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BADINSZKY ÁRON  - ELNÖKHELYETTES 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 

2018.11.15-18. HÖOK Vezetőképző Siófok EHÖK tagjai  

2018.11.21 EHÖK Elnökségi ülés EHÖK Elnökség 

2018.11.22. BTK-BGGYK-GTI Gólyabál  

2018.11.26. EHÖK Kabinetülés EHÖK Kabinet 

 

XII. ELTE Jeges Est 

A hónap végén érkezett a kérdés Geréb Tündétől, az ELTE Karrierközpont munkatársától, hogy 

a tavalyi siker után idén mikor szeretnénk megrendezni az „ELTE Jeges Est” rendezvényt. Végül 

az a döntés született, hogy 2019. február 14-én fog sor kerülni a XII. ELTE Jeges Estre, melynek 

szervezésére egy négy fős operatív bizottság alakult az EHÖK Kabinet tagjaiból. A jövőben 

Kovács Viktóriával, Eszterhai Marcellel és Bartók Bálinttal közösen fogunk munkálkodni azért, 

hogy az idei rendezvény a tavalyinál is gördülékenyebben legyen lebonyolítva. Az előkészítő 

munkák már meg is kezdődtek, jelenleg a XI. Jeges Esten szerzett tapasztalatainkat értékeljük ki, 

és próbáljuk azonosítani azokat a problémákat, melyeket a februári eseményen már szeretnénk 

elkerülni.  

Kabinet 

Mivel Vitovszki Marcell informatikai referenst a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat elnökévé 

választották, Berta András rendezvényekért felelős referens pedig lemondott tisztségéről, így e 

pozíciók megüresedését a jövőben – várhatóan a vizsgaidőszak után – kezelni kell. Amíg a 

tisztségek nem kerülnek betöltésre, az informatikai referensi feladatok ellátását Vitovszki Marcell 

vállalta, a rendezvényes feladatokat pedig ad hoc módon az EHÖK Kabinet tagjai, elsősorban 

jómagam és Kovács Viktória fogja ellátni.  

Badinszky Áron s.k. 

elnökhelyettes 
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KOVÁCS VIKTÓRIA – KOMMUNIKÁCIÓS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személyek 

2018.11.15 IK-TáTK-TÓK Gólyabál  

2018.11.19 Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2018.11.22 BGGyK-BTK-GTI Gólyabál  

2018.11.26 Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2018.11.27 Szemeszterzáró buli egyeztetés S.Oszkár csapata 

 

Ebben a rövid beszámolási időszakban is próbáltam a lehető legjobb tudásom szerint folyamatos 

frissítés alatt tartani az EHÖK honlapot, Facebookot és Instagramot. A jegyzőkönyvek feltöltése 

folyamatban van. 

 

Továbbra is nagyban zajlanak a „szemeszter ELTEmető” buli előkészületei. Ahogy előző 

beszámolómban is írtam, az esemény szervezésében Magyarország egyik (egyetemisták által) 

legkedveltebb mémoldala, az „S. Oszkár, egyetemista” csapatával dolgozunk együtt. Az esemény 

kiemelkedő elérésnek örvend, beszámolóm elkészültéig több, mint 2700 visszajelzés érkezett, az 

elért emberek száma pedig 113,4 ezer főnél jár. A zenét az ELTE legtöbb karán rezidens DJ-ként 

nyilvántartott és közkedvelt Balatoni Ádám (PlattenZ) fogja szolgáltatni, illetve amennyiben a 

résztvevők száma eléri a 600 főt, a Doboz megnyitja számunkra kisebb termét is, ahol az ő 

rezidens DJ-jük fog zenélni. A buli Budapest minden egyetemistája számára látogatható, az ELTE 

hallgatói azonban kedvezményes belépésre jogosultak éjfélig. Bízunk benne, hogy a Facebook-

esemény népszerűsége az eladott jegyek számán is megmutatkozik a csütörtökön.  

