváltotta a hozzá fűzött reményeket, jógyakorlatként a
jövő évi bálok esetén is hasznos lehet ezt észben tartani.
Programomban megfogalmaztam a ciklus számomra egyik legfontosabb
feladatát, az egyetemi problématérkép megalkotását. Az eddigi egyeztetéseket mind
rendkívül hasznosnak találtam, és kiváló kiindulási pontként fognak szolgálni az
anyag elkészítéséhez. A térkép v1.0 verziója a szemeszter végére fog elkészülni, ezt
követi majd egy következő egyeztetési sorozat, mely a már elkészült anyag
tanulságait fogja tárgyalni. A végső dokumentumot a ciklus végére készítjük el.
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Az Állami Számvevőszék ellenőrzése emberes mennyiségű gyűjtőmunkát rótt ki
Önkormányzatunkra a karácsonyi ünnepek előtt. Beszámolóm utolsó gondolatai
ismét a hála köré csoportosulnak: szeretném megköszönni az összes választott
képviselőnek a munkát, melyet az ellenőrzés gyors és pontos teljesítésének szentelt.
Őszintén mondom: elképesztően zseniálisak vagytok.
Köszönöm, hogy végigolvastátok a beszámolómat!

Murai László s.k.
Elnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Elnökhelyettes beszámolója
2017. október 25- december 6.

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. 11.17-19.

HÖOK vezetőképző

EHÖK kabinet

2017. 11.06.

IK HÖK problématérkép

IK HÖK+kabinet

2017. 11.0 7.

BTK HÖK problématérkép

BTK HÖK+kabinet

2017. 11.09.

TáTK HÖK problématérkép

TáTK HÖK+kabinet

2017. 11. 16.

PPK HÖK problématérkép

PPK HÖK +kabinet

2017. 11.23.

UPK

2017. 11. 30.

UPK

2017. 11.30.

ELTE SEK EO

TáTK

újonnan

megválasztott

tisztségviselők

Murai László, Neszvecskó Anna,
Kocsis Marcell, Egervári György

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

hétfőnként

EHÖK kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

szerdánként

Elnökségi ülés

ELTE HÖK elnökség,ELTE HÖK
kabinet
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Beszámoló
Az elmúlt időszak két nagyobb téma köré csoportosult a munkám szempontjából. Az
egyik a problématérkép a másik pedig az UPK. Mindkettőből tudok kiemelni
negatív,

illetve

pozitív

Először a Problématérképpel kezdeném.

dolgokat

is.

Köszönöm szépen azoknak az

önkormányzatoknak, akik gyorsan reagáltak a kérésemre és eddig már sikeresen
meg tudtuk őket látogatni. Igyekeztem személy szerint én is jelen lenni és úgy
gondolom, hogy a tapasztalatokból és a felmerülő problémákból a következő
szemeszter elejére egy tömör dokumentumot fogunk tudni összerakni, amely
releváns információkból épül fel. Beszámolóm leadásáig két részönkormányzat
kivételével mindenhol voltunk. Remélem, hogy az említett két részönkormányzatnál
is sikeres látogatást fogunk tenni.
UPK. Számomra, tisztségem szerint ez a kardinálisabb része az elmúlt időszaknak.
Pályázatomban anno már vázoltam, hogy hogyan képzelem el az UPK működését. 1.
körben egy dokumentum elkészítését tűztem ki célul, ami el is készült. Elkészülése
után a kabinettagok feladatként kapták meg, hogy vizsgaidőszak végéig újra
átnézzék és kiegészítsék a bizottságuk tagjaival, hogy a végső dokumentum lehetőleg
minden releváns információt tartalmazzon az elvárt stílusban és formában. 2.
lépésként pedig a személyes találkozókat terveztem, ami több kevesebb sikerrel
megtörtént. Elszomorodva vettem észre, hogy a tavaly nagy felháborodást keltett
UPK hiánya az idei évre annyira leértékelődött, hogy az elnökök által elküldött
személyek száma is nagyon kevés volt, aztán a személyes találkozón megjelenő
tisztségviselők száma pedig még inkább. Első alkalommal 4 ember jelent meg, amit
én megfelelő létszámnak ítéltem meg és a találkozót is pozitívnak vélem. Második
alkalommal a jelzésekkel ellentétben egy ember sem jelent meg a meghirdetett és
általuk bejelölt időpontkor. Ezen a héten kerül megrendezésre a harmadik alkalom,
ahol remélem az utóbbinál többen leszünk.

Tervben volt, hogy ezt a képzést,

jövőfélévben is folytatnánk, de ezzel kapcsolatosan újra szeretnék majd egyeztetni az
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elnökökkel, mert ha nincs rá igény, akkor az erre fordított energiámat inkább a
szervezet

más

részére

fordítanám.

Ezenkívül segítettem a kabinet és az elnök munkáját és az alapszabályban rögzített
feladataimat elvégeztem.
Boronkay Takáts Réka s.k.
Elnökhelyettes
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Gazdasági alelnök beszámolója
2017. október 25- december 6.

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. 11.17-19.

HÖOK vezetőképző

EHÖK kabinet

2017. 11. 06.

IK HÖK problématérkép

IK HÖK+kabinet

2017. 11.07.

BTK HÖK problématérkép

BTK HÖK+kabinet

2017. 11.09.

TáTK HÖK problématérkép

TáTK HÖK+kabinet

2017. 11. 14.

ÁJK HÖK problématérkép

ÁJK HÖK+kabinet

2017.11. 27.

BTK HÖK workshop

BTK HÖK

2017. 11.29.

Gólyabál feedback

2017. 12.06.

pénzügyi megbeszélés

2017. 11.-12.

egyeztetések az
Iskolaszövetkezettel

GB szervezők, MUHASZ,Murai
László
Dula Anna, Nagy Liza, Ramadani
Ariana
Németh Patrik, Ágoston Dóra

Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként

Esemény
EHÖK kabinetülés

Személy(ek)
ELTE HÖK Kabinet
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ELTE

2017. november 21

HÖK

Gazdasági

Bizottsági ülés

ELTE HÖK Gazdasági Bizottság

Iskolaszövetkezet
Az egyetem vezetése a mai nap bólintott rá az Iskolaszövetkezettel kötendő
szerződésre, ezért a decemberi kifizetések az utolsó pillanatban úgy tűnik, hogy meg
fognak érkezni. Az Iskolaszövetkezet végtelen türelemről és jóindulatról tett
tanúbizonyságot, ezt innen is köszönöm nekik, Ez azért csak most oldódott meg,
mert szerződés nélkül a pénzügyi osztály nem veszi át a kifizetendő számlákat, és
emiatt az Iskolaszövetkezetnek a szeptemberi teljesítés óta nem tudtunk egy számlát
sem kifizetni. Ez 3 hónapnyi késedelmet és kb. 5 millió forintnyi tartozást jelent
számunkra. Ahogy azt már fent írtam, ez kizárólag az egyetem gazdasági vezetésén
múlik. Köszönöm szépen a Gazdasági Bizottság munkáját is, amiért mindig pontosan
teljesítették a határidőket!

