
  

  

 

ELTE HALLGATÓI 

ÖNKORMÁNYZAT 

BESZÁMOLÓ 
2017. december 14.-2018. január 28. 

ÚJ HORIZONTOK NYÍLNAK 

BIZALOM FELELŐSSÉG 

NYITOTTSÁG 

 

Murai László – Boronkay Takáts Réka – Blankó Miklós-

Czinege András Traumberger Zsófia – Dunka Sarolta 

Noémi – Badinszky Áron -Bartók Bálint – Eszterhai 

Marcell – Egervári György- Farkas Fanni – Kanti Eszter 

– Kovács Viki – Berta András – Farkas Fanni – Vitovszki 

Marcell 

      

 



 

 

1 

 

Elnök beszámolója 

2017. december 14. – 2018. január 29. 
 

Rektori pályázatok 

 A rektori kulturális és sport pályázatokat december közepén kiírtuk. 

Sajnos a sport pályázaton nem tudtuk végrehajtani az eltervezett 

módosításokat, így a régi rendszert kellett alkalmaznunk. A pályázatok 

elbírálásban nyújtott segítséget mélységesen szeretném megköszönni 

Eszterhai Marcinak és Bartók Bálintnak! Átlagos számú pályázat érkezett 

be, a kijelölt keretösszeget (pályázatonként 11 millió forint) tartani 

tudtuk. 

EFOTT 

Az elmúlt időszak legtöbb teendője az 2018-as EFOTT Fesztivállal 

kapcsolatos teendők egyeztetése. Sor került több vezetői meetingre, 

felállt az ELTE HÖK elnökségéből álló management, a divíziók 

megkezdték a munkát. Nagyon izgalmas lesz az elkövetkezendő félév! 

Jegesest 2018 

Az ESZK javaslatára 2018-ban felelevenítjük a Jegesest intézményét. 

Kindelmann Balázsnak, Tóth Tibor Józsefnek (Szolgáltató Kft.) és a 

szervező csapatnak köszönöm a munkáját. Egy nagyon színvonalas 

összegyetemi rendezvény van kialakulóban, melyre egyébként rég nem 

volt példa. 

Tavaszi rendezvényspecifikációk 

A részönkormányzatok segítségével sikerült elkészítenem a tavaszi 

félév rendezvénytervét, mely nagy segítséget jelent majd mind 
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magunknak, mind az ESZK és a beszerzés munkatársainak. A 

beszerzések tervezése megkezdődött. 

HKR, Lakhatási támogatás 

A téli ülésszakban szó esett a HKR módosításról is, melynek 

ösztöndíjas részét tárgyalta az elnökség. 2018 januárjában újra terítékre 

került a lakhatási támogatás felosztása, mely esetében az elnökség a 

KSZK költségvetési hiánya miatt kollégiumi fejlesztésekre 70%-ot 

szavazott meg. 

Egyetemi biztonság - kérdőív 

Az EHÖK Elnöksége által megszavazott egyetemi biztonsági kérdőív 

elkészítésében nyújtott segítségéért szeretném hálámat kifejezni 

Eszterhai és Vitovszki Marcinak. Az Unipoll kérdőív terveink szerint a jövő 

héten startol. 

Educatio Kiállítás 2018 

Lezajlott az év legnagyobb rekrutációs rendezvénye, az Educatio 

Kiállítás. Minden egyes lelkes kollégának köszönöm kitartását és 

felkészültségét.  

BRSZ – HÖOK Választmány 

2018. január 26-án tartotta a Budapesti Regionális Szövetség az éves 

tisztújító közgyűlését. A régió alelnökének, és a HÖOK Választmány 

rendes tagjának Horváth Mihályt, póttagjának Menyhárt Barbarát 

választotta. Gratulálok nektek, és sok sikert a munkátokhoz! 

 

Köszönöm, hogy végigolvastad a beszámolóm! 
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                                                                        Murai László s.k. 

                  Elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 Elnökhelyettes beszámolója 

2017. december 14-2018.január 29. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. január 3. EFOTT megbeszélés 
Murai László, Czinege 

András 

2018. január 10. EFOTT megbeszélés 

EFOTT menedzsment, ELTE 

„menedzsment”, EHÖK 

„menedzsment” 

2018. január 11. Félév zárás EHÖK Kabinet 

2018. január 20. Educatio kiállítás  

2018. január 21. EFOTT megbeszélés EHÖK „menedzsment” 

 

Rendszeres ülések 

  

Időpont Esemény Személy(ek) 

hétfőnként EHÖK kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

szerdánként Elnökségi ülés 
ELTE HÖK elnökség,ELTE HÖK 

kabinet 

 

A január viszonylag eseménytelenebb volt. A hónapban több időt szenteltem 

a kabinet tagokra és mindenkivel négyszemközt beszélgettem az elmúlt félév 

pozitív, illetve negatív dolgairól, ebből okulva, bizonyos dolgokon a jövőben 

szeretnénk javítani/ változtatni. 

 

Ezentúl az idő nagyobbik részét az EFOTT-ra való készülés tette ki. Január 

legelején elkezdtük Lackóval és Andrissal megcsinálni az EHÖK menedzsment 

által használt táblázatot, amelyet próbáltunk a lehető leginkább hasznos 
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tartalmakkal feltölteni. Ezt az EFOTT szervezőivel való találkozás követte, ahol 

fixáltuk a feladatokat.   

 

Neszvecskó Anna lemondása után, Blankó Miklós megbízott főszerkesztőnek 

segítettem a beilleszkedésben, illetve a munkafolyamatokba való 

bekapcsolódásba. 

 

Továbbá a hónapban is el láttam elnökhelyettesi feladataimat, igyekeztem a 

lehető legtöbb helyzetben segíteni Lackónak és a kabinet többi tagjának. 