 

A beszámolási időszakban is folyamatos kapcsolatban voltam a kabinet és a kommunikációs 

bizottság tagjaival egyaránt. Többen kerestek közvetlenül, kéréseiknek minden alkalommal 

igyekeztem maximálisan eleget tenni. A kommunikációs bizottsággal kitűztük a következő ülés 
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időpontját, melyre közös megegyezés alapján a részönkormányzatok rendezvényekért felelős 

képviselőit is szeretnénk meghívni, hogy közösen átbeszéljük a következő szemeszter tervezett 

programjait, és ne fordulhasson elő egymásra szervezés, illetve aktívan tudjuk egymást támogatni 

és segíteni a kommunikációban. 

 

Kovács Viktória s.k. 

kommunikációs alelnök 
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BARTÓK BÁLINT – TUDOMÁNYOS ALELNÖK 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. november 12. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2018. november 19. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2018. november 26. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Ülések 

A beszámolási időszak hivatalos találkozói elsősorban Eszterhai Marcellel zajlottak, több 

egyeztetésre volt szükség, hogy össze tudjuk fésülni a pályázási időszakokat, a bírálásban részt 

vevő személyeket és feladataikat. Munkáját és kitartását ez úton is köszönöm! 

A pályázatok bírálása kapcsán december első hetében találkozom majd Martina Fannival és 

Lénárt Krisztinával, akik az operatív bírálói bizottság tagjaiként segítenek majd a már kiírt 

pályázatok lezárásában. 

Konferenciák 

A beszámolási időszakban a BTK Magyar Intézetek Képviselete által szervezett Absolute II. 

Konferenciát látogattam meg és rögzítettem kép és hanganyagát. A vágási munkát már elkezdtem,  

szervezőkkel pedig tartom a kapcsolatot a megjelenések dátumaival kapcsolatban. 

Pályázatok 

A beszámolási időszakban két pályázatunk leadási időszaka zárult le. Az ’Az év tudományos 

rendezvénye’ pályázatra hat, a ’Keltető – középiskolásoknak szóló hallgatói programok 

támogatása’ pályázatra három, míg a ’ KIF - Kiemelkedő, innovatív felsőoktatási rendezvények 

díja’ pályázatra egy pályázat került leadásra. A hiánypótlási időszak november 26 -án kezdődött el, 

de az érintett pályázatokat már 27-én kiértesítettem a pótlandó dokumentumok listájáról. 

 

Az általában jóval nagyobb réteget érintő rektori pályázatok leadásai időszaka december elsején 

kezdődik és tizenötödikéig tart majd.  
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Egyéb 

Sajnos Erdős András Patrik az Első Század megjelenésével kapcsolatban újra arról tájékoztatott, 

hogy a dokumentum további késésére kell számítanom. Mivel rajta kívül álló tördelési 

problémákra hivatkozott, így én is csak a késés tényéről tudok tájékoztatást nyújtani 

beszámolómban. 

Bartók Bálint s.k. 

tudományos alelnök   
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MENYHÁRT BARBARA – KÜLÜGYI ALELNÖK 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személyek 

November 5. Kabinetülés  

November 6. Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsági 

(EHKB) ülés 

 

November 6. Egyeztetés a tanárképzéses hallgatók 

nemzetközi mobilitási lehetőségeiről 

Áder Nikolett, tanulmányi 

bizottsági elnök, ELTE BTK 

HÖK  

November 7. Egyeztetés a nemzetközi hallgatók 

kollégiumi elhelyezéséről 

Fejes István, igazgató Reiter 

Kollégium 

Góth Mária, szabályzatokért felelős 

referens ELTE KolHÖK 

Bata Orsolya, külügyi referens 

ELTE KolHÖK 

November 7.  BEAC ünnepi Közgyűlés  

November 14. ELTE HÖK Küldöttgyűlés  

November 15-17. HÖOK Vezetőképző  

November 20. Külhoni Program szakmai hátterével 

kapcsolatos megbeszélés  

Az ELTE BGGyK volt vagy 

jelenlegi hallgatói, akik a Külhoni 

Program gyógypedagógiai részében 

dolgoznak, név szerint: Ballai 

Viola, Négyesi Nikoletta, Molnár 

Erzsébet, Vajda Kitti, Slezák 

Beatrix, Szűcs Dorottya 

November 22-25. Külhoni Program lebonyolítása, 

Marosvásárhely, Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem 

 

November 26. Kabinetülés  
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November 27. Nemzetköziesítési Bizottsági ülés  

