UNIVERSITAS
– BADINSZKY
ÁRON – ESZTERHAI MARCELL –
MARTINA
FANNI
– HULIK
BERNDADETT
- MENYHÁRT
BARBARA – CZINEGE ANDRÁS –
KOVÁCS VIKTÓRIA – BLANKÓ
MIKLÓS – SZABÓ CHRISTOPHER –
VITOVSZKI
MARCELL
–
PORKOLÁB ESZTER MÁRIA –
HORVÁTH VIKTÓRIA – BERTA
ANDRÁS – LAKATOS DORINA
HORVÁTH MIHÁLY

ELTE HALLGATÓI
ÖNKORMÁNYZAT
BESZÁMOLÓ
2018. augusztus 1. – szeptember 21.

HORVÁTH MIHÁLY – ELNÖK
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

Egyeztetés az ELTE Szolgáltató
Augusztus 3.
Augusztus 4–
5.
Augusztus 8.
Augusztus 9.
Augusztus 10.

Kft-vel

Tóth Tibor József
Czinege András, Murai László,

TTK Mentortábor

TTK HÖK, TTK Mentorok

GTI GT egyeztetés

Czinege András, Máthé izabella
Czinege András, Jancsó Dorottya,

Zánka helyszínbejárás

Menyhárt Barbara

Látogatás Micihez

EHÖK Kabinet

Egyeztetés Joó Gáborral, az
ELTE

kommunikációs

Joó Gábor, Báli Bernadett

Augusztus 13. igazgatójával
Augusztus 14.

GTI egyeztetés

Ormos Mihály

Egyeztetés az ELTE Szolgáltató
Augusztus 15. Kft-vel
Augusztus 19.

PTE BTK Gólyatábor

Tóth Tibor József
Badinszky Áron, Kovács Péter

Zánka Gólyatábor szervezői
Augusztus 21. megbeszélés

BTK, GTI, BGGyK GT szervezői

Augusztus 22.

ÁJK Szabadegyetem

EHÖK Kabinet

Augusztus 23.

Kancellári egyeztetés

Scheuer Gyula

Augusztus 24.

Programozó GT

EHÖK Kabinet

Augusztus 25.

TéTéKás GT

EHÖK Kabinet

Augusztus 29.

PPK GT

EHÖK Kabinet

Augusztus 30.

GTI egyeztetés

Ormos Mihály

Zánkai Gólyafesztivál

Szervezők, Gólyák, Vendégek

ELTE évnyitó

Egyetemi vezetés

Szeptember
3–8.
Szeptember 7.
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Szeptember
10.
Szeptember
10.
Szeptember
10.
Szeptember
11.
Szeptember
12.
Szeptember
12.
Szeptember
14.
Szeptember
17.
Szeptember
17.
Szeptember
18.
Szeptember
18.
Szeptember
19.
Szeptember
20.
Szeptember
21.
Szeptember
21.

GTI évnyitó

GTI oktatók és hallgatók

ESZK megbeszélés

ESZK

Egyetemvezetői értekezlet

Egyetemvezetők

HÖOK Választmányi ülés

HÖOK Választmány

Elnökségi ülés

Elnökség

Egyeztetés

R.

Nagy

Tibor

Endrével, a BME EHK elnökével
Felsőoktatási

és

Érdekképviseleti Konferencia

R. Nagy Tibor Endre
Badinszky Áron, EHÖK elnökök

ESZK megbeszélés

ESZK

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

Egyeztetés az ELTE Alumni
Központtal
Egyeztetés az ELTE Shop
üzletvezetőjével

Pataky Csilla
Tóth Tibor József, Dömötör Tamás
Albert

Elnökségi ülés

Elnökség

5vös 5km

A sport szerelmesei

Egyeztetés a GTI-s hallgatók

Cseszregi Tamás, Martina Fanni,

ösztöndíjairól
Egyeztetés

Eszterhai Marcell, Csőke Rita
a

GTI

HÖK

szervezeti felépítéséről
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Máthé Izabella, Varga Ádám

Szeptember
21–22.
Szeptember
24.
Szeptember
24.
Szeptember
24.
Szeptember
25.

Bölcsész Hallgatók Szövetsége
ülés

PTE BTK, DE BTK, ELTE
BTK, PPKE BTK, SZTE BTK,
ME BTK

ESZK megbeszélés

ESZK

Egyetemvezetői értekezlet

Egyetemvezetők

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

Egyeztetés Rikker Emíliával, az
ELTE Jogi Igazgatójával

Rikker Emília

Személyi ügyek
A régi-új EHÖK Kabinet mandátumba lépése óta sok olyan új és betöltetlen feladat
jelentkezett, amire hamar megoldást kellett találnunk, így több ízben kértem fel bizonyos
munkakörökre megbízott hallgatókat. Kolozs Anikó, aki eddig a kancellária részéről a Hallgatói
Kulturális és Szakmai pályázatok ügyintézője volt, szeptembertől szülési szabadságát tölti, így a
megbeszéltek alapján ez a feladat a következő évekre átkerül az EHÖK-höz, erre a feladatra
Lukács Cintiát kértem fel, aki így Kutas Viktória irodavezető és Murai Bence irodai asszisztens
mellett a pályázati adminisztrációért felel az így 3 főre duzzadt EHÖK titkárságon.
A tisztújító küldöttgyűlés időpontjára még nem körvonalazódott a tanárképzési referens
személye, ezért a nyári és szeptemberi időszakban kiemelt figyelmet fordítottunk a tisztség
mihamarabbi betöltésére. A feladatra végül Horváth Szandrát kértem fel, egyelőre mint megbízott
tanárképzési referens, aki eddig a KolHÖK elnökségi tagja volt. Személyéről az októberi
küldöttgyűlés fog szavazni.
Új feladatként jelent meg szeptembertől a GTI-s hallgatók érdekképviselete, amit egészen eddig
az EHÖK Kabinet hősiesen végzett és végezni fog a félévben, ám úgy éreztük, hogy muszáj a
munkára egy dedikált ember, így a feladatra Máthé Izabellát kértem fel, aki korábban a BME GTK
HK elnöke volt, az idei évtől az ELTE GTI-n végzi a mesterszakját. Izabella rengeteget segített
nekünk a nyár folyamán a gólyatábori előkészületekben, és a GTI-re való felkészülésben.
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EFOTT
Lezajlott a 2018-as EFOTT Fesztivál, amely ebben az évben az ELTE nevét viselte magán
házigazdaként. Rengeteg programmal készült egyetemünk, amelyek közül kiemelendő a
művELTEtő, ahol a megszomjazott fesztiválozókat vendégelhettük meg az ELTE-s
vendégszeretettel és csodálatos KötVál koktélokkal. A Civil Téren egy hatalmas sátornyi egyetemi
szervezet mutathatta be magát a fesztivál ideje alatt, valamint a Civil Színpadot is sikerült
megtöltenünk színesebbnél színesebb programokkal. ELTE-s szervezésű volt az idei EFOTT
Challenge, ahol a vállalkozó szellemű fesztiválozók mérethették meg magukat, valamint rengeteg
sportprogramot szerveztünk a BEAC-cal közösen.
Az ELTE házigazdaságot mind Maszlavér Gábor fesztiváligazgató, Borhy Lászó rektor úr és
Scheuer Gyula kancellár úr sikerként könyvelte el, hiszen rekordot döntött az EFOTT, 115 117
fesztiválozó látogatott ki július 10 és 16 között Velencére. Külön köszönet illeti Murai László
leköszönő EHÖK elnököt, Boronkay Takáts Réka leköszönő elnökhelyettest és Báli Bernadettet
az ELTE ESZK-tól a munka koordinálásáért, az elnökség tagjainak a divíziók vezetéséért és
mindenkinek a Hallgatói Önkormányzatból, akik részt vettek az eseményen, és azon dolgoztak,
hogy minél sikeresebb lehessen az idei EFOTT Fesztivál.