Bizottsági munka
A menet közben fellépő problémák a kifizetetlen hallgatókkal (egy kivételével)
idővel megoldódtak, köszönhetően a jó kommunikációnak a Bizottságon belül. Az
egy kivétel pedig egyrészt a Kabinet rossz kommunikációjának hibája, másrészt
pedig az Egyetem használhatatlan levelezőrendszeréé.
A havi bizottsági ülésen kívül a Bizottság Facebookon és e-mailen is kommunikál,
így e tekintetben nem lehet okunk a panaszra. A hozzám érkező kérdéseket egytől
egyig megválaszoltam.
A személyes kommunikációra is nagy hangsúlyt fektetünk. A bizottságba bekerülő,
frissen

megválasztott

gazdasági

tisztségviselők

mindegyikével

megbeszélést

kezdeményeztem, amivel be tudom őket vonni a folyamatban levő ügyekbe valamint
a bizottságban folyó munkába.
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2018-as költségvetés
A bizottsággal a hónapban elkezdtük kidolgozni a 2018-as költségvetési igényünket.
A költségvetésünk főleg a normatíva 3%-ából illetve a kancellári kiegészítésből áll. A
két tételből a kancellári kiegészítés módosítható, ezért főleg kancellár úron múlik az,
hogy az ELTE HÖK mennyi pénzből gazdálkodhat évente. Ezért kezdtük el már
most a költségvetés tervezését, hogy a március-áprilisban esedékes új költségvetésre
már biztos alapok legyenek.
Problématérkép
Lackó pályázatában szerepelt egy problématérkép felvázolása, aminek elkészítésével
megalapozhatunk egy olyan hivatkozási pontot, ami a későbbiekben jó kiindulópont
lesz. Ezért kezdtük el járni a részönkormányzatokat, hogy a helyi problémákat
összegyűjtve és az új rektorral együttműködve tudjuk képviselni a hallgatókat az
őket sújtó problémák miatt. Sajnos nem mindegyik alkalmon tudtam ott lenni, de az
ezeken felmerülő gazdasági tisztázó kérdésekre válaszoltam.
Czinege András s.k.
Gazdasági alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE HÖK Tanulmányi alelnök beszámolója
2017 október 25. - december 6.

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személyek

2017.10. 27.

Központi Etikai Bizottság ülése

KEB tagjai

2017.11.27., 12. 01.

Oktatási és Képzési Tanács

OKT tagjai

2017.10.30, 11. 6., 13.

TO vezetői értekezlet

az összes TO vezető

2017.11. 02.

Tanulmányi Bizottság ülése

TB tagok

2017.11.09.

OHÜB

2017.11. 09.

ÁJK Gólyabál

Murai

László,

Bartók

Bálint, Czinege András
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2017.11.10.

Minőségfejlesztési

Bizottság

MFB tagok

ülése
2017.11.10-11.

EHÖK Kabinethétvége

EHÖK Kabinettagok

2017.11.14.

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság

HJB Tagok

ülés
2017.11.16-18.

HÖOK Vezetőképző

2017.11. 23.

Párhuzamos

Képzés

Kompenzációja bírálás
2017.11. 24.

Csák-Földesi

Anikó,

Galambosi Diána

BGGyK-BTK-TTK Gólyabál

Murai
Bálint,

László,
Czinege

Bartók
András,

Kovács Viktória

Rendszeres ülések
Időpont

Személyek

szerdánként

EHÖK Elnökségi

hétfőnként

EHÖK Kabinetülés

November viszonylag izgalmasan indult, mivel több szokatlan dolog is történ az
első héten. A hónap második napján, az őszi szünet alatt sor került a Tanulmányi
Bizottság rendkívüli ülésére, melyen a tervezett Hkr. módosítás volt a téma. Az
ülésen részt vett dr. Cseszregi Tamás oktatási igazgató, illetve dr. Papp Lajos is, aki a
módosítási javaslatot előkészítő operatív bizottság vezetője. Rajtuk kívül számos kari
elnök is megtisztelte a Tanulmányi Bizottságot jelenlétével, amit ezúton is szeretnék
megköszönni. Az ülés kifejezett célja az volt, hogy tervezet minden hallgatókat érintő
elemében tükrözze az EHÖK és részönkormányzatai véleményét, beépítse javaslatait,
és ezzel minél szélesebb körben érvényre juttassuk és védjük a hallgatók érdekeit. E
célt szerintem el is értük, mert mintegy 6 órát követően mindenki elégedetten
távozott, hiszen egy olyan javaslatot sikerült összeállítanunk, amely tárgyalási alapot
képezhetett a következőkben.
A hónap további részében történtek közül kiemelném a november 9-i OHÜB-öt,
amelyen eredeti terveink szerint át kellett volna mennie a Hkr. módosítási
csomagnak, ám a két legnagyobb kar képviselői „beleálltak”, mondván: túl gyorsan
túl sokat akarunk, így a kérdést elnapoltuk. Folytatás februárban várható, várhatóan
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nagyobb sikerrel, mivel addigra – elvileg – az összes kar kari tanácsa, és minden
egyéb fontos egyetemi testület is megtárgyalja a javaslatot.
November a Gólyabálok hava, ez idén sem volt másképp. Nagyon köszönöm
minden részönkormányzat meghívását, sajnálom, hogy csak kettőnek sikerült eleget
tennem, de nagyon jól éreztem magamat! November 16.-19. közt én is részt vettem a
HÖOK Vezetőképzésein, ahol ismét értékes szakmai tapasztalatokat gyűjthettem.
Az elmúlt időszakban sikerült lebonyolítani az egyetlen pályázatot is, amiért
részben én felelek, ez a Párhuzamos Képzés Kompenzációja. A Hallgatói Pénzügyek
Osztálya, Eszterhai Marci és Galambosi Dia – ex ÁJK-HÖK -

munkájának

köszönhetően a beérkezett 14 pályázatot időben elbíráltuk, 5 hallgató kapott 40-80%
közötti önköltségmérséklést.
Decemberben a hónap során személyi változásokon átesett Tanulmányi Bizottság –
a tagok konszenzusa alapján – nem tart ülést, a munkát a vizsgaidőszak és a félév
végéig a testület csak maximum egy ülés tartásával tervezi folytatni.
Badinszky Áron s.k.
Tanulmányi Alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE HÖK Tudományos alelnök beszámolója
2017. október 25. – december 6.