November 27. Egyeztetés a Külhoni Program kapcsán Veres Márton, elnöki megbízott 

HÖOK, elnök Magyar Ifjúsági 

Konferencia 

November 28. Egyeztetés a tanárképzéses hallgatók 

nemzetközi mobilitási lehetőségeiről 

Horváth Szandra, tanárképzési 

referens ELTE HÖK 

 

Külhoni Program 

November 22.-25. között bemutattuk a Külhoni Programot Marosvásárhelyen, a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetemen. A társadalmi szemléletmegalapozó program célközönsége 

a Sapientia EMTE, a Magyar Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem valamint a Babes Bolyai 

Tudományegyetem marosvásárhelyi kirendeltségének hallgatói voltak. A tréning jellegű program 

lehetőséget biztosított a résztvevők számára, hogy játékos formában kapjanak információkat az 

autizmusról, a szorongásról, az addikcióról, a hiperaktivitásról és tágabb értelemben a 

fogyatékosságról, valamint, hogy kérdéseket fogalmazhassanak meg ezekkel kapcsolatban. A 

célunk alapvetően az volt, hogy átadjuk azt a világ-és emberképet, értékrendet, amit a 

fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatban vallunk, ezzel is hozzájárulva a külhoni magyar 

terület fejlődéséhez. 

Partnereink és én magam is bízom abban, hogy a most kialakult kapcsolat a külhoni intézmények 

és az ELTE között, további közös projektek megvalósulását fogja eredményezni. 

A közeljövőben azon fogok dolgozni, hogy:  

a. a Külhoni Program tartalmi repertoárja újabb tudományterületekkel bővüljön 

b. a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem és a Magyar Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem mellett újabb 

kapcsolatokat alakítsunk ki  

c. illetve, hogy a HÖOK, a Magyar Ifjúsági Konferencia és a Rákóczi Szövetség mellett új 

támogatókat szerezzünk a program további kitelepüléseihez. 

 

A Nemzetköziesítési Bizottság munkája 
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November 27-én ülésezett először az egyetem Nemzetköziesítési Bizottsága, ahol képviseltem 

az ELTE HÖK-öt. Jelenlegi formájában ez egy informális bizottság, ami azon dolgozik, hogy 

megfogalmazza, majd véghezvigye az intézmény Nemzetköziesítési Stratégiáját.  

A Tempus Közalapítvány megfogalmazott egy szakértői értékelést a 2018-as évre vonatkozóak. 

A Bizottsági ülésen jeleztem, hogy hiányosnak tartom ezt a dokumentációt, hiszen a Tempus 

Közalapítvány a nemzetköziesítést elősegítő szolgáltatások számbavétele során kizárólag az ESN 

ELTE munkáját vette számba, míg egyetlen szó sem esett a szeptemberben elindított Stipendium 

Hungaricum Mentorhálózatról és az ELTE HÖK egyéb hallgatói mobilitást elősegítő 

tevékenységéről (pl. Erasmus+ Kiegészítő támogatás). 

A szóbeli kiegészítés mellett írásos formában is eljuttattam a szakmai anyag módosítására 

vonatkozó javaslatomat. 

Ezen felül jeleztem a bizottság felé, hogy az ELTE HÖK is aktív szerepet kíván vállalni a 

nemzetköziesítési folyamatban. Jelenleg többek között dolgozunk az Erasmus+ Kiegészítő 

Támogatás kiírásának módosításán, a beérkező nemzetközi hallgatók megfelelő kollégiumi 

érdekképviseletén és a Stipendium Hungaricum Mentorhálózat fejlesztésén, bővítésén. 

 

Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság munkája 

A novemberi Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsági ülésén három munkacsoportot hoztunk 

létre és elköteleztük magunkat amellett, hogy a következő két hónap során három kisebb projektet 

fogunk véghez vinni: 

a. elkészítünk egy segédletet a külhoni hallgatótársaink rendszeres szociális ösztöndíj 

pályázatához 

b. kidolgozunk egy kommunikációs tervet az Erasmus+ mellett elérhető egyéb mobilitási 

pályázatok promotálására 

c. áttekintjük a holnap külügyi tartalmát, aktualizáljuk és bővítjük azt 
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Erasmus+ Kiegészítő Támogatás 

A 2018/2019 őszi félév pályázati ideje óta számos hiányosságot detektáltunk a pályázat kapcsán. 

Célunk, hogy a tavaszi kiírás átláthatóbb, konkrétabb és életszerűbb legyen, ennek érdekében 

pedig egyeztetéseket folytatok a Nemzetközi Irodával.  

Továbbá folyamatos kapcsolatban vagyok a pályázatot elnyert hallgatókkal, fogadom a kötelező 

beszámolóikat és válaszolok a felmerülő kérdéseikre. 

 

Menyhárt Barbara s.k. 

külügyi alelnök 
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CZINEGE ANDRÁS – GAZDASÁGI ALELNÖK 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018.11.08 PPK gólyabál  

2018.11.13 Látogatás Babos Jánosnál 
Horváth Mihály, Babos János, 

Geréb Tünde 

2018.11.14 EHÖK KGY  

2018.11.15 IK-TÓK-TáTK gólyabál  

2018.11.16 ÁJK-TTK gólyabál  

2018.11.22 BTK-Bárczi-GTI gólyabál  

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018.11.26 EHÖK kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Gólyabálok 

Az előre megbeszélt formáció szerint én lettem a gólyabálokat összefogó koordinátor (nem 

biztos, hogy ez a neve a pozíciónak). Nagyjából október elejétől fogva tartottam Tóth Tiborral, az 

ELTE Szolgáltató Kft. vezetőjével a kapcsolatot. Misivel megbeszélve én kerestem meg a gólyabáli 

táncruhák bérbeadóját, valamint a keringő tánctanításokat is.  

A helyszínen pedig logisztikai tapasztalatommal segítettem a hallgatói szervezők munkáját, 

remélem, ti is ilyennek éreztétek a jelenlétemet a báljaitokon. Itt is szeretném kifejezni óriási 

hálámat és leróni tisztelemet a helyszíni megfejtésekért Horváth Luca TTK HÖK elnökasszony 

irányába, aki helyismeretével, mindent tudó kártyájával megfelelő hátteret tudott biztosítani a 

problémák megoldásának. A másik személy, akinek nagyon szeretném megköszönni a rengeteg 

segítséget, id. Garab Emil, a lágymányosi kampusz rendezvényese. Az ő támogatása nélkül sok 

helyzet nem megfelelően oldódott volna meg.  

Az én részemről úgy gondolom, hogy a gólyabálok nagyon jól sikerültek, le tudjuk vonni a 

megfelelő tapasztalatokat. A legfontosabb az, hogy kiderült, meg tudjuk szervezni házon belül is 
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a gólyabálokat, hallgatói szervezéssel, Szolgáltató KFT-s háttérrel. Köszönöm szépen a kari 

szervezőknek, hogy ennyire színvonalas báli szezont zárhattunk! 

 

Iskolaszövetkezet 

Az iskolaszövetkezeti kifizetéseink továbbra is zavartalanul működnek, a július-augusztus-

szeptemberi szerződésünket a júliusi EFOTT-nak köszönhetően kissé túlléptük. Amikor jelezték 

a problémát, rögtön indítottam egy szerződés-módosítást, aminek intézése folyamatban van a 

Központi Gazdasági Hivatalban. A költségvetésben kijelölt 22 millió forintot valószínűleg tudjuk 

tartani. Babos Jánossal, a költséggazdánkkal folytatott beszélgetés közben is hangsúlyoztuk, hogy 

az iskolaszövetkezeti kifizetéseink a Murai-Horváth-érában alacsonyabbak, mint az azt megelőző 

időszakokban.  

 

Pénzügyek 

A múlt havi beszámolómban olvasható pénzügyi krach megoldásán folyamatosan dolgoztunk, 

ennek köszönhető, hogy rekord-gyorsasággal tudtuk elintézni a közéleti ösztöndíj-keretünk tavalyi 

maradványát, ezért is mehettek le a gólyabálok zökkenőmentesen. Köszönöm a rengeteg 

utánajárást Horváth Mihály elnök úrnak. 