GTI
Úgy tűnik, hogy egyetemünkön minden évre jut integrációs feladat, amellyel az egyetemi vezetés
mellett a Hallgatói Önkormányzatnak is meg kell küzdenie. Szeptemberben több mint 650 fő
kezdte meg tanulmányait a Gazdálkodástudományi Intézetben, akik az ELTE-n is új szakokon
tanulnak, így az ő érdekképviseletük egyelőre nem megoldott.
A feladat jelenleg az EHÖK Kabinetét terheli, ám nem voltunk felkészületlenek. A legégetőbb
kérdés a nyár folyamán a gólyatábor szervezése volt, a lebonyolítás feladatával Czinege Andrást
bíztam meg, valamint Máthé Izabellát a programok szervezésével. További szervezőként kértünk
fel 10 ELTE-s hallgatót a BTK, TTK és BGGyK képviselői közül, valamint 10 korábbi BME-s
hallgatót, akik az ELTE-n folytatják ebben az évben tanulmányaikat.
A GTI gólyatábora ebben az évben egy nagyobb gólyatáboregyüttes részeként zajlott –
mondhatni fesztiválként. A BTK, GTI és BGGyK közös táborába ebben az évben összesen 1200an látogattak el gólyák, szervezők és vendégek. Kisebb zökkenőkkel ugyan, de a hallgatói
visszajelzések alapján jól vizsgázott az első ELTE GTI gólyatábor.
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Gólyatáborok, Gólyabálok
Lezajlottak az idei gólyatáborok, ahová az EHÖK Kabinettel szép számmal el is látogattunk.
Sajnos nem volt lehetőségünk minden tábort megtekinteni, hiszen a GTI tábor szervezői feladatai
a mi erőforrásainkat is rendkívül kimerítette. Ebben az évben több új felállású gólyatábor is volt,
hiszen együtt tartotta táborát a BTK, GTI és a BGGyK Zánkán, valamint hosszú-hosszú évek óta
először tartott közös, összkari tábort a TTK Bódvarákón. A TÓK-osok csatlakoztak idén (de csak
helyszínben) az IK-sokhoz Pusztafalura, valamint szokás szerint Szolnokon tartotta egymást
követve táborait a TáTK és az IK. Az ÁJK idén pedig Balatonlellén tartotta a nyári
szabadegyetemét.
A táborok szervezőinek kijár az elismerés, hiszen minden tábor rendben és menetrend szerint
lezajlott, minden gólya épségben, életre szóló élményekkel tért haza, hogy megkezdje egyetemi
tanulmányait az ELTE-n
Folyamatban vannak a gólyabálok szervezései is, amelyeket idén a tavalyihoz hasonlóan az
ELTE Lágymányosi Campusának Gömb Aulájában tartunk meg, a testvériség jegyében több kar
együtt.

Átsorolás
A nyári átsorolási időszakban rengeteg államilag támogatott finanszírozású hallgató került
átsorolásra önköltséges képzésre. A korábban kétértelmű jogszabály helyére egy módosítással
pontot tettek az átsorolásának kérdésére. Az idei évtől már együttesen vonatkozik a hallgatókra a
tanulmányi átlag (amely évenként fog növekedni) és a minimum elvégzendő kreditek mennyisége
is. Habár az intézmények és a HÖOK részéről is rengeteg jelzés érkezett, hogy ezek a
követelmények brutális átsorolt hallgatói létszámhoz fognak vezetni, az idei évben, és érkezett is
kérés nyáron az átsorolás moratóriumára, ám a kormány elutasította azt.
Egyetemünkön is rendkívül lesújtó a helyzet, az Oktatási Igazgatóság adatai szerint az összes
karon a hallgatók legalább 20%-át sorolták át, kiugró adatok szerepelnek az IK-nál, ahol a
hallgatók több mint 30%-át sorolták át önköltséges képzésre. Az átsorolás szabályai felmenő
rendszerben értelmezendők, így az új szabályok csak a 2016/17-ben felvettekre vonatkozik.
Súlyosabb lesz a helyzet a továbbiakban, ha a hallgatói létszám nagy része már ezekkel az átsorolási
feltételekkel kapja meg az államilag támogatott helyét, hiszen akkor a hallgatók nagyobb részét kell
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majd az intézménynek átsorolnia. Az átsorolt hallgatók után az intézmény létfontosságú
támogatástól esik el, sok hallgató pedig nem fogja tudni folytatni a tanulmányait, ezzel
lemorzsolódik. Az Oktatási Igazgatóság jelenleg is egy modellszámításon dolgozik, ami azt
hivatott előre jelezni, hogy mekkora lesz a lemorzsolódás az átsorolások következtében az évek
során, valamint azt, hogy mekkora hiány keletkezik majd ezzel az intézmény költségvetésében.
Külön kértük, hogy az idei lemorzsolódási adatokat is bocsássák rendelkezésünkre, hogy lássuk,
hogy hány hallgatót veszítettünk el ebben az évben.

ÁSZ jelentés
Elkészült az Állami Számvevőszék jelentése a Hallgatói Önkormányzatok működéséről, amire
mind az intézmények, mind a HÖOK részéről megküldésre kerültek az észrevételek. Mindkét fél
azt a megállapítást tette, hogy az ÁSZ túllépett a jogszabályok adta hatáskörén, hiszen az a
gazdasági tevékenységek ellenőrzésére szól, valamint azt, hogy hibás módszertannal,
félinformációkból, a kommunikációtól való teljes elzárkózással állapítottak meg valótlan dolgokat,
amelyeket mind a HÖOK és az intézmények elítélnek.
A szeptemberi HÖOK Választmány ülésének egyik fő témája volt a jelentés, amely úgy döntött,
hogy a HÖOK elnöke levelet ír az ÁSZ elnökének, valamint az Országgyűlés elnökének a jelentés
publikálása előtt, amelyben felhívja az érintettek figyelmét a jelentés súlyos hiányosságaira, amivel
valótlanul festenek lesújtó képet a Hallgatói Önkormányzatokról és a magyar felsőoktatásról.

Horváth Mihály s.k.
elnök

6

BADINSZKY ÁRON – ELNÖKHELYETTES
Eseménynaptár
Időpont
augusztus 1-7.

Esemény
átadás-átvétel

augusztus 16.

ELTE Merch megbeszélés

augusztus 19-20
augusztus 21.
augusztus 22-23.

PTE BTK Gólyatábor
ELTE GTI megbeszélés
ÁJK Szabadegyetem

augusztus 24-25

IK Gólyatábor

augusztus 25-26

TTK Gólyatábor

augusztus 29.

PPK Gólyatábor

szeptember 3-8.
szeptember 6., 20.

ELTE Gólyafesztivál
Hallgatói Jogorvoslati
Bizottság
EHÖK Elnökségi ülés
GTI Kreditátviteli Bizottság
ülése
Felsőoktatási és
Érdekképviseleti Konferencia

szeptember 12., 19.
szeptember 13.
szeptember 14-16.

Személy(ek)
Murai László, B. Takáts Réka,
Horváth Mihály
Tóth Tibor József, Horváth
Mihály
Horváth Mihály
Horváth Mihály, Czinege András
Horváth Mihály, Eszterhai
Marcell, Menyhárt Barbara
Kutas Viktória, Horváth Mihály,
Eszterhai Marcell
Kutas Viktória, Horváth Mihály,
Eszterhai Marcell
Bartók Bálint, Horváth Mihály,
Eszterhai Marcell
HJB Tagok
Elnökség
Hulik Bernadett, Dr. Andor
György
Horváth Mihály

Kezdetek
Az ELTE Hallgatói Önkormányzat életében az augusztus hagyományosan a változás és a
pörgés hónapja, ez idén sem volt másképp. A nyár utolsó hónapjának elején sikeresen és
teljeskörűen lezajlott az átadás-átvétel, az új kabinet minden új tisztségviselője megismerte a
folyamatban lévő ügyeket, és sikeresen bekapcsolódott az EHÖK vérkeringésébe. Eközben az
iroda személyzete sem tétlenkedett. Kutas Viki és Murai Bence kitartó munkával lebonyolította az
irodaszer beszerzés utolsó, ám legfontosabb részfeladatát, a disztribúciót, illetve a kabinet néhány
tagjával kiegészülve az irodát is szalonképessé tették az irodát.
A hónap második felében kezdetét vette a gólyatábori szezon, így augusztus 19. és 29. közt
Elnök úrral és Kabinettársaimmal az Elnökség vendégszeretetét élvezve – sajnos csak – öt, kivétel
nélkül emlékezetes eseményen vehettünk részt, ezúton is köszönjük a meghívást és a vendéglátást.
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Szeptember első hetében került sor a BTK-BGGYK-GTI Gólyafesztiváljára, mely a rengeteg
résztvevő és a hatalmas összefogás eredményeként páratlan eseményként került be az ELTE
gólyatáborainak történelmébe.

A munka folytatódik
Szeptember második hetétől elkezdődött az egyetemi tanév, ezzel az EHÖK Kabinet munkája
is visszatért a megszokott kerékvágásba. Az első elnökségi ülést követően megtörtént a
tisztségviselők delegálása a különböző egyetemi testületekbe, mint például az Oktatási és Képzési
Tanácsba is, így biztosítva a hallgatói érdekek folyamatos képviseletét minden területen. Fontos
eredmény továbbá, hogy Horváth Szandra megbízott tanárképzési referens csatlakozásával immár
teljes létszámú a Kabinet, és ismét biztos kezekben van a mintegy 3000 pedagógushallgató ügye.
A hónap során az a cél, hogy az EHÖK kabinet minden tagja kialakítsa az előttünk álló tanévre
vonatkozó terveit, és körvonalazza azok megvalósítását.