Lehetőségem nyílt egy megbeszélés alkalmával a Jegesest szervezésébe is 

bepillantani és segíteni a folyamatot. 

 

A tavaszi szemeszterben Badinszky Áron alelnök Úrral tervezünk egy utazást 

Szombathelyre, első sorban a tanulmányi ügyek kapcsán. Áron szeretne egy 

részletesebb tájékoztatót tartani és ehhez kérte a segítségemet. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

 

 

                       Boronkay Takáts Réka s.k. 

                                Elnökhelyettes 

                    ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 

Gazdasági alelnök beszámolója 

 

2017. december 13. – 2018. január 29. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 
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2018. január 3. EFOTT megbeszélés 
Murai László, Boronkay 

Takáts Réka 

2018. január 10. EFOTT megbeszélés 

EFOTT menedzsment, ELTE 

„menedzsment”, EHÖK 

„menedzsment” 

2018. január 18. Educatio kiállítás  

2018. január 20. Educatio kiállítás  

2018. január 24. 
EFOTT programos 

megbeszélés 

Kreszadló Dóra, Szabó 

Tamás, Murai László, Berta 

András 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. december 14. 18:00 kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017.december 12. 18:00 
 ELTE HÖK gazdasági 

bizottság ülés 

ELTE HÖK gazdasági 

bizottság 

(2018. február 1. 19:00) 
(ELTE HÖK gazdasági 

bizottság ülés) 

(ELTE HÖK gazdasági 

bizottság) 

Iskolaszövetkezet 

Januárban leadtam aláírásra újabb 3 hónapra a szerződésünket az 

iskolaszövetkezettel, ami alapján a hallgatókat a pénzügy ki tudja fizetni. Az 

előző szerződés szeptember 1-től december 31-ig élt. Az új szerződésben 6 

millió forint a három havi keret, itt bőven hagytam tartalékot, ugyanis az előző 

hónapban kicsit szűkre szabtam.   

Pénzügyek 

December közepén Kutas Viki és a pénzügyön dolgozó kolléganő, 

Salamon-Molnár Marietta segítségével leépítettük az összes maradványt, amit 

az előző évből görgettünk magunkkal, illetve a lekötött, de nem elköltött 

összegeket is felszabadítottuk, ami a 2018-as évben fogja képezni a 

maradványt. Ennek köszönhetően a 2017-es gazdasági évet a korábbiaknál 

rendezettebben  tudtuk lezárni. Ezután már nem is tudtunk költeni, mert az 

SAP az év végi zárás miatt  nem volt elérhető. Januárban pedig az előbb 

említett 2017-es összegek folyamatos átvezetése miatt még nincs tiszta 

képünk arról, hogy egész pontosan mennyi pénzünk maradt a tranzakciók 
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után. Viki már elkezdte intézni a funkcióterületek megnyitását, így a 

küldöttgyűlésre valószínűleg tudok már pontos számot mondani. 

Fontos változás lesz 2018-ban, hogy visszavezetésre kerültek az SAP-ban az 

alkódok, így az EHÖK-nek megmarad a T0400-as kódja, de emellett jól 

elkülönítetten láthatjuk majd a különböző részönkormányzatok költéseit az 

SAP-ben. Ez több szempontból jó hír, mert nem csak a közösen vezetett 

költéses táblázatból lehetnek sejtéseink arról, hogy mennyi pénze van egy-

egy részönkormányzatnak, hanem az SAP-ban is látható lesz az eddigi „egy 

nagy zseb” helyett. Más szempontból viszont rossz hír, mert az utóbbi 

időszakban egyre inkább bevetté váló projekt alapú költések, projekt alapú 

gazdálkodásunktól vissza kell térnünk a szigorú, forrásallokált gazdálkodásra. 

Az a tervem, hogy a gazdasági bizottsággal a költségvetés kidolgozásában a 

forrásallokációs modell segítsége mellett megpróbáljuk megtartani a 

viszonylagos szabadságot, amit eddig is élvezhettünk. 

A költségvetésről még nincs semmi hír, de amint látunk már valami 

konkrétumot, értesítem a tisztelt küldöttgyűlést. 

Az előző beszámolómból a beszámolási időszakból való kifutás miatt a 

költségvetési igényünk elkészítése, amit már az előző küldöttgyűlésen 

jeleztem. A decemberi hónapot gyakorlatilag ez tette ki, ugyanis az 

iskolaszövetkezeti költések korábbi rendezetlensége miatt pluszmunkát 

jelentett az utánajárás. Azonban miután ezzel végeztem, egy átlátható, 

részönkormányzatra, tevékenységi körre, kifizetett összegre szűrhető mátrixot 

dolgoztam ki, ami a következő években is alapul szolgálhat. Ehhez hozzá kell 

tenni azt is, hogy a gazdasági bizottsággal egységesítettük a tevékenységi 

köröket, ezzel is elősegítve a statisztikák készítését és a költségvetési tervezést. 

(Ugyanis meg lehet állapítani, hogy nagyságrendileg mennyit költött egy-egy 

részönkormányzat egy tevékenységi kör kifizetésére. (Pl.: rendezvényszervezés: 

x millió ft, irodavezetők bére: y millió ft.) A Gazdasági Bizottság tagjai elküldték 

saját részönkormányzatuk költségvetési igényét (nevezzük inkább 

költségvetési álomnak). Ez a jelenlegi költségvetésünk több mint dupláját 

jelenti, amiből világosan látszik, hogy az igényekből le kell faragni, hogy reális 

képet kapjunk. 
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Egyebek 

A nyomdai közbeszerzést ismét a Pátria nyomda nyerte, a nyomdai 

beszerzés az eddig megismert módon folyik majd. 