 

Czinege András s.k. 

gazdasági alelnök 
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HULIK BERNADETT – TANULMÁNYI ALELNÖK 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személyek 

2018. november 14. EHÖK Tanulmányi 

Bizottságának ülése 

Fábián Fanni (PPK), Feigl Erik (IK), Kasza 

Bernadett (TÁTK), Király Petra (BGGYK), 

Mrázik István (BTK), Póti Botond (ÁJK), 

Szalóki Orsolya (IK, EB), Tatai Gizella 

(TÓK), Zsinkó Hajnalka (IK) 

2018. november 15-

18. 

HÖOK Vezetőképző  

2018. november 19. ÁJK elnöki vita  

2018. november 21. Párhuzamos Képzés 

Kompenzáció pályázat 

Operatív Bizottságának 

ülése 

Csák-Földesi Anikó, Rápolti Kitti 

2018. november 26. EHÖK Kabinet ülése EHÖK Kabinet 

2018. november 27. GTI HÖK Képzés  

2018. november 28. Oktatási és Hallgatói 

Ügyek Bizottságának 

ülése 

 

 

Október 29-én megkezdődött a Párhuzamos Képzés Kompenzáció pályázat pályázási időszaka. 

A november 4-ig tartó pályázat leadási időszakban összesen tizenhat pályázat érkezett be, melyek 

közül tizenhárom teljesen megfelelt a kiírásban foglaltaknak és három esetben a pályázatok 

hiánypótlását kértük. A hiánypótlás időszaka november 12-vel zárult. Az Operatív Bizottság 

november 21-én ült össze a végső pontok megvitatására, melynek során tizenhat pályázó közül 

végül 8-at ítélt jogosultnak a támogatásra.  
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Egy pályázat azért nem került elfogadásra, mert a képzés szintje nem volt megfelelő, egy azért, 

mert csak egy képzésben vesz részt, három pályázatot pedig azért nem tudott méltányolni, mert a 

tanulmányi átlagaik alapján nem kaphattak pontot az említett kategóriában. További egy hallgatót 

azért kellett kizárni, mert már kapott költségtérítés csökkentést egy másik pályázat kereti között. 

A legalacsonyabb pontszám, melyre költségtérítés csökkentést engedélyezett a Bizottság 35 volt, 

mely 50%-os költségtérítés csökkentésnek felel meg. Mivel két hallgató ennél alacsonyabb 

összesített pontszámot ért el, szintén nem jogosultak a támogatásra. A nyolc hallgató összesített 

támogatásának értéke ebben a félévben: 1 702 770 Ft. 

 

Az EHÖK Tanulmányi Bizottságának ülésén az egyes karok aktuális tanulmányi helyzetéről, a 

HKR módosításának központi tájékoztatásáról és a vizsgázással kapcsolatos kari 

kommunikációról volt szó. 

 

November 15. és 18. között részt vettem a Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciáján, ahol pénteken egy kommunikációs képzésen, szombaton pedig önismereti 

tréningen vettem részt. 

 

November 27-én a Gazdálkodástudományi Intézet leendő Hallgató Önkormányzati tagjainak 

tartottam egy tanulmányi ügyekkel kapcsolatos képzést. A következő két hétben tervezünk egy 

workshop-ot is, ahol az érdeklődő hallgatók elkészíthetik első tanulmányi tájékoztatójukat a 

vizsgázással kapcsolatban, ezzel segítve hallgatótársaikat. 

 

Hulik Bernadett s.k. 

tanulmányi alelnök 
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ESZTERHAI MARCELL – PÁLYÁZATOKÉRT FELELŐS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személyek 

2018. november 15-

18. 

Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciájának őszi vezetőképzője  
ELTE HÖK tagjai 

2018. november 20. Szociális és Ösztöndíj Bizottság ülése SZÖB tagjai 

2018. november 26. 

Egyetemi Hallgatói Szociális és 

Ösztöndíjbizottság ülése  
EHSZÖB tagjai 

2018. november 26. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság 

 

2018. november 26-án Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság ülést tartott, amelyen 

a beérkezett rendkívüli szociális támogatás pályázatokról, közéleti ösztöndíj pályázatokról, a 

párhuzamos képzés kompenzációja pályázatokról való döntés, illetve a Neptun problémák miatt 

újra megnyitott rendszeres szociális támogatás pályázat volt napirenden. 