Badinszky Áron s.k.
elnökhelyettes
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ESZTERHAI MARCELL – PÁLYÁZATOKÉRT FELELŐS ALELNÖK
Eseménynaptár
Időpont
2018. szeptember 10.

Esemény

Személyek
Horváth Mihály, Badinszky

Féléves teendők átbeszélése
Tájékoztató

az

Áron, Czinege András

Oktatási

Igazgatóság részéről a kifizetési
2018. szeptember 13.
2018. szeptember 17.

listák készítésével kapcsolatban
Kabinetülés

Hallgatói

Pénzügyek

Osztályának

munkatársai,

Szociális és Ösztöndíj Bizottság
tagjai
ELTE HÖK Kabinet
Dr. Cseszregi Tamás, Horváth

Egyeztetés

a Mihály,

Gazdálkodástudományi Intézet Emmert
pályázatairól

Martina
Margit,

Fanni,
a

Gazdálkodástudományi Intézet

2018. szeptember 21.

munkatársai

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság
2018 júliusában az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsághoz tartozó pályázatok
jelentős hányada kiírásra került, hogy a pályázatok zökkenőmentesen indulhassanak. Augusztus
közepén a Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztálytól megkértem a rendszeres
szociális támogatás, rendkívüli szociális támogatás, alaptámogatás, közéleti ösztöndíj és a
rendszeres művészeti ösztöndíj kérvénysablonjainak elkészítését, amelyek közül a rendszeres
szociális támogatással kapcsolatban a Szociális és Ösztöndíj Bizottság néhány módosító javaslattal
élt a kérvénysablon tekintetében. Ezek elsősorban a kötelező igazolásokra, a lakhatás igazolására
és az öneltartói státusz kiadás részére vonatkoztak.
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2018. augusztus 14-én véleményezésre bocsátottam az Erasmus+ kiegészítő támogatást és a
sportösztöndíj pályázati kiírását. Az Erasmus+ kiegészítő támogatás az ELTE HÖK Külügyi
Bizottsága véleményezte és pontrendszer szempontjából módosítással élt. Az EHSZÖB
véleményt nem fűzött a pályázatokhoz és augusztus 21-én elindítottam a levélszavazást, amely
érvényes volt. A kérvénysablonok elkészítését a TR Irodától megkértem, az Erasmus+ kiegészítő
támogatás változtatásaival kapcsolatban többízben egyeztettünk.
A párhuzamos képzés kompenzációja pályázatot az ELTE HÖK Tanulmányi Bizottsága nem
kívánta módosítani és az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság sem kívánt véleményt
fűzni a kiíráshoz, a pályázat várhatóan a jövő héten tartandó EHSZÖB ülésen kerül kiírásra.
Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság őszi félévének első ülését 2018.
szeptember 27-én tartja, ahol napirenden lesz a beérkezett rendszeres szociális támogatás
pályázatokról, alaptámogatás pályázatokról, rendkívüli szociális támogatás pályázatokról, közéleti
ösztöndíj pályázatokról való döntés, illetve a párhuzamos képzés kompenzációja pályázat kiírása.
Az ülésre az anyagok egyrésze már előkészített.

Hallgatói jogosultságok
A Hallgatói Önkormányzat jogosultságaival, szerepköreivel kapcsolatban két éve, ősszel
megszületett megállapodás értelmében minden félév elején áttekintésre kerülnek a képviselők
jogosultságai, a feleslegesek elvételre kerülnek. Ezeket megkértem a Tanulmányi és Hallgatói
Ügykezelő Rendszer Főosztálytól, áttekintésüket megkezdtem.
Jogosultságokkal kapcsolatos kérések folyamatosan érkeznek be hozzám, amelyek megkérését
elindítom. Ezek elsősorban a szociális ösztöndíjak bírálatához és az őszi választások
lebonyolításához szükséges jogosultságok.

Gazdálkodástudományi Intézet pályázatai
A Gazdálkodástudományi Intézet felálló pályázati rendszerével kapcsolatban 2018. szeptember
21-én egyeztettünk az Oktatási Igazgatósággal, a Gazdálkodástudományi Intézet megbízottjaival.
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Ösztöndíj kifizetési lista
2018. szeptember 13-én a kari szociális elnökökkel részt vettünk az Oktatási Igazgatóság által
tartott felkészítő gyakorlaton, ahol az ösztöndíj kifizetési gyakorlatot vettük át.

Eszterhai Marcell s.k.
pályázatokért felelős alelnök
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MARTINA FANNI – SZOCIÁLIS ALELNÖK
Eseménynaptár
Időpont
2018. 08. 15.

Esemény

Személyek
Eszterhai

Konzultáció

Marcell,

EHÖK

pályázatokért felelős alelnök

2018. 08. 16.

Konzultáció

Papp Patrícia, TÁTK szociális elnök

2018. 08. 20

Konzultáció

Perger Petra, PPK szociális elnök

2018. 08. 21.

Csajkás Eszter, BGGYK szociális

Konzultáció

elnök

2018. 08. 23.

Konzultáció

Mayer Kata, BTK szociális elnök

2018. 08. 24.

Konzultáció

Kalocsa Lilla, TÓK szociális elnök

2018. 08. 29.

Dohány-Juhos Nikolett, TTK szociális

Konzultáció

elnök

2018. 08. 29.

Konzultáció

Rápolti Kitti, IK szociális elnök

2018. 08. 29.

SZÖB egyeztetés

SZÖB tagok

2018. 08. 31.

Konzultáció

Eszterhai Marcell

BTK-s,
2018. 09. 07.

GTI-s

gólyák

tájékoztatása (gólyatábor)

Mayer Katalin, BTK szociális elnök

2018. 09. 08. Rendszeres szociális támogatás
–

és alaptámogatás pályázati és
2018. 09. 19.

korrekciós időszak
Szociális

2018. 09. 08.

Bírálók

támogatás

bírálás

felkészítés

Bírálók, Hajas Ádám, TÓK HÖK
szombathelyi ügyekért felelős alelnök
Kari szociális elnökök, Eszterhai

Kifizetési lista készítő tréning
2018. 09. 13.
2018. 09. 17.

Marcell,

Hallgatói

Osztálya munkatársai
Kabinetülés

Kabinettagok
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Pénzügyek

Emmert Margit, Garbai Ádám,
GTI-s pályázatok konzultáció
2018. 09. 21.

Horváth Mihály, Eszterhai Marcell,
Cseszregi Tamás, Szoboszlai László,
Rajki Melinda

A nyár folyamán előkészítettük, korrekcióztuk a szociális támogatások pályázatait. Többször
tartottunk a Szociális és Ösztöndíjbizottsággal nem hivatalos ülést, az öneltartói státusz új
rendszerét a HÖOK-kal közösen dolgoztuk ki a június 14-i megbeszélésen.
A pályázati kiírások augusztus elején kerültek elfogadásra az EHSZÖB által, majd a hallgatók
számára is elérhetővé tettük azokat. Az augusztusi és szeptemberi hónapokban Neptun üzenetben
többször is tájékoztattam a hallgatók szociális ösztöndíjainkról, social media platformjainkon is
folyamatosan felhívtuk a hallgatók figyelmét a támogatásokra.
Augusztusban minden kar szociális elnökével leültem beszélgetni a kihívásokról, teendőkről, a
bírálásra való felkészítési igényekről. Eszterhai Marcellal is több ízben egyeztettünk ezekről,
segítséget nyújtott olyan teendőkben, amelyeket korábban nem kellett még elvégeznem
kinevezésem ideje miatt.
Augusztus 29-én informális SZÖB ülést tartottunk, ahol ismét végig vettük a teendőket,
kihívásokat, megegyeztünk jó gyakorlatokról a bírálással kapcsolatban.
A BTK-BGGYK-GTI gólyatáborban, szeptember 7-én a BTK-s és GTI-s érdeklődőket
tájékoztattuk szociális ösztöndíjainkról Mayer Katalinnal.
Szeptember 8-án a leendő bírálóknak felkészítést tartottam, hogy gördülékenyebben menjen a
munka és megbeszéltük felmerülő kérdéseiket, valamint elvégeztem a kérvénnyel kapcsolatos
adminisztratív feladatokat.
A rendszeres szociális támogatás és az alaptámogatás pályázati időszaka alatt folyamatosan
válaszoltam a felvetődött hallgatói megkeresésekre, speciális esetekben döntöttünk a SZÖB
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tagjaival, elbíráltam a beérkezett GTI-s pályázatokat, igyekeztünk gyorsan reagálni a felmerülő
problémákra. Folynak az utómunkálatok, 2018. szeptember 24-én fogjuk tartani SZÖB ülésünket.
880 alaptámogatás és 3257 rendszeres szociális támogatás pályázat érkezett be ebben a félévben.
Folyamatosan egyeztetünk a kari szociális elnökökkel a szociális támogatások pályázati kiírások
további finomításáról.

