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Elnök beszámolója 

2017. augusztus 1. - szeptember 25. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. augusztus 1. 
Ányos Fesztivál 

megbeszélés 
Nánay János, Tóth Tibor 

József, Gazdag Balázs 

2017. augusztus 2. Alumni megbeszélés Pataky Csilla 

2017. augusztus 8. 
Ányos Fesztivál 

megbeszélés 

Dr. Borhy László, Tóth 
Tibor József, Kóczán 

András 

2017. augusztus 23. 
BEAC-EHÖK szociális 

sportpályázat 
megbeszélés 

Simon Gábor, Ilyash 
György, Péterfi Flóra, 

Eszterhai Marcell 

2017. augusztus 23. HVG interjú Pozsgai Rebeka 

2017. augusztus 25. Új iroda megtekintése 
Székelyhidi László, Kontár 

Ákos, Kutas Viktória 

2017. augusztus 29. Költözés 
Czinege András, Badinszky 

Áron 

2017. szeptember 4. 
EHÖK pénzügyek, 
Iskolaszövetkezet 

megbeszélés 

Babos János, Nagy Gergely 
Gyula, Csordás Péter 

2017. szeptember 6. SEK tanévnyitó Badinszky Áron 

2017. szeptember 7. Tanári évnyitó Kanti Eszter 

2017. szeptember 7.  
Printbox Lágymányos 

meeting, átadás 
Dr. Kozsik Tamás, Babos 

János 

2017. szeptember 8. ELTE tanévnyitó Badinszky Áron 

2017. szeptember 8. 
Sonkoly Gábor MTA 

doktori védése 

Dr. Sonkoly Gábor, 
Badinszky Áron, Horváth 

Mihály, Seres Dániel 

2017. szeptember 11. 
EHÖK pénzügyek 

megbeszélés 
Babos János, Czinege 

András 

2017. szeptember 12. OKTIG megbeszélés 
Cseszregi Tamás, 
Badinszky Áron 

2017. szeptember 14. 
Ányos Fesztivál 

megbeszélés 

Nánay János, Tóth Tibor 
József, Teslár Ákos, Tumpek 

Anita 

2017. szeptember 18. ELTEFeszt megbeszélés 
Báli Bernadett, 

Traumberger Zsófia, 
Czinege András 



2017. szeptember 18. HÖOK KGY elszámolás Pausits Péter 

2017. szeptember 19. 
„Teach for Hungary” 
projekt megbeszélés 

Theresa Weippert (CEU) 

2017. szeptember 20. ELTE Inkluzív Sportnap 
Péterfi Flóra, Babos János, 

Ilyash György 

2017. szeptember 20. ELTE 5VÖS5 
Péterfi Flóra, Badinszky 
Áron, Kutas Viktória, 

Horváth Mihály 

2017. szeptember 21. 
Fővárosi Nagycirkusz 
program egyeztetés 

Nagy Sára 

2017. szeptember 22. HÖOK Külhoni program Veres Márton 

2017. szeptember 25. Közalkalmazotti Tanács Dr. Hunyadvári László 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 4., 18. EVÉ EVÉ 

2017. augusztus 7., 14., 
28., szeptember 11., 18.  

SZVÉ SZVÉ 

2017. augusztus 25. Felvételi Bizottság Felvételi Bizottság 

2017. augusztus 14., 
szeptember11., 
szeptember 18. 

Kabinetülés Kabinet 

2017. szeptember 13., 20. Elnökségi ülés Elnökség 

2017. szeptember 5. 
HÖOK Választmányi 

ülés 
HÖOK Választmány 

 

Nyári időszak 

Az átadás-átvétel Sujtó Attila elnök úrral rendben lezajlott. Rendkívül 

pörgős augusztuson vagyunk túl: az önkormányzati feladatok átvétele, a 

gólyatáborok szervezésének sűrűje, az adatigénylések, a költözés, a 

nagyon hamar felmerülő gazdasági hiányok, valamint a szemeszter eleji 

rendezvények mind-mind próbára tették az elnökség és a kabinet 

teljesítő- és tűrőképességét.  

 

A gólyatábori szezon nagyobb problémák nélkül lement, a HÖK-ös 

szervezők profi munkát végeztek. A kabinet nevében köszönjük a 

meghívásokat is, amikkel természetesen éltünk is: az EHÖK kabinet 



minden táborban tiszteletét tette. Hasznos volt a túra, hiszen ahhoz, hogy 

a jövőben még az ideieknél is jobb színvonalú és költséghatékonyabb 

táborokat szervezzünk fontos a helyszínen történő értékelés, ami szinte 

kivétel nélkül meg is történt, hiszen általában az táborok utolsó napjaira 

látogattunk el. Vegyes visszajelzések érkeztek a részönkormányzatok 

részéről a szervező céggel folytatott közös munkáról: egyesek kifejezetten 

elégedettek voltak az idei év szervezésével, míg a másik oldal leginkább 

a nehézkes kommunikációra és kapcsolatfelvételre panaszkodott. 

Október közepéig elkészítjük a közös anyagot a gólyatáborokról, 

melyben a számunkra releváns szempontok szerint vonjuk le a 2017-es év 

gólyatábori tanulságait. Egy biztos: szinte minden részönkormányzat 

számára drágább volt a gólyatábor, mint amilyenre számított a 

Küldöttgyűlések által elfogadott költségvetési tervek alapján, így az 

elkövetkezendő időszakban korrigálni kell az Önkormányzat 

költségvetését, és nem szabad hagyni, hogy a most keletkező hiányokat 

év végéig görgessük magunk előtt, mert az a tavalyihoz hasonló 

gazdasági nehézségeket eredményezne.  

 

A költözés még egy költözéshez mérten is apokaliptikusra sikeredett, így 

az igencsak megakasztotta a kialakulófélben lévő lendületünket is. 

Alapterületében majd kétharmaddal kisebb az új irodánk, rengeteg 

bútor és felbontatlan doboz hever még a szomszédos helyiségben. A XXI. 

századi ügyintézéshez nélkülözhetetlen internet és telefon kombinációra 

is jó három hetet kellett várnunk, mivel a kivitelezők nem éppen plug and 

play állapotban hagyták a hálózatot az IIG munkatársainak. A folyamat 

jelenleg körülbelül 75%-on áll, az eddigi munkájukat nagyon szeretném 

megköszönni Kutas Vikinek, Czinege Andrisnak, Badinszky Áronnak, 

Vitovszki Marcinak, valamint a BTK HÖK hősies Pakbiz alakulatának is, akik 

nélkül valószínűleg még mindig nem lenne használható állapotban a 

főhadiszállás. 



Adatigénylések 

Több adatigénylés és kérdés is érkezett az elmúlt időszakban az Átlátszó 

Oktatástól az Önkormányzatunkhoz. Még az előző ciklus végén kérték be 

az önkormányzat tisztségviselőit 2010-ig, mi ennek a kérésnek nem 

tudtunk eleget tenni, ezért az ÁO beperelte az egyetemet. Az portál 

tudomására jutott, hogy van egy nem hivatalos Google táblázatunk, 

amiben a különböző pozíciókat betöltő képviselők elérhetőségei vannak, 

így arra kértek minket, hogy abból állítsuk vissza a számukra szükséges 

információt. Ennek eleget is tettem, 2014 őszéig visszamenőleg 

továbbítottam a kért adatokat. A másik adatigénylés az ÁJK 

Szabadegyetem és a BTK Gólyatábor beszerzési eljárásának részleteire 

irányult. Mivel szinte minden szükséges információval a Kancellária 

rendelkezik, így a kérést átirányítottuk az egyetem felé. Érkezett egy 

kérdés is az önkormányzat felé, ami a diplomamásolatok díjára irányult. 

Ennek még nem sikerült teljes mértékben utánajárnom, de rajta vagyunk 

az ügyön. 

Pénzügyek 

Ha van probléma, amit az Önkormányzatunknak sürgősen meg kell 

oldania, azok a saját pénzügyeink, hiszen a tavasszal elénk gördülő 

akadályokat a mai napig nem sikerült átlépnünk. Hatalmas segítség 

ebben Czinege Andris és Kutas Viki munkája, akik az eddigi 

fejetlenségből megpróbálnak rendszert varázsolni. A félreértések és a 

konfliktusok legfőbb forrása az, hogy Önkormányzatunk az elmúlt 

időszakban nagyon kevés energiát fordított arra, hogy a saját magunk 

által létrehozott beszerzési „szabályrendszert” betartsa és betartassa, 

valamint a forrásallokációs modell gyengeségeiből származó kérdésekre 

választ adjon.  

Már a gólyatáborok után, szeptember hónapban eljutottunk arra a 

szintre, hogy egyes részönkormányzatok egyenlege a nullához közelít, 

más részönkormányzatok pedig (pl. az EHÖK) már negatív mérleggel 

büszkélkedhetnek. Ez annak tudható be, hogy a számukra tavasszal 

megszavazott költségvetési keretet az eddigi működéssel nem lehet 



fenntartani. Véleményem szerint egyik részönkormányzat sem költ vagy 

cselekszik felelőtlenül, pusztán arról van szó, hogy az egészséges 

(alap)működésünkhöz nincs elegendő forrásunk. Ennek több oka is van 

(SEK rendezetlen pénzügyi helyzete, az egyes beszerzések 

megdrágulása, a tavalyi évben lenullázott működési maradvány), 

melyeket utólag nehéz orvosolni, így az Önkormányzatunknak kézzel 

fogható, gyors, és viszonylag fájdalommentes megoldásként az EHÖK 

ISZTK maradványának átcsoportosításához kellett forduljon, melynek 

működési felhasználásáról az Elnökség fog dönteni ebben a 

szemeszterben. Ez a „gyorssegély” talán kihúzza Önkormányzatunkat a 

negatív természetű gazdasági spirálból, de általános megoldásként nem 

szolgálhat. 