2018. november 19-én elindultak a tudományos pályázatok (Év Tudományos Rendezvénye, 

Keltető – Középiskolásoknak szóló hallgatói programok támogatása, K+I+F – Kiemelkedő, 

innovatív felsőoktatási rendezvények díja), amelyek pályázási ideje november 25-ig tartott. A 

pályázati ügyintézés folyamatban van, az operatív bizottság által előkészített anyagok várhatóan a 

december 11-i Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság ülésén kerülnek tárgyalásra. 

 

Lezajlott pályázatok 

Alaptámogatás 

Rendszeres szociális támogatás 

Sportösztöndíj pótpályázat 

Művészeti ösztöndíj 

Erasmus+ kiegészítő szociális támogatás 

Párhuzamos képzés kompenzációja pályázat 
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Ügyintézés alatt lévő pályázatok 

Év Tudományos Rendezvénye 

Keltető – Középiskolásoknak szóló hallgatói programok támogatása 

K+I+F – Kiemelkedő, innovatív felsőoktatási rendezvények díja 

 

Minden, az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsághoz tartozó ebben a félévben 

aktuális pályázat pályázati időszaka rendben zajlott.  

 

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának őszi vezetőképzője 
 

Az őszi vezetőképzőn az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatból Martina Fannival részt vettünk 

a Juttatási haladó képzésen. A képzésen lehetőségünk volt bemutatni néhány másik egyetem 

mellett az általunk gondozott pályázatokat rövid prezentáció formájában.  

 

Eszterhai Marcell s.k. 

pályázatokért felelős alelnök 
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MARTINA FANNI – SZOCIÁLIS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Esemény Személyek 

2018. 11. 15-18. HÖOK vezetőképző ELTE HÖK 

2018. 11. 20. 
ELTE BTK BAB szociális előadás 

BTK Szociális Bizottsági tagok, 

BABosok 

2018. 11. 26. Kabinetülés Kabinettagok 

2018. 11. 26. EHSZÖB ülés   Bizottsági tagok 

 

 

A 2018. november 15-18. között lezajlott Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája 

vezetőképzője nem csak a szakmai fejlődésem segítette elő, hanem más egyetemek szociális 

támogatásaival foglalkozó tisztségviselőivel is folytathattam diskurzust. A juttatási haladó 

képzésen vettem részt, ahol két másik egyetem szociális ügyekkel foglalkozó tisztségviselőivel az 

online és papír alapú pályázás menetét kellett összehasonlítanunk. Mindkét leadási forma előnyeit 

és hátrányait is összevetettük, ezáltal egymás gyakorlatát is megismerhettük. 

 

2018. november 20-án a BTK Bologna Albizottság (HÖK utánpótlásképzés) eseményén vettem 

részt vendégként, ahol a Szociális Bizottság mutatkozott be, ismertette feladatait, valamint a 

szociális támogatásokról is információt szerezhettek a jelenlévők. 

 

A 2018. november 26-i Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság ülésén a novemberi 

rendszeres szociális támogatás, rendkívüli szociális támogatás, közéleti ösztöndíj pályázatokra 

beérkezett kérvényekről döntöttünk.  

 

Decemberi feladatok 

2018. december 4-én a Gazdálkodástudományi Intézet hallgatóinak tartunk előadást Eszterhai 

Marcellal az egyetemi pályázatokról, az EHÖK pályázatokért felelős alelnöki és szociális alelnöki 

tisztség feladatairól, a kari tisztségviselők feladatairól. 
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December 5-én lezárul a rendkívüli szociális támogatás leadási ideje is, december 6-án Szociális 

és Ösztöndíj Bizottsági ülést fogunk tartani. 

 

December 6-án Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ülésen fogok részt venni. 

 

A decemberi hónapban a 2018/2019/2 félévre szóló szociális támogatások pályázati kiírásait 

frissíteni kell, a leadási időket meg kell határozni, egyéb adminisztratív előkészületi feladatokat 

elvégezni. 

 

Az előző beszámolómban említett Neptun kliens kisokos véglegesítése.  

 

 

Martina Fanni s.k. 

szociális alelnök 

  



18 

 

SZABÓ CHRISTOPHER BENCE – SZOMBATHELYI ÜGYEKÉRT FELELŐS 

ALELNÖK 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény 

2018. november 16. Gólyabál 

2018. november 28. Észrevételezési nap 

20018. december 05. Tanulmányi nap 

2018. november 21. és 2018. 

december 05. 