Az EFOTT fesztivál házigazdája idén az ELTE lesz, hallgatói oldalról 

közvetlenül Murai Lackó alatt fogok dolgozni Rékával együtt. Már elindultak a 

megbeszélések, ez látható az eseménynaptárban. 

 

Meg szeretném köszönni a gazdasági Bizottság egész féléves munkáját, 

abszolút az elvárásaimon felül teljesítettünk. 

 

 

                         Czinege András s.k. 

                         Gazdasági alelnök 

                  ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

ELTE HÖK Tanulmányi alelnök beszámolója 

2017. december 14. – 2018.január 29. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személyek 

December 15. HJB ülés  

December 18.  Központi Etikai Bizottság ülése  

December 18.  Központi Etikai Bizottság ülése  

Január 16.  HJB ülés   

Január 18. Educatio Kiállítás   

Január 24.  EFOTT Programterv-egyeztetés Kreszadló Dóra, Szabó 

Tamás 

Február 1. Minőségfejlesztési Bizottság  

Február 2.  Oktatási és Képzési Tanács  

 

A vizsgaidőszak közeledtével egyre ritkultak érdekképviseleti feladataim, 

ezzel fordított arányban növekedtek tanulmányi kötelezettségeim. A hónap 

közepén egy rövid HJB üléssel búcsúztattuk az évet, szerencsére sem akkor, 
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sem a január 15-i ülésen nem volt sok a munka, ez inkább februárban, a 

tavaszi szoctám-időszak végezetével várható. December 18-án még részt 

vettem 2 etikai ügy tárgyalásán, majd elvonultam tanulni. 

 

A vizsgaidőszak alatt csupán egy, már említett jogorvoslati ülésen vettem 

részt, illetve a kabinet más tagjaival ellátogattam az Educatiora is. Januárban 

tudtam meg, hogy Kreszadló Dóri és Szabó Tamás mellett részt vehetek az 

EFOTT fesztiválon kihelyezett ELTE sátor programjának megtervezésében és 

kialakításában, ezzel kapcsolatban már el is kezdődtek az előkészítő 

egyeztetések. Január 25-én számomra is véget ért a vizsgaidőszak, így 

onnantól teljes kapacitással tudtam feladataimra koncentrálni. 

Az elmúlt időszak említést érdemlő a TTK Részönkormányzatától érkezett, ahol 

két Unipoll kérdőívet szerettek volna küldeni a hallgatóknak, kiváló oktató 

választás, illetve angol nyelvű biológia mesterképzés indítása céljából. 

Mindkét kérdőívet az igényeknek megfelelően elkészítettem és január végén 

– a Kartól való elhúzódó adatigénylést követően – sikeresen több mint 1000 

hallgató részére a Neptunban kitölthetővé tettem.  

Februárban, a vizsgaidőszak lezárultával újrakezdődtek az állandó 

bizottságok – HJB, MFB, OKT, OHÜB – munkái, így azokon ismét részt tudok 

venni.  

 

                                                                                           Badinszky Áron s.k. 

                                                                                           Tanulmányi Alelnök 

                                                                                   ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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ELTE HÖK Tudományos alelnök beszámolója 
                    2017. december 14. –2018.január 26 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. január 15.   Sportos Pályázatok Bírálata 
Bartók Bálint 

Murai László 

2018. január 15. 
Tudományos Pályázatok 

Bírálata 

Bartók Bálint 

Eszterhai Marcell 

Mayer Kata 

 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. január 17.  Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

 
Pályázatok 
 

Az EHÖK pályázatainak bírálása január közepén zajlott.  

 

Az Év Tudományos Rendezvénye 2018 pályázatra három, míg a Keltető – 

Középiskolásoknak szóló hallgatói programok támogatása pályázatra két 

pályázat érkezett be. A pályázatok megfeleltek a kritériumoknak, színvonaluk 

is támogatásra megfelelőnek bizonyult. 

A Rektori Kulturális pályázati felhívásra 26 pályázat érkezett be, egy 

pályázaton kívül mindegyiket támogatni tudtok, a bírálat időben lezajlott. 

 

A Rektori Sport pályázati kiírásra 30 pályázat érkezett be, egy pályázaton kívül 

mindegyiket támogatni tudtok, a bírálat időben lezajlott. 

Bizottsági ülés 

A félév első bizottsági ülését a szorgalmi időszak első hetében tartjuk majd. 

 

Konferenciák 

 

A konferencia-figyelő naprakész, a novemberben és decemberben rögzített 

anyagot megvágtam és feltöltöttem a Youtube felületére, az anyag ezen a 
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linken érhető el: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCrsDTVdIyU61HxqYkD4bRoQ 

 

Kérem az Elnököket, ha kiemelt jelentőségű konferenciát szerveznek a 

karokon, jelezzék azt felénk a tudományos referenseken keresztül legalább 

két héttel a program előtt, hogy biztosítani tudjuk a rögzítés feltételeit. 

. 

 

                                                                                            Bartók Bálint s.k. 

                                                                                        Tudományos alelnök 

                                                                                    ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 

Külügyi alelnök beszámolója 

2017.december 14.-2018.január 29. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. január 23.  
Egyeztetés: EHKB operatív 

bizottsági tag  

Murai László (ELTE HÖK 

elnök) és Csányi Márk (ESN 

ELTE elnök) 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. január 17. Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

2018. január 30. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Erasmus+ főpályázati időszak és Erasmus7 

Az Erasmus+ idei főpályázati időszak 2018. január 29 – 2018. február 23. 

között kerül kiírásra.   