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)
Luksa Norbert – EC

2017. 11.20.

Vajda

Bizottsági ülés

Kitti

–

Nemes János László – IK
Zsilák Borbála - TTK

20171. 10.25.

Tehetséggondozási Tanács –

Domanovszky Dorottya

Utazási

Dr. Nagy Balázs

Támogatási

pályázatok bírálása

Dr. Horváth Ákos

Bárczi
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Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként

Esemény
Kabinetülés

Személy(ek)
ELTE HÖK Kabinet

Pályázatok
Október 25-én részt vettem a Tehetséggondozási Tanács ülésén, melyen a félévben
beérkezett Utazási Támogatási Pályázatokat bíráltuk el Domanovszky Dorottyával,
dr. Nagy Balázzsal és dr. Horváth Ákossal.
A hónapban kiírásra kerültek az EHÖK bírálati körébe eső pályázatok:
- Az Év Tudományos Rendezvénye 2017
- Középiskolásoknak Szóló Hallgatói Programok Támogatása ( Keltető)
- Kiemelkedő, Innovatív Felsőoktatási Rendezvények Díja
A pályázatok részletes anyaga elérhető az EHÖK oldalán a “Pályázatok” fül alatt.
Mindhárom pályázat januárban kerül majd bírálásra, eredménye január végén,
február elején várható.A Bizottsággal véleményeztettem a “Hallgatói Kulturális és
Szakmai Pályázat” anyagát, majd aktualizáltam azt, ez a pályázat is készen áll a
kiírásra, a leadás és a bírálás itt február hónapban várható.
Bizottsági ülés
A Bizottsági ülések rendben zajlanak, elégedett vagyok a bizottság aktivitásával.
Konferenciák
A konferencia-figyelő naprakész, a hónapban rögzítésre került konferenciák a
következők:
- V. Paletta Tudományos Diákkonferencia
- Absolute
- 10 éves az Apokrif
- Poszthumanizmus – 5. Fogyatékosságtudományi Konferencia
A felvett anyagok egy része már elérhető a következő linket:
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https://www.youtube.com/channel/UCrsDTVdIyU61HxqYkD4bRoQ?view_as=su
bscriber
A még nem elérhető nyersanyagot pedig folyamatosan vágom és töltöm a felületre.
Bartók Bálint s.k.
Tudományos alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Külügyi alelnök beszámolója
2017 október 25. - december 6.

Eseménynaptár
Időpont

Esemény
Hallgatói

2017. 11.07.

és

Személy(ek)
Oktatói

Mobilitási Bizottsági Ülés

2017. 11. 28.

Tanáris szakmai gyakorlat

HOMB jelenlévő tagjai
Kanti

Eszter

(ELTE

HÖK

Tanárképzési Referens)

Rendszeres ülések
Időpont
2017. 11. 24.

Esemény
ELTE EHKB

Személy(ek)
ELTE EHKB tagjai

ELTE HÖK Kiegészítő támogatás
Az ELTE HÖK Kiegészítő támogatásával kapcsolatban - az eredmények közlését
követően -, a korábbiaknál lényegesen több fellebbezés és kérdés érkezett vissza a
pályázatok bírálatával kapcsolatban.
Eszterhai Marcell, valamint a bírálatot végző hallgatók (jómagam és Rápolti
Kitti) a beérkezett valamennyi kérdést megválaszoltuk, illetve a fellebbezni kívánó
hallgatók számára teljeskörű tájékoztatást nyújtottunk. A pályázatot a visszajelzések
alapján számos bírálat érte, a szociális oldalon felmerülő és kötelezően feltöltendő
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dokumentumok kapcsán, a problémákat a pályázati időszak végét követő ELTE
HÖK EHKB ülésén igyekeztünk felderíteni és azokra megoldási javaslatot
kidolgozni.
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottsági ülés
2017. november 24-én tartottuk meg a harmadik ELTE HÖK EHKB ülést, amely főbb
napirendi pontjai között szerepelt az ELTE HÖK Kiegészítő támogatásának
felülvizsgálata és a ránk következő – 2018. január-február hónapban tartandó –
Erasmus+ főpályázati időszak.
Az ELTE HÖK Kiegészítő támogatásának a pontrendszere felülvizsgálatra
került a november végén tartott ülésen és az EHKB jelenlévő 8 szavazati joggal
rendelkező tagja megszavazta, hogy a pályázat a jelenleg is ismert formában
működjön tovább. A pályázati dokumentumok könnyebb beszerzése érdekében, a
Bizottság együttműködve a megválasztott szociális alelnökkel, egy rövid „Kisokost”
fog összeállítani a következő pályázati időszakra; bízva abban, hogy ezáltal
könnyíteni tud a hallgatói terheken.
A Bizottsági ülésen az Erasmus+ kiegészítő támogatás mellett, a következő
Erasmus+ főpályázati időszak időbeosztása is felmerült, és 2017. december 8-ig
beérkezett időpontoknak megfelelően kerül megrendezésre az ELTE Hallgatói
Önkormányzata által szervezett Erasmus7 - 2018. február 12-23. között.
Osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók szakmai gyakorlati célú pályázata
A nyár folyamán megkezdett munka 2017. novemberében érte el az utolsó lépcsőt és
egy ajánlás formában, az egyeztetéseket követően, a végleges formájában az ELTE
Tanárképző Központja és a Rektori Kabinet Nemzetközi Irodájának az asztalára
került.
Az Egyetem szerveinek a visszajelzése alapján a dokumentum nem hagy maga
után kívánni valót és megfelel az Egyetemünk, belső osztatlan tanárképzésre
vonatkozó szabályzatának. Ennek megfelelően, az Erasmus+ főpályázati időszak
keretében, az Erasmus+ szakmai gyakorlat népszerűsítése külön figyelmet fog kapni
a megszervezett programok között.
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Dunka Sarolta Noémi s.k.
Külügyi alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Szociális alelnök beszámolója
2017. október 25. - december 6.

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. 11.06.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2017. 11.13.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2017. 11. 14.

HJB ülése

HJB tagjai és meghívottak

2017. 11.16.

SZÖB

SZÖB tagjai

2017. 11. 20.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2017. 11. 23.