Ányos Fesztivál 

A rendezvény sajnos nem az ideális forgatókönyv szerint került 

megrendezésre, ezzel valószínűleg mindannyian tisztában vagyunk. 

Rengeteg tanulsággal szolgálhat a jövőre nézve az egyetem és a 

hallgatói vezetés számára is ez a három nap. A folyamatok kiértékelése 

folyamatosan tart, észrevételeink megfelelő kommunikációjában pedig 

nagy segítségemre van az EHÖK Elnöksége, ahol a kollektív 

tapasztalatok összegyűjtése megtörténik, melyeket a szervezők és az 

egyetemvezetés irányába az értékelő beszélgetésen továbbítani fogok. 

 

(Ezt a pár sort megfogalmazhattam volna sokkal cifrábban is, csak tudom, hogy semmi 

értelme.) 

  

Köszönöm szépen, hogy végigolvastad a beszámolómat! 

 

 

Murai László 

elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 



Elnökhelyettes beszámolója 

2017. augusztus 1. - szeptember 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. június 6-10. EHÖK vezetőképző 

EHÖK régi és 

megválasztott kabinat, 

tisztségviselők 

2017. augusztus 30. BTK Gólyatábor 

Murai László, Badinszky 

Áron,Czinege András, 

Bartók Bálint  

2017. augusztus 31. PPK Gólyatábor 

Murai László, Badinszky 

Áron, Czinege András, 

Bartók Bálint, Baranyai 

Melinda 

2017. szeptember 9. Tanári Napok 

Murai László, Badinszky 

Áron, Neszvecskó 

Anna, Kutas Viktória, 

Kanti Eszter, Horváth 

Luca 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 11. 

18. 
Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Nyári időszak 

Mandátumom megkezdése előtt került megrendezésre az ELTE HÖK 

vezetőképző, aminek idén Orosháza adott otthont. A feladatom az volt, 

hogy a program első másfél napjában a szombathelyi szekciót 

vezessem. Az idő nagyrésze abból állt, hogy összegyűjtöttük azokat a 

problémákat amelyekkel ők szembesültek, eddigi tisztségviselői időszakuk 



alatt és igyekeztünk rá megoldást, megoldásokat találni. Vendégünk volt 

ezenkívül Kiss Edina a HÖOK Mentorprogram vezetője, aki előadást 

tartott nekünk a HÖOK-ról, a Mentorprogramról és arról, hogy hogyan 

lehetünk jó tisztségviselők. A programidő második felét már Egervári 

György, Szombathelyi ügyekért felelős alelnök tartotta, jómagom pedig 

az elnöki szekción vettem részt. 

 

. Augusztus 30-án a BTK Gólyatáborában voltam, majd következő napon 

a PPK Gólyatáborát látogattuk meg. Ezek után szeptember 9-én a Tanári 

Napokat néztük meg, ami az év utolsó gólyatábora volt. Ezúton is 

szeretném megköszönni a meghívást. 

 

UPK 

Ahogy a pályázatomban is ígértem, két részből fog állni az Utánpótlás 

Képzés. Bízom benne, hogy a Küldöttgyűlésig már az elnökség összes 

tagja megkapta az írásos dokumentumot. Ennek tartalmáról a 

beszámolómban nem írnék részletesen, ha esetleg valakinek valamivel 

hiányérzete lenne, vagy szeretné ha bent lenne a dokumentumban az 

kérem jelezze nekem.  

A másik része a személyes találkozó. Ezt a folyamatot októberben 

szeretném elkezdeni, amikor is az elnökökkel egyeztetve leadják majd 

nekem az érintettek elérhetőségeit és velük egyeztetve sor kerül majd az 

UPK-s meetingekre. 

 

Az Alapszabályban leírt feladatimat ellátom, igyekszem koordinálni a 

kabinet munkáját, illetve emellett adminisztrációs feladatokat látok el. 

 

  

Boronkay Takáts Réka 

elnökhelyettes 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 



 

Tanulmányi alelnök beszámolója 

augusztus 1.-szeptember 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. augusztus 1-3.  Átadás – Átvétel  Szalma Edina 

2017. augusztus 25. 
I. ÁJK Szabadegyetem   

Balatongyörök 

Murai Lackó, Czinege 

András 

Neszvecskó Anna, 

Dunka Saci 

2017. augusztus 29-30. 
BTK Gólyatábor 

Zánka 

Murai Lackó, Czinege 

András 

Neszvecskó Anna, 

Boronkay Takáts Réka  

2017. augusztus 31- 

szeptember 1. 

PPK Gólyatábor 

Szolnok 

Murai Lackó, Czinege 

András 

Bartók Bálint, Boronkay 

Takáts Réka  

2017. szeptember 2. 
TÓK GT 

Bodajk 

Murai Lackó, Czinege 

András 

Neszvecskó Anna, 

Eszterhai Marcell   

2017. szeptember 3.  
TÁTK Gólyatábor 

Szolnok 

Murai Lackó, Czinege 

András 

Neszvecskó Anna, 

Boronkay Takáts Réka  

2017. szeptember 5.  
SEK Gólyahét 

Szombathely  
Czinege András  

2017. szeptember 6. 
SEK Tanévnyitó 

Szombathely 
Murai Lackó 



2017. szeptember 8. 
ELTE Tanévnyitó 

Budapest 
Murai Lackó 

2017. szeptember 9. 
Tanári Napok  

Szolnok  

Murai Lackó, Czinege 

András 

Neszvecskó Anna, 

Boronkay Takáts Réka  

 

Ülések 

Időpont Ülés neve 

szeptember 7. Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 

szeptember 11., 18. EHÖK Kabinetülés 

szeptember 12. Tanulmányi Osztály vezetői ülés 

szeptember 13. EHÖK Elnökségi ülés 

szeptember 15. Oktatási és Képzési Tanács 

 

Augusztus  

A hónap az átadás átvétel, a költözés és a gólyatáborok jegyében telt.  

Augusztus 1-én Szalma Edinával átnéztük a folyamatban lévő ügyeket, 

tisztáztuk milyen ügyekbe kezdett bele, melyek befejezése már az én 

feladatom lesz. Vitovszki Marci segítségével beállítottuk a 

hozzáférésemet a tanulmanyi@ehok.elte.hu címhez, így már napra kész 

tudok lenni minden, a szakterületemet érintő ügyben, melyeket 

elektronikus formában juttatnak el hozzám, magyarul látom a 

levelezésemet.  

Augusztus első felében két, a tanulmányi területhez nem szorosan 

kapcsolódó feladatot is kaptam. Elsőként Egervári Gyuri  keresett meg 

azzal, hogy szeretnék a SEK-en megrendezésre kerülő Gólyahét 

házirendjét összehangolni az ELTE szabályaival, és segítségemet kérte 

ennek megvalósításában. Rövidesen el is készült az új házirend, melynek 

tartalma most már teljes mértékben eleget tesz az e tárgyban hozott 

mailto:tanulmanyi@ehok.elte.hu


rektori-kancellári utasításban, és a szenátusi határozatban állított 

követelményeknek.  

Szintén az EHÖK segítségét kérte Kindelmann Balázs, aki azzal fordult 

hozzánk, hogy szövegezzünk meg egy együttműködési megállapodást 

az Informatikai Kar, az IK HÖK illetve a Kar alapítványa között. A 

megállapodás céljaként azt tűzte ki, hogy így az előbb említett három 

szerv esetleges jövőbeni együttműködése kikezdhetetlen lesz, azaz a 

médiában nem fognak megjelenni „mutyizik az IK HÖK”, és hasonló 

tartalmú cikkek. E feladat megvalósításával Lackó engem bízott meg, 

határidejéül pedig szeptember 30-át jelöltük ki, így bízom benne, hogy a 

következő beszámolómban már a sikeres kivitelezésről írhatok.  

A hónap közepétől kezdetét vette a gólyatábori szezon, mely során az 

EHÖK GT látogató roadshowra indult. Én először augusztus 25-én vettem 

részt az ÁJK I. Szabadegyetemén, majd ezt követően egészen 

szeptember 9-ig úton voltunk, és az ország különböző pontjain látogattuk 

meg a táborokat – lásd a fenti táblázatban -.   

 

Szeptember 

A tenévkezdés hónapja sosem telik el eseménytelenül, ez idén sem volt 

másképp. Már augusztus végén beütött a krach, amikor szakaszosan 

majdnem a teljes egyetemen leállt a beiratkozás, majd az IIG rendszer 

hibájától rémültek meg a beiratkozni kívánók, amikor a rendszer „önnek 

lejárt a jogviszonya az intézménnyel” hibaüzenettel fogadta 

bejelentkezni próbálókat. A hibákat szerencsére gyorsan sikerült 

kijavítani, így akadálytalanul vehette kezdetét a tárgyfelvétel.  