A meghatározott hallgatói létszám elérése érdekében, az 

átszervezésen átesett Nemzetközi Irodával szoros együttműködésben, a 

https://www.youtube.com/channel/UCrsDTVdIyU61HxqYkD4bRoQ
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Hallgatói Önkormányzat az ELTE Kancellárjával és az ELTE Nemzetközi 

ügyekért felelős rektorhelyettesével fokozott figyelmet fog fordítani a 

soron következő 31. pályázati időszakra. A fokozott fellépés okai között 

számos tényező szerepel, amelyek között kettőt tartok kiemelnedőnek: 

az évek óta stagnáló hallgatói létszámokat, valamint az ösztöndíj 

keretösszegének kihasználatlanságát. 

A pályázati promotálása a vizsgaidőszak utolsó hetében veszi 

kezdetét és a szorgalmi időszak kezdetével kiegészül a félévente 

megrendezésre kerülő, Hallgatói Önkormányzatunk által koordinált 

rendezvénysorozattal, az Erasmus7-tel. Az Erasmus7 a tervezetteknek 

megfelelően 2018. február 12 és 23. között fogja segíteni a hallgatók 

irányába megvalósuló, megfelelő és hiteles tájékoztatás 

megvalósulását, illetve kiegészül az évek alatt megszokott pályázat 

benyújtását elősegítő workshopokkal (pl.: motivációslevél író tréning, CV 

tréning, interkulturális tréning stb.).  

Az Erasmus7 szervezésével kapcsolatos alapvető 

feltételek/hatáskörök tisztázására és feladatok elosztására a 2018. 

január 30-i Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottsági ülésén 

fogunk sort keríteni, meghívott vendégként Szontágh Anikó Intézményi 

Erasmus+ koordinátorral. 

 

Egyebek 

Az Erasmus+ kiegészítő támogatás pályázati időszaka az EHSZÖB 

levélszavazásának lezárulta után a szemeszter elején kerül kiírásra. A 

pályázat jelenleg véleményezési időszak keretében az EHSZÖB számára 

kiküldésre került Eszterhai Marcell, szociális alelnök által. 

A decemberi EHKB ügyrendi módosításnak megfelelően 

megkezdtük a régi, valamint az újonnan kialakított tisztségre történő 
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pályázati kiírások előkészítését. A jelentkezőktől a szokásos módon 

önéletrajzot, valamint motivációs levelet várunk magyar és angol 

nyelven a munkakör betöltésének megfelelően. A megfelelő minőségű 

pályázatokat benyújtó hallgatókat az EHKB rendes bizottsági ülésének 

keretében szóbeli meghallgatást követően választjuk meg operatív 

bizottsági tagnak. A pályázatok kiírását és annak feltételeinek 

meghatározását illetően Murai László és Csányi Márk volt segítségemre.  

 

 

                   Dunka Sarolta Noémi s.k. 

                           Külügyi alelnök 

               ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

Szociális alelnök beszámolója 

2017. december 14. – 2018.január 29. 

EHÖK Szociális és Ösztöndíjbizottság 

 Az EHÖK SZÖB a pályázati kiírás előtt átnézte és véleményezte a 

pályázati kiírásokat, amelyben módosítások történtek.  

 A módosításokat a pályázatok, támogatások résznél kívánom 

kifejteni. 

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság 

 2018. január 1-én levélszavazást rendeltem el a rendszeres 

szociális támogatás, a rendkívüli szociális támogatás, az alaptámogatás 

és a közéleti ösztöndíj pályázati kiírásáról. A levélszavazás sikerrel zárult. 

2018. január 22-én véleményezésre küldtem a terv szerint 

februárban induló Erasmus+ kiegészítő támogatást és a tudományos 

pályázatok elbírált anyagait.  
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 2018. január 24-én levélszavazást írtam ki az Erasmus+ kiegészítő 

támogatás pályázati kiírásáról és a tudományos pályázatok elbírált 

anyagairól.  

  

Pályázatok, támogatások 

 A rendszeres szociális támogatás pályázati kiírásához Tanulmányi 

és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztálytól a 2017/2018 első félévében 

javaslatot kaptunk a pályázati kiírás pontosítására, egyértelműsítésére. 

A tanácsot megfogadva a pályázati kiírás I. Jogosultak köre részét 

egyértelműsítettük, ennek a tagolása eddig félreértésre adhatott okot. 

A formai változtatáson kívül, kisebb tartalmi egyértelműsítéseket 

végeztünk a pályázaton.  

 A rendszeres szociális támogatás és azon belül is a külföldi 

igazolásminták kapcsán felvettem Gődér Viviennel a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetemi Hallgatói Képviselet szociális és 

juttatási referensével a kapcsolatot. Az igazolásminták felhasználását 

engedélyezte, ezúton is köszönet! A minták az EHÖK oldalára kerültek 

fel. A nem magyarországi lakóhellyel rendelkezők pályázást úgy 

gondolom, hogy ezzel jelentősen elősegítettük.  

 A pályázatban a Tartós betegségek igazolásánál a betegség 

igazolásához BNO kód szükséges, ehhez pedig egy törvényi rendeletet 

használunk. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar 

elnökével felvettem a kapcsolatot, mivel náluk egy orvosok által 

kidolgozott dokumentum szerint zajlik ez a folyamat. Sajnos a 

dokumentumot nem kaptuk meg, viszont ettől függetlenül a 

továbbiakban is fontosnak látnám, hogy a rendeletet és a DE ÁOK által 

kidolgozott dokumentumot – amennyiben megkapnánk – összevessük 

és a kettőből egy átfedő dokumentumot kialakítsunk.  
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 Ezeken kívül apró módosítások, egyértelműsítések történtek a 

kiírásban és a kérvényfelületen.  

 Az alaptámogatásban és a rendkívüli szociális támogatásban 

apróbb változtatások történtek.  