EHSZÖB

EHSZÖB tagjai

2017. 11.27.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

EHÖK Szociális és Ösztöndíjbizottság
November 16-án ülést tartottunk, ahol véleményeztük a rendkívüli szociális
támogatásokat, amely az EHSZÖB elé kerül. A bizottság tagjaival napi kapcsolatban
állok.
Következő ülésünk november 7-én lesz.
Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság
November 23-án ülést tartottunk, ahol döntöttünk a beérkezett a rendkívüli
szociális támogatásokról, közéleti ösztöndíjakról, párhuzamos képzés kompenzációja
pályázatokról és a sportösztöndíj pótpályázatokról.
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Az EHSZÖB ülése után elkészítettem az utalási listákat, majd a kiértesítéseket
is elkészítettem.
Pályázatok, támogatások
Lezajlott a párhuzamos képzés kompenzációjának és a sportösztöndíj
pótpályázat bírálata, a pályázati időszak zökkenőmentes volt. A pályázatokat az
EHSZÖB számára előkészítő operatív bizottság tagjainak ezúton is szeretném
megköszönni munkájukat!
Esedékessé vált a tudományos pályázatok kiírása, így az ezzel kapcsolatos
ügyintézést elindítottam. Bartók Bálint tudományos alelnöktől megkaptam a nyers
szöveget, amelyet a megszokott, EHSZÖB által használt formába öntöttem. Múlt
héten csütörtökön a pályázatokat, amelyek a Keltető, az Év Tudományos
Rendezvénye és a Kiemelkedő, Innovatív Felsőoktatási Rendezvények Díja,
kiküldtem véleményezésre az EHSZÖB számára. A héten a levélszavazás is
megtörténik. A levélszavazás után a Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer
Főosztálytól megkérem a kérvénysablonok elkészítését.
A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának Vezetőképzőjén
ahol a Juttatási szekcióban vettem részt, több ELTE-s tisztségviselő társammal együtt.
A szekción rendkívül hasznos beszélgetések zajlottak le, kifejezetten a rendszeres
szociális támogatásunkkal kapcsolatban tettünk előrelépést, olyan gondolatokat
hallottunk, amit úgy gondolom, hogy bátran beépíthetünk majd pályázati
rendszerünkbe.
A rendszeres szociális támogatással kapcsolatos fellebbezések száma idén
jelentősen csökkent.
Hallgatói jogosultságok
A választások után az új tagoknak a hozzáféréseket megkértem, ezzel
kapcsolatban érkeznek be továbbra is kérések.
Eszterhai Marcell s.k.
szociális alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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Kommunikációs alelnök beszámolója
2017. október 25. – december 6.

Eseménynaptár
Időpont
2017. 11. 15.

Esemény

Személy(ek)

Rekrutációs bizottsági ülés

Rekrutációs bizottsági

Rendszeres ülések
Időpont
2017. 11.6., 13., 20.

2017. 11.14.

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Kommunikációs

bizottsági

ülés

ELTE

Online

rovatvezetők,

fotóskoordinátor,

ELTEvízió

projektvezető

Az elmúlt időszakban kezeltem a Hallgatói Önkormányzat kommunikációs
csatornáit, gondoskodtam azok folyamatos frissítéséről. A honlapon az elnökségi és
küldöttgyűlési jegyzőkönyvek mellett már a bizottságok jegyzőkönyvei is elérhetők,
illetve folyamatos feltöltés alatt állnak. A Kabinet tagok részéről, ha megkeresés
érkezett, igyekeztem az általuk kért információt minél előbb megosztani és
kihelyezni a kommunikációs felületekre, illetve segítségükre lenni akár a honlapon
volt szükség javításra, vagy épp esemény létrehozásában volt szükség segítségre.
Közvetítettem a hallgatók számára fontos híreket, információkat.
A

Kommunikációs

bizottsággal

folyamatosan

tartottam

a

kapcsolatot

és

továbbítottam feléjük az információkat, hogy közvetíteni tudják azokat a hallgatók
felé. Örömömre szolgál, hogy ez a kapcsolat kölcsönösen működik, hiszen ha
megkerestek, én is megosztottam a kari eseményeket az EHÖK Facebook oldalán.
A bizottsági ülésünk során rövidebb és hosszabb távú célokkal kapcsolatosan is
tudtunk sok hasznos ötleteket megosztani egymással.
A hónap két nagyobb projektje a karácsonyi adománygyűjtés és Mikulás buli volt a
kommunikáció területén. Mind a két eseménynél fontosnak tartottam, hogy
posztokkal és képekkel motiváljuk a hallgatókat a részvételre és fenn tartsuk az
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érdeklődésüket. Ezek eszközei voltak például a nyereményjáték létrehozása, amivel a
két eseményt összekötöttük, illetve az Instagram használatának a fellendítése.
A második félévünk tervei között szerepelne pedig az ELTE HÖK Kreatív
csapatának a felállítása, ami egy nem csak bizottsági elnökökből álló csapat lenne,
hanem lehetőséget adnánk bármely részönkormányzati tagnak arra, hogy egy, illetve
több projekt nap keretein belül megossza velünk az ötleteit arra vonatkozóan, hogy
mivel lendíthetnénk fel az összELTE-s rendezvényeket, kialakítva ezáltal az egyetemi
identitást. A csapat összeállítását Berta Andris segítségével, a vizsgaidőszak után, a
tavaszi félév elején szeretném megkezdeni.
A Rekrutációs bizottság ülésén az EHÖK részéről segítem Báli Bernadett munkáját a
2018-as Educatio kiállítás megszervezésében.
Traumberger Zsófi s.k.
Kommunikációs alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolója
2017. október 25. – december 6.

Eseménynaptár
Időpont
2017. 10.25.

2017. 11. 06.

Esemény
Tájékoztatás

az

Személy(ek)
osztatlan

tanárképzéssel kapcsolatban
Bolyai

–

egyetemi

élet

bemutatása

Bakó Balázs, Németh Péter

Karacsi Gábor, Sényi Benjamin
Bárcziné Lenkai Nóra, Gaspari

2017. 11. 13.

Kampány értekezlet

Gábor, Modor Réka, Karacsi
Gábor, Szecsődi Tímea

2017. 11. 17.

ELT SEK Gólyabál

2017. 11.28.

Rektorhelyettesi megbeszélés

2017. 12. 05.

Egyeztetés a gépészmérnök
hallgatókat érintő ügyekben

Németh István + tanszékvezetők
Horváth Zoltán, Andó Mátyás,
Horváth
Balázs

Rezső,

Kindelmann
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Rendszeres ülések
Időpont
2017. 11. 06.

2017. 11. 13.

2017. 11. 27.

Esemény
ELTE

HÖK

szombathelyi

Személy(ek)
ELTE

HÖK

szombathelyi

ügyekért felelős bizottsága

ügyekért felelős bizottsága;

ELTE

ELTE

HÖK

szombathelyi

HÖK

szombathelyi

ügyekért felelős bizottsága

ügyekért felelős bizottsága;

ELTE

ELTE

HÖK

szombathelyi

ügyekért felelős bizottsága

HÖK

szombathelyi

ügyekért felelős bizottsága;

Október 25-én tartottunk tájékoztatót azon osztatlan tanárok számára akik
tanulmányaikat 2017 előtt kezdték meg intézményünkben, melynek szükségét
éreztük, mert rengeteg kérdés merült fel a tanár szakos hallgatók körében a
tanulmányokkal kapcsolatban. A tájékoztatáson közel 200-an vettek részt.
November elején megkeresés érkezett hozzám Szombathely Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalától, miszerint a HÖOK Kft. a 2017. májusában
megrendezett HÖOK Közgyűlésre szerzett támogatás elköltéséről szóló beszámolót
nem küldte meg a Városházának. Ezzel kapcsolatban beszéltem Czinege András
ELTE HÖK Alelnök Úrral és kértem segítségét, hogy vegye fel a kapcsolatot Pausits
Péter HÖOK Gazdasági Alelnök Úrral.
Szintén az elmúlt hónapban kezdődött meg a duális gépészmérnök képzéssel
kapcsolatban a Hallgatói Követelményrendszer 7. mellékletének kidolgozása Andó
Mátyás Intézetigazgató Úr által, melybe Horváth Rezső ELTE IK szombathelyi
ügyekért felelős alelnök úrral együtt bekapcsolódtunk és javaslatokat tettünk. A mai
napon erről videókonferencia formájában egyeztettünk Dr. Horváth Zoltánnal az
ELTE IK Dékánjával és Kindelmann Balázs ELTE IK HÖK Elnök Úrral. Szóba került
a mai beszélgetés során egy a hallgatók által sérelmezett zárthelyi dolgozott újra
íratásával kapcsolatos felvetés, melynek megoldására az elkövetkező napokban egy
levélben fogunk álláspontot foglalni.
November 6-án voltunk Karacsi Gábor ELTE PPK HÖK szombathelyi
ügyekért felelős alelnökkel és Sényi Benjamin 2. éves testnevelés és gyógytestnevelés
osztatlan tanár szakos hallgatóval Csóka Tibor Tanár Úr meghívására az ELTE Bolyai
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János Gyakorló Gimnáziumának 11. osztályában, ahol az egyetemi életről,
lehetőségekről meséltünk a hallgatóknak osztályfőnöki óra keretein belül.
November 13-án kezdetét vette egyetemünk beiskolázási kampánya, melynek
a Savaria Egyetemi Központ 3 csapattal vágott neki. Ezen csapatok közül az egyik az
én vezényletemmel vesz részt. Csapatommal az elmúlt hetekben több iskolában is
voltunk népszerűsíteni egyetemünket (Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium
Győr; Zalaegerszegi Ady Endre Gimnázium; Premontrei Szent Norbert Gimnázium
Szombathely; Kanizsai Dorottya Gimnázium Szombathely; Sárvári Tinódi Lantos
Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola;).
November 17-én tartottuk hagyományosnak számító Gólyabálunkat a Palace
Cafe & Restaurantban, melyet hallgatói visszajelzések alapján sikeresnek ítélünk
meg.
November közepén felvettem a kapcsolatot az Eötvös Kiadónál Büki Beátával.
Az egyeztetések még mindig folyamatban vannak arról, hogy az ELTE szombathelyi
Campusán is megjelenjenek a különböző ELTE pólók, kollekciók, jegyzetek.
Szintén november közepén érkezett hallgatói kérés azzal kapcsolatban, hogy
azon, hallgatók akik a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ
valamely karán szerezték meg diplomájukat BSc/Ba tanári képzésen, azok
diplomáját befogadják és osztatlan tanárképzésen folytathassák tanulmányukat
kedvezményes tanulmányi rendben. Ezzel kapcsolatban is egyeztetések zajlanak
Németh Péterrel és a kari dékánokkal/dékáni hivatalokkal.
November végén egyeztettünk Murai László Elnök Úrral, Boronkay Takáts
Réka Elnökhelyettes Hölggyel, valamint Neszvecskó Anna Főszerkesztő Hölggyel az
ELTE Press-szel kapcsolatosan.
November végén érkezett egy megkeresés felém dr. Koós Ildikó egyetemi
docens felől, hogy a 3. éves tanító szakos hallgatók szeretnének bábszínházi
látogatáson részt venni. Ezzel kapcsolatban segítségért fordultam Hajmási Ádám
ELTE TÓK szombathelyi ügyekért felelős alelnökhöz és felvettük a kapcsolatot
Kalocsa Lillával az ELTE TÓK HÖK Szociális Bizottság Elnökével, hogy találjunk
valamilyen megoldást eme tanóra keretein belül tartandó eseményre.
Az ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság megbeszélésein szóba
került, és azóta már meg is valósult Boronkay Takáts Rékával egyeztetve az Adventi
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Adománygyűjtésünk melyet a Szombathelyi Egyházmegye Karitásszal együtt
valósítunk meg. A bizottsági üléseken többek között érintettük az alábbi témákat:
adománygyűjtés, tavaszi programoktervezet, Gólyabállal kapcsolatos teendők és az
esemény értékelése.
Egervári György s.k.
szombathelyi ügyekért felelős alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Tanárképzési referens beszámolója
2017. október 25. – december 6.

Eseménynaptár
Időpont
2017. 11. 06.

2017.11. 06.

2017. 11. 09.

Esemény
Kabinet

Személy(ek)

problématérkép

–

látogatás az IK-n

Kabinet,IK HÖK

Megbeszélés a Tanárképzési

Áder Nikolett,Fábián Fanni,

Bizottsággal

Pintér Kornélia,Zsinkó Hajnalka

Személyes egyeztetés a TKKval

Károly

Krisztina,

Zoltán,

Kolláth

Homonnay
Enikő,

Áder

Nikolett, Fábián Fanni, Zsinkó
Hajnalka, Pintér Kornélia

•

Károly Krisztina,Homonnay
Zoltán,Kolláth Enikő,Szabó Éva

OTAK gyakorlati képzésének
2017.11.14.

fejlesztésén

dolgozó
•
munkabizottság ülésére

,Láng György,Garam Ágnes
,Pataky Gabriella,Major Éva
Cseszregi Tamás,Helfenbein
Henrik ,Kukor Ferenc,Szalay
Luca,Bakó Balázs,Papp Gabriella

2017.11.16.
2017. 11.30.

Kabinet

problématérkép

–

látogatás a PPK-n
Egyeztetés

a

Kabinet,
PPK HÖK

OTAK-os

Dunka Sarolta
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hallgatók összefüggő egyéni
tanítási

gyakorlata

alatti

külügyi lehetőségekről

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

hétfőnként

Kabinetülés

2017. 11. 27.