Szeptember 3-4 táján azonban ismét fokozatosan omlott össze a 

tanulmányi rendszer. Először az IK-ról jelezték, hogy bizonyos hallgatóknak 

eltűntek a megérdemelt extra rangsorpontjai, majd az ÁJK-n zavarodott 

össze teljesen a rendszer, minek következtében a hallgatók a Neptunban 

nem a valóságnak megfelelő rangsorban elfoglalt helyüket látták, 

hanem egy attól eltérő nagyobb számot. A problémákat azonnal 

jeleztem az Oktatási Igazgatóságnak, az Igazgató úr pedig a 



legmagasabb prioritással küldte az SDA-nak a hibajelentést, melynek 

köszönhetően másnapra – kevesebb mint 10 óra alatt (!) – helyreállt a 

rendszer működése. Szeptember 7-én az ÁJK-n ismét kidőlt a Neptun a 

rangsoros jelentkezés utolsó óráiban, ez a probléma azonban kizárólag a 

jogi kart érintette, a többi karon fennakadás nélkül zárult a tárgyfelvétel. 

 

A szeptember első hetén történtek miatt Lackóval közösen ültünk le 

tárgyalni Cseszregi Tamással szeptember 9-én. Az Igazgató úrnak 

felvázoltam a történteket, ezután a következő információkat tudtuk meg 

tőle. 

1.) A beiratkozás és a tárgyfelvétel alatt történtek a Neptun júniusi 

verziófrissítésének következményei, melyekről eddig azért nem 

tudtak, mivel nem tudták élesben – értsd terhelés alatt – tesztelni. 

Végleges kijavításukon már dolgoznak, de az biztos, hogy nem az 

Egyetemen van a hiba oka, a mi apparátusunk és szakemberi 

gárdánk felkészült. 

2.) Az ÁJK-n a rangsoros jelentkezési időszak vége előtti utolsó 

órákban a leállást az okozta, hogy a rendszer rangsorkezelő része 

nem arra lett tervezve, hogy egyszerre több ezer hallgató 

módosítson rajta órákat stb., ezen a problémán akkor sem lehetne 

segíteni, ha extra szervereket vonnánk be a terhelés optimálisabb 

elosztása végett. 

 

A beszélgetésen pozitív eredmény is született, mivel a szóba került a 

Neptun fejlesztése, amihez itt szükséges egy kis előzményt is mellékelnem. 

Még augusztusban tárgyaltam a HÖOK e területért felelős vezetésével, 

akik azt javasolták, hogy ne egyben, hanem ún.: modulonként 

próbáljunk fejlesztést eszközölni az Egyetem vezetésénél. A korszerűsítés 

ilyen formája sokkal  

 

költségkímélőbb, egyszerűbb és más egyetemekkel közösen is lehet az 

SDA-hoz fordulni, ami további kedvezményeket eredményezhet. Az ilyen 



egyedileg fejleszthető modulok egyike a bankkártyás fizetés is, mely 

azonnali befizetést tenne lehetővé a Neptun-gyűjtőszámlára, így a Q-tér 

kikerülésével megspórolva a több napos átfutási időt a hallgatók 

számára, ezzel gyorsabbá és kényelmesebbé téve a rendszer 

használatát. Felvetettem az Igazgató úrnak a modul bevezetését, mire ő 

kérdés nélkül azt mondta, próbáljuk meg. Remélem, hogy a bankkártyás 

befizetés bevezetése ennél nagyobb akadályba nem fog ütközni a 

jövőben sem. 

Az Oktatási Igazgatóség részéről bíztató koncepció van az OHV 

eredmények nyilvánossá tételével kapcsolatban is, ám ez egyenlőre 

olyannyira tervezési szakaszban áll, hogy még korai lenne bármiről 

beszámolnom vele kapcsolatban. Annyit azonban így is mondhatok, 

hogy minden támogatásunkról és segítségünkről biztosítottuk az Igazgató 

urat a projekttel kapcsolatban.  

 

Szeptember 12-én részt vettem a TO vezetői értekezleten, melynek fő 

témája az egységes, Neptunban benyújtható kérvények kidolgozása, a 

már elkészült tervek véleményezése volt. Az Oktatási Igazgatóság kiemelt 

projektje a kérvények uniformizálása, mivel ahány kar, annyi típus és 

forma létezik ugyanannak az ügytípusnak az elintézésére, ugyanez 

elmondható a beadási határidőkre is. Az e diverzitásból fakadó 

problémát csak fokozta, hogy az ELTE Savaria Egyetemi Központ 

hallgatói eddig teljesen más határidők szerint intézték ügyeiket, így 

számukra – kivételesen és utoljára - póthatáridőt tűztek kérvényeik 

leadására. A kérvények egységesítésének folyamata várhatóan jövő 

februárra fogja elérni első komolyabb eredményeit, amikorra is az egész 

intézményben egységes formában, ugyanolyan határidőkkel, Neptunon 

keresztül lehet majd intézni az minden ügyet. 

 Az értekezleten szóba került egy, egész éven átnyúló projekt is, melynek 

célja a – szintén jelentős, akár 2-3-szoros eltérésekkel rendelkező – kari 

térítési díjak mértékének egyetemi szintű összehangolása. Ez a feladat 

jóval nagyobb és komplexebb munkát igényel, hiszen érzékenyen 



érintheti a karok költségvetését, így eredménye legkorábban az év 

végén várható. 

Jómagam része vagyok mind a kérvényes, mind a térítési díjas 

munkacsoportnak, így az eredményekről első kézből fogok írni 

beszámolóimban. 

 

A szeptember 15-i OKT viszonylag békésen telt. A Tanács megszavazott 

több tantervmódosítást, illetve számos, TTK-s szakokat érintő specializáció 

neve is megújult, példának okáért az időjárás előrejelző időjárás-

előrejelzőre módosult, ami úgy vélem mindenki számára indokolt 

változás.  Ezt követően röviden tárgyaltunk néhány SEK-en indult szak és 

felsőoktatási szakképzés Budapestre történő áthozásának lehetőségéről 

is. 

 

Jelen beszámolómban még nem tudtam írni a Tanulmányi Bizottság 

üléséről, ám erre is sor fog kerülni szeptember 22-én, mivel ez volt az első, 

mindenki számára megfelelő időpont Az ülésen történteket, s a 

beszámolómban leírtakat örömmel egészítem ki szóban a 

Küldöttgyűlésen. 

 

 

Badinszky Áron     

Tanulmányi Alelnök  

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



 

Szociális alelnök beszámolója 

2017. augusztus 1. - szeptember 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. augusztus 5. 
Egyeztetés a jövőbeni 

munkáról 

Emmert Margit, Bencze 

Norbert 

2017. augusztus 23. BEAC megbeszélés 

Péterfi Flóra, Simon 

Gábor, Murai László, 

Ilyash György 

2017. szeptember 5. Bírálói felkészítés Kari bírálók 

2017. szeptember 14. 

Oktatási Igazgatóság 

által tartott felkészítés 

az utalási listákkal 

kapcsolatban 

Oktatási Igazgatóság 

Kari szociális elnökök 

2017. szeptember 15.  

Egyeztetés a KolHÖK 

közéleti ösztöndíj-

kifizetésekről 

Áldorfai Gergő 

 

Rendszeres ülések 

  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. augusztus 14. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. szeptember 11. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. szeptember 18. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság 

A 2017-os ELTE HÖK vezetőképzőn a Szociális és ösztöndíjas szekciójában 

vettem részt, aminek feladatait Bencze Norberttel készítettük elő. A 



munkában előkészítettük a rendszeres szociális támogatást, rendkívüli 

szociális támogatást, alaptámogatást és egy új művészeti ösztöndíjat. 

 2017. augusztus 20. és 25. között az EHSZÖB levélszavazást tartott az 

Erasmus+ kiegészítő támogatásról, amelyet a Külügyi Bizottság készített 

elő és dolgozott ki. A levélszavazás érvényes és eredményes volt.  

 

Pályázatok, támogatások 

A pályázati kiírások után, amely folyamatot még Bencze Norbert, volt 

szociális alelnök indított el, felkerestem a Tanulmányi és Hallgatói 

Ügykezelő Rendszer Főosztályt és kértem a rendszeres szociális 

támogatás, a rendkívüli szociális támogatás, az alaptámogatás, a 

közéleti ösztöndíj és a rendszeres művészeti ösztöndíj kérvénysablonainak 

elkészítését, amelyek előkészítéseit elküldtem nekik. 

A rendszeres szociális támogatás esetében a kérvénysablonban több új 

dolgot kértem kiegészítésképpen, amelyek a hibák csökkentését, a 

bírálók munkavégzésének könnyebbítését szolgálták.  

A rendszeres művészeti ösztöndíj esetében egy teljesen új kérvénysablon 

elkészítését kértem.  

2017. szeptember 5-én bírálói felkészítést tartottam a kari 

tisztségviselőknek a rendszeres szociális támogatás bírálásáról.  

A kari szociális elnökökkel folyamatos kapcsolatban állok. 

A pályázatokhoz hozzárendeltem a véleményezőket a Neptun kliens 

rendszerén keresztül.  

A Budapesti Egyetemi Atlétikai Club egy új pályázattal állt elő, amely 

nem EHSZÖB-ös pályázat, de a pályázat átnézésében, technikai 

megvalósításában veszek részt. A pályázat keretében a hallgatók 

rendszeres szabadidős sportolásának szociális alapú támogatásra 

pályázhatnak.  

2017. szeptember 6-án reggel elindult a rendszeres szociális támogatás 

és az alaptámogatás leadása. Az első nap már problémák vetődtek fel 

a Neptun rendszerével kapcsolatban, a felmerülő problémák megoldása 



érdekében szinte folyamatos kapcsolatban állok a Tanulmányi és 

Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztállyal.  

A problémák miatt, amelyek megnehezítették a pályázóknak, hogy 

kérvényeiket leadják, meghosszabbítottuk a leadási határidőt egy 

nappal a következő szervezeti egységeken: Állam- és Jogtudományi Kar, 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Bölcsészettudományi Kar, Tanító- 

és Óvóképző Kar, Társadalomtudományi Kar, Savaria Egyetemi Központ, 

a hosszabbításról levélszavazást rendeltem el, amely érvényes és 

eredményes volt. 

Az EHÖK SZÖB és az EHSZÖB ülések időpontjairól egyeztettem az 

érintettekkel.  

Ösztöndíj kifizetési lista 

2017. szeptember 14-én a kari szociális elnökökkel részt vettünk az 

Oktatási Igazgatóság által tartott felkészítő gyakorlaton, ahol az ösztöndíj 

kifizetési gyakorlatot vettük át.  

A KolHÖK elnökével és az ELTE Online megbízott főszerkesztőjével a 

közéleti kifizetési listákkal kapcsolatban.  

Hallgatói jogosultságok 

Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztálytól kikértem és 

áttekintettem a hallgatói jogosultságokkal rendelkező tisztségviselők 

listáját, amelyek a HÖK adminisztrátor, HÖK kérdőív szerkesztő, 

Kérvényszerkesztő szerepköröket jelentik.  

  

 

 A hallgatóktól beérkező kérdések száma irányomba nem nagy, 

nagyrészt környezettanulmány megkérésére vonatkoznak. 

 

Eszterhai Marcell 

szociális alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat  

 



Gazdasági alelnök beszámolója 

2017. augusztus 1- szeptember 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 11. ESZK megbeszélés 
Murai László, dr. Babos 

János, Czinege András 

 

Rendszeres ülések 
  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. augusztus 14., 

18:00 
kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. szeptember 7., 

18:00 

Gazdasági Bizottság 

ülés 
Gazdasági Bizottság 

2017. szeptember 11. 

18:00 
kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. szeptember 13. 

17:00 
Elnökségi ülés 

ELTE HÖK 

Elnökség+Kabinet 

2017. szeptember 14. 

18:00 

Gazdasági Bizottság 

ülés 
Gazdasági Bizottság 

2017. szeptember 18. 

18:00 
kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Első napok 

Augusztus első napjaiban, amikor leültem az asztalhoz, kicsit 

tanácstalanul néztem szét, aztán eszembe jutott, hogy neki kell állni 

megvalósítani a programomat. Ezért első lépésként elkezdtem kiépíteni 

azt a rendszert, ami a programomban szereplő nyomonkövethetőség 

alapja lett. A 2017-es gazdasági év minden költését felvezettem egy 

táblázatba, az iskolaszövetkezeti kifizetésekkel együtt. Így kezdetleges 

képet kaphattunk arról, hogy kinek mennyi pénze van. A következő lépés 

az volt, hogy a 2017-es kötelezettségvállalásokat is lekértem, amit 



ugyanúgy felvezettem a táblázatba, ez jelentősen megemelte a 

költségeket. Itt kezdett kirajzolódni, hogy sok részönkormányzat (az EHÖK-

kel egyetemben) gyakorlatilag minden pénzét elköltötte, és a kezdeti 

138 millió forintból az új költségvetés megszavazásáig (kb március-április) 

27 millió forint maradt, aminek még a gólyabáli szezont, vezetőképzőket, 

egyéb beszerzéseket is fedeznie kell. 

 

Első döbbenet 

 

Ekkor már tényleg csak az maradt hátra, amikor összesítettem az 

iskolaszövetkezeti költéseket, hozzáadtam a kötelezettségvállalásokat, 

végül kiegészítettem az eddigi költésekkel. A legfájóbb pont az volt, 

amikor rájöttem, hogy a forrásallokáció alapján az EHÖK KGy által 

elfogadott keretéhez képest az EHÖK 6 millió mínusszal rendelkezik. 

Egyből elkezdtem vizsgálgatnia számokat, és kiderült, hogy több, be 

nem tervezett költés volt 2017-ben, amely főleg a SEK májusi 

rendezvénye volt. Nagyjából ez meg is magyarázza a mínuszokat, de 

ahogy teltek-múltak a napok, egyre több és több költés lett lekönyvelve 

az SAP-ban. Ekkor már folyamatban volt a SEK egy újabb 

rendezvényének, a gólyaheteknek a beszerzési folyamata. Az 

árajánlatok be lettek kérve, a szponzori szerződések már alá lettek írva, 

így Murai Lackó aláírta a beszerzést, a legolcsóbb árajánlatot választva 

ki. Immár az EHÖK mínusz 11 milliónál jár, amely meglátásom szerint a 

meglehetősen drága vezetőképző és a reprezentációs termékek miatt 

van (, valamint az ezzel járó 42%-os reprezentációs adó és a SEK 

rendezvényei miatt).  

További nehézséget okoz, hogy a májusi szombathelyi HÖOK 

küldöttgyűlés EHÖK-ös részét még mindig nem sikerült elutalni, ugyanis a 

HÖOK által küldött támogatási szerződés az ELTE rendszerében eltűnt, 

Pausits Péterrel, a HÖOK gazdasági ügyekért felelős elnökségi tagjával 

egyeztetve utánajárunk az ügynek.  

 



Megoldási kísérletek 

 

A lehető leghamarabb bizottsági ülést hívtam össze, ahol tájékoztattam 

a Gazdasági Bizottságot a fent álló helyzetről, valamint egy elnökségi 

ülésen is tárgyaltuk a pénzügyeket. 

Cseszregi Tamás oktatási igazgatóval és Babos János központvezetővel 

az EHÖK ISZTK-maradványának HKR-módosítását tűztük ki célul a helyzet 

megoldására. 

A másik megoldási lehetőség, az elévült, meg nem valósult, vagy 

hibásan lekötött kötelezettségvállalások leépítése. Rengeteg régi 

maradék van elkönyvelve az SAP-ban, amiket összeadva jelentős 

összeget tudunk felszabadítani, a pontos összeget sajnos még nem 

tudom megállapítani. Kutas Vikivel folyamatosan építjük le ezeket a 

kötválakat. ez időbe fog telni, de remélem, hogy a munkának meg lesz 

az eredménye.  

 

Augusztusban a beszerzési osztály megkeresése érkezett be hozzánk. Azt 

kérték, hogy állítsunk össze egy beszerzési ütemtervet. Ez kapóra is jött, 

mert a költségvetési tárgyalásokhoz alapból is célunk volt egy hasonló 

dokumentum összeállítása. Az ütemterv igazolta előzetes 

elképzeléseimet és az eddigi tapasztalatot, miszerint vannak 

részönkormányzatok, amelyek a keretüknél jóval több dologra 

szeretnének költeni, valamint vannak, akik pedig maradvánnyal fognak 

zárni. 

 

Egyebek 

 

- A Gazdasági Bizottság módosította ügyrendjét, nem sokára 

olvashatjátok a honlapon az új ügyrendet. 

- Elküldtem az UPK-dokumentumot az elnökhelyettesnek 

- Az ELTEFeszt hallgatói programjának egyik szervezője vagyok, a 

helyszíni lebonyolításban fogok segédkezni. 



- Vendégként részt vettem az ÁJK szabadegyetemén, az IK, a BTK, a 

PPK és a TÓK gólyatáborában. 

- A kabinet 3 tagjának egyikeként vettem részt az EHÖK-iroda 

költözésében, én felügyeltem a Szerb utcából való kipakolást. 

 

Czinege András 

Gazdasági Alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



 

Külügyi alelnök beszámolója 

2017. augusztus 1. - szeptember 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. július 6-8. ELTE HÖK Vezetőképző 
ELTE HÖK Vezetőképző 

résztvevői 

2017. július 27.  HÖOK Külhoni Program 

Menyárd Barbara 

(BGGyK HÖK elnök), Kiss 

Brigitta (BGGyK HÖK 

esélyegyenlőségi 

referens), Veres Márton 

(HÖOK Külhoni 

Program) 

2017. július 27.  

UNICA Student 

Conference 

megbeszélés 

Pétsch András  

2017. augusztus 15.  
Erasmus+ pótpályázat 

kiírása 

Szontágh Anikó és Gaál 

Nóra 

2017. augusztus 17. 

UNICA Student 

Conference 

megbeszélés 

UNICA Student 

Conference résztvevők 

2017. augusztus 25-26. 
ELTE ÁJK 

Szabadegyetem 

Murai lászló, Czinege 

András, Badinszky Áron, 

Neszvecskó Anna 

2017. szeptember 15. Tanáris Erasmus+ Kanti Eszter 

2017, szeptember 15.  HÖOK Külhoni Program 

Baranyai Melinda (PPK 

HÖK elnök) és Veres 

Márton (HÖOK Külhoni 

Program) 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. augusztus 7.  EHKB ülés EHKB tagjai 

2017. szeptember 11. Kabinet ülés ELTE HÖK Kabinet 



2017. szeptember 13. Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

 

Erasmus+ pótpályázat és Erasmus7 rendezvénysorozat 

Az idei Erasmus+ pótpályázati időszak 2017. szeptember 4-vel vette 

kezdetét és előre láthatólag 2017. szeptember 28-ig lesz lehetősége a 

hallgatóknak papír alapon a pályázatok benyújtására a Kari Nemzetközi 

Irodákban.  

A pályázati időszak időtartamáról és a pályázat népszerűsítését szolgáló 

rendezvénysorozat lebonyolításáról 2017. augusztus 15-én folytattam 

megbeszélést Szontágh Anikó, Intézményi Erasmus+ koordinátorral és 

Gaál Nóra, Rektori Kabinet Nemzetközi Irodájának vezetőjével. A 

felállított ütemtervet a Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság 

egyetértésében és a kari Erasmus+ koordinátorok egyetértésével került 

kiírásra. 

A pályázati időszak a Hallgatói Önkormányzat Erasmus7 elnevezésű 

hagyományos roadshowján kívül, a Nemzetközi Iroda által szervezett, 

számos hasznos előadással tarkított, melyekről ütemezve igyekszünk 

értesíteni a hallgatókat, reménykedve, abban, hogy minél több 

érdeklődőt csábíthatunk el ezen rendezvényekre is. Az elmúlt egy év 

folyamán a rendezvénysorozat számos módosításon, javításon esett át a 

hallgatói igények minél teljesebb körű kielégítése érdekében. A Karokon 

a hagyományos tájékoztató előadások mellett, immáron egy Mobility 

Cafe elnevezést viselő beszélgetős eseményre is sor került, ahol 

korábban Erasmus+ programban részt vett hallgatók 

élménybeszámolóját hallgathatták meg az érdeklődőt. Egyetemünk 

nagyobb Campusain, pedig két tájékoztató előadás lebonyolítására is 

sor kerül.  

A pályázati időszak vége 2017. szeptember 28-ra esik, eddig kell a 

pályázóknak a szükséges dokumentumokat minden esetekben a kari 

Erasmus+ koordinátornál papír alapon leadni. Néhány Kar esetében a 

pályázati kiírás később vált elérhetővé, azonban ezekben az esetekben 



igyekeztünk nagyobb erőkkel a rendezvény és az ösztöndíjprogram 

promóciójára összpontosítani. 

 

UNICA Student Conference 

Az UNICA nemzetközi szervezetének az ELTE immáron több, mint 10 éve a 

tagja, azonban az aktív hálózatos kapcsolatokban való részvételünk az 

idei évben nyilvánulhat meg elődlegesen.  

Az UNICA keretében 2-3 évente megrendezésre kerülő konferenciának 

az idei évben Róma ad otthont, amely témája: Towards a student-

centred University. Egyetemünk és így Hallgatói Önkormányzatunk 7 év 

elteltével ismét képviselteti magát a rendezvényen, összesen öt Kar 

hallgatóin keresztül.  

A Konferenciára készülve a jelentkező hallgatók július folyamán az általuk 

választott témából szakmai anyagot készítettek el és 2017. szeptember 4-

én sor kerül a bemutatkozó videonk elkészítésére. Az ELTE csapatának 

áldozatos munkáját ezúton is szeretném megköszönni és remény szerint 

méltó képviseletét látjuk majd el szervezetünknek! 

A második esemény 2017 novemberében kerül megrendezésre az ELTE-n, 

amely a szervezet éves közgyűlésének a megtartását jelenti. 

 

Tanáris Erasmus 

Az osztatlan tanár szakos hallgatók nemzetközi szakmai gyakorlaton 

való részvételével kapcsolatos szervezések már az előző ciklus 

folyamán kezdetét vették. Azonban a probléma hátterének 

mélyebb feltárására és megoldási stratégia felvázolására elsőként 

a nyári Vezetőképzőn került sor egy külön, összevont szekció 

keretében. 

Az akkor felvázolt problémák és akadályok nyomán igyekeztünk 

Kanti Eszterrel megoldási javaslat kidolgozására, amely egy-két 

héten belül fog a Tanárképző Központ számára bemutatásra 

kerülni. 



Céljaink között elsődlegesen a lehetőség megteremtése szerepel, 

az azonnali elutasítással szemben, nem figyelmen kívül hagyva az 

ELTE követelményeit és az osztatlan tanárképzés jogszabályi 

hátterét. 

 

HÖOK Külhoni Program 

A HÖOK Külhoni Programjában való részvétel a Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar növendékei számára célegyenesre. A Kar 

már ismert és gyakorlott társadalmi érzékenyítés programját 

immáron a Vajdaságban is megismerhetik a külhoni magyar 

hallgatói szervezetek Szabadkán.  

A BGGyK esetében a részvétel szervezése már megkezdődött a 

tavalyi félév folyamén és az első közös megbeszélésre, még az 

előző kabinet ciklusa folyamén 2017. július 27-én került sor 

Menyhárd Barbara (BGGyK HÖK elnök), Kiss Brigitta (BGGyK 

esélyegyenlőségi referns), Veres Márton (HÖOK Külhoni Program) 

és jómagam részvételével. A Külhoni Program keretében a Kar 

motivált hallgatói és oktatói 2017. október 5-6. között utaznak majd 

Szabadkára, ezáltal elindítva az ELTE HÖK bekapcsolódását a 

HÖOK sikeres programjába. 

2017. szeptember 15-én egy másik Kar részvételi lehetőségeit is 

megvitattuk Baranyai Melindával (PPK HÖK elnök) és Veres 

Mártonnal, amely egyeztetésnek köszönhetően az őszi szemeszter 

folyamán a Pedagógiai és Pszichológiai Kar hallgatói is 

bekapcsolódhatnak a Programba. 

 

 

 



ELTE HÖK Erasmus+ kiegészítő támogatás és ELTE HÖK Kiutazási 

támogatás 

Az ELTE HÖK szociális kiegészítő támogatása a Vezetőképzőn eszközölt 

változásoknak megfelelően került kiírásra 2017. augusztus 25-én; a 

támogatás pályázati időszaka ennek megfelelően: 2017. szeptember 25. 

(:00 – 2017. szeptember 29., 23:59 között kel benyújtani. A hiánypótlás 

vége 2017. október 5., 23:59. 

A pályázat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottság 

általános támogatását élvezte a 2017. augusztus 7-én megtartott ülésen. 

Az ELTE HÖK kiutazási támogatás koncepciója, azonban akadályba 

ütközött, így amennyiben a támogatás megvalósítását céljaink között 

tartjuk a Hallgatói Követelményrendszer Módosításának eszközölése válik 

szükségessé. 

 

Egyebek 

A Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságának ügyrendje 

módosításokon esett át, amely elfogadására a soron következő 

Küldöttgyűlésen esedékes. A módosított ügyrendet a Bizottság és 

állandó meghívottjai is támogatták, amelyek főként az EHKB mellett 

működő Operatív Bizottság feladatainak átalakítását célozzák. 

  

Dunka Sarolta Noémi 

Külügyi alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



 

Kommunikációs alelnök beszámolója 

2017. augusztus 1. – szeptember 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. augusztus 24. 
Alumni Központ 

megbeszélés 

Pataky Csilla, Sánta 

Sára 

2017. szeptember 13.  Rekrutációs ülés Rekrutációs bizottság 

2017. szeptember 13. 
Kommunikációs biz. 

ülés 
 

2017. szeptember 18. 
ELTE Feszt 

megbeszélés 

Báli Bernadett, 

Czinege András, 

Murai László 

 

Rendszeres ülések 

  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 

11., 17. 
Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Kezeltem a Hallgatói Önkormányzat kommunikációs csatornáit, 

gondoskodtam azok folyamatos frissítéséről. A Kabinet tagok 

részéről, ha megkeresés érkezett, igyekeztem az általuk kért 

információt minél előbb megosztani és kihelyezni a kommunikációs 

felületekre. Közvetítettem a hallgatók számára fontos híreket, 

információkat. Folyamatosan tartottam a kapcsolatot a 

kommunikációs bizottság tagjaival és feléjük is közvetítettem az 

érkező információkat és igyekeztem segíteni a munkájukat. 



Neszvecskó Annával együttműködve hirdettünk pályázatot fotósok 

és videósok számára, ami sikeresen zárult, hiszen egy új és friss fotós 

csapatot sikerült toboroznunk, akikkel az eddigi rendezvényeken 

már tudtunk együtt dolgozni. 

Részt vettem egy megbeszélésen az Alumni Központ tagjaival, 

melynek során egy tervet hoztunk létre, amellyel az Egyetemen 

végzett hallgatók számára szóló programok népszerűsítését 

fellendíthetjük. 

A Rekrutációs bizottsági ülésen való részvételemmel, illetve több 

Kabinettaggal külön ötletelés és egyeztetés során aktívan részt 

veszek az idei ELTEFeszt megszervezésében. 

 

  

Traumberger Zsófia 

Kommunikációs alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



 

Tudományos alelnök beszámolója 

      2017. augusztus 1. – szeptember 18. 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 25. Bizottsági ülés  

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 11. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. szeptember 18. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Vezetőképző 

A nyári vezetőképző Tudományos szekcióján elsősorban azt szerettem 

volna megtudni, hogy a különböző karokon miben különbözik a 

hallgatók hozzáállása a tudományos élethez, milyen a részvételük a 

különböző tehetséggondozási formákban, azok mennyire ismertek. A 

beszámolóik alapján mindenképpen szükség lesz egy hallgatókat új, 

frisebb módon célzó kampányra, mely buzdítja őket a részvételre, így 

ötleteltünk arról is, milyen új módszerekkel tudjuk bevonni a hallgatókat, 

igyekeztünk az összes, csak az adott karra jellemző lehetőséget 

megismertetni egymással. Annak ellenére, hogy a szekció résztvevői 

elsősorban nem a tudományos ügyek hallgatói érdekképviseletével 

foglalkoznak a kari HÖK-ben, érdekes rálátást kaptunk a karokra jellemző 

nehézségekről és kihívásokról. 

Pályázatok 

Az EHÖK tudományos pályázatai október első hetében kerülnek majd 

kiírásra, komolyabb változtatást jelenleg úgy tűnik nem kell eszközölni, de 

ezügyben szeretnék még egyeztetni a kari referensekkel. 



Ülések  

Elkészítettem az EHÖK tudományos referenseinek Facebook csoportját, 

amint megvannak az idei referensek, össze tudok hívni egy ülést, ahol 

megbeszéljük az év terveit. Ha nem is teljes létszámmal, de a szeptember 

25-én, hétfőn, délután négy órakor találkozunk az első hivatalos 

ülésünkre az EHÖK irodában. 



 

Szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolója 

2017. augusztus 01. – szeptember 18. 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 4-

8. 
ELTE SEK Gólyahét  

2017. szeptember 6. ELTE SEK Tanévnyitó  

2017. szeptember 

13. 

Rektorhelyettesi 

értekezlet 
 

 

Rendszeres ülések 

  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 4. 

ELTE HÖK 

szombathelyi 

ügyekért felelős 

bizottsága 

ELTE HÖK 

szombathelyi 

ügyekért felelős 

bizottsága; 

 

2017. augusztus végétől folyamatos egyeztetési és szervezési 

feladatokat láttam el az ELTE SEK Gólyahéttel kapcsolatosan. 

Többek között egyeztettem Czupy Gusztáv üzemeltetési vezetővel 

és Tápai István üzemeltetési csoportvezetővel az udvar 

használatáról és feltételeiről.  

Szeptember elején több egyeztetést lefolytattam Németh Péter 

tanulmányi igazgatóval, az első és felsőbb évesek megfelelő 

tájékoztatása érdekében a kialakult, számunkra új tanulmányi 

rendről. 



A mai napon részt vettem azon az egyeztetésen amelyet Cseszregi 

Tamása oktatási igazgató tartott, a Szombathelyen kialakult 

tanulmányi ügyekkel kapcsolatban a centrum- és 

tanszékvezetőknek.  

    

Egervári György 

ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



 

 

Esélyegyenlőségi referens beszámoló 

2017.agusztus 1.-szeptember 17. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 11. EHÖK Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. szeptember 20. 
Esélyegyenlőségi 

gyűlés 

Karok 

esélyegyenlőségi 

referensei 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

Hétfőnként, 18:00 Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Esélyegyenlőségi referens beszámoló 

2017. augusztus közepén elkezdtem szervezni a négy előadásból 

álló programsorozatom első LMBTQ-s előadását. Első körben Alföldi 

Róbert művész urat kértem meg arra, hogy a rendezvényt tisztelje 

meg jelenlétével. Sajnos egyéb elfoglaltságaira hivatkozva 

visszamondta megjelenését. Ezután Hevesi Krisztina, 

szexuálpszichológussal vettem fel a kapcsolatot és kértem meg 

arra, hogy tartsa meg előadását. Örömmel vállalta. Pontos időpont 

még nincsen, de október első hetére tervezem megvalósítani az 

Társadalomtudományi karon. A második szintén LMBTQ-s előadás 

az Állam és Jogtudományi Karon lesz tartva, november végén.  

2017. 09.20-án lesz az első Esélyegyenlőségi gyűlésünk, ahol sajnos 

kevés kar tudja magát képviseltetni. Nincs esélyegyenlőségi 

referens a BTK-n, az IK-n, a TÓK-on, a TTK-n és a Tátk-n. Azonban 



2017.09.17-én megválasztjuk utódomat a Tátk-n, így a következő 

esélyegyenlőségi gyűlésen már ő is részt tud majd venni. Napirendi 

pontjaink közé tartozik az első előadás részletes programtervének 

összeállítása és véglegesítése, valamint az első adománygyűjtési 

program kereteinek a felvázolása. 

 

Farkas Fanni 

Esélyegyenlőségi referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



 

Rendezvényekért felelős referens beszámoló 

augusztus1.-szeptember 18. 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. augusztus 1-3. Átadás-átvétel Fazakas Áron 

2017. augusztus 18. Bemutatkozás Geréb Tünde 

2017. augusztus 26-

31. 

BTK- gólyatábor A jelenlevő 

kabinettel, de 

elsősorban 

szervezőként. 

2017. szeptember 6. Ányos-fesztivál 

megbeszélés 

Dr. Tóth Tibor, Vigh 

Attila 

 

Ülések 

Időpont Esemény 

2017. szeptember 

11,18. 

EHÖK kabinetülés 

2017. szeptember 13. Rekrutációs Bizottság 

ülése 

2017. szeptember 13. Elnökségi ülés 

2017. szeptember 13. Rendezvényes ülés 

 

Augusztus 

A hónap az átadás-átvétellel kezdődött. Fazakas Áronnal a nyár 

folyamát többször találkozva átbeszéltük a rendezvényes 



feladatkörrel járó legfontosabb tudnivalókat. A tapasztalat, és a 

fontos tudnivalók mellett rengeteg jó tanáccsal látott el az 

elkövetkezendő időszakra nézve – amiket itt is köszönök neki–. 

 Augusztus 18-án találkoztam Geréb Tündével, az ELTE 

Szolgáltató Központ osztályvezetőjével. Beszélgetésünk célja (a 

bemutatkozáson kívül), a gólyabálokkal felmerült kari problémák 

orvoslása, a karok által kiküldött költségvetések összegzése, illetve a 

hiányok pótlása volt. 

 A gólyatábor- szezonból csak a BTK gólyatáborában tudtam 

részt venni, a szakos hallgatói érdekképviseletben közbejött 

teendőim (beiratkoztatás, tájékoztató napok, BTK gólyatábor) 

miatt, viszont lélekben az összes többi gólyatáborban is ott voltam. 

Szeptember 

 Szeptember 6-án találkoztam dr. Tóth Tiborral, az ELTE 

Szolgáltató Kft. ügyvezetőjével, illetve Vigh Attila projekt 

managerrel, akikkel az idén először megrendezésre kerülő Ányos-

fesztivál hirdetésével kapcsolatos tudnivalókat, feladatokat vitattuk 

meg. A fesztivál promotálására, Traumberger Zsófia, 

kommunikációs alelnökkel, illetve a rendezvényes csapattal együtt 

igyekeztünk nagy hangsúlyt fektetni, hogy minél szélesebb körben 

népszerűvé tudjuk tenni a Szolgáltató Kft. évnyitó rendezvényét.  

 Szeptember 13-án Báli Bernadett meghívásának eleget téve, 

Traumberger Zsófiával Rekrutációs Bizottsági ülésen vettünk részt, 

amelyen a fő napirendi pont az ELTEfeszt volt. Az ülésen fontos 

kérdések merültek fel a délelőtti tájékoztató- illetve a délutáni 

lazább, kulturális programok mikéntjét illetően. A délelőtti program 

marad a szokásos, nyíltnap jellegű, ám a délutánt –az esemény 

nevéből kiindulva – igyekszünk elmozdítani a könnyed, kulturált 

szórakozás irányába. Az egyeztetések megkezdődtek a délutáni 



programmal kapcsolatban, pontosabb információkkal viszont még 

nem szolgálhatok, ám azoknak birtokában mindenképp 

tájékoztatást adok. 

 Végül, de nem utolsó sorban, szeptember 13-án összeültünk a 

rendezvényesekkel. A kb. egy órás ülés legfőbb pontjai az Ányos-

fesztivál promózásával kapcsolatos kérdések (plakátoló helyek, 

érdeklődők meghívása stb.) voltak.  

A fesztivál átbeszélése után felvázoltuk a félév menetét, és abban 

állapodtunk meg, hogy a kari, illetve kollégiumi programok mellett 

a félévben szeretnénk egy Mikulás, illetve egy félévzáró/farsangi 

bulit. Egyenlőre ezen események szervezése még csak kezdeti 

stádiumban van, de folyamatos egyeztetésben állapodtunk meg.  

Létrehoztam egy facebook beszélgetést, illetve egy csoportot, ahol 

megtalálható a rendezvényesek számára egy fontos infókkal 

(helyek, fellépők kontaktjai stb.) teli dokumentum, illetve egy 

féléves naptár, ahova a kari események is bekerülnek, hogy ne 

szervezzünk egymásra. 

 

Berta András  

Rendezvényekért felelős referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



 

Sportügyekért felelős elnöki megbízott 

2017. augusztus 1. - szeptember 18. 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. augusztus 1. 
Sportügyi 

megbeszélés 

di. Pozsár-

Szentmiklósy Zoltán, 

Ilyash György 

2017. augusztus 23.  
Sporttámogatás 

kidolgozása 

Ilyash György, Simon 

Gábor, Murai László, 

Eszterhai Marcell 

2017. augusztus 26. IK GT Sportnap  

2017. augusztus 29. BTK GT Sportnap  

2017. szeptember 1. TÓK OT Sportnap  

2017. szeptember 7. 
Information Market 

BEAC stand 
külföldi Hallgatók 

2017. szeptember 13.  Elnökségi ülés ELTE HÖK elnökség 

2017. szeptember 14. MEFS megbeszélés 

MEFS elnökségi 

tagok, intézményi 

képviselők 

 

Rendszeres ülések 

  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. 08 14; 09. 11; 

18. 
Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. szeptember 19. EHSB ülés Bizottsági tagok 

 



 

Sportügyi referens 

A munkát már júniusban elkezdtem, első nagy feladatom a 

vezetőképző sport szekciójának megtartása volt. Aztán a 

szeptemberi sportesemények kerültek középpontba. Voltam több 

megbeszélésen a HÖOK-kal és intézményi képviselőkkel az 

Egyetemi Sport Nemzetközi napja miatt. Újra lett gondolva a 

koncepció, a fővárosban a Budapesti Egyetemi Sportnap kerül 

megrendezésre, amiben az ELTE és a BME vállalta a központi 

szerepet. Folyamatosan tartottam a kapcsolatot a HÖOK-al és 

BEAC-al az események kapcsán. Még szeptemberben is voltam 

egy MEFS megbeszélésen ahol a SportPont Programot és a 

Campus 3 próbát egyeztettük az intézményekkel szeptember 20. 

kapcsán. 

Június végén központi téma volt az általános testnevelés díjának 

felemelése. Ennek kapcsán, és mint új megbízott sportügyi referens 

találkoztam dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal, az Egyetemi 

Sporttanács elnökével és Ilyash Györggyel az ELTE Sportiroda 

vezetőjével. Átbeszéltük az általános testnevelés problémáit, 

megoldási lehetőséget, elmondtam nekik a terveimet és 

jótanácsokkal láttak el a jövőre nézve. 

Augusztus közepén kereste meg BEAC az EHÖK-öt, hogy velünk 

közösen szeretnének kialakítani egy sporttámogatást. Ennek 

kapcsán leültünk egyeztetni és ötletelni. Miután kialakult a 

koncepció elindítottuk a projektet, de utána is rengeteget 

egyeztettünk és mivel a tervezett Neptun felület túlterheltség miatt 

nem tudott megvalósulni, ezért az e-mailes pályázás mellett kellett 

döntenünk. Én vállaltam a pályázatok rendszerezését, továbbítását 

a szociális alelnöknek és az adatok felvitelét exel táblázatba az 



átláthatóság érdekében.  Illetve a pályázatok elbírálásában is részt 

vállaltam a későbbiekben. 

Részt vettem az éveleji sportkampányban, ennek keretében 3 

gólyatábori sportnapon vettem részt és segítettem a BEAC 

munkáját. Majd szeptember elején az Information Marketon 

segítettem a külföldi hallgatóknak eligazodni az egyetemi 

sportéletben. 

Augusztus óta folyamatosan segítettem a sportkommunikációt az 

egyetemen. Népszerűsítettem a gólyatábori nyereményjátékot, az 

ELTE Sport7-et, a szeptember 20.-az rendezvényeket, kiváltképp az 

Inkluzív sportnapot, az Aerobik partyt és az 5vös 5km-t. Szerveztem 

csapatokat a szeptember 20.-ai egyetemek közti bajnokságokba 

csapatokat streetballban és kispályás labdarúgásban. Ezen kívül 

létre szerettem volna hozni a bizottság számára egy facebook 

oldalt, aminek a megvalósításában a kommunikációs alelnök és az 

ELTE Press főszerkesztője volt segítségemre. A neve ELTE Sporthírek 

és azért lesz hiány pótló felület, mert minden sporttal kapcsolatos 

eseményt, pályázatot meg tudunk itt osztani, olyat is, ami nem 

BEAC-hoz köthető. Ezen kívül kevesebbet terhelődik sporthírekkel az 

EHÖK facebook oldala és ez egy fórum, egy csatorna lehet a 

Hallgatók és a Sportbizottság között. 

Fontos feladatom még a sportösztöndíjasok koordinálása. 

Kiküldtem a meghívókat a sportképzésről az érintett feleknek és 

elkezdtem összeállítani az esemény programját, ami szeptember 

29-én kerül megrendezésre. Már egyeztettem a sportösztöndíjas 

pótpályázat kiírásáról, az is a közeljövőben meg fog történni. Illetve 

felvettem a kapcsolatot a sportösztöndíjasokkal, folyamatosan 

figyelem az aktivitásukat, feljegyzek minden információt.  

Végül megtartottam első bizottsági ülésemet. Bár nem volt teljes 

létszámú az ülés, így is elhangzottak olyan ötletek, amik rengeteg 



inspirációt adtak. Rengeteg tervem van, ezért október végén 

szeretnék tartani egy projektnapot, ahol ezeket kitudjuk dolgozni 

közösen a bizottsággal. És minden erőmmel azon leszek, hogy ezek 

meg is valósuljanak. 

 

  

Péterfi Dalma Flóra 

Sportügyi referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



 

Tanárképzési referens beszámolója 

2017. augusztus 1. - szeptember 20. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 7. ELTE TKK Tanévnyitó 
Egyetem- és kari vezetők, 

TKK vezetők 

2017. szeptember 6-10. Tanári Napok  

2017. szeptember 11. 
Egyeztetés a hosszú 
tanítási gyakorlatról 

Károly Krisztina, 
Hommonay Zoltán, Kolláth 

Enikő, Balogh Andrea 

2017. szeptember 15. 
Egyeztetés a tanárszakosok 

külügyi lehetőségeiről 
Dunka Sarolta 

2017. szeptember 20. 
Egyeztetés MRK 

anyagokról 
Zentai László, kari 

képviselők, Badinszky Áron 

2017. október 5. Tanáris Hallgatói Fórum  

 

Rendszeres ülések 

  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 11., 18. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. szeptember 13. Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

2017. szeptember 21. 
Tanárképzési Bizottság 

ülése 
Tanárképzési referensek 

 

Augusztus elsejei tisztségbe lépésem után az egyik első dolgom volt a 

Tanárképző Központtól kért elérhetőségi adatok alapján tájékoztató 

levelet küldeni a frissen felvett tanárszakos hallgatóknak, amely 

tartalmazta a legfontosabb évkezdési információkat. Az ezt követő 

időszakban számos hallgatói megkeresés érkezett hozzám különböző 

témákban, kezdve a tárgyfelvétel nehézségeitől egészen a gólyatábori 

jelentkezések visszamondásáig. Ezekre a megkeresésekre igyekeztem 

legjobb tudásom szerint maradéktalanul válaszolni, illetve – ha 

hatáskörömet meghaladó kérdésről volt szó, amire egymagamban nem 



volt lehetőségem kielégítő választ nyújtani – továbbítani a megfelelő 

személyekhez. 

 

Egy ilyen hallgatói megkeresés érkezett hozzám a tanárszakos hallgatók 

teljes utolsó évét kitevő egybefüggő hosszú tanítási gyakorlat 

finanszírozási problémáival kapcsolatban. A Tanárképző Központ azt 

jelezte az összefüggő egyéni gyakorlatokról, hogy információik szerint a 

hallgatóknak ezért a tevékenységükért nem jár fizetés. A hallgató, aki a 

levelet írta, felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben ez valóban így 

lesz, úgy fennáll annak a veszélye, hogy ez a tény a 2011. évi, nemzeti 

felsőoktatásról szóló CCIV. törvény hallgatói munkaszerződéses 

munkavégzést taglaló egyes rendelkezéseivel nem áll összhangban. A 

megkeresés a Tanárképző Központhoz is eljutott, akikkel többször 

egyeztettem a kérdésben, valamint a HÖOK felé is jeleztem a 

problémát. Azóta ez a kérdés már az Elnökség egyik ülésén is napirendre 

került. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy elindult egy folyamat, ami 

várhatóan minden érintett számára megnyugtatóan fogja tudni 

végeredményben rendezni ezt a kérdést. 

 

Szeptember 6-10. között megrendezésre került a Tanári Napok 

elnevezésű rendezvény, amelynek főszervezője voltam, illetve amelyen 

körülbelül 100 osztatlan tanárszakos hallgató és 15 tanárképzésben 

érintett oktató tisztelt meg bennünket.  

 

Már nyáron, az EHÖK Vezetőképzőn elkezdtük a Tanárképzési 

Bizottsággal, illetve a külügyes tisztségviselőkkel boncolgatni a hosszú 

tanítási gyakorlatot végző hallgatók külföldi lehetőségeinek témakörét. 

Feltett szándékunk elérni azt, hogy a gyakorlat egy bizonyos részét 

külföldön is elvégezhessék a hallgatók. Ennek a még többkörös 

egyeztetést igénylő folyamatnak a menetéről egyeztettünk szeptember 

elején Dunka Sarolta külügyi alelnökkel, és nekikezdtünk az első lépések 

megtételéhez. 



Jelenleg szervezés alatt áll egy Tanáris Hallgató Fórum Rapos Nóra és N. 

Kollár Katalin tanárnők támogatásával, amelynek apropójául a PPK-s 

tanárszakos tanterv módosítása szolgál. Az elkövetkező napokban 

várhatóan el is indul majd az esemény hirdetése a hallgatók felé. 

 

 

  

Kanti Eszter 

ELTE tanárképzési referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



 

Informatikai Referens beszámolója 

2017. augusztus 1. - szeptember 16. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. augusztus 10. 
Szakmai 

megbeszélés 

Nemes Balázs, 

Vitovszki Marcell 

2017. augusztus 14. 

Iroda Informatikai 

felszereltségének 

felmérése 

Vitovszki Marcell 

2017. augusztus 30. 
ELTE HÖK iroda 

informatikai felmérés 

Kutas Viktória, IIG 

operátor, IIG Hálózati 

szakember, Vitovszki 

Marcell 

2017. szeptember 6. 

ELTE HÖK iroda 

állapot felmérés és 

rendezés 

Kutas Viktória, 

Vitovszki Marcell 

2017. szeptember 7. 
ELTE Online állapot 

felmérés 

Neszvecskó Anna, 

Vitovszki Marcell 

2017. szeptember 8. 

ELTE HÖK iroda 

állapot felmérés és 

rendezés 

Kutas Viktória, 

Vitovszki Marcell 

2017. szeptember 11. 

ELTE HÖK irodának IT  

felmérése és 

összeírása 

Kutas Viktória, 

Vitovszki Marcell 

2017. szeptember 11. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. szeptember 12. 
ELTE HÖK iroda 

Hálózati csatlakozók 

Kutas Viktória, 

Vitovszki Marcell, IIG 



kiosztása 

2017. szeptember 14. 

ELTE HÖK iroda 

eszközeinek 

migrációja az ELTE 

hálózatba 

Kutas Viktória, 

Vitovszki Marcell, IIG 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 11. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

  Az augusztus 1. utáni átadás-átvételt követően, először az 

interneten keresztül augusztus 4-án, majd augusztus 10-én sikerült, 

egy találkozót összehozni elődömmel Nemes Balázzsal. Ezt a 

találkozót a ELTE Lágymányosi campus-án ejtettük meg egy szép 

meleg nyári napon. 

Nem sokkal 12 óra előtt találkoztunk és elkezdtük átbeszélni az 

Informatikai referens feladat körét, kötelezettségeit és 

jogosultságait.  A hosszanit értekezés nem sokkal 14 óra 7 perc után 

ért véget. 

  Ezt követően néhány napig ismerkedtem a különböző 

informatikai rendszerekkel, szemügyre vettem az iroda IT 

felszereltségét. Ezzel egy időben elkezdtem foglalkozni a beérkező 

jogosultság kérésekkel és felvettem a kapcsolatot is az Informatikai 

Igazgatósággal (továbbiakban IIG) is. Augusztus 16-ai dátummal 

zárva összesen 27 jogosultság kérelem került teljesítve általam, 

valamint a kabinettagoktól és önkormányzati tagoktól érkező 

informatikai segítségkéréseket próbáltam teljesíteni (mint pl. 

adatvisszaállítás, Operációsrendszer vírus irtása, informatikai 

tanácsadás erőforrás vásárlásában), valamint kisebb 

oktatóanyagokat, segítő csomagokat készítettem amelyekkel meg 



tudom könnyíteni a kabinet tagok informatikai segítségnyújtását 

(pl: Webmail aláíráskészítő pdf) . Ezen esetek 92,59%-át, az igényt 

benyújtó email elküldése után számított 1 órában sikerült is 

kiosztanom.  

Az augusztus végi iroda költözés után 30-án tapasztaltam először, 

hogy az új irodában nem rendelkezünk olyan hálózati 

végpontokkal, amelyek az ELTE hálózathoz kapcsolódnának. A 

probléma észlelése után 12 óra 12 perckor személyesen mentem el 

az IIG belvárosi kirendeltségére, hogy utána járja mi történhetett. 

Miután a problémát vázoltam az operátornak 13 óra 49 perckor 

egy Operátorral és Hálózati kollegával elindultunk megkeresni a 

probléma forrását. 13 óra 53 perckor tapasztaltuk, hogy az 

irodához tartozó Rendezőteremben nincsenek az iroda végpontjai 

bekötve. A teljes hálózati migráció szeptember 14-én fejeződöttbe, 

amikor minden szüksége eszközüket, beleértve az ip-telefonokat is 

sikerült az ELTE hálózatra csatlakoztatnunk.  

A hálózati munkálatok ideje alatt, elkezdtem létrehozni egy Active 

Directory (AD) rendszert, amelynek fő célja a Windowst futtató 

számítógépek részére autentikációs és autorizációs szolgáltatások 

nyújtása, lehetővé téve a hálózat minden publikált erőforrásának 

(fájlok, megosztások, perifériák, kapcsolatok, adatbázisok, 

felhasználók, csoportok stb.) központosított adminisztrálását – vagy 

éppen a rendszergazdai jogosultságok delegálásával a 

decentralizált felügyeletét. Számos különböző erőforráshoz 

(megosztott mappák, nyomtatók, levelezés stb.) egyetlen 

felhasználónév/jelszó páros megadásával biztosít hozzáférést 

(Single Sign On, SSO). Lehetőséget nyújt az informatikai referens 

számára házirendek kiosztására, szoftverek és szoftverfrissítések 

telepítésére a szervezeten belül.  



Ezenkívül az ELTE Online főszerkesztője megkeresett szeptember 7-

én és 16 óra 54 perckor nekikezdünk a weblap feltérképezésének, 

amely 18 óra 34 percig tartott. Jelen pillanatban elkezdtem 

előkészíteni a közelgő kari választásokhoz az informatikai hátteret. 

 

  

Vitovszki Marcell 

Informatikai Referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 

Elnöki referens beszámolója 

2017. augusztus 1. - szeptember 18. 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. augusztus 14., 

szeptember 11. 
Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. szeptember 13.  
ELTE HÖK elnökségi 

ülés 

az ELTE HÖK 

elnökségének tagjai 

 

Az elnökségi és kabinetüléseken részt vettem, és jegyzőkönyvet 

vezettem. 

 

  

Kovács Viktória 

Elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 



ELTE Press főszerkesztő elnöki megbízott beszámolója 

2017. augusztus 1. - szeptember 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. augusztus 7. 

ELTE Online 

Rovatvezetői 

megbeszélés 

Blankó Miklós, Dési 

Áron, Seres Lili 

2017. augusztus 19. TTK Gólyatábor Kabinet tagok 

2017. augusztus 25. ÁJK Szabadegyetem Kabinet tagok 

2017. augusztus 29. BTK Gólyatábor Kabinet tagok 

2017. szeptember 2.  
TÓK Orientációs 

tábor 
Kabinet tagok 

2017. szeptember 3. TáTK Gólyatábor Kabinet tagok 

2017. szeptember 9. Tanári Napok Kabinet tagok 

2017. szeptember 11. 
BEAC hivatalos 

megbeszélés 

Simon Gábor, Simó 

Szabolcs, Dési Áron 

 

 

Rendszeres ülések 

  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 11. 

18. 
Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. augusztus 7, 

szeptember 12 

ELTE Online 

szerkesztőségi ülés 

ELTE Online 

Rovatvezetők, 

Fotóskoordinátor 

 



ELTE Press 

A 2017-es ELTE-n megrendezett Gólyatáborokba elkészítettem egy 

szórólapot, mellyel a hallgatói magazinok, együttes népszerűsítését, 

valamint az ELTE Press mibenlétét igyekeztem felszínre hozni. 

Összességében ezzel igyekeztem a hallgatókat informálni, az egyes 

karok szerkesztőségeinek létezéséről. A toborzás már lezárult, a 

megjelent brochure belső két lapján, illetve az online felületeken 

volt elérhető a kampány plakátja. 

 

Az egyes karok főszerkesztőivel első ülésünket szeptember 19-én 

tartjuk.  

ELTE Online 

Szerkesztőségünk 2 rovatvezetővel és alig néhány szerkesztővel 

kezdte a munkát augusztus 1-jén. A nyár folyamán, az ELTE Online 

felélesztése megkövetelte, hogy több rovatvezetői ülést is 

összehívjak. Jelenleg 3 rovatvezetővel, és a toborzás lezárulása 

után, plusz 10 szerkesztővel bővült a szerkesztőség. 

Cikkeinket igyekszünk az ELTE-n megrendezett eseményekre 

fókuszálni, és egyetemünkön folyamatosan szerveződő, és a már 

megszervezett rendezvényeken ott lenni, beharangozni azokat, és 

utólag is beszámolni róluk. 

Továbbá augusztus 1-jén indult a „fotóst keresünk” kampányunk, a 

Kommunikációs Bizottsággal karöltve, amely szintén sikeresen zárult. 

Jelenleg az ELTE Online rendelkezik 1 fotóskoordinátorral, és 6 

fotóssal, akik szeptemberben már aktívan vesznek részt a kari 

Hallgatói Önkormányzatok által megrendezett eseményeken. 

Ezen felül az ELTEvízió újbóli működése is elsődleges cél, és a héten 

a toborzás lezárásával már rendelkezik az ELTE Online 1 videós, 1 



vágó, és 1 riporter jelölttel. Ezt a projektet pedig októberben 

tervezzük kibontakoztatni a Gólyabál-szezonnal párhuzamosan. 

Szeptember első hetében ellenőriztem a weboldalt, frissítettem, és 

a tárhely bővítését sajátkezűleg végeztem, az elkövetkező 

rendezvények, események képeinek zökkenőmentes megjelenítése 

érdekében. 

 

Neszvecskó Anna 

ELTE Online főszerkesztő elnöki megbízott 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 