 A közéleti ösztöndíj pályázati kiírásában rögzítettük, hogy a 

pályázat egyéni, így a csoportos pályázatok esetén szükséges a 

csoportos tevékenységben részt vevő hallgatók mindegyikének 

benyújtania pályázati kérvényt. 

Kérvénysablonok elkészítését megkértem a TR irodától.  

Rendszeres szociális támogatások bírálása 

Az előző félév szociális támogatás időszakából tanulva felkértem 

egy már bírált és szociális támogatások szempontjából tapasztalt bírálót 

segítő feladatok ellátására. A pontosabb munkavégzés szempontjából 

látom ezt fontosnak, és azért látnám szükségesnek, mivel minden 

szociális elnöknek a saját embereit kell koordinálnia és a karra 

beérkezett pályázatokat bírálnia, emellett nem fér bele, más, bizonyos 

értelemben plusz feladat. Az időszak van, hogy generál olyan 

feladatokat, amit egyedül nem vagy nehezen és pontatlanul lehet 

elkészíteni. Erről előzetesen egyeztettem a SZÖB-bel, akik támogatták az 

ötletet. A február-márciusra szóló feladatra Martina Fannit (BTK HÖK) 

kértem fel.  

A bírálóknak ebben a félévben is tartok felkészítést február 1-én és 

2-án az EHÖK iroda tárgyalójában.  
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Hallgatói jogosultságok 

Különböző hallgatói jogosultságokkal kapcsolatban érkeznek be 

hozzám megkeresések.  

                                                                                               Eszterhai Marcell s.k. 

                          szociális alelnök 

                                                                              ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

Kommunikációs alelnök beszámolója 

2017. december 14. – 2018.január 29. 

Az elmúlt hónap egyik legmeghatározóbb feladatköre a pályázatok kiírása 

volt, mind a honlapon, mind az egyéb kommunikációs csatornákon. Így 

december közepén kikerült a Hallgatói kulturális és szakmai pályázat, illetve a 

Rektori Sportpályázat. Január 5-én felkerültek a honlapra a tavaszi félév 

pályázati kiírásai, mindemellett már igazolás minták dokumentumai is 

megtalálhatók. A honlapon kívül ezt cikk formájában is megosztottam a 

Facebookon és Instagram oldalon, hogy a hallgatók mindenképp 

értesüljenek a kiírásról. 

A kabinettagok megkeresésére igyekeztem, gyorsan válaszolni és segíteni a 

munkájukat. 

Az Educatio kapcsán, segítettem Báli Bernadett munkáját a humán erőforrás 

toborzásában. Emellett hirdettem a nyereményjátékot és közzétettem, annak 

erdeményét is. Ezt követően Murai Lászlóval közösen vettük fel a kapcsolatot 

a nyertesekkel és egyeztettük a nyereményük átvételének módját. 

Ezek mellett folyamatos beérkező aktualitásokkal igyekeztem frissen tartani a 

kommunikációs csatornákat. 
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            Traumberger Zsófi s.k.  

          Kommunikációs alelnök 

      ELTE Hallgatói Önkormányzat 

Szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolója 

2017. december 14. – 2018.január 29.                                                                          

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. december 6. 
Városi Diákönkormányzat 

ülése 
Horváth Zsolt 

2017. december 8. ELTE SEK Nyílt nap  

2017. december 11. HÖK Karácsony 
ELTE HÖK szombathelyi 

ügyekért felelős bizottság 

2017. december 12. Kollégiumi megbeszélés 
Horváth Rudolf, Czupy 

Gusztáv, Nagy Antal 

2018. január 24. ELTE SEK Nyílt nap  

 

Rendszeres ülések 

  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. december 11. 
ELTE HÖK szombathelyi 

ügyekért felelős bizottsága 

ELTE HÖK szombathelyi 

ügyekért felelős bizottsága; 

2018. január 24. 
ELTE HÖK szombathelyi 

ügyekért felelős bizottsága 

ELTE HÖK szombathelyi 

ügyekért felelős bizottsága; 

 

December 6-án részt vettem a Városi Diákönkormányzat évzáró ülésén, ahol 

szó esett egy esetleges szorosabb együttműködés lehetőségről. Folytatódott a 

már novemberben megkezdett roadshow Sopron, Ajka és Zalaegerszeg 

középiskoláiban, illetve pályaorientációs napjain. Tovább folytattuk az 

egyeztetést az Eötvös Kiadóval annak érdekében, hogy Szombathelyen is 

megjelenjenek az ELTE ajándéktárgyak. Az elmúlt időszakban 3 alkalommal 

találkoztam Dr. Németh István Rektorhelyettes Úrral, ahol többek között szó 

esett a Duális Gépészmérnők képzésről szóló HKR-t kiegészítő 7. mellékletről, 
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valamint a középiskolai tanárképzés bővüléséről is. Megtartásra kerültek nyílt 

napjaink, melyeken a szombathelyi bizottság szervesen kivette részét leendő 

hallgatók tájékoztatásában.Lehetőséget kaptunk a szombathelyi középiskolák 

szalagavatóin való megjelenésre és az azt követő bulikra is, ahol a HÖK tagjai 

mellett több hallgató is segédkezett. 

Egyeztettünk Eszterhai Marcell ELTE HÖK szociális alelnökkel a Neptunból 

hiányzó a kollégiumi férőhelyekkel kapcsolatban. Ezután felvettem a 

kapcsolatot Nagy Antal kollégiumi ügyintézővel, akitől kértem, hogy az ügyet 

mielőbb rendezzék annak érdekében, hogy a rendszeres szociális ösztöndíjak 

pontszámításánál ne okozzon gondot.  

   

  
 

                                                                               Egervári György s.k. 

                                                               szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

         ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

Tanárképzési referens beszámolója 

2017. december 14. – 2018.január 29. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. december 11. 