Martina Fanni s.k.
szociális alelnök
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HULIK BERNADETT – TANULMÁNYI ALELNÖK
Eseménynaptár
Időpont
2018. szeptember 3 – 7.

Esemény

Személyek

ELTE GTI Gólyatábor

2018. szeptember 13.

Minőségfejlesztési Bizottsági ülés

2018. szeptember 13.

GTI Kreditátviteli Bizottsági ülés
Egyeztetés Cseszregi Tamással és

2018. szeptember 19.

Garbai Ádámmal
Szakmai

2018. szeptember 21.

megbeszélés

a

Tanárképző Központtal

Augusztusban, a Hallgatói Követelmény Rendszer legújabb, módosított változatával
foglalkoztam. Szerettem volna egy olyan, átfogó de mégis rövid és könnyen érthető tájékoztatást
készíteni a hallgatóknak, mellyel betekintést nyerhetnek az új szabályozásokba. Erre egy olyan, - a
központi tájékoztatást csak kiegészítő – formát dolgoztam, ki melynek során tíz napon keresztül,
mindennap egy kép kerül megosztásra az EHÖK Facebook oldalán az adott címszóval, melyet
egy nagyon rövid leírásban a kép mellett ismertetünk is. Emellett minden alkalommal a megosztott
tartalom mellé kerül a Hallgatói Követelmény Rendszer központi linkje, hogy azok a hallgatók,
akik komolyabban érdeklődnek egy-egy téma iránt könnyen utána is tudjanak nézni. Később a
képek az EHÖK Instagram oldalán is megosztásra kerültek. A tartalom megosztásában az EHÖK
Kommunikációs Alelnöke, Kovács Viktória segített és a design kitalálása is az ő munkájának
köszönhető.

Szeptember 3. és 8. között egy csapat egyik vezetőjeként vehettem részt a
Gazdálkodástudományi Intézet gólyatáborában. Véleményen szerint a tábor összességében jól
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sikerült és ezúton is szeretném megköszönni a főszervezőknek, hogy én is szervezőként vehettem
részt a táborban.
Szeptember 13-án részt vettem a Minőségfejlesztési Bizottság ülésén, ahol szó volt az Oktatás
Hallgatói Véleményezésének nyilvánosságra tételéről, a Diplomások Pályakövetési Rendszeréről
és az Eötvös Kiadó fejlesztéséről.
Ugyanezen a napon Badinszky Áronnal részt vettem a Gazdálkodástudományi Intézet első
Kreditátviteli ülésén is.
Szeptember 19-én egy egyeztető megbeszélésen vettem részt Badinszky Áronnal és Horváth
Mihállyal, ahol Cseszregi Tamással és Garbai Ádámmal vitattunk meg többek között olyan
kérdéseket, mint a Hallgató Követelmény Rendszer módosítás következtében hatályba lépő
változások további kommunikációja, központi tájékoztató szervezése, szolgáltatási díjak
beszedésének kérdése és a Neptunnal kapcsolatos problémák megoldása.
Szeptember 21.-én Horváth Szandrával részt vettem a Tanárképző Központ egyeztető ülésén,
ahol a tanárképzéssel kapcsolatos stratégiai kérdések és jövőbeni tervek kerültek megvitatásra.
Hulik Bernadett s.k.
tanulmányi alelnök
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MENYHÁRT BARBARA- KÜLÜGYI ALELNÖK
Eseménynaptár
Időpont
augusztus 10.

Esemény

Személyek

Megbeszélés a nemzetközi Ágotai Tibor (nemzetközi koordinátor, ELTE
hallgatók ELTE

Kollégiumi Központ), Fejes István

kollégiumokban való

(intézményvezető, MÁSZ és Reiter

helyzetéről

Kollégium) Góth Mária (szabályzati ügyekért
felelős referens, KolHÖK)

augusztus 10-11. EHÖK Kabinet
csapatépítés
augusztus 14.

Egyeztetés a Nemzetközi

Szontágh Anikó (osztályvezető, intézményi

és Stratégiai Irodával

Erasmus+ koordinátor, Rektori Kabinet
Nemzetközi és Stratégiai Iroda)

augusztus 16.

Egyeztetés az ESN ELTE

Csányi Márk (elnök, ESN ELTE)

elnökével
augusztus 28.

Egyeztetés a Külhoni

Cseszregi Tamás (igazgató, Oktatási

Program kapcsán

Igazgatóság), Badinszky Áron (elnökhelyettes,
EHÖK)

szeptember 10.

ELTE RK Nemzetközi

Ehrenberger Dóra

Stratégiai Iroda 2019.

(nemzetközi koordinátor, intézményi

tavaszi félévre szóló

kétoldalú szerződések, Rektori Kabinet

hallgatói részképzési

Nemzetközi és Stratégiai Iroda)

pótfelhívás-értékelő
bizottságában való
részvétel
szeptember 12.

ELTE Rekrutációs
Bizottsági ülés

szeptember 14.
szeptember 16.

Egyeztetés a Kiegészítő

Dunka Sarolta Noémi (leköszönt külügyi

támogatás bírálásáról

alelnök, EHÖK)

EHKB ülés
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szeptember 17.

Kabinetülés

Erasmus+ Pótpályázat
Szeptember 10-én vette kezdetét az Erasmus+ Pótpályázati időszak. Ezt megelőzően
egyeztetéseket folytattam a Nemzetközi és Stratégiai Irodával és az Egyetemi Hallgatói Külügyi
Bizottsággal (EHKB). Az eltérő igények és kari hagyományok tiszteletben tartása okán a Bizottság
úgy döntött, hogy a pótpályázati időszakban megrendezésre kerülő kari hallgatói tájékoztatók
hivatalos facebook eseményeiről a részönkormányzatok képviselői gondoskodnak. Az
eseményhez szükséges grafikai anyagokról központilag gondoskodunk és kialakítottunk egy közös
posttematikát is, amit természetesen a kari képviselők és koordinátorok bővíthetnek a specifikus
tartalmakkal. Az Erasmus+ Pótpályázat szeptember 30-án ér véget.

Bizottsági munka
Szeptember 16-án megtartottam az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság (EHKB) ez évi elő
bizottsági ülését. Napirenden szerepelt az ELTE Feszt, a Külhoni Program, az Erasmus+
Pótpályázat promóciója, a bizottsági ügyrend áttekintése. Továbbá az ülés keretén belül a bizottság
tagjaival összegyűjtöttük azokat a problémákat, témaköröket, amikkel a jövőben az EHKB
szintjén foglalkoznunk kell. A közös to-do listán szerepel többek között a Külhoni Program
népszerűsítése,

a

partnerintézmények

listájának

bővítése,

reprezentatív

nemzetközi

érdekképviseleti rendszer kialakítása, az Erasmus+ mellett egyéb ösztöndíj lehetőségek
promóciója, megállapodások kötése külföldi magáncégekkel, stb.
A hivatalos ülés lezárását követően csapatépítésére is sort kerítettünk, melyre a Kommunikációs
Bizottságot is meghívtuk.
A következő Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsági ülést október 2-án tartjuk meg.

Szombathelyi külügyi érdekképviselet
Augusztus folyamán egyeztetéseket folytattam a szombathelyi koordinátorral, Modor Rékával a
SEK külügyi reprezentációjáról. Abban állapodtunk meg, hogy a jelenleg zajló helyi szervezeti
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átalakulást követően személyesen igyekszünk kidolgozni egy stratégiát a szombathelyi hallgatói
mobilitás növelése érdekében. Addig is a Stipendium Hungaricum program keretén
Szombathelyre érkező nemzetközi hallgatók képviseletére két SEK-es hallgatót kértünk fel. Ők
augusztus végén el is kezdték a 18 beérkező hallgató mentorálását, szeptember folyamán pedig
becsatornáztuk őket a HÖOK SH Mentorprogramjába.

Gazdálkodástudományi Intézet külügyi érdekképviselete
Részönkormányzati megbízott hiányában a GTI-s hallgatók mobilitással kapcsolatos kérdéseire
magam igyekeztem válaszolni. A helyi koordinátorral, Zemplén Gáborral kapcsolatban vagyok, az
ő jóváhagyásával és a Nemzetközi és Stratégiai Iroda segítségével pedig tájékoztató összefoglaló
is készült az érdeklődő hallgatók számára. Összegyűjtöttem azokat az intézményeket, ahová a GTI
hallgatói szívesen kiutaznának a jövőben, és ígéretet kaptam a Nemzetközi és Stratégiai Irodából
arra, hogy ezekkel mihamarabb megkötik a kétoldalú szerződést. Ilyenformán a GTI mobilitási
palettája a hallgatói igényeknek megfelelően tud alakulni.