Tanárképzési Bizottság ülése

Személy(ek)
ELTE HÖK Kabinet
ELTE

HÖK

tanárképzési

bizottség

Az utóbbi időben a legtöbb teendő a szaktárgyi tanítási gyakorlat szervezési
problémáiból adódott. A hallgatók ugyan ekkorra már be lettek osztva a gyakorlat
ideje alatt szakmai felügyeletükért felelős vezető tanárhoz, viszont hatalmas
indulatokat keltett bennük a gyakorlat szervezésének procedúrája, mivel nem lettek
időben és kellően körültekintően tájékoztatva. Ebből kifolyólag a Tanárképzési
Bizottsággal kidolgoztunk egy koncepciót a jövőbeli kellemetlenségek elkerülésére,
amelyben többek között javaslatokat fogalmaztunk meg a Tanárképző Központnak.
Ezen felül készülőben van egy kérdőív a tanárképzés problématérképének
megalkotása

céljából,

amit

a

hallgatókkal

és

a

Tanárképző

Központtal

együttműködve olyan formátumban szeretnénk elkészíteni, ami megteremti a
lehetőségét a kapott eredmények lehető leghatékonyabb felhasználásának. Ez a
kérdőív nem csupán a tanárképzésben felmerülő általános problémákat igyekezne
felmérni, hanem a képzés szak-specifikus negatívumait, illetve pozitívumait is.
A Hallgatói Önkormányzattól függetlenül szerveződött egy főleg ötödéves BTK
alapkarú hallgatókból álló rendkívül tevékeny és a képzéssel szemben kellően
kritikus hallgatói csoport. A csoportban lévő hallgatók komoly erőfeszítéseket
tettek/tesznek azért, hogy a tanárképzés problémái eljussanak az illetékesekhez.
Abban bízva, hogy együtt talán hatékonyabban fogjuk elérni azt, amit közösen
szeretnénk, a legaktívabb tagokat elhívtuk a bizottsági ülésünkre, amely ülés
rendkívül konstruktívnak bizonyult és valószínűleg megalapozott egy minden fél
számára előnyös együttműködést.
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Továbbá fontosnak tartom még megjegyezni, hogy az utóbbi időszakban megtörtént
az osztatlan tanárszakos hallgatók összefüggő egyéni tanítási gyakorlata alatti
külföldi

lehetőségek

koncepciójának

átdolgozása

a

Tanárképző

Központ

megjegyzései alapján, illetve visszaküldése azzal a kéréssel, hogy az illetékes
karoknak küldjék ki véleményezésre.

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

ELTE Press főszerkesztő beszámolója
2017. október 25. – december 6.

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2017. 10.26.

rovatvezetői ülés

2017.11.09.

rovatvezetői ülés

2017. 11. 16.

rovatvezetői ülés

2017. 11. 23.

rovatvezetői ülés

Személy(ek)
Blankó Miklós, Seres Lili Hanna,
Tóth Borbála, Dési Áron
Blankó Miklós, Seres Lili Hanna,
Tóth Borbála, Dési Áron
Blankó Miklós, Seres Lili Hanna,
Tóth Borbála, Dési Áron
Blankó Miklós, Seres Lili Hanna,
Tóth Borbála, Dési Áron

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. 11. 13.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2017. 11. 27.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet
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E havi munkában az ELTE Online rovatvezetői, az újságírók, fotósok, és az ELTEvízió
munkatársai vettek részt.
ELTE Online
Két hetente találkoztam az ELTE Online rovatvezetőivel. Ezeken az üléseken
értekeztünk a rovaton belüli felmerülő problémákról, azok megoldásairól.
Ötleteltünk, és célokat tűztünk ki a magazin pozitív irányba történő változásainak
érdekében.Rovatonként több előrelépés is megtörtént, mely által olvasottabb lett a
magazin. Kiváltképp interjúk, tudósítások, a gólyabálok beharangozására, illetve
élménybeszámolójára orientálódva jelentek meg cikkek.
Folyamatosan együttműködve a fotós koordinátorommal dolgoztak a fotósok - az
újságírók által benyújtott igény alapján - interjúkon, tudósításokon, illetve az egyes
karok által megrendezett eseményeken egyaránt.
ELTEvízió
Vezettem, és koordináltam az ELTEvízió munkatársainak feladatait. Az
ELTEvízió minden kari gólyabálon megjelent, és rövid aftermovie formájában
készített videókat róluk, melyek az elmúlt héten kerültek publikálásra. Emellett
újraindítottam az ELTEvízió Facebook oldalát, további célokra, jövőbeli előre
lépésekre alapozva azt.
ELTE Press
Személyesen tartottam a kapcsolatot az ELTE Press szerkeszőtivel, és értesültem,
valamint működtem együtt az egyes karokon történő főszerkesztői pozíciókat érintő
váltások tekintetében. Emellett közbenjártam a nyomdai ügyekkel kapcsolatos
kommunikációs problémák kiküszöbölésében.

Neszvecskó Anna s.k.
ELTE Press főszerkesztő
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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Rendezvényekért felelős referens beszámoló
október 25- december 6.

Eseménynaptár
Időpont
2017. 11.15.

Esemény

Személy(ek)

Rendezvényes ülés

Kari rendezvényes referensek +
EB

2017.11.27.

Könyvtár

Klub

helyszín

megbeszélés

az

HÖK-ös

össz

Bedő Nikolett

karácsonyra

November-december
Az előző beszámolási időszak óta a legfontosabb teendő az ELTE Mikulás
bulival kapcsolatos előkészület volt . Felvettem emailben a kapcsolatot Babos
Jánossal, az ELTE Szolgáltató Központ vezetőjével, az ELTE névhasználattal
kapcsolatban. Az ő engedélyezése után, Traumberger Zsófia megcsinálta az
eseményt, és elkezdtük a rendezvény promotálását. A Corvin Club munkatársaival
(Balogh Olivér, Herbály Dorottya) folyamatos telefonos és e-mailes összeköttetésben
állok, velük intéztem a fellépőket, a jegyárakat és a rendezvény körüli teendőket. A
Corvin Club lehetőséget adott arra, hogy mi is vigyünk magunkkal fellépőt, így a
kabinettel egyeztetve Balatoni Ádámra, alias DJ PlattenZ-re esett a választásunk, így
vele is felvettem a kapcsolatot, és felkértem előadónak, amit ő készségesen vállalt.
November 15-én rendezvényest ülést tartottam, amelyen a fellépő anomália –
a kiküldött meghívót csak az EB kapta meg– ellenére majdnem teljes létszámmal
vettünk részt (természetesen a malőr ellenére mindenkit tájékoztattam, hogy mikor
lesz az ülés). Az ülésen bemutatkoztak a karok új rendezvényesei, beszéltünk az
ELTE Mikulásról, illetve a félévben még aktuális programokról.
November 27-én találkoztam a Könyvtár Klub (KK) egyik vezetőjével, Bedő
Nikolettel, akivel a december 13-ára tervezett (Küldöttgyűlés utáni) zártkörű
összHÖKös karácsonyi buli helyszínét, és az estével kapcsolatos tudnivalókat
beszéltük át. A karácsonyi eseményt Traumberger Zsófia csinálja meg. A beszámoló
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kiküldésének

pillanatában

–

reményeim

szerint–már

minden

SZHÉK-es

képviselőhöz eljut a közös karácsony híre. Az este fellépője, az ELTE-s berkekben jól
ismert DJ PlattenZ lesz.
Berta András s.k.
Rendezvényekért felelős referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Sportügyi referens beszámolója
2017. október 25. – december 6.

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)
sportösztöndíjasok, Murai László,

2017. 10. 27.

Sportképzés

Simon Gábor, Ilyash György,
Bárdos György, Csere Gáspár

2017. 11. 09.

EHÖK Turné TÁTK

2017. 11. 10.

Kabinet nap
HÖOK

2017. 11. 17-19.

vezetőképző

TÁTK HÖK, EHÖK Kabinet
tagok
EHÖK Kabinet
Sport

szekció

EHÖK Kabinet tagok

Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

Sportügyi referens
A novemberi időszak főleg a pályázatokról szólt. Kiértesítettem az általános
testnevelés

kurzusokat

tartó

Hallgatókat

a

pályázati

határidővel

és
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dokumentumokkal kapcsolatban, illetve leadtam az utalási listát velük kapcsolatban.
Ők meg is kapják decemberben az utolsó kifizetésüket.
Az operatív bizottság tagjaként leellenőriztem a sportösztöndíj pótpályázatra
beérkezett pályázatokat, amit kellett visszaküldtem javításra. Utána lepontoztam
őket és javaslatot tettem a bizottság többi tagjának, hogy melyeket támogassuk,
ebben ők egyetértettek velem, így megszületett a döntés.
Egy kicsit sikerült megreformálni a rektori sportpályázatot, de mivel még nem
kiforrott ezért nem volt minden egyértelmű, hogy hogyan legyen. Igyekeztem
segíteni Lackó munkáját ahol tudtam, ebben a projektben, és végül sikerült befejezni
a pályázat új kiírását.
Egyeztettem Gömör Ivánnal az ötlabdával kapcsolatban és megbeszéltük,
hogyha lehetséges meghirdetjük ebben a sportágban is a sportösztöndíj pályázatot a
téli időszakban egyébként is kiírásra kerülő második pótpályázati időszakban.
Szervezem

folyamatosan

a

januárban

megrendezésre

kerülő

sportos

projektnapot. Amint meg lesz az időpont egyeztetni fogok Ivánnal a helyszínnel
kapcsolatban, illetve kiküldöm a meghívót az előadóknak és a meghívott
vendégeknek. A témák már körvonalazódnak, szó lesz az esportról, az
utánpótlásképzésről, a lágymányosi sportnapról, a Dunai Regattáról és az Éjszakai
sportnapról.
Egyeztettem

a

BEAC

kosárlabda

csapat

edzőjével

az

utánpótlással

kapcsolatban. Megbeszéltük, hogy az általa ismert érettségi előtt álló lányokat,
hogyan tudnánk bevonzani egyetemünkre, hogy aztán a BEAC csapatában tovább
tudjanak játszani. Erre megbeszéltünk egy időpontot, amikor beszélgetünk velük a
céljaikról, jövőjükről. Ez az időpont szervezés alatt van.

Péterfi Dalma Flóra s.k.
Sportügyi referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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Esélyegyenlőségi referens beszámoló
2017.október 25.-december 6.

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2017. 11. 14.

Személy(ek)
a

Esélyegyenlőségi ülés

Cseppkő

2017. 12.04.

karok

esélyegyenlőségi

referensei

Gyermekotthon-

Mikulás délután

Czakó

Sándor-

TáTK,

esélyegyenlőségi referens és
én

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Hétfőnként

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Beszámoló
2017.

október

18-án

megrendezésre

került

az

első

LMBTQ-s

előadás

a

Társadalomtudományi karon. Első előadónk Milanovich Dominika volt, aki első
körben az alapfogalmakkal ismertette a közönséget, majd egy interaktív beszélgetés
során próbáltunk választ találni arra, hogy az ELTE hogyan lehetne LMBTQ barát
egyetem. Őt követte Németh Ádám, aki az ELTE PPK-n végzett pszichológiát és
ebben a szakmában is dolgozik. Ő arról beszélt, hogy mit jelent melegnek lenni és mit
jelent leszbikusnak lenni. November közepén elindult a karácsonyi gyűjtésünk. A
Cseppkő Gyermekotthon részére gyűjtünk. Nekik játékokat és édességeket
adományozunk és ezzel párhuzamosan pedig a hajléktalan embereknek meleg
ruhákat, kabátot, könyveket valamint tartós élelmiszert szánunk. 2017. december 4.én egy előzetes meghívás után részt vettem a Cseppkő Gyermekotthonban
megrendezett Mikulás délutánra. A bentlakó gyerekek egy 1 órás műsorral
kedveskedtek a közönségnek. Az ünnepség után egy állófogadáson vettem részt,
ahol Dr. Herczeg Krisztián, Igazgató Úrral egyeztettünk arról, hogy hogyan fogjuk
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elszállítani az adományokat az otthonnak. Az adománygyűjtés december 12-én
lezárul és ezt követően, együtt a kari esélyegyenlőségi referensekkel fogjuk nekik
személyesen elszállítani az adományokat.

Farkas Fanni s.k.
Esélyegyenlőségi referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE HÖK Informatikai Referens beszámolója
2017. október 25. – december 6.

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. 11.07.

PPK nyomtató javítás

PPK HÖK, Vitovszki Marcell

2017. 11. 14.

TÓK felmérés

TÓK HÖK, Vitovszki Marcell

2017. 11. 17-19.

HÖOK

2017. 11.22.

AJK felmérés

AJK HÖK, Vitovszki Marcelk

2017. 12. 1-3.

KOLHÖK

KOLHÖK, Vitovszki Marcell

2017. 12. 05.

TÓK IT raktárazás

TÓK HÖK, Vitovszki Marcell

Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként

Esemény
Kabinetülés

Személy(ek)
EHÖK

ELTE HÖK Informatikai referens
Az utolsó Küldöttgyűlés követően Horváth Luca TTK HÖK elnök kérésére további
sürgető e-maileket küldtünk ki Boronkay Takáts Rékával, a levelező lista kezelőjével
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az

Informatikai

Igazgatóságnak

(IIG),

hogy

generáljak

új

jelszót

a

lista

adminisztrációjához.
Ezt követően Október 26-án 18:56-kor Baranyai Melinda PPK HÖK elnök keresett
meg emailben, alias módosítási kéréssel amelye még aznap megtörtént, valamint
elkezdődött

az

egyeztetés,

az

irodájukban

található

nyomtató

javításának

időpontjáról. Október 29-én 0:34-kor tájékoztató levelet küldtem ki az általam „aliaskezelt” HÖK-ök elnökeinek, hogy abban az időpontban milyen emailcímekkel és
hozzátartozó aliasokkal rendelkeznek. Ez a rendbetétel az AJK-t, BGGyK-t, PPK-t,
TÓK-t, TáTK-t érintette. Ezen karokhoz tartozó aliasok a válaszoktól függően
kerültek módosításra néhány napon belül. Baranyai Melinda Október 31-én 10:17
perckor keresett meg a levelező rendszer képcsatolási problémájával amit még ez
este sikerült orvosolni. Eközben Kutas Viktóriának EHÖK irodavezetőnek IPtelefonjához

tartozó

mellékénén

hajtottunk

végre

módosításokat

kérésének

megfelelően Kerekes János IIG-s szakember segítségével November 3-án 13:03-tól. A
módosítások még aznap életbeléptek.
Még ezen a napon 15:58-kor Szabó Tamás AJK HÖK elnök megkereset alias
módosítási kéréssel. November 7-én sikerült eljutnom a PPK HÖK irodába, hogy
elhárítsam a nyomtatómeghibásodást és a fent álló panaszokat. A nyomtató
rendbetétele után találkoztam elődömmel Nemes Balázzsal, akitől sok szakmai
tanácsot kaptam.
November 12-én több hozzánk tartozó emailcímen is adathalász email jelent meg,
amely a Magyar Telekom nevében próbált bankkártya adatokat gyűjteni. November
13-án 9:27-kor felkerestem az említett céget és bejelentettem náluk, hogy mit
tapasztaltunk. A Telekom köszönetét fejezte ki az általam nyújtott információkért és
biztosítottak róla, hogy megteszik a kellő intézkedéseket. November 14-én 11:41-kor
előzetes egyeztetést követően kilátogattam a Kiss János altábornagy u. 40 szám alá a
ELTE Tanító- és Óvóképző Kar HÖK irodájába teljeskörű informatikai felmérést
végezni. Mint kiderült a karon nem teljes mértékben az IIG által támogatott
vezetéknélküli hálózat van, ezért minősége erősen kifogásolható, de Ferencz Olivér
kari Elnök tájékoztatott a tervezetben lévő fejlesztésekről.
Ezen kívül az irodához tartozó informatikai eszközök megvizsgálva, néhánynak
tudtam optimalizálni a sebességét és teljesítményét és elhárítottam 16:36-kor egy
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színhibás kijelző rendellenességét. Ugyan ezen a napon Parcsami Attila Miklós TáTK
HÖK elnök emailben keresett meg, hogy frissítésre kerüljön az EHÖK honlapján
szereplő Kari Elnökök listája. November 16-án keresett meg Szabó Tamás az AJK
HÖK-höz tartozó, szinte teljes Alias lista módosításával.
November 17-én Egervári György keresett meg telefonon 11:42-kor email küldési
problémával. Sajnos nem tartózkodtam gép közelében egész hétvégén ezért
telefonon vettem fel a kapcsolatot az IIG operátoraival és jeleztem nekik a problémát
amit elkezdtek még aznap kivizsgálni. Ezek közben az IIG sikeresen kigenerálta az új
jelszót a levelező listához és végrehajtottuk a módosítások rajta.
November 22-én az AJK HÖK irodába látogattam ki előzetes egyeztetést követően,
ahol egy hibás PC-t állítottam helyre, valamint a nem megfelelően üzemelő nyomtató
hibáit szüntettem meg az ott lévő eszközökön. November 22-én 20:02-kor Menyhárt
Barbara keresett meg alias módosítási kéréssel, amelyet sajnos csak másnap reggel
tudtam végrehajtani. Ugyan ezen a napon megosztásra került egy általam készített
útmutató PDF első része, amely a Levelezőlisták használatát hivatott bemutatni.
November 25-én Szombaton 20:35-kor Szövérffy Margit keresett meg a Jurátus
honlap frissítési és felügyeleti problémáival, amelyről

27-én hétfőn sikerült

egyeztetnünk. Még 27-én Szabó Tamás keresett meg Alias módosítási kéréssel,
valamint egy új AJKHÖK-höz tartozó email cím igénnyel, amelynek folyamtát még
aznap elindítottam az IIG felé továbbá kérvényeztem tőlük, hogy az ELTE Központi
Telefonkönyvében frissítsék az EHÖK-köz tartozó listát. November 29-én az IIG
operátorai jelezték számomra, hogy elkészült az AJK új emailcíme. December 1-én
22:00kor Badinszky Áron Tanulmányi Alelnök sikeresen továbbította számomra a
Neptun klienssel kapcsolatos listát, amely aktualizálása jelenleg is zajlik. December 1
és 3 között részt vettem a KOLHÖK által rendezett vezetőképzőn, ahol Varholik
Máté

KOLHÖK

informatikai

referenssel

sikerült

szakmai

beszélgetést

lebonyolítanunk. December 4-én hétfőn Egervári György esetét lezártuk az IIG-vel,
miután a kollega úr jelezte felénk, hogy elhárult a probléma.
Ugyan ezen a napon Murai László EHÖK Elnök, Baranyai Melinda PPKHÖK Elnök
valamint Parcsami Atilla TáTKHÖK Elnök keresett még meg Alias módosítási
kérelemmel. December 5-én előzetes egyeztetés követően Borbély Lívia TÓKHÖK
Irodavezető által használt személyi számítógép adat állományát mentettem le,
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valamint telepítettem újra, valamint besegítettem a TÓKHÖK informatikai
állományának átmozgatásában és felbecsülésében.
Vitovszki Marcell s.k.
Informatikai Referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Elnöki referens beszámolója
2017. október 25. – december 6.

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

hétfőnként

Kabinetülés

szerdánként

ELTE HÖK elnökségi ülés

Az

elnökségi

és

ELTE HÖK Kabinet

kabinetüléseken,

az

ELTE

HÖK

elnökségének

tagjai

illetve

a

Küldöttgyűlésen

jegyzőkönyvvezetőként általában részt vettem. Sajnos több alkalommal előfordult,
hogy nem tudtam jelen lenni, hiányosságaimat pótoltam.

Kovács Viktória s.k.
Elnöki referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