Tanárképzési és Tanár-

továbbképzési Tanács 

ülése 

 

2017. január 18. Educatio kiállítás  

 

Rendszeres ülések 

  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017.12.04. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 
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A vizsgaidőszakra való tekintettel a Tanárképzési Bizottsággal frissítettük a 

tanárszakos hallgatóknak szóló vizsgakisokost a Tanárképző Központ 

bevonásával, amelyet ki is küldtem az érintett hallgatóknak. A Tanárképző 

Központ jelezte, hogy szükségük lenne hallgatói segítségre az Educatio 

kiállításon, amelyre szerencsére sikeresen összegyűjöttük a megfelelő számú 

segítőt. Magam is részt vettem az Educatio kiállításon január 18-án, 

csütörtökön, ahol a tanárképzés iránt érdeklődő hallgatókat tájékoztattam a 

lehetőségekről. Másik protokollárisabb esemény, ahova hallgatói 

humánerőforrásra volt szükség, a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj oklevélátadó 

ünnepség volt, ahová szintén sikerült megfelelő segítő kezet találni. Emellett 

az elmúlt időszakban időszerűvé vált a Tanárképző Központ Egyeztető Testület 

hallgatói delegáltságainak megújítása, amelyet sikerült az érintett HÖK 

elnökökkel egyeztetve megoldani. Az ELTE HÖK Elnöksége Fábián Fannit (PPK) 

és Kindelmann Balázst (IK-TTK képviseletében) delegálta újonnan.  

Hallgatói megkeresés érkezett a tanárszakos hallgatók szakdolgozati 

témabejelentés határidejével kapcsolatban. Kértem a Tanárképző Központ 

illetékeseit, hogy küldjenek ki egy tájékoztató Neptun-üzenetet az érintett 

hallgatók számára, mert a kérdéses információ sok hallgatóhoz nem jutott el. 

Érkezett megkeresés egy potenciális ELTE-s hallgatótól, aki az iránt 

érdeklődött, hogy milyen végzettséggel lehet angol szakos rövidciklusú 

tanárképzére jelentkezni. Mivel ez viszonylag újkeletű képzési forma, némi 

egyeztetést követően tudtam tájékoztatni az illetőt. Ami a korábban 

megkezdett projekteket illeti, az korábbi beszámolóimban említett 

tanárszakosoknak készülő kérdőív összeállítása folyamatban van. Ebben a 

munkában mind a Tanárképző Központ, mind a Minőségügyi Iroda támogató 

partnerünk lesz. Ennek ellenére a vizsgaidőszakra való tekintettel nem sikerült 

egy, valamennyi érintett számára megfelelő időpontot találni a személyes 

egyeztetésre. Az összefüggő egyéni tanítási gyakorlat külföldi lehetőségeiről 

egy egyeztetés szervezése van éppen napirenden, amire eddig hasonló 

okokból szintén nem tudott még sor kerülni.  
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                Kanti Eszter s.k. 

      ELTE tanárképzési referens 

   ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

ELTE Press mb. főszerkesztő beszámolója 

2018. január 1. –2018.január 29. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. január 2. 

e-mail-fiókok átvétele, 

informatikai feladatok 

megbeszélése 

Vitovszki Marcell 

2018. január 4. 
főszerkesztői munkakör 

átvétele 

Bandinszky Áron, Kutas 

Viktória 

2018. január 4. 
megbeszélés a kreatív 

munkatárssal 

ELTE Online kreatív 

munkatárs 

2018. január 4. 

közéleti ösztöndíjak és 

gazdasági ügyek 

megbeszélése 

Czinege András, Eszterhai 

Marcell 

2018. január 7. 

az Egyetemi Anyanyelvi 

Napok sajtófeladatainak 

szervezése 

Kugler Nóra 

2018. január 11. kiemelt ügyek átbeszélése Boronkay-Takács Réka 

2018. január 16. 
egyeztetés a hallgatói 

ügyek rektori biztosával 
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. január 11., 22. 
ELTE Online –szerkesztőségi 

ülése 

főszerkesztő-helyettes, 

rovatvezetők, fotós 

koordinátor 
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ELTE Press 

Az ELTE Press főszerkesztői feladatait január 1-jétől vettem át Neszvecskó 

Annától. Felvettem a kapcsolatot az összes kari lap főszerkesztőjével, 

mindenkit kértem, hogy számoljon be, hogyan működik a lapjuk, milyen 

gondjaik vannak. Így megismertem az ELTE hallgatói sajtóinak jelenlegi 

helyzetét. A nem online megjelenésű lapok vezetői a nyomdai kiadás 

anyagi nehézségeiről számoltak be.  

Február elejére időzítettünk egy szerkesztőségi ülést (ELTE Press), 

amelyen minden főszerkesztő részt vesz – többek közt azért, hogy 

szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki egymással. A Pesti Bölcsész Újság 

főszerkesztői pozíciója jelenleg betöltetlen, a kiírt pályázatról röviden 

egyezettem Horváth Mihállyal, a BTK HÖK elnökével.  

Célul tűztem ki, hogy rendezzük meg az ELTE Press Akadémiát, amely 

2016 őszén egyszer már nagy sikert hozott. Ez folyamatos szervezési 

feladatokat jelentett: három előadót hívtam meg, a megnyitóra pedig 

a hallgatói ügyek rektori biztosát kértem fel. Az esemény 2018. március 

8-án az ELTE  BTK A épületében, a 47-es teremben lesz. Hamarosan 

elkészülnek a plakátok, és elkezdjük reklámozni. Fontosnak tartom, hogy 

a rendezvény nyitott legyen, és hogy bárki eljöhessen. 