Stipendium Hungaricum Mentorhálózat
Jelenleg 37 ELTE-s mentor látja el a 192 nemzetközi hallgató támogatását. A koordináció nem
volt zökkenőmentes, de mindent időben sikerült megoldani. Sajnálatos módon akad olyan
nemzetközi hallgató, aki igényét fejezte ki mentor iránt, de ezt a rendszer keretein belül nem tudtuk
nekik biztosítani a kapacitásaink véglegessége és a mentorok túlterheltsége miatt.

Menyhárt Barbara s.k.
külügyi alelnök
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CZINEGE ANDRÁS - GAZDASÁGI ALELNÖK
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018.08.01.

ELTE GTI GT
megbeszélés

Máthé Izabella, Horváth Mihály,
Zirnstein Gerda

2018.08.04.

Előadás a HÖK
pénzügyeiről Bodajkon

TTK HÖK tisztségviselők, mentorok

2018.08.08.

ELTE GTI GT
megbeszélés

Máthé Izabella, Horváth Mihály,
Zirnstein Gerda

2018.08.09.

Zánka - helyszínbejárás

Jancsó Dorottya, Menyhárt Barbara,
Horváth Mihály, Porkoláb Eszter,
Molnár Zalán, Berke Krisztián

2018.08.10-11.

Kabinethétvége - Eger

ELTE HÖK kabinet

2018.08.21.

ELTE GTI GT
megbeszélés

ELTE GTI GT csoportvezetők,
ELTE Gólyafesztivál szervezők

2018.08.28.

ELTE GTI GT
megbeszélés

ELTE GTI GT csoportvezetők

2018.08.31.

Gazdaságis találkozó

Kiss Zsófia ÁJK HÖK

2018.09.03-08.

ELTE Gólyafesztivál

1200+ ember

2018.09.12.

Évkezdő pénzügyi
megbeszélés

Horváth Mihály, Eszterhai Marcell,
Badinszky Áron

2018.09.13.

Bogrács-gate

Dorogi Benjámin IK HÖK

2018.09.17

Kabinetülés

ELTE HÖK kabinet

2018.09.19.

Elnökségi ülés

ELTE HÖK elnökség

2018.09.20.

5vös5 km futóverseny

rengeteg futó

Általános helyzetértékelés
Összességében elmondható az ELTE HÖK gazdasági ügyeiről, hogy a részönkormányzatok
szépen gazdálkodtak a nyári időszakban, azonban van egy-két részönkormányzat, amelynek oda
kell figyelnie a költéseire. Ilyen a KolHÖK, amely túlfutott a keretén, valamint az ÁJK HÖK,
amelynek a véges iskolaszövetkezeti keret miatt kell odafigyelnie. Ezt Áldorfai Gergővel és Kiss
Zsófiával folyamatosan egyeztettük. Az is elmondható általánosan, hogy a gólyatáborok a
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költségvetésben tervezettnél drágábban kerültek megvalósításra, ezért szükséges lesz az
elnökséggel döntést hoznunk a költségvetés korrekciójáról. Két részönkormányzat esetében lesz
szükség átkönyvelésre a saját funkcióterületükről a T0400-as területre (ÁJK, TáTK), ugyanis a
magas önköltséges hallgatói létszám miatt kevesebb közéleti ösztöndíjjal tudnak gazdálkodni, így
az iskolaszövetkezeti keretet vették jobban igénybe.

ELTE GTI Gólyatábor
Enyém lehetett a megtiszteltetés, hogy az I. GTI gólyatábornak én lehettem a főszervezője. Az
előzetes specifikációt még Horváth Misi elnök úr adta le, akinek a folyamatos jelenléte a
gólyatáborban nagyon megkönnyítette a szervezői döntéseket. A program kialakításában szeretnék
hatalmas köszönetet mondani Máthé Izabellának, míg a kommunikáció tekintetében Zirnstein
Gerdának. Jancsó Dorkának és Fejes Ricsinek, hogy befogadtak minket Zánkára, valamint a
lemondásokért és az áldozatokért, amelyeket a közös Gólyafesztivál miatt hoztak.
Ezen túl Menyhárt Barbinak is szeretném megköszönni a folyamatos egyeztetéseket a
gólyatábor minél gördülékenyebbé tételének érdekében. Ez az ütős csapat nagyobb hiba nélkül
hozta le az idei zánkai gólyafesztivált, és ez különösen a GTI-re igaz. Míg kialakult hagyományok
és ügymenetek nélkül nehéz volt úrrá lenni a nehézségeken, de a visszajelzésekből és a saját
tapasztalataimból arra következtetek, hogy egy szuper évkezdő rendezvényt hoztunk össze.

Uborkaszezon vége
Bár a nyári időszakban kevésbé voltam elérhető, a szeptemberi évkezdésnek köszönhetően
hamar visszarázódtam a kerékvágásba, a Gazdasági Bizottság türelmét ezúton is köszönöm! A
beszámolóm leadása utáni héten kerül sor az évkezdő Bizottsági ülésre, szeptember 24-én, hétfőn.

Czinege András s.k.
gazdasági alelnök
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KOVÁCS VIKTÓRIA – KOMMUNIKÁCIÓS ALELNÖK
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személyek

2018.09.17

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet
ELTE HÖK Kommunikációs

2018.09.16

Csapatépítés

Bizottságának, illetve Külügyi
Bizottságának valamennyi tagja

2018.09.19

Informális bizottsági
megbeszélés

ELTE HÖK Kommunikációs Bizottság
valamennyi tagja

Mandátumba lépésemet követően megkezdtem az ELTE Hallgatói Önkormányzat honlap
aktualizálásának folyamatát. A honlapon szereplő információkkal kapcsolatban felmerülő
problémákkal sajnálatos módon még mindig nem tudtam teljes mértékben megbirkózni, ezek
megoldásán dolgozom. A lehető legjobb tudásom szerint folyamatos frissítés alatt tartom a
platformot. A szemeszter kezdetével meginduló forgatagban az Egyetemi Hallgatói Szociális és
Ösztöndíjbizottság elnökével, Eszterhai Marcival együttműködve a kiírt pályázatokat közzétettem,
információs felületeinken (honlap, Facebook) megosztottam, ezzel is biztosítva az ELTE HÖK
honlap naprakészségét.
Elkezdtem kidolgozni a pályázatomban is említett kommunikációs stratégiát. Úgy gondolom, a
gördülékenyen végezhető munkához elengedhetetlen a rendszerezettség és átláthatóság. Ennek
érdekében elkészítettem egy excel táblázatot, melyet a Kommunikációs Bizottság, illetve az ELTE
HÖK kabinet tagjai számára elérhetővé és szerkeszthetővé tettem. A táblázat célja az elvégzett és
elvégzendő munka nyomonkövethetősége. A táblázat még kezdeti fázisban tart, bízom abban,
hogy a hozzá fűzött reményeket beváltja.
Bizottsági ülésre sajnálatos módon általam elkövetett hibákból adódóan csupán nem hivatalos
formában került sor. Mindettől függetlenül a bizottság jelenlévő tagjaival átbeszéltük a
kommunikációs stratégia táblázatának kezelését és használatát, szó esett a bizottság ügyrendjéről,
illetve nagy vonalakban a félév menetéről. Több részönkormányzat esetében került sor személyi
változásra a közelmúltban, ezért informális találkozónk alkalmával – a teljesség igénye nélkül –
megismerkedhettünk egymással. Az ülésre szeptember 19-én tudtunk sort keríteni, ezt egy
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vasárnapi kiruccanás előzte meg szeptember 16-án, amikor a Külügyi Bizottság valamennyi
tagjával szembeni lasertag háborúban vettünk részt. Ezúton is még egyszer köszönjük Menyhárt
Barbarának, az ELTE HÖK Külügyi alelnökének a kihívást, és a szervezést!
Elkezdődtek a munkálatok a 2018-as ELTE Feszt kapcsán. A szervezésben az ELTE HÖK
kabinetből Horváth Mihály elnök, Badinszky Áron elnökhelyettes, Menyhárt Barbara külügyi
alelnök, Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök, Berta András rendezvényekért felelős
referens és én veszünk részt Báli Bernadett keze alatt.
A beszámolási időszakban folyamatos kapcsolatban voltam a kabinettagokkal, kéréseiknek
igyekeztem maximálisan eleget tenni. Hulik Bernadett tanulmányi alelnök vezénylésével lezajlott
egy mini kampány HKR módosításokkal kapcsolatban. Menyhárt Barbara külügyi alelnök
Erasmus projektjében személyes okokból sajnos nem tudtam ígéretemhez hűen aktívan részt
venni, ezért ezúton is elnézést kérek. Úgy gondolom, kisebb zökkenőket leszámítva remekül megy
az együttműködés mindenkivel. Talán minden kezdet nehéz, de mindenből lehet tanulni, és mindig
van hova fejlődni.

Kovács Viktória s.k.
kommunikációs alelnök
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BARTÓK BÁLINT - TUDOMÁNYOS ALELNÖK

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. szeptember 9.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Bizottsági Munka
A szemeszter első ülését szeptember utolsó hetében hívjuk össze.