BDPK vezetőségi értekezlet 

2018. december 06. Mikulás 

2018. december 07. Nyílt nap 

2018. november 10 -   2018. 

november 30. 

HKLB 

 Karácsonyi adománygyűjtés 

 

Költözés: 

Az állapotok teljesen még mindig nem rendeződtek, a termek állapota egyre jobb, a legtöbb 

helyen felkerültek már a projektorok is. Jelenleg az épületben festés és az internet hálózat 

korszerűsítése zajlik. A költözés és a felújítás várhatóan a hónap végéig befejeződik. 

Hallgatói kérdések: 

A legtöbb kérdés a vizsgaidőszakkal, tanulmányi hivatallal kapcsolatos szabályokkal volt 

kapcsolatos. A megváltozott HKR-ről a tanulmányi napon beszélünk, valamint elektronikus 

formában is eljuttatjuk a hallgatókhoz. 
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BDPK: 

2018. november 21. és 2018. december 05.-én volt vezetőségi értekezlet. A legfőbb témák az 

ügyrenddel és a mindennapos működéssel kapcsolatban voltak. A BDPK ügyrendjét végül 2018. 

november 30.-án küldték ki.  

Toborzás:  

A hallgatók nagyon jól végzik a toborzással kapcsolatos feladatokat. A toborzás kisebb 

problémák ellenére szinte zökkenő mentesen zajlik. Teljesítettük az elvárt iskolalátogatások 

számát.  

Nyílt nap:  

A Campus irodával közösen szervezzük, minden tanszék lázasan készül valamilyen programmal, 

hogy minél sikeresebb nyílt napot tudjunk rendezni. A nap folyamán partnercégek is kitelepülnek. 

Gólyabál:  

Nagyon sikeres volt a Gólyabál, a visszajelzések alapján mindenki nagyon jól érezte magát, 

valamint rekordszámban vettek részt rajta a hallgatók. Az este folyamán rendeztünk egy 

jótékonysági gyűjtést az AMIGOS gyermekekért alapítványnak. Az este után végül 253 ezer 

Forintot sikerült gyűjtenünk nekik.  

 

Karácsonyi adománygyűjtés: 

Idén is szervezünk adomány gyűjtést az Alpokalja a daganatos gyermekekért alapítványnak. 

Leginkább játékokat, édességet és rajzeszközöket szeretnénk gyűjteni.  

Mikulás – Karácsony 

Tavaly elmaradt, de idén állítunk fát a C aulában, melyet közösen díszítünk fel, December 06.-án 

pedig szaloncukorral lepjük meg a hallgatókat. 

 

Szabó Christopher s.k. 

szombathelyi ügyekért felelős alelnök 
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BLANKÓ MIKLÓS – ELTE PRESS FŐSZERKESZTŐ 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. november 15. 
megbeszélés az Alumni 

Központtal 
Pataky Csilla központvezető 

2018. november 17. 
egyeztetés a főszerkesztő-

helyettessel 
Csomos Attila főszerkesztő-helyettes 

2018. november 22. 
részvétel az ABsolute 
bölcsészkonferencián 

Eszterhai Marcell, részt vevők 

2018. november 22. 
az ELTE Online képviselése 

A magyar nyelv hálózatos 
leírása c. konferencián 

részt vevők 

2018. november 22. 
interjúkészítés az ELTE 

kancellárjával 
Scheuer Gyula kancellár, Csomos 

Attila főszerkesztő-helyettes 

2018. november 23. 
a Szeretem az ELTE-t, mert 

c. sorozat elindítása 
rovatvezetők, főszerkesztő-helyettes 

2018. november 26. 
egyeztetés a Savaria-rovat 

jövőjéről 
Kocsis Marcell, Tóth Dávid 

rovatvezető (online) 

2018. december 1. 
az Arany Medál-díj 

médiatámogatói egyeztetése 
Mészáros Márton főszervező 

2018. december 3. 
egyeztetés az Egyetemi 

Anyanyelvi Napok sajtós 
feladatairól 

ELTE BTK Fonetikai Tanszék 

2018. december 5. 
az EO képviselése az Arