
Elnöki és 

kabinetbeszámoló 

 

  

2017. április 1. – május 1. 



 Elnök beszámolója 

2017. április 1. – május 1. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 3. 
Egyeztetés a HÖOK 

közgyűlés pályázatáról 
Pausits Péter 

2017. április 3., 10. 
ELTE költségvetési 

tanács 
a tanács tagjai 

2017. április 20-23. 
HÖOK vezetőképző, 

Siófok 
 

2017. április 25. 
Egyeztetés belső 

ellenőrzésről 
Balogh Dániel 

 
GeoBio gólyatábori 

egyeztetés 

Hoksza Zsolt, dr. Rikker 
Emília, dr. Babos János, 

Geréb Tünde, Szenes Áron 

 
Egyeztetés ELTE HÖK 

vezetőképzőről 
Dömötör Tamás Albert, 

Tóth László 

2017. április 26. Gólyatábori egyeztetés 
a táborok hallgatói 

főszervezői, dr. Babos 
János, Geréb Tünde 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 3., 10., 24. ELTE HÖK kabinetülés az ELTE HÖK kabinetje 

2017. április 3., 24. 
Egyetemvezetői 

értekezlet 
az Egyetem vezetése 

2017. április 3., 10. 
Szolgáltatói vezetői 

értekezlet 
az ESZK osztályvezetői 

2017. április 5., 19., 26. 
ELTE HÖK elnökségi 

ülés 
az ELTE HÖK 

elnökségének tagjai 

2017. április 6. 
ELTE HÖK 

küldöttgyűlés 
az ELTE HÖK 

küldöttgyűlés tagjai 

2017. április 20., 21., 22. 
HÖOK választmányi 

ülés 

a választmány tagjai, a 
HÖOK elnökség tagjai, 

intézményi elnökök 

2017. április 24. ELTE szenátusi ülés 
az ELTE szenátusának 

tagjai 

- OHÜB ülés a bizottság tagjai 

- 
Egyeztetés az ELTE 

rektorával 
dr. Mezey Barna 

 



Az ELTE HÖK elnöksége 

Tisztségbe lépésem óta eltelt időszakban az ELTE HÖK elnökségi 

munkájában részt vettek:  

• Czabán Samu (ÁJK HÖK) 

• Sztrecsko Boglárka, Menyhárt Barbara (BGGyK HÖK) 

• Murai László (BTK HÖK) 

• Kindelmann Balázs (IK HÖK) 

• Fekete Flóra (KolHÖK) 

• Baranyai Melinda (PPK HÖK) 

• Takáts Réka (TáTK HÖK) 

• Traumberger Zsófia, Ferencz Olivér (TÓK HÖK) 

• Hoksza Zsolt (TTK HÖK) 

 

A tavaszi tisztújító választások során két részönkormányzat esetében már 

megtörtént az elnökváltás a BGGyK HÖK elnökének Menyhárt Barbarát, a 

TÓK HÖK elnökének pedig Ferencz Olivért választották. 

Mindkettejüknek ezúton is szívből gratulálok, és sikerekben gazdag, 

eredményes munkát kívánok. 

Integrációs ügyek 

2017. április 24-26. között került megrendezésre szombathelyi 

képzési helyszínünkön az ELTE SEK Diáknapok. A rendezvény 

előkészítésében Tóth László irodavezetővel segítettük Egervári György 

szombathelyi ügyekért felelős alelnök munkáját. A visszajelzések alapján 

a rendezvény sikeres volt.  

Költségvetés 

A legutóbbi küldöttgyűlés ülésén elfogadásra került az ELTE HÖK 

2016-os évéről szóló költségvetési beszámoló. Azóta az ELTE szenátusa 

elfogadta a 2017-es év tervezetét, így mi is napirendre tudjuk venni. 



A 2016-os beszámoló elkészítését és a 2017-es tervezés előkészítését 

ezúton is nagyon köszönöm Balogh Dániel gazdasági alelnöknek, akinek 

különösen a tavalyi évi beszámolójával kapcsolatban akadtak nehézségei 

a mandátumba lépésünk előtti időszakra vonatkozó dokumentumok 

hiányosságai miatt. Ezúton köszönöm továbbá az elnökség tagjainak és az 

egyeztetéseken részvevő gazdaságis képviselők konstruktív hozzáállását 

és javaslatait a költségvetésünk előkészítéséhez. 

HÖOK közgyűlés pályázat 

A HÖOK elnökségének döntése értelmében a 2017. május 12-14. 

között az Eötvös Loránd Tudományegyetem rendezheti a soron következő 

közgyűlést, az Egyetemünk szombathelyi képzési helyén. A pályázatunkat 

ellenszavazat nélkül támogatta a HÖOK elnöksége, melyet ezúton is 

köszönünk. 

A közgyűlésre a múlt hét folyamán kiküldtük a legfontosabb 

információkat az intézményi képviselőknek, már zajlik a regisztráció, 

illetve a rendezvénnyel kapcsolatos részletek tisztázása. 

Ezúton szeretném megköszönni az eddigi segítségét Pausits Péter 

HÖOK alelnöknek, és az ELTE-s szervezőcsapat tagjainak: Nagy Anettnak, 

Egervári Györgynek, Balogh Dánielnek, Kolláth Mihálynak és Dömötör Tamás 

Albertnek. 

Külön köszönet jár a szombathelyi vezetés részéről Egervári 

Györgynek és dr. Németh István rektorhelyettesnek, akik közbenjárásával a 

város vezetősége és cégei jelentős összeggel támogatják az eseményt. 

Rendezvényes ügyek: LEN, gólyatáborok és kft 

Fazakas Áron rendezvényekért felelős referens koordinálása mellett, 

valamint az IK és a TáTK Hallgatói Önkormányzatának segítségével az 

előzetes terveknek megfelelően halad az idei Lágymányosi Eötvös Napok 

szervezése. A folyamatokról Áron folyamatosan tájékoztatott. Bízunk 

benne, hogy a változtatások ellenére sikeres lesz a rendezvény. 



A tárgyalt időszakban több alkalommal egyeztettünk a 

gólyatáborokkal kapcsolatban. Ezekből két kérdéskör emelhető ki: 

egyeztetve dr. Rikker Emíliával és dr. Babos Jánossal, a hallgatói szervezők 

egyetértésével módosításra került a konstrukció, melynek köszönhetően 

várhatóan olcsóbb és kiszámítható táboraink lesznek. Megbeszélést 

tartottunk ezen felül a GeoBio gólyatábor ügyében is, és bízunk abban, 

hogy a módosított konstrukció elfogadható lesz a tábor szervezői számára. 

A korábbi beszámolómban is szót ejtettem az ELTE Szolgálató Kft. 

ügyéről, mellyel kapcsolatban kérdést intéztünk dr. Scheuer Gyula 

kancellárhoz a legutóbbi szenátusi ülésen. Álláspontunkat alátámasztva 

szerettünk volna válaszokat kapni a meglehetősen kényes témában. 

Sajnálatos módon a felvetéseinkre érdemi válasz nem érkezett, továbbra is 

értetlenül állunk a Kancellária lépése, és annak kommunikációja előtt. 

Rektorválasztás 

Az ELTE legutóbbi szenátusi ülésén 41 igen és 2 nem szavazat 

mellett megválasztásra került dr. Borhy László, a BTK jelenlegi dékánja, aki 

2017. augusztus 1-től tölti be a rektori tisztséget. A rektorjelöltet 

meghallgatta a HÖK elnöksége is, pályázatához több kérdést intéztünk. 

Borhy Lászlónak ezúton is nagy tisztelettel gratulálunk, és sikeres 

munkát kívánunk!  

 

 Sujtó Attila 

 elnök 

 ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Elnökhelyettes beszámolója 

2017. április 1. – május 1. 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 3., 10., 24. ELTE HÖK kabinetülés az ELTE HÖK kabinetje 

2017. február 22., 
március 1., 8., 13., 17. 

ELTE HÖK elnökségi 
ülés 

az ELTE HÖK 
elnökségének tagjai 

 

Állandó feladatok 

Folyamatosan tartom a kapcsolatot az ELTE HÖK elnökével és 

Kabinetjével, tájékoztatom az ELTE HÖK elnökségét a kabinet munkájáról, 

illetve felügyelem az aktuálisan futó projekteket és igyekszem legjobb 

tudásom szerint koordinálni és segíteni a kabinet tagjainak munkáját, és 

minden esetben a rendelkezésükre állni, ha a szükség úgy hozza. Valamint 

összeállítom az itt olvasható beszámolót minden küldöttgyűlés előtt.  

Utánpótlásképzés 

A tervezett ülés a beszámolók kiküldésének napján, 17:45-kor lesz az 

EHÖK irodában. A 9 részönkormányzatból mindösszesen 5 jelzett vissza 

beszámolóm megírásának időpontjáig. Bővebben az ülés eredményeiről a 

küldöttgyűlésen. 

HÖOK Közgyűlés 

Segédkeztem a közgyűlés előkészítésének operatív részében, illetve 

Kolláth alelnök úrral kiválasztottuk és elkészítettük a repicuccokat és a 

hozzájuk tartozó grafikai anyagokat. Misi végezte a munka oroszlánrészét, 

ezúton is köszönöm a közreműködését! 

 

 

 



EFOTT 

Megkezdtük az idei ELTE-s EFOTT kitelepülés megtervezését a 

kabinettel. A fesztiválcsapatot Dávid Szamanta vezeti. További 

információk hamarosan. 

 

  

 

 Dömötör Tamás Albert 

 elnökhelyettes 

 ELTE Hallgatói Önkormányzat  



Gazdasági alelnök beszámolója 

2017. április 1. –május 1. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 10. 
HÖOK Közgyűlés 

megbeszélés 
Nagy Anett, Sujtó Attila, 

Egervári György  

2017. április 11. 
Egyeztetés Éjszaki sport 

finanszírozásáról 
Ilyash György 

2017. április 19. 
LEN költségekről való 

egyeztetés 
Takáts Réka, Kindelmann 

Balázs, Debrenti Félix 

2017. április 21. 
Költségvetés tervezési 

ülés 
Gazdasági vezetők 

2017. április 25. 
Megbeszélés az 

átvilágítást végző Kft.-
vel 

Sujtó Attila, Kató Gábor, 
Dr. Piringer Júlia 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 10. , 24. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Költségvetés 

Az április 24-én tartott szenátusi ülésen elfogadásra került a 2017-es 

költségvetés, így a május 3-ai ELTE HÖK Küldöttgyűlés már elfogadhatja 

az ELTE HÖK 2017-es költségvetését, ami az április 6-án módosított 

forrásallokáció szerint alakult ki. 

A pályázatomban kiemelt szerepet kapott a transzparencia megerősítése 

az EHÖK keretein belül is. Ezt a megválasztásom utáni hónapokban nem 

sikerült teljesítenem, azonban ezt az elmaradásomat sikerült behoznom, és 

elkészült az EHÖK 2017-es első negyedéves gazdasági beszámolóját. 

 

HÖOK Közgyűlés  

http://ehok.elte.hu/nu/index.php/2017/04/08/elso-negyedeves-koltsegvetesi-beszamolo-2017/


A tavaszi közgyűlés rendezését a HÖOK Választmánya, mint egyedüli 

pályázónak az ELTE-nek ítélte. Az elmúlt hetekben, hónapokban a 

rendezvény gazdasági hátterének megteremtésén dolgoztunk közösen 

Sujtó Attila elnök úrral és Egervári György szombathelyi ügyekért felelős 

alelnök úrral. Jó magam feleltem a rendezvény költségvetésének 

elkészítésért, amelynek folyamatában többször egyeztetem Pausits 

Péterrel, a HÖOK gazdasági alelnökével. 

 

Iskolaszövetkezet 

Ahogy az április 6-ai Küldöttgyűlésen elmondtam, április 3-án 

megtörténtek a kifizetések azoknak a hallgatóknak, akik bevoltak 

iratkozva az ELTE Iskolaszövetkezet rendszerébe. Elkésztettem egy 

frissített sablont, amely már csak azt a két munkakört tartalmazza, 

amelyek az új szerződésben szerepelnek. Már többször felmerülő 

probléma volt, hogy az Iskolaszövetkezet nem tudja az azonos nevű 

hallgatókat megkülönböztetni az általunk küldött lista alapján. Ezt úgy 

tervezzük kiküszöbölni, hogy a leadott listákban a születési dátumok is 

lelesznek adva. Erről kikértem a Gazdasági Bizottság véleményét, eddig 

mindenki, aki válaszolt támogatta a tervet. 