Ülések
A beszámolási időszakban egyéb ülés nem került megszervezésre.

Konferenciák
A következő hónapokban rögzítendő konferenciák listáját a bizottság első találkozója után tudom
közzétenni.

Pályázatok
A rektori szakmai és kulturális pályázatok júliusban elbírálásra és az eredmények kihirdetésre
kerültek, az őszi félév pályázatai október közepén kerülnek majd kiírásra, ezek tartalmáról szintén
a bizottság első ülésén beszélünk majd a karok képviselőivel, így kérem, ha van valamilyen sajátos
igény vagy javaslat ezek szövegével és tartalmával kapcsolatban, akkor azokat az ülésre delegált
hallgatói érdekképviselőkkel üzenjék meg nekem.

Egyéb
Több BA-s hallgató megkeresése után felkerestem Erdős András Patrikot, mert értesüléseim
szerint a BTK tudományos folyóirata az ’Első Század’ már majdnem nyomdakész állapotban van.
A lap megjelenése több hallgatónak és doktorandusznak biztosít lehetőséget publikálásra, ami
például az MA-s hallgatók Phd jelentkezéséhez szükséges. A megjelenés határidejét október 31-re
tűztük ki.
Bartók Bálint s.k.
tudományos alelnök
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BLANKÓ MIKLÓS – ELTE PRESS FŐSZERKESZTŐ
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. augusztus 2.

egyeztetés az ELTE Online
reklámfelületeinek értékesítéséről

Tóth Tibor, ELTE Szolg. Kft.

2018. augusztus 7.

munkamegbeszélés az új
főszerkesztő-helyettessel

Csomos Attila főszerk.-h.

2018. augusztus 8.

az Olvassatok ELTE-seket!
nyomdába adása

Seres Lili Hanna szerk., Molnár
Aliz tördelő

2018. augusztus 10.

a főszerkesztő-helyettesi
feladatok átadása

Csomos Attila, Mayer Péter
főszerk.-h.

2018. augusztus 17.

rovatvezetői felkérések kiállítása,
sajtókártyák

Csomos Attila főszerk.-h.

2018. augusztus 28.

egyeztetés a kultúrarovat
jövőjéről

Seres Lili Hanna rovatvezető,
Békefi Teodóra helyettese

2018. augusztus 28.

őszi ügyek előkészítése

Csomos Attila főszerk.-h.

2018. szeptember 3.

az Olvassatok ELTE-seket!
megjelenése, kiszállítása

Robinco nyomda

2018. szeptember 5.

egyeztetés a Tétékás Nyúz
jövőjéről

Tóth Bálint főszerk.

2018. szeptember 10.

egyeztetés az EHÖK vezetőivel

Horváth Mihály elnök,
Badinszky Áron elnökhelyettes

2018. szeptember 11.

megbeszélés az ELTEvízió új
vezetőjével

Somody Evelin projektvezető

2018. szeptember 12.

az Olvassatok ELTE-seket!
pályázati elszámolása

Csomos Attila

2018. szeptember 13.

szerkesztőségi csapatépítés

főszerk.-h., rovatvezetők, fotós
koordinátor

2018. szeptember 15.

interjú Vecsei H. Miklós
színművésszel

Vecsei H. Miklós

2018. szeptember 17.

megbeszélés az Olvassatok
ELTE-seket! bemutatójáról

Balázs Géza egyetemi tanár

2018. szeptember 18.

a szept. 20-ai sportnap
előkészítése

Dési Áron rovatvezető
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Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. szeptember 13.

Az ELTE Online szerkesztőségi
ülése

főszerkesztő-helyettes,
rovatvezetők, fotós koordinátor

2018. szeptember 17.

Kabinetülés

kabinettagok

ELTE Press
A főszerkesztőkkel a nyár folyamán is tartottuk a kapcsolatot. A nyomdai megrendelésekkel
és az újságírók kifizetésével voltak kisebb problémák néhány karon, de ezeket sikerült
orvosolnunk.
A Tétékás Nyúz anyagi okok miatt online formában fog működni idén ősztől. Tóth Bálint
főszerkesztő részletes programot dolgozott ki, amelyről az én tanácsomat is kikérte.
Szeretnénk, ha a lapok között lenne átjárhatóság, ha az ELTE Online számára a kari lapok
munkatársai is írnának időnként, biztosítva ezzel, hogy minden kar képviseltesse magát.
Az ELTE Press október elején fog szerkesztőségi ülést tartani.

ELTE Online
Az ELTE Online nyáron is működött, sorban jelentek meg cikkeink, fotógalériák készültek
több egyetemi rendezvényről is, és a csapatunk ott volt az EFOTT-on, illetve a gólyatáborok egy
részén is.
Augusztus 1-jétől megújult csapattal dolgozom a szerkesztőségben. Mayer Pétert Csomos
Attila, a TTK hallgatója váltotta a főszerkesztő-helyettesi munkakörben. A tudományrovat
vezetője Szilák Flóra lett. A közéleté továbbra is Sági Enikő, a sporté Dési Áron, a kultúráé
pedig Seres Lili Hanna, akinek a munkáját Békefi Teodóra fogja segíteni. A Savaria-rovatot
Kocsis Marcell Tóth Dávid kollégánknak adta át. A fotósok csapatát továbbra is Poósz Patrik
irányítja, az ELTEvíziót pedig Somody Evelinre bíztuk. A vezető korrektorunk Mayer Péter
maradt.
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A tanévkezdésre álláslehetőségeket hirdettünk a közélet-, a sport- és a tudományrovatokba.
Ezenkívül fotósok és korrektorok jelentkezését vártuk. A határidő szeptember 18-a volt, a
felvétel jelenleg is zajlik, a jövő héten tartunk tájékoztatót az újaknak. Két korrektort is
felvettünk, szintén pályázat útján. A régi-új csapattal október 7-én a Normafára kirándulunk.
Kiemelt projektünk volt az Olvassatok ELTE-seket! című antológiánk megjelentetése. A
kultúrarovat tavasszal indított ezzel a címmel egy sorozatot, amelyben az ELTE író-költő
hallgatói mutathatták meg verseiket, kisprózáikat. Úgy éreztük, az összegyűlt anyagot ki kell
adnunk. Ehhez a BTK HÖK-től kaptunk támogatást, amelyet ezúton is köszönünk! A kötetet
Seres Lili Hanna kollégámmal együtt szerkesztettük. Ajánlói: Nádasdy Ádám professor emeritus,
Balázs Géza professzor, Fráter Zoltán docens. 2018. október 10-én 18 órától tartjuk a kötet
bemutatóját a BTK kari tanácstermében.
Az olvasottságunk további növelése céljából egy plakátprojektbe kezdünk. Az egyetem
campusain az ELTE Online olvasására felhívó plakátokat helyezünk el szeptember végén,
október elején.

Blankó Miklós s.k.
az ELTE Press főszerkesztője
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SZABÓ CHRISTOPHER – SZOMBATHELYI ÜGYEKÉRT FELELŐS
ALELNÖK
Alulírott, Szabó Christopher, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat
szombathelyi ügyekért felelős alelnöke, 2018. június 15 és szeptember 21 között az alábbi
munkákat végeztem:
•

a félév lezárása előtt tartottunk egy nem hivatalos szombathelyi ügyekért felelős

bizottságiülést, ahol kiértékeltük a félévet.
•

2018. július 3 – 4-ig jelen voltam Szombathelyen a rövid ciklusú osztatlan matematika és

kémia felvételi alkalmassági vizsgákon, Fő feladatom, mint hallgatói delegációnak az volt, hogy
figyelemmel kísérjem a vizsga menetét, annak tisztaságát és aláírásommal hitelesítsem azt.
•

2018. július 30.-án új helyre költöztünk az A épület alagsorába, a Dévai kapuhoz.

•

2018. augusztus 1-jén megválasztásra került Gelsei Zsófia, aki az adott időponttól a SEK

HÖK Irodavezetői pozícióját tölti be, valamint Dabóczi Arnoldot kinevezték szombathelyi
ügyekért felelős elnöki referensnek.
•

2018. augusztus 23 – 26-ig megrendezésre került a minden évben megrendezett Savaria

Történelmi Karnevál, ahol az ELTE is megjelent, külön standdal. A 3 nap alatt a szombathelyi
HÖK aktívan részt vett, mind az Egyetem promotálásában (szórólapok, ELTE promóciós
szóróanyagok osztogatása), mind a hagyományos felvonuláson, ahol Eötvös Loránd-korabeli
öltözetben vonultunk fel.
•

2018. szeptember 3 – 5-ig került megrendezésre az ELTE SEK Gólyahét. A 3 nap alatt

inkább formális programok (beiratkozás, központi tájékoztató, kari tájékoztató, Tanévnyitó
Ünnepség), de különös figyelmet fordítottunk arra, hogy egy maradandó élményt adjunk az
elsőéves hallgatóknak. Több mint 700 elsőéves kezdte meg tanulmányait idén a SEK-en, amiből
többmint 300 jelent meg a Gólyahéten. A 3 nap mondhatni gördülékenyen zajlott leszámítva, hogy
az egyetem „D” épületének integrálása miatt sok tanszék, illetve intézeti hivatal nem tudta
zökkenőmentesen végezni munkáját, amiből következve sokszor megsértette ezzel a hallgatói
érdekeket is. Mind ezek ellenére a program nagyon jól sikerült, sok pozitív visszajelzést kaptunk,
mind a rendezvény lebonyolítását illetően, mind az ELTE-minőség érzékelhetőségével
kapcsolatban.
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•

2018. szeptember 19. -én összehívtam a félév első Szombathelyi Ügyekért Felelős Bizottság

ülését. Az ülésen az alábbi pontokat beszéltük át:
o IK meghallgatás – meghívott vendégek a pályázó(k)
o Gólyahét gazdasági beszámolója – Dabóczi Arnold
o Félév menetének megbeszélése (különös tekintettel a Gólyabálra)
o Tanulmányi napok: október 3. (DT befoglalva), november 7, december 5.
o

Észrevételezési napok megbeszélése

o Gólyabál – tervezet elkészítése (nov 9 vagy 16)
o október 1. véradás
o Társasjáték estek
o

Sekezz fejlesztés

o Szaknapok, szakestek
o közösségi terek fejlesztése – Hajas Ádám, Horváth Rezső
o egyéb napirendi ponton kívüli felszólalás
A nyár folyamán sikerült támogatókat szereznem és nekik köszönhetően sikerül néhány
fejlesztést véghez vinnünk. A Galambos Logistic Kft.-től sikerült szereznünk 60 db raklapot, 1 db
laptopot és egy asztali PC-t. A raklapokból egy új hallgatói sarkot fogunk létrehozni, a következő
hetekben. A Level up Szombathelynek köszönhetően a jövőhéten kiépül egy információs pult az
egyetemen, aminek segítségével még jobban tudunk majd kommunikálni a hallgatókkal. A
kommunkáció javításának érdekében a félév során 4 db észrevételezési napot fogunk tartani, de
ezeken felül 1-1 db információs ládát helyeztünk ki a kollégiumokban is.
Terveink a félévre:
•

Észrevételezési napok: szeptember 26., október 24., november 28., december 5.

•

Tanulmányi napok: október 3., november 7., december 5.

•

Gólyabál: November 16. (helyszín: Tóvendéglő)

•

Véradás: október 1.

•

Társasjáték estek: szeptember 25, november 27.

Szabó Christopher s.k.
szombathelyi ügyekért felelős alelnök
29

VITOVSZKI MARCELL – INFORMATIKAI REFERENS
.

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018.08.13.

Webmail hiba kivizsgálás

Czinege András,
operátor

2018.09.10.

TÓK HÖK probléma megoldások

TÓK HÖK

2018.09.13.

TÓK HÖK esetmegoldás

TÓK HÖK

2018.09.13.

ÁJK HÖK probléma megoldások

ÁJK HÖK

2018.09.13

EHÖK eszköz előkészítés

EHÖK kabinet

IIG

2018. augusztus 13-án 11 óra 38 perckor Czinege András EHÖK Gazdasági alelnök keresett
meg a levelező rendszer problémáival, amely a Gazdaság Tudományi intézet (GTI) gólya tábor
megszervezése közben merült fel. Ezt ezen a napon sikerült megoldani. 2018. augusztus 15-én 13
óra 45 perckor Horváth Viktória EHÖK Sport referens jelentett be adathalász emailt, melyet az
Webmail nevében küldtek ki. 2018. augusztus 17-én Radványi Miklóssal és Gherdán Tamással
tartottunk szakmai megbeszélést ELTE Kártya projektben. Ugyanezen a napon létre hoztam a
friss kabinet tagoknak szükséges felhasználófiókokat. 2018. augusztus 22-én újabb megbeszélést
tartottunk ELTE Kártya projektben, de ekkor Horváth János Vállalati Együttműködéseket
koordináló osztály igazgatóhelyettese is részt vett rajra. 2018. augusztus 27-én 23 óra 8 perckor
Menyhárt Barbara BGGyK HÖK elnök keresett meg aliasmódosítási kéréssel, ami végre is lett
hajtva. 2018. szeptember 10-én 10 óra 52 perctől 16 óra 3 percig a TÓK HÖK-nél voltam
feladatokat megoldani:-friss emailcím regisztrálása-neptun kliens hibaelhárítások-eszközök
beüzemelése-jogosultság módosítások-hálózat fejlesztések Ugyanezen a napon 17 óra 49 perckor
Szabó Tamás ÁJK HÖK elnök kért alias módosítási kérelmet, ami végre lett hajtva. 2018.
szeptember 12-én 9 óra 50 perckor Mihalik Máté a BGGyK Informatikusa jelezte távozását és
kérte jogosultságainak megvonását. 2018. szeptember 13-án 11 óra 31 perckor Kalocsa Lilla TÓK
HÖK Szociális alelnök kérésére elhárítottam a számítógépén felmerülő problémákat. Ugyanezen
a napon 12 óra 33 perckor az ÁJK HÖK irodájában az éves beszerzésből származó számítógépet
állítottam össze és telepítettem fel.
30

13 óra 30 perctől az EHÖK irodában készítettem elő a rendszert a friss kabinettagoknak. 2018.
szeptember 14-én 14 óra 11 perckor Menyhárt Barbara EHÖK Külügyi alelnök neptun
jogosultságot kért feladatai ellátásához. 2018 szeptember 17-én 12 óra után kiküldésre került az
aktuális alias listák az adott kari HÖK elnököknek, melyek 2018. szeptember 22-ig módosítva
lettek. Ezen tevékenységekkel párhozamosan részt vettem a GTI gólya tábor grafikai és dizájn
tervezéseiben, valamint elkezdődött egy automatizáló program fejlesztése, amely gyorsítani és
pontosítani fogja az alias módosításokat.

Vitovszki Marcell s.k.
informatikai referens
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PORKOLÁB ESZTER MÁRIA – ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személyek
Dr.

Babos

János,

Dr.

Kovács

ELTE Esélyegyenlőségi Bizottság Krisztina, a kollégiumok és az egyetemi
ülése

Karok képviselői, valamint az EDÖK

2018.08.29.

elnöke
ELTE

2018.09.09.12.

Esélyegyenlőségi

Terv

áttekintése és kivonat készítés a
Referensek számára
ELTE Hallgatói Önkormányzat

2018.09.17.

Kabinetülés
Előzetes egyeztetés az Egyesek

2018.09.19.

Ifjúsági Egyesülettel

2018.09.20.

ELTE Inkluzív Sportnap 2018
ELTE

2018.09.21.

-

HÖK

Esélyegyenlőségi

Bizottság ülése

ELTE HÖK kabinet

Szebeni Zea - projektkoordinátor

Esélyegyenlőségi referensek

A beszámoló beküldését követő ülések:
ELTE Hallgatói Önkormányzat
2018.09.24.

Kabinetülés

2018.09.25.

ELTE HÖK Küldöttgyűlés

32

ELTE HÖK kabinet
ELTE Küldöttgyűlés

ELTE Esélyegyenlőségi Bizottság
A Bizottság augusztusi ülésén elsősorban az elnök személyére való javaslattétel volt a kitűzött
cél. A kollégiumok képviseletében jelenlévő Gál - Esztegár Zádort a bizottság egyhangúan
támogatta jelöltségében.
Emellett az Esélyegyenlőségi Tervvel kapcsolatban felvetült kérdések és teendők megbeszélése
volt az ülés témája. Amint az elnök kijelölésre kerül, a bizottság megkezdi az Esélyegyenlőségi
Terv revízióját, és az új Terv megalkotását.
(Az Esélyegyenlőségi Terv az ELTE Esélyegyenlőségi Bizottságának működési kereteit és az
egyetem esélyegyenlőségi stratégiáját rögzítő dokumentum.)

Egyesek Ifjúsági Egyesület és az Incorpora projekt
A nyár folyamán keresett fel minket az Egyesek, akik elsősorban Budapesten és Nógrádban
tevékenykednek. Az Incorpora program tagjaként hátrányos helyzetű és pályakezdő fiataloknak
biztosítanak tanácsadást, tréninget, illetve a munkaerőpiaci szereplőkkel is kapcsolatot tartanak a
sikeres munkavállalás támogatása érdekében.
Az egyesülettel a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről és kereteiről további egyeztetéseket
fogok folytatni.

Bizottsági Ülés
A bizottság szeptemberi ülésén elsősorban az ELTE Esélyegyenlőségi Bizottságának ülésén
elhangzottakat ismertettem a referensekkel, különös tekintettel az Esélyegyenlőségi Tervre.
Emellett a következő hónapok projekt ötleteit vettük sorra: a Rehab Critical Masst, a
Könyvgyűjtést, valamint az Önkéntes napot.
Az egyebekben felmerült a személyi segítők felkutatásának problematikája, amellyel a jövőben
aktívabban kívánunk foglalkozni.
Porkoláb Eszter Mária s.k.
esélyegyenlőségi referens
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BERTA ANDRÁS - RENDEZVÉNYEKÉRT FELELŐS REFERENS

Eseménynaptár
Időpont
2018. szeptember 10.

Esemény
GTI
szemeszternyitó
előkészületek
EHÖK Kabinetülés
Seven Seconds In The Future
megbeszélés
GTI szemeszternyitó
SOszkár
Egyetemista
kooperáció

2018. szeptember 17.
2018. szeptember 18.
2018. szeptember 19.
2018. szeptember 20.

Személy(ek)
Bedő Nikolett
Balatoni Ádám
EHÖK Kabinet
Nagy Kristóf
Kovács Viktória, Pelczer Dániel,
Kristóf Göbölös, Heller Z. Péter

Augusztus hónapban sikeresen lementek a gólyatáborok, a megválasztott kabinettel
a munkát szeptember első hetében vettem fel. A gólyatáborok, illetve a
szemeszternyitó bulik után az első nagyobb kaliberű feladat, az Egyetem kötelékébe
frissen

bekerült

Gazdaságtudományi

Intézet

gólyái

számára

rendezett

szemeszternyitó buli volt. A rektori igazgatás alatt álló, és jelenleg önálló campussal
nem rendelkező szervezeti egység hallgatói számára a már jól bevált, és megszokott
Treffort kertben került megszervezésre a gólyatábor utáni első nagy volumenű
rendezvény. A Treffort Budapest üzletvezetőjével, Bedő Nikolettel egyeztettem a
helyszínről, illetve italakcióról, illetve felkértem – az ELTE rezidens DJ-jét – Balatoni
Ádámot, azaz PlattenZ-t, hogy 19.-e estéjén szolgáltassa a zenei hátteret. A
rendezvényt sikerként könyvelem el, hiszen a GTI friss hallgatói mellett számos
bölcsészhallgató, illetve más karokról jövő vendég volt.
Az

elkövetkezendő

időszak

legfontosabb

egyetemi

rendezvénye

a

Bölcsészettudományi Kar campusán megrendezésre kerülő ELTEfeszt lesz. A leendő
hallgatók elérésére, és a pályaválasztás megkönnyítésére fókuszáló rendezvény
délutáni programjáért vagyok felelős. Közös ötletelés után jutottunk arra, hogy a
délutáni koncertet a tavaszi, háromfordulós tehetségkutató verseny nyertesei, az
EFOTT-on fellépést nyerő Seven Seconds In The Future formáció adja. Felvettem a
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kapcsolatot a zenekar vezetőjével, Nagy Kristóffal, aki készségesen elfogadta a
felkérést, a fejleményekről, és a rendezvény sikeréről a következő beszámolási
időszakban tudok nyilatkozni.
A 2017/18-as tanév második félévében Kovács Viktóriának (akkor még elnöki
referens, jelenleg kommunikációs alelnök) köszönhetően jó kapcsolatra tettünk szert
az SOszkár Egyetemista, mémoldal szerkesztőivel. A tavaszi/nyári szemeszterzáró
buli a szűk időre való tekintettel elmaradt, ám a kapcsolatot tovább ápolva szeptember
25.-én, kedden fogunk leülni, egy nagy, az egész Egyetemet érintő, kooperációs bulival
kapcsolatban. A fejlemények a beszámolási időn túl vannak, így annak eredményéről
szintén következő beszámolómban írok.
Végül, de nem utolsó sorban, szintén a szeptember 24.-i héten esedékes egy
évindító rendezvényes ülés, mely során megvitatjuk a félév kari és össz egyetemi
programjait, illetve az esetleges lehetőségeket, felmerülő kérdéseket.

Berta András s.k.
rendezvényekért felelős referens
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HORVÁTH VIKTÓRIA - ELTE SPORTREFERENS
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. Augusztus 9.

Pót sportösztöndíj pályázat
BEAC, Ilyash György
egyeztetések

2018. Augusztus 11.

Pót sportösztöndíj pályázat
BEAC, Ilyash György
egyeztetések

2018. Augusztus 22.

Szociális
sportösztöndíj
BEAC
egyeztetések

2018. Augusztus 31.

PPK gólyatábor sportnap

BEAC, PPK HÖK

2018. Szeptember 1.

TÓK gólyatábor sportnap

BEAC, TÓK HÖK

2018. Szeptember 3.

TÁTK gólyatábor sportnap

BEAC, TÁTK HÖK

2018. Szeptember 6.

BTK gólyatábor sportnap

BEAC, BTK HÖK

2018. Szeptember 7.

GTI, BGGYK gólyatábor
BEAC, BGGYK HÖK
sportnapok

2018. Szeptember 10Sporthét
13.

BEAC

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. szeptember 17.

Kabeinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Tevékenységeim
Augusztus hónap a pót sportösztöndíj pályázat ügyintézésével kezdődött, egyeztetni kellett a
meghirdetendő helyeket és sportágakat, a pályázat részleteit, menetét, ütemezését. Szerencsésen
sikerült minden hiányos sportágra ösztöndíjast találni, ami az egyetemi sportélet fenntartásához
elengedhetetlen. A pályázat kiírása időben megtörtént, nemsokára indul a pályázási időszak.
Ezután a szociális sporttámogatás pályázattal kapcsolatos egyeztetések voltak porondon. Ez a
pályázat a BEAC felajánlásából kínál sportbérlet támogatásokat szociális rászorultság alapján.
Összesen 106 bérlet kerülhet kiosztásra, 14 sportágban. Itt fontos volt egyeztetni a meghirdethető
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helyeket, illetve a pályázás és a bírálás menetét. A meghirdetés megvalósult, nemsokára indul a
pályázás.
A pályázatok körül számos egyéni egyeztetés volt szükséges a pályázni kívánó hallgatókkal,
nekik a legjobb tudásom szerint igyekeztem kedvező megoldást találni minden problémájukra.
A gólyatábori sportnapokon igyekeztem részt venni a lehető legmagasabb arányban, de a TTKs és IK-s táborokat sajnos muszáj volt kihagynom. A többi táborban véleményem szerint sikeres
sportnapokat zártunk és rengeteg érdeklődő hallgatónak szolgáltunk információval a sportolási
lehetőségeikről. A hallgatók összességében kifejezetten aktívak voltak, örömmel fogadtuk
nagyszámú érdeklődésüket a sportlehetőségekkel kapcsolatban. A tábori sportnapok során
komolyabb fennakadás nem volt, a felmerülő problémákat sikeresen megoldottuk. (Érdemes végig
szaladni a BEAC Facebook oldalán a gólyatábori csapat fotókon, szenzációsak.)
Az ELTE SPORT7-en hétfőtől csütörtökig minden nap jelen voltam, a regisztrációs asztalnál
segítettünk a hallgatóknak eligazodni, illetve információt szolgáltattunk a sportok iránt érdeklődők
számára. Az eseményt a külföldi hallgatók számára is hangsúlyosan hirdettem, aminek
eredményeként nagyon nagy számban jelentek meg sportolni (nem csak az ELTE-ről) és sokan
maradnak is állandóan sportolni a BEAC-ban. Az esemény számtalan sportlehetőséget kínált az
érdeklődők számára és véleményem szerint mindenképp sikeres volt.
Ezen felül ebben az időszakban még zajlottak a Rektori Sporttámogatással kapcsolatos
ügyintézések, utolsó simítások.
Az első egyeztetések alkalmával elkezdtünk tervezni egy ELTE HÖK sport és egészséges
életmód kampányt, melynek során szeretnék minél több tisztségviselőt megmozgatni és az
egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteiket bővíteni. A helyszín és időpont egyeztetések még
folyamatban vannak, a program kidolgozása pedig már az utolsó stádiumban van.
A sportbizottsági ülésre szeptember 27-én kerül sor.
Alapvetően ezek voltak a fő tevékenységeim ebben az időszakban, ezen felül igyekeztem eleget
tenni minden hallgatók általi kérésnek, információval szolgálni minden kérdésre.

Horváth Viktória s.k.
sportreferens
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LAKATOS DORINA - ELNÖKI REFERENS

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. szeptember 17.

EHÖK Kabinetülés

az ELTE HÖK Kabinettagjai

2018. szeptember 12.,
ELTE HÖK elnökségi ülés az ELTE HÖK Elnökségének tagjai
19.
Az elnökségi és a kabinetüléseken részt vettem és jegyzőkönyvet vezettem.

Lakatos Dorina s.k.
elnöki referens
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