 

ELTE Online 

Az ELTE Online az eddigiek szerint folytatta a munkát. Két személyi 

változás történt: Mayer Pétert kértem fel az eddigi főszerkesztő-

helyettesi feladataim ellátására, a közéletrovat vezetését pedig Sági 

Enikőnek adtam át. A kultúrarovatot továbbra is Seres Lili Hanna, a 

tudományt Tóth Borbála, a sportot pedig Dési Áron vezeti. A fotósok 

munkáját Poósz Patrik koordinálja – őt bíztam meg az ELTEvízió 
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projektvezetői feladataival is addig, amíg nincs erre külön 

munkatársunk. 

Ahogy minden félévben, most is kiírásra kerültek a betölthető pozíciók: 

jelenleg a tudomány- és a sportrovatba hirdettünk újságírói állást, 

sportfotósokat és -videósokat kerestünk meg, valamint pályázatot írtunk 

ki az ELTEvízió vezetésére is. Rajtuk kívül van egy jelentkező, aki 

gyakornokként fog dolgozni nálunk, valamint egy szeminárium 

munkájában is részt szeretnénk venni gyakorlati helyszínként. 

A fentebb említett ELTE Press Akadémia szervezését az ELTE Online 

szerkesztősége fogja végezni.  

Továbbá az ELTE Online elvállalta az Egyetemi Anyanyelvi Napok sajtós 

feladatainak (hírközlések, hirdetések, fotózás-videózás) teljes körű 

ellátását. 

 

  

                        Blankó Miklós s.k. 

           az ELTE Press mb. főszerkesztője 

                                                                        ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

Rendezvényekért felelős referens beszámoló 

2017. december 14.- 2018. Január 29. 

  

Eseménynaptár 

 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017.12.18 Jeges Est megbeszélés Murai László, Czinege 

András, Kindelmann Balázs, 

Bodnár László 

2018.01.10 Rekrutációs ülés Rekrutációs tagok 
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2018.01.24 EFOTT-challange, ELTE 

tehetségkutató megbeszélés 

Murai László, Czinege 

András, Kreszaldó Dóra, 

Szabó Tamás 

 

 

 

 Az előző beszámolási időszak óta az első fontos pont a Jeges Est első 

megbeszélése volt. December végével beindultak az előzetes munkálatok, 

elsősorban a szervezés és a kommunikáció terén. A szervező brigád tagjai 

mindent megtesznek azért, hogy a pár éve parkoló pályára állított, ám sikeres 

rendezvényt ebben az évben felújítsuk, és a régi fényébe visszaállítsuk. A 

december 18.-i találkozó óta folyamatos online-összeköttetésben állunk, ahol 

napi szinten osztjuk meg egymással az ötleteinket, akár a rendezvény 

promóciójával, akár a szükséges szervezési teendőkkel kapcsolatban.   

Január első hetén beszéltem Balatoni Ádámmal, a jól bevált, és ELTE-s 

körökben ismert és szeretett DJ-vel, készségesen vállalta a Műjégpályán való 

zene szolgáltatását. 

 Január hónap a felvételizők hónapja. Idén is megrendezésre került az 

Educatio kiállítás, amin Egyetemünk is kiállítóként részt vett. A január 10-i 

rekrutációs ülésen Báli Bernadettel – a Szolgáltató Központ munkatársával – 

egyeztetve megtudtuk a legfontosabb tudnivalókat. A kiállításra szükséges 

humán erőforrást az ELTE BTK Pakoló Bizottságával (Pakbiz) egyeztetve 

intéztem el.  Ők már a 0. napon, még az érdeklődők megérkezése előtt óriási 

logisztikai munkát végeztek, hiszen rengeteg kiadványt, illetve szóróanyagot 

pakoltak be a Hungexpo területén. 

 Egyetemünknek jó hír, hogy a 2018-as EFOTT-fesztivál házigazdája idén 

az ELTE lesz. Ebből kifolyólag megkezdtük a kreatív munkát az ELTE-s 

programokkal kapcsolatban. 

Felmerült az az ötlet, hogy a BTK-n sikeres Patina-tehetségkutató műsort, az 

egész Egyetemre kiterjesszük, minden egyetemi polgárnak lehetővé téve a 

zenés produkcióval való fellépést. A január 24.-i ülésen legfőképpen ennek a 

mikéntjéről esett szó, betervezve a tehetségkutató ütemezését, a technikai és 
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humán források beszerzését is. Több információval a Küldöttgyűlésen már 

biztosan rendelkezni fogok. 

 

 

                                                                                        Berta András s.k.  

                          Rendezvényekért felelős referens 

                                                                               ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

Esélyegyenlőségi referens beszámoló 

2017.december 14.-2018.január 29. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. december 13. 

Az összegyűlt adományok 

szétosztása a 

hajléktalanoknak és a 

Cseppkő 

Gyermekotthonnak 

Czakó Sándor, Séra Milán és 

jómagam 

2018. január 23. Esélyegyenlőségi ülés 
a karok esélyegyenlőségi 

referensei 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

Hétfőnként, 18:00 Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Esélyegyenlőségi referens beszámoló 

 

2017. december 13-án Séra Milán közreműködésével az ELTE karácsonyi 

adománygyűjtésén összegyűlt adományokat közösen szállítottuk ki azokba az 

alul járókba, ahol a legtöbb hajléktalan ember tartózkodik Budapest 

belvárosában. Rengeteg cipőt, kabátot, meleg pulcsit és takarókat 
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osztottunk szét közöttük. Nagyon örültek neki és látszott a szemükben, hogy 

mennyire hálásak érte. A hallgatók által összegyűjtött tartós élelmiszereket, 

gyerekjátékokat és könyveket a Cseppkő Gyermekotthonnak adományoztuk.  

2018. január 23-án megtartottuk az év első esélyegyenlőségi ülését. 

Folyamatosan szervezzük az ESÉLYTELEN című előadássorozat második 

előadását, melynek a témája A romák az oktatásban lesz.  Előreláthatólag 

február 21-én késő délután kerül majd megrendezésre. Célunk ezzel az 

előadással az, hogy a roma származású diákokat semmilyen 

megkülönböztetés ne érje az egyetem falai között és, hogy a témában 

érintett meghívott előadóink segítsenek egy olyan egyetemi közösséget 

létrehozni, amelyben mindenki egyenlő félként van tekintve. 

 

 

                                                                                            Farkas Fanni s.k. 

                                                                                   Esélyegyenlőségi referens 

                                                                                ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

ELTE HÖK Informatikai Referens beszámolója 
2017. december 14. – 2018. Január 29. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. január 10. BTK Nyomtató javítás BTK HÖK, Vitovszki Marcell 

2018. január 22. TáTK PC javítás TáTK HÖK, Vitovszki Marcell 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. december 9. Kabineti ülés EHÖK 
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2017.12.12-én 14:48-kor Horváth Mihály BTK HÖK elnök emailben keresett meg 

KGY levelező lista frissítéséi kérésével, amit még aznap sikerült végrehajtani. 

2017.12.13-án 15:21-kor Horváth Luca TTK HÖK elnök, majd 18:27-kor Menyhárt 

Barbara BGGyK HÖK elnök emailben keresett meg KGY levelező lista frissítéséi 

kérésével, amelyeket másnap sikerült végrehajtani. 2017.12.19-én 18:46-kor 

Baranyai Melinda előző PPK HÖK elnök keresett meg emailben, hogy 

sikeresen lezajlottak náluk a cserék és elküldte a szükséges aliaszmódosítási 

kéréseket. 2017.12.21-én 09:49 Kreszadló Dóra PPK HÖK elnök keresett meg 

emailben, hogy milyen további módosításokra lenne szükség, amit még az 

nap sikerült végrehajtani, valamint levelezőrendszeri kérdésekkel. 2018.01.01-

én a Blankó Miklós (ELTE Online főszerkesztő) által összeállított lista alapján 

módosításra kerültek az ELTE Online aliaszai valamint kérést adtunk le az IIG 

felé egy új emailcím igényt. 2018.01.06-án kiküldtem egy levelet a kari HÖK 

elnököknek, hogy szükségünk lenne egy olyan emailcímlistára, amely 

tartalmazza azokat az emailcímeket, amelyekre szeretnék, hogy értesíts 

menjen ki a KGY időpontjáról és tartalmazza a meghívót. A levlistán rengeteg 

olyan emailcím szerepel jelenleg, amely már nem aktuális ezért lenne 

szüksége az aktualizálás. Eddig ezt a kérést a PPK, BGGYK, BTK, TáTK 

teljesítette. 2018.01.09-én 15:53-kor Murai László EHÖK elnök jelezte, hogy 

Hálózati elérési probléma van a gépén. Valamint ezen a napon 13:34-kor 

Tetzel Barbara (BTK) keresett meg, olyan problémával, hogy jelenleg nem 

rendelkeznek kari informatikussal, és problémájuk lenne az egyik nyomtatóval. 

Másnap 2018.01.10-én Elhárítottam Murai László eszközének problémáját 

majd a BTK HÖK irodában található nyomtató problémáinak feltérképezését 

megkezdtem. A hibafeltárás alatt egy feltekeredett papírt eltávolítottam az 

eszközből, amely akadályozta a lapemelő mechanika mozgását, valamint 

lefojtotta a mozgató motor mozgását. A papír eltávolítása után a hiba 

elhárult, valamint megtakarítására kerültek a nyomtató főbb részei is, amelyek 

a későbbiekben további problémákat okozhattak volna. Még ugyanezen a 
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napon a Délutáni órákban (16:47-kor) Áldrofai Gergő KolHÖK elnök keresett 

meg, régi rádiótelefonjának adatait segítsek lementeni és üzembe helyezi új 

eszközét. 2018.01.15-én Murai László EHÖK elnök emailben keresett meg az 

Egyetemi biztonság -  kérdőív/felmérés témakörében.  Ennek a kérdőívnek az 

elsőváltozata szerkezetileg el is készült 2018.01.22-ére.2018.01.16-án Varholik 

Máté a KolHÖK informatikai megbízottjának kérésére a Kőrösi Csoma Sándor 

Kollégium Hálózati terepfelmérésén részt vettem, valamint segítettem az ekkor 

felvonult vállalkozónak eligazodni az épületek informatikai hálózatán. 

2018.01.22-én Parcsami Attilla TáTK HÖK elnök keresett meg olyan, 

problémával, hogy az egyik eszközük egyik napról a másik napra nem indult 

be. Sajnos a problémát nem tudtam még aznap helyben elhárítani, így az 

eszköz merevlemezét eltávolítva elszállítottam, majd megfelelő környezetben 

nekiállítom a hiba elhárításának. Az eszköz bootrekordjának helyreállítása 

után sikerült felállítani az operációsrendszert rajta. A következő napon 

2018.01.23-án visszaszállítottam a háttértárólót és beüzemeltem az eszközt, 

majd neki láttam az iroda nyomtatójának telepítésének.  

 

 

  

 

                                                                                       Vitovszki Marcell s.k. 

             Informatikai Referens 

       ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

Elnöki referens beszámolója 
2017. december 14. – 2018.január 29. 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. december 11. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 
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2017. december 20., 2018. 

január 17. 
ELTE HÖK elnökségi ülés 

az ELTE HÖK elnökségének 

tagjai 

 

Az elnökségi és kabinetüléseken, 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 

 