Átvilágítás 

Kancellár úr elrendelte a Hallgatói Önkormányzat átvilágítását egy külső 

szereplő (Kató és Társa 2003. Tanácsadó Kft.) bevonásával. Az átvilágítás 

célpontjában a HÖK költései és bevételei szerepelnek a 2016. január 1. és 

2017. március 31. közötti időszakra vetítve. Április 25-én találkoztunk a 

Kft. vezetőjével és az átvilágítást végző hölggyel. A szükséges 

dokumentumokat már az árpilis 22-ei hétvégén előkészítettem a cég 

számára. A megbeszélés során tisztáztuk a HÖK gazdasági működésének 



folyamatát, illetve egyeztettük, hogy megfelelnek-e az elkészített 

dokumentumok. 

  

  

  

Balogh Dániel 

Gazdasági alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

  



 

Kommunikációs alelnök beszámolója 

2017. április 1. – május 1. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 6. 
ELTE HÖK 

Küldöttgyűlés 
- 

2017. április 12. OTDK Afterparty - 

2017. április 19. 
Egyeztetés a 

mobilalkalmazásról 
Echobase Services 

2017. április 19. Tanáris Felező - 

2017. április 25. 
Egyeztetés a 

mobilalkalmazás 
beszerzéséről 

Tóth László 

2017. április 25. 
Operatív Bizottság 

megbeszélés  
Kiss Botond 

2017. április 27. 
Egyeztetés a 

mobilalkalmazás 
költségeiről 

Balogh Dániel 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 24. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Folyamatos feladatok 

Kezeltem a Hallgatói Önkormányzat kommunikációs csatornáit, 

folyamatosan gondoskodtam azok frissítéséről, fejlesztéséről. A Kabinet 

tagjainak kérései nyomán tartalmat gyártottam az egyes kommunikációs 

csatornákra, gondoskodtam ezen tartalmak hallgatókhoz történő hatékony 

eljuttatásáról. Folyamatosan figyeltem a hallgatótársaink számára fontos 

híreket, információkat, gondoskodtam azok eljuttatásáról mind a 

hallgatótársaink, mind pedig a részönkormányzatok kommunikációs 

tisztségviselői felé. 

Kapcsolatot tartottam az Egyetem, valamint az egyetemi szervezetek 

kommunikációs tisztségviselőivel. Válaszoltam az egyetemen kívülről 

érkező megkeresésekre. 



Kidolgoztam a Hallgatói Önkormányzat kommunikációs 

kampányait gondoskodtam ezen kampányok kivitelezéséről, 

megvalósításáról.  A kampányok során elemeztem a kampánystratégiánk 

hatékonyságát, amennyiben szükséges volt korrekciókat hajtottam végre. 

Folyamatosan figyelemmel kísértem az egyes kommunikációs csatornáink 

elérési statisztikáit. 

Válaszoltam a Hallgatói Önkormányzat különböző kommunikációs 

csatornáin beérkező kérdésekre, az egyes észrevételeket, kérdéseket 

továbbítottam a Kabinet tagjai felé. 

Folyamatosan kapcsolatot tartottam az egyes részönkormányzatok 

kommunikációs tisztségviselőivel, kéréseik nyomán igyekeztem segíteni 

munkájukat. 

 

Kommunikációs kampányok 

Április 7-én, negyedik alkalommal került megrendezésre a 

„Mindenki segít” nap, mely idén egyetemi szintű rendezvény formájában 

került megvalósításra. Mint azt már előző beszámolómban említettem a 

kampány során gondoskodtam a rendezvény hirdetéséről, terjesztéséről. 

Április 19-én került megrendezésre a „Tanáris felező” névre 

hallgató, tanárszakos hallgatótársainknak szóló rendezvény, melynek 

elkészítettem Facebook eseményét, gondoskodtam hirdetéséről, 

eljuttatásáról hallgatótársaink felé. 

Május 12. és 14. között kerül megrendezésre a HÖOK következő 

közgyűlése, melyet idén az ELTE Hallgatói Önkormányzata szervez. A hat 

fős szervezői bizottság tagjaként előkésztettem a rendezvény 

kommunikációs kampányát valamint Dömötör Tamás Albert 

elnökhelyettes úrral előkészítettük a közgyűlésen felhasználásra kerülő 

grafikai anyagokat. 

A közeljövőben kerülnek megrendezésre a Bölcsész Napok, 

valamint a Lágymányosi Eötvös Napok, melyek hirdetésében idén az 

EHÖK is aktívabb szerepet szeretne vállalni.  

A közelmúltban kezdődött el az ELTE Egyetemi Ombudsmanának 

online kommunikációs kampánya, melyben a Hallgatói Önkormányzat is 

aktívan részt kíván venni. 

 

 

 



HÖOK Közgyűlés 

Mint azt beszámolómban már korábban említettem 2017. május 12. 

és 14. között kerül megrendezésre a HÖOK következő közgyűlése 

Szombathelyen. A szervezői csapat tagjaként én gondoskodom a 

rendezvény kommunikációjának kialakításáról, kivitelezéséről valamint a 

közgyűlés arculatának megalkotásáról. A HÖOK részéről Radó Dáviddal 

működök együtt a kampány lebonyolítása során.  

A rendezvény kommunikációjához szükséges grafikai munkákat 

(karszalag minta, Facebook borítókép, badge stb. )  Dömötör Tamás Albert 

elnökhelyettes úrral előkészítettük, valamint Balogh Dániel alelnökúrral 

egyeztetve gondoskodtam a rendezvényen szétosztásra kerülő 

reprezentációs tárgyak beszerzéséről. Ezúton is szeretném megköszönni 

Dömötör Tamás Albert elnökhelyettes úrnak a rengeteg segítségét! 

 

Mobilalkalmazás 

 Mint azt már előző beszámolómban említettem, az elmúlt 

időszakban egyeztettem a Beszerzési Osztállyal a mobilalkalmazás 

beszerzésének részleteiről valamint megkaptuk a fejlesztéshez szükséges 

engedélyeket. A közelmúltban azt a tájékoztatást kaptam Balogh Dániel 

alelnök úrtól, hogy sikerült megteremteni a projekthez szükséges anyagi 

hátteret, így belekezdhetünk a beszerzésbe. Ezzel kapcsolatban elküldtem 

a szükséges információkat a Beszerzési Osztálynak.  

Előreláthatóan 1.250.000 forintot fogunk lekötni a projekt 

megvalósításának érdekében. Ezen összeg terveink szerint fedezni fogja a 

mobilalkalmazás elkészítésének teljes költségeit, valamint a jövőbeli 

support díját is. A beszerzési folyamat végeztétől – amikor eldől, hogy 

mely cég fogja elkészíteni alkalmazásunkat- nagyjából másfél hónapos 

fejlesztési idővel kell majd számolnunk, így reményeink szerint a 

vizsgaidőszak folyamán már elkezdhetjük az alkalmazás tesztelését.  

 

Egyéb történések, feladatok 

 Az elmúlt hónapban többször is egyeztettem Dömötör Tamás Albert 

elnökhelyettes úrral a beszerzésre kerülő reprezentációs tárgyakról. A 

szükséges NKOH-s bejelentést már megtettük, így a közeljövőben 

megkezdődhet a beszerzési folyamat. 



 Hamarosan végéhez ér a Kommunikációs Kérdőív kiértékelésének 

folyamata. A kifejtős kérdésekre leadott válaszokat eljuttattam a 

részönkormányzatok kommunikációs tisztségviselőihez, hogy ők 

elemezzék ki azokat, jómagam pedig a feleletválasztós kérdések elemzését 

folytattam le.  

 Heti rendszerességgel egyeztetek operatív bizottságom tagjaival a 

felmerülő feladatokkal kapcsolatban. 

 Az ELTE HÖK Sajtó és Kommunikációs Bizottságának következő 

ülése előreláthatóan 2017. május 10-én, szerdán kerül megtartásra.  

  

 

 

 

  

Kolláth Mihály Gábor 

kommunikációs alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Külügyi alelnök beszámolója 

2017. április 1. – május 1. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 28. HÖOK külügyi képzés  

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

201. április 10., 24. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Erasmus+, Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás 

Az idei tanévben az előrehozott főpályázati időszak eredményeiről a 

legutóbbi Küldöttgyűlés során történt beszámoló. Az ott említett egyik 

probléma, nevezetesen a hallgatók ösztöndíjról való kiértesítése azonban 

csupán a tavaszi szünetet követően történt meg. A kiértesítést megelőzően 

számos megkeresés érkezett hozzám egyrészről hallgatói oldalról, 

másrészről a részönkormányzati képviselők, tisztségviselők 

tolmácsolásában, amely szerint a hallgatók ösztöndíjban való részesedése 

nem biztosított a sikeres pályázatuk ellenére sem. A problémával 

kapcsolatban több alkalommal egyeztettem e-mailen és telefonon a 

Nemzetközi Irodával, akiktől azt a tájékoztatást kaptam, hogy az Egyetem 

továbbra is a Tempus Közalapítvány Kuratóriumának döntésére vár, 

amely a tavaszi szünet után történt meg és ennek megfelelően a hallgatók 

végleges kiértesítésére is sor került. 

A sikeresen pályázott hallgatók az ösztöndíjukon felül Erasmus+ 

szociális kiegészítő támogatásban is részesülhetnek, amely 200 € a 

részképzésben résztvevő hallgatók esetében, míg szakmai gyakorlat 

végzése esetén pedig további 100 €-t jelent. A lehetőség hallgatók felé 

történő kommunikációja több oldaltól is megtörtént. 

Erasmus+ kiegészítő támogatás - kötelező beszámoló 

Az ELTE Hallgatói Önkormányzatának Erasmus+ részképzésen, illetve 

szakmai gyakorlaton résztvevő hallgatók számára nyújtott jelenleg 

egyetlen támogatásának első részösszegének kiutalása április elején történt 

meg. A pályázók további - fennmaradó 40% - ösztöndíjának kiutalási 

feltétele, egy kötelező beszámoló elkészítése. 



A beszámoló mintasablonját Kolláth Mihály Gábor segítségével 2017. 

április 14-én tettettem közzé, így a kötelező beszámoló benyújtása előtt 

több mint 15 nappal. A beszámolóm elkészítésének az időpontjában 17 

hallgató küldte el ezt a kötelező dokumentumot.   

A beérkezett beszámolók összesítését követően Bencze Norbert felé 

fogom az összesített sort elküldeni, hogy a megfelelő intézkedések 

megtételére sor kerülhessen. 

 

HÖOK külügyi képzés 

Az HÖOK Tavaszi Vezetőképzőjén a külügyesek képzése a V4+ Szövetség 

Magyarországon megtartott közgyűlése miatt elmaradt, erre tekintettel 

egy egynapos kifejezetten külügyi szakterülettel foglalkozó tisztségviselők 

számára kiírt program került megrendezésre 2017. április 28-án.  

A képzésen jómagam és további 3 részönkormányzat tisztségviselője 

vett részt. A képzés délelőttje folyamán mélyebb betekintést nyerhettünk a 

HÖOK külügyi téren folyatatott tevékenységre, górcső alá vettük a 

Stipendium Hungaricum programmal kapcsolatos kutatási eredményeket 

és a tanárképzésben résztvevő hallgatók problémáival, valamint a szakmai 

gyakorlaton történő részvétellel foglalkoztunk részletesen.   A délután 

folyamán két rövidebb workshop keretében az ösztöndíjak 

népszerűsítésével kapcsolatos ajánlások alapjait igyekeztünk közösen 

kidolgozni.  

 

Egyebek 

Az idén 30 éves Erasmus+ program ’megünneplésének’ keretében számos 

rendezvény kerül megtartásra, ezek közül a soron következő a 2017. május 

5-én megrendezésre kerülő Erasmus+ Szabadegyetem. A programot több 

fórumon keresztül is igyekszünk eljuttatni a hallgatók irányába a Tempus 

Közalapítvány kérésnek megfelelően.  

Továbbá a beérkező hallgatói megkeresésekre igyekszem 

folyamatosan válaszolni. 

 

  

Dunka Sarolta Noémi 

Külügyi alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



Szociális alelnök beszámolója 

2017. április 1. – május 1. 

 
Rendszeres ülések 

  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 3., 10., 24. ELTE HÖK kabinetülés az ELTE HÖK kabinetje 

2017. április 12. EHÖK SZÖB ülés az EHÖK SZÖB tagjai 

 

A rendszeres szociális támogatással kapcsolatos ügyintézés 

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság döntéseinek értelmében egy tucatnyi 

pályázat újra elbírálásra került, illetve lehetőséget adtunk az újbóli 

leadásra. A pályázatokkal kapcsolatban egyeztettem az érintett 

hallgatókkal, az újrabírálást megtettem. 

Korrekciós igények továbbra is érkeztek be. Ezek javításáról, ahol 

jogosnak véltük, a kari szociális tisztségviselőkkel együtt döntöttünk. A 

korrekciós listát a Hallgatói Pénzügyi Osztálynak megküldtem. 

A 2016-2017-es tanév őszi félévében leadott rendszeres szociális 

támogatás pályázatok közül kerültek elő olyan pályázatok, melyeknél a 

fogyatékosságot igazoló dokumentumot a bíráló nem fogadta el, pedig a 

pályázó a Fogyatékosügyi Központ nyilvántartása szerint is regisztrált. A 

megoldással kapcsolatban a Fogyatékosügyi Központtal, a Hallgatói 

Pénzügyek Osztályával is egyeztetek. 

 

További ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatok 

Az EHÖK SZÖB 2017. április 12-i ülésén megtörtént a rendkívüli szociális 

támogatás pályázatok előbírálása. Ezen kívül az ülésen esett szó a 

kulturális ösztöndíjak kari pályázatairól, mely a SEK hallgatóinak a kari 

feldarabolódás miatt nagy nehézséget okoz. A kari ösztöndíjak 

összegyűjtését a kari szociális tisztségviselőkkel elkezdtük. Az 

eredményeket fel szeretnénk használni a SEK-es pályázás 

megkönnyítésében, illetve a művészeti ösztöndíj kialakításában is. 

Az EHSZÖB 2017. április 18. és 20. között levélszavazásban döntött a 

rendkívüli szociális támogatás pályázatokról, a sportösztöndíj 



pótpályázatokról, az OTDK utazási támogatásokról, illetve a közéleti 

ösztöndíj pályázatokról. A sportösztöndíj pótpályázatok előkészítésével 

kapcsolatban egyeztettem Móczik Alexandrával, illetve Ilyash Györggyel 

is. A sportösztöndíjas szerződések hamarosan aláírásra kerülnek. Az 

OTDK utazási támogatással kapcsolatban Papp Dorottyával egyeztettem. 

A pályázók közül azok kaphatták meg a támogatást, akik 2017. április 17-

ig adták le pályázataikat. A pályázat kérvénysablonja Erasmus státuszban 

lévő hallgatók számára először nem volt elérhető, ezt javíttattam. Az 

utalási listákat az ösztöndíjakról elkészítettem. 

A párhuzamos képzés kompenzációja pályázatok elbírálását nem 

tudta elvégezni az operatív bizottság, mert a Tanulmányi és Hallgatói 

Ügykezelő Rendszer Főosztálytól a szükséges átlagokat a kérés és a 

döntéshozatal közötti majdnem három hetes időintervallumban nem 

kaptuk meg. Az EHSZÖB döntéshozatala óta az átlagokat megkaptuk, de 

még nem teljességében. A bíráláshoz minden egyéb elő van készítve, a 

pályázók várhatóan pótutalással kaphatják meg ösztöndíjaikat. A 

hallgatókat értesítettem a döntéshozatal elhúzódásáról. 

Az Erasmus+ kiegészítő támogatással kapcsolatban több kérdés 

érkezett be azoktól a hallgatóktól, akik az előző ösztöndíjaikat nem 

kaphatták meg, mert akkor még nem volt beállítva az Erasmus státusz a 

Neptunban. A hallgatókat értesítettem a beszámolás kötelezőségéről. 

 

Egyéb teendők 

A Bursa Hungarica ösztöndíjak kifizetésével kapcsolatban érdeklődtem a 

Hallgatói Pénzügyek Osztályánál, és az információról tájékoztattam a kari 

szociális tisztségviselőket és az érdeklődő hallgatókat is. 

 

 

  

Bencze Norbert 

szociális alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolója 

2017. április 01. – május 1. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 03. ELTE SEK BTK szakest  

2017. április 05. ELTE SEK PPK szakest  

2017. április 12. Montázs Műhely Tóth Péter 

2017. április 21. 
Egyeztetés Hende 
Csabával a HÖOK 

támogatásról 

Hende Csaba, Szecsődi 
Tímea 

2017. április 24 -26. ELTE SEK Diáknapok 
ELTE HÖK szombathelyi 
ügyekért felelős bizottsága 

2017. április 26. Berzsenyi - nap 
Szecsődi Tímea, Kausits 

Anita 

2017. április 26.  
Találkozás a Nyugat – 
Pannon képviselőjével 

 

 

Rendszeres ülések 
  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 4. 
ELTE HÖK 

szombathelyi ügyekért 
felelős bizottsága 

ELTE HÖK szombathelyi 
ügyekért felelős bizottsága;  

2017. április 19. 
ELTE HÖK 

szombathelyi ügyekért 
felelős bizottsága 

ELTE HÖK szombathelyi 
ügyekért felelős bizottsága;  

2017. április 25. 
ELTE HÖK 

szombathelyi ügyekért 
felelős bizottsága 

ELTE HÖK szombathelyi 
ügyekért felelős bizottsága;  

 

2017. április hónapban több fontos és kiemelkedő feladat, program várt 

rám. Elkezdtük a szombathelyi egyetem életében hagyományosnak számító 

szakesteket, melyek most kari szinten zajlottak le. Szerencsére nagy hallgatói és 

oktatói érdeklődéssel.  

Elkezdődött az egyezetetés a Montázs Műhely vezetőjével, akinek 

megadtam az Eötvös Kiadó elérhetőségét. Egyeztetések után lehetőség nyílt arra, 

hogy a szombathelyi Campuson is kaphatók már ELTE ajándéktárgyak, 

méghozzá egyedi ELTE SEK felirattal.  



Elkezdtük a támogatók gyűjtését a HÖOK soron következő közgyűlésére, 

amely Szombathelyen kerül megrendezésre 2017. május 12. – 14. között. Ezzel 

kapcsolatban többször is egyeztettem Dr. Németh István rektorhelyettes úrral. Ő 

ajánlotta felvenni a kapcsolatot Szombathely Megyei Jogú Város országgyűlési 

képviselőjével Dr. Hende Csaba miniszter úrral. Többszöri levél és telefonváltás 

után személyes találkozásra is sor került. Több cégvezetővel és HR vezetővel 

találkoztam, egyeztettem a támogatásokról és mondhatom sikeresen.  

Sikeresen lezajlott az ELTE SEK 1. hivatalos nagy rendezvénye az ELTE 

SEK Diáknapok, melynek eddig pozitív visszhangot keltett a résztvevők részéről. 

A rendezvény előtti hetekben folyamatos kapcsolattartás volt az ELTE jogi 

osztályával, azon belül is dr. Uzonyi Ritával és Németh Andreával, valamint 

Tóth László ELTE HÖK irodavezetővel.  

Idén is megrendezésre került az ELTE SEK Berzsenyi-nap, amelyen 

megkoszorúztuk Szecsődi Tímeával és Kausits Anitával Berzsenyi Dániel 

emlékplakettjét, ezután részt vettem az ünnepségen is, ahol Dr. Puskás Tivadar 

polgármester úrtól átvettem egyetemünk új zászlóját.  

 

  

Egervári György 

Szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Tanulmányi alelnök beszámolója 

2017. április 1 - május 1. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. 04.07 OKT  

2017.04.18 MFB  

2017.04.20 HJB  

2017.04. 20-22 HÖOK  

 

Rendszeres ülések 
  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. 04.10. Kabinetülés  

2017. 04.24. Kabinetülés   

 

Események 

A tárgyalt időszakban több állandó ülésen is részt vettem, 04.07-én az 

Oktatási és Képzési Tanács ülésén, ahol szaklétesítési és szakindítási 

kérelmeket vitattunk meg, illetve az ülés elején a napirendről lekerült 

előterjesztéseket április 21-én levélszavazáson szavaztuk meg. 

Már korábban felmerült a Bizottságon belül munkacsoportok kialakítása 

bizonyos témák mentén, az Oktatási Igazgatóság több választható 

munkacsoport címet küldött, én kettő csoportba is jeleztem a csatlakozási 

szándékom, a SEK-es, illetve a kérvényekkel foglalkozó 

munkacsoportokba, már az első időpontegyeztetés is megtörtént.  

Április 18-án a Minőségfejlesztési Bizottság ülésén napirenden volt az 

OHV, több fontos kérdésben is szavaztunk, ezek közül a legfontosabb az 

oktatói riportok automatikus nyilvánosságáról való szavazás, amelyet a 

Bizottság 8-2-2 arányban támogatott, így a kérdés a Szenátus elé kerülhet. 



Továbbá a Bizottság megszavazta azt a módosítást is, hogy a nyári 

időszakban a lekérdezés időtartama a vizsgaidőszak utolsó napjáig 23:59-

ig tarthat. 

Április 20-22 között részt vettem Siófokon a HÖOK Vezetőképzőjén, ahol 

a tanulmányi szekció munkájában vettem részt. 

 

Szalma Edina 

tanulmányi alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Tudományos alelnök beszámolója 

2017. április 1- május 1. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 17. 
Tehetséggondozó 
Tanács operatív 
bizottság ülés 

bizottság tagjai 

2017. április 17. 
XXXIII. OTDK utazási 
támogatási pályázat 
operatív bizottság 

Dukay-Szabó Szilvia, 
Frikker Lúcia 

 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 10. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Pályázattal kapcsolatos tevékenységek 

Az elmúlt időszakban a legfontosabb feladata a félévben zajló OTDK 

szekciókon az ország különböző pontjain részt vevő hallgatók utazási 

támogatási pályázata volt. A pályázati időszak 2017. március 23-án 

kezdődött és 2017. április 30-án ér véget.  Beszámolóm megírásáig 129 

pályázat érkezett be. A pályázattal kapcsolatos hallgatói kérdéseket rövid 

időn belül megválaszoltam, a beérkezett pályázatokat folyamatosan 

monitorozom. A pályázatok egy részének bírálata már lezajlott, annak 

érdekében, hogy a pályázati időszak korai szakaszában pályázatot leadó 

hallgatók részére már májusban utalásra kerülhessen a megítélt összeg. A 

később leadott, illetve a hiánypótlásra visszaküldött pályázatok bírálata 

május 5-ét, a hiánypótlási időszakot követően fog megtörténni. 

 

  

Papp Dorottya 

tudományos alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



ELTE Press főszerkesztő beszámolója 

2017. április 1. – május 1. 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 25. 
ELTE Online 

szerkesztőségi ülés 

ELTE Online rovatvezetők, 
fotóskoordinátor, ELTEvízió 

projektvezető 

 

ELTE Online 

Az ELTE Online szerkesztősége az elmúlt hónap fontosabb eseményeiről 

tudósított, kiemelt figyelmet szentelve a rektorválasztásnak és a CEU-ügynek. 

Igyekeztünk politikamentesen és függetlenül tudósítani, a későbbi, pusztán 

politikai eseményeken pedig nem vettünk részt. a „Szabad ország, szabad 

egyetem” nevű szerveződést azonban figyelemmel kísérjük. 

Sajnos a tavaszi szünet és a szakdolgozatleadás miatt a hónapban csak egy 

szerkesztőségi megbeszélést tudtunk tartani, azonban onlájn folyamatosan 

egyeztettünk a fontosabb kérdésekben. 

A rovatvezetők és az ELTEvízió projektvezetője ebben a hónapban is 

szervezett rovatmegbeszéléseket az újságírókkal, amiken egységes koncepciót, 

működőképes munkamegosztást igyekeztek kialakítani.  

Részt vettünk az eddigi kari és kollégiumi napokon, illetve a tanáris felezőn 

és a további rendezvényeken való részvételt is tervezzük. Jelen állás szerint az 

ELTEvízó Lágymányosi Eötvös Napokon való részvételét különböző technikai 

problémák nehezítik, ezek megoldásán dolgozunk.  

Az ELTEvízió forgatott idén is a Pszanipszis nevű rendezvényen. A 

Tudomány Rovat kiemelt figyelmet szentelt az OTDK-nak illetve az Eötvös 

Konferenciának, illetve „tematikus hónapok” keretében cikksorozatokat jelentet 

meg. 

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy megfelelő mennyiségű és 

minőségű tartalom jelenjen meg az ELTE Online fórumain. Emellett kiemelt 

tartalmat szolgáltattunk Instagram oldalunkon is. 

 

 

  

Zima Richárd 

ELTE Press főszerkesztő 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



Elnöki referens beszámolója 

2017 április 1. – május 1. 

 

Rendszeres ülések 
  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 10. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. április 17. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. április 19. 
Rendkívüli Elnökségi 

ülés 
ELTE HÖK Elnökség 

2017. április 24.  Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Az elnökségi és Kabinetüléseken részt vettem, és jegyzőkönyvet vezettem.  

A Rektori Kabinetiroda megkeresésére hallgatói segítőket toboroztam 

április 20-ra és 21-re. 

Jelenleg pedig zajlik a hallgatók toborzása, jelentkezése a Pázmány-nap 

rendezvényére. 

 

 

Hegedüs Gabriella 

elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Esélyegyenlőségi referens beszámolója 

2017. április 1. – május 1. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 3. 
Szakterületi kisokos 

elkészítése 
- 

2017. április 5-6.  
Mindenki Segít nap 
végső előkészületei 

Puju Robin, ELTE PPK 
DJB elnök; ESB 

2017. április 7. Mindenki Segít Nap 
Puju Robin, ELTE PPK 

DJB elnök; ESB 

2017. április 7. HÖOK gyűjtés lezárása - 

2017. április 10-12. 
HÖOK gyűjtés lezárását 

követő egyeztetések, 
elszállítások 

Kiss Edina, HÖOK 
Mentorprogram; kijelölt 

szervezetek képviselői 

2017. április 19. 
Kérdőív eredményeinek 

prezentálása 
Kovács Krisztina, FK 

vezetője 

2017. április 20-23. HÖOK vezetőképző  
Mósa Tamás, HÖOK 

elnökségi tag 

2017. április 20. 
Egyeztetés az 

esélyegyenlőségi 
ajánlásról 

Mósa Tamás, HÖOK 
elnökségi tag 

2017. április 25. 
Közös projektek 

átbeszélése 
Kovács Krisztina, FK 

vezetője 

 

Rendszeres ülések 
  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 3., 10., 24. Kabinetülés az ELTE HÖK kabinetje 

2017. április 6.  
ELTE HÖK 

küldöttgyűlés 
az ELTE HÖK 

küldöttgyűlés tagjai 



Állandó feladatok 

A rendszeres ülések időpontjában részt vettem mindegyik 

kabinetülésen, melynek időpontjai a fenti táblázatban láthatók. Ezen kívül 

állandó feladataimnak eleget téve reagáltam a hozzám beérkező 

megkeresésekre különböző segítségkérések vagy problémák kapcsán. 

Akadálymentességet felmérő kérdőív 

Kovács Krisztinával, a Fogyatékosügyi Központ vezetőjével, 

valamint további négy munkatársukkal sikerült egyeztetnem az 

akadálymentességet felmérő kérdőívünkkel kapcsolatosan. Először 

prezentáltam számukra azokat a kari szintre is lebontott adatokat, 

melyeket előzetesen már a részönkormányzati esélyegyenlőségi 

referenseknek bemutattam. Krisztáék a szakképzettségük és napi 

kapcsolataik ellenére is meglepődtek pár információn, így a kérdőívet 

abszolút hasznosnak értékelem a velük való találkozást követően is. 

A Fogyatékosügyi Központnak átadott információim birtokában 

Krisztáék a kancellária bevonásával elindítják a további 

akadálymentesítési törekvéseket. Természetesen minden probléma 

orvoslása egy hosszú és költséges utat jelent, de a kezdeti lépéseket már 

megtettük. Első körben a következő pár hónapon belül több épületben is 

átalakításra kerülnek a liftek, hogy azokban hangosbemondó is üzemeljen.  

Mindenki Segít Nap 

2017. április 7-én, pénteken tartottuk a Mindenki Segít Napot, melyet 

ezúttal már minden ELTE-s hallgató számára elérhetővé tettünk. Ezen a 

napon különböző helyszíneken segíthettek különböző munkálatokban az 

előzetesen jelentkezett hallgatók és társaik, így többek között volt, aki 

állatmenhelyen, idősek otthonában, óvodában vagy köztéren 

önkénteskedett. Összesen 15 helyszínen 44 hallgatót sikerült 

megmozgatnunk. Ősszel meg kívánjuk ismételni hasonló formában, még 

több önkéntessel ezt a rendezvényt. 

Több lett, maradhat?  

Ugyancsak április 7-én zárult a HÖOK jótékonysági gyűjtése, 

melyen egyetemünk több gyűjtőponttal is képviseltette magát. Kiss 

Edinával, a HÖOK Mentorprogram vezetőjével a gyűjtés lezárásáig 

többször is egyeztettem. Az elszállításban a Baptista Szeretetszolgálat 



Alapítvány, a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

munkatársai voltak a segítségemre, akikkel az egyeztetéseket követően 

még a szombathelyi gyűjtőpontról is elszállításra került előbb-utóbb 

minden adomány. A felajánlásokat ezúton is köszönjük, mind jó helyre 

kerültek! 

HÖOK esélyegyenlőségi munkája 

Mósa Tamással, a HÖOK elnökségi tagjával már többször is 

egyeztettem egy felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatai 

számára készülő ajánlással kapcsolatosan. Az ELTE-s jó gyakorlatokat 

abszolút alapul véve elkészült ez az ajánlás, melyet utoljára még volt 

lehetőségem nekem is véleményezni. Mindez hamarosan kiküldésre kerül 

az érintett elnökök számára. Reméljük sok intézmény lesz nyitott az 

összefoglalt jó gyakorlatok megfontolására, átvételére. 

A tavaszi HÖOK vezetőképző tábor keretein belül volt lehetőségem 

részt venni egy esélyegyenlőségről szóló közéleti előadáson is. Mósa 

Tamás prezentálta a HÖOK esélyegyenlőségi kutatásának eredményeit, 

melyekkel kapcsolatosan interaktív formában mi is kifejthettük 

véleményünket.  

Egyebek 

Kovács Krisztinával a következő 1 hónap közös projektjeiről 

egyeztetve beszéltünk a LEN-es kitelepülésről, valamint egy május 10-én 

esedékes FK napról is, melyen az Esélyegyenlőségi Bizottság különböző 

érzékenyítő feladatokban tervezi segíteni a Központ munkáját. 

Dávid Szamanta 

esélyegyenlőségi referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



ELTE Jogi és szabályzati referens beszámolója 

2017. április 1–május 1. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 9–11. ASZ módosítás 
Sujtó Attila, Balogh 

Dániel 

2017. április 6–
május 1. 

Hallgatói kulturális és szakmai 
pályázati ügyintézés 

Rápolti Kitti, Bencze 
Norbert, Puju 

Robin, Sujtó Attila,   

Rendszeres 
ülések 

  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 24. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Jogi és szabályzati referens 

2017. április 24-én részt vettem több kabinetülésen, ahol beszámoltam az 

azt megelőző időszakban általam elvégzett munkáról.  

2017. áprilisában továbbra is folyamatosan kapcsolatot tartottam a 

Hallgatói kulturális és szakmai pályázattal kapcsolatban a pályázókkal és 

az Egyetemmel és elláttam az egyéb megbízásomban foglalt feladatomat.  

2017 áprilisában előkészítettem az ELTE HÖK Alapszabály 3. számú 

mellékletének módosítását. 

Konzultálta Sujtó Attila elnök úrral az ELTE HÖK Alapszabály-módosítási 

feladatairól. 

 

  

Heil Kristóf Mihály 

ELTE Jogi és szabályzati referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Rendezvényekért felelős referens 

2017. március 27. - április 30. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017 március - április 
LEN 2017 szervezési 

tárgyalások 
 

2017 április 21-23 HÖOK Vezetőképző  

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 3, 10, 17, 24 EHÖK Kabinetülés  

 

Rendezvények 

A LEN 2017 szervezési folyamatok megfelelő ütemben haladnak. A 

szerződéskötés lezárult, a héten sor kerül a rendezvényre, remélhetőleg a 

legkisebb hiba nélkül.  

 

A többi kari nap előkészületei is rendben zajlanak. Első ízben került 

megrendezésre az ELTE szárnyai alatt a SEK Diáknapok Szombathelyen. Minden 

nagyobb fennakadás nélkül lezajlott a rendezvény.  

 

Április 19-én került megrendezésre a Tanáris hallgatók felezője a KCSSK-ban.  

 

  

 

Fazakas Áron 

Rendezvényekért felelős referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Sportügyi referens beszámolója 

2017. április 1. – 2017. május 1. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017.04.05. TÓK Sportnap 
BEAC munkatársak, 

szakmai gyakorlatosok 

2017.04.07. 16.00 
Dunai Regatta SBM 

meeting 
AJTK munkatársak, SBM 

csapat 

2017.04.13.10.00 Megbeszélés Simon Gábor 

2017.04.13. 17.00 
DR – Sárkányhajós 

edzés 
ELTE sárkányhajós csapat 

2017.04.22. 
DR – Sárkányhajós 

edzés 
ELTE sárkányhajós csapat 

2017.04.24. BN Sportnap 
BEAC munkatársak, 

szakmai gyakorlatosok 

2017.04.27. Éjszakai Sport  
sportösztöndíjasok, 

szakmai gyakorlatosok 

 

Sportnapok 

Április folyamán több karon és kollégiumban is megrendezésre kerültek a 

hagyományos tavaszi sportnapok. Ezeken a BEAC munkatársaival és a PPK 

szakmai gyakorlatos hallgatóival közösen vettünk részt. A sportnapok számos 

hallgatót mozgattak meg. 

Éjszakai Sport 

Április végén került megrendezésre az Éjszakai Sport. A félév legsportosabb 

éjszakáját az előző évektől eltérően az idei tanévben a téli félév helyett a tavaszi 

szemeszterben szerveztük meg. A sporteseményen a szokásos labdás 

csapatsportok (röplabda, teremfoci, streetball) számos egyéni sportágban is 

kipróbálhatták magukat a hallgatók. Az órák mellett idén egy chill zone-nal is 

készültünk, ahol videojátékok és csocsó várták a pihenni vágyókat, illetve 

vendégünk volt a Bartendaz csapata, akik fekvőtámaszversenyt rendeztek a 

résztvevőknek. Remek hangulatban zajlott az esemény, a kilátogatók egy jó 

élménnyel gazdagodtak. 



Dunai Regatta 

A Dunai Regattán résztvevő sárkányhajós csapat edzései is április folyamán 

zajlottak. A csapat kiválóan összeszokott az edzéseken, május 6-án kiderül, mit 

tudnak kihozni magukból éles helyzetben. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy 

a csapat hat tagját a SEK adta, ami erősíti a szombathelyiek teljes integrációját. A 

Regattán a sárkányhajó mellett evezős nyolcassal, strandröplabdacsapattal és 

cheerleaderekkel is képviselteti magát egyetemünk, illetve az ELTE sportja külön 

standot kap idén is a felső rakparton, ahova fesztiváljátékokkal készülünk. 

 

Móczik Alexandra 

Sportügyi referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



ELTE tanárképzési referens beszámolója 

2017. április 01. – május 1. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. április 6.   ELTE HÖK Közgyűlés  

2017. április 19.   Tanáris Felező  

2017. április 24.  Szenátus  

 

Általános teendők 

A hozzám érkezett hallgatói leveleket megválaszoltam, a 

kabinetüléseken részt vettem.  

 

ELTE HÖK TKB 

A Bizottság a tárgyidőszakban nem ülésezett, azonban napi 

kapcsolatban beszéltünk az akutalitásokról: TTT anyagok, PePszi-s 

tantervek véleményezése és Tanáris Felező. 

Tanáris Felező 

Az idei évben is megrendezésre került a tanárképzésben részt vevő 

hallgatók számára a felező. A rendezvény helyszíne ezúttal a KCSSK volt. 

A kezdeti nehézségek, és a zord időjárás ellenére sokan eljöttek, és 

mindannyian pozitív visszajelzést adtak a rendezvényről. Ezúton 

szeretném megköszönni a szervezésben nyújtott segítséget Fazakas 

Áronnak, a fantasztikus hangulatot pedig Balatoni Ádámnak. 

 

 

Szombathelyi Közgyűlés 

Mint bizonyára mindannyian értesültetek róla, minket ért a 

megtiszteltetés, hogy a során következő HÖOK Közgyűlést 

megrendezhessük. Erre 2017. 05.12-14. között, Szombathelyen kerül sor. 

Ennek szervezésében aktívan részt vettem/veszek. Ezúton szeretném 



közvetíteni felétek, hogy aki kedvet érez magában, hogy segédkezzen a 

rendezvény sikeres lebonyolításában, keressen bátran! 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

 

 

  

Nagy Anett 

tanárképzési referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 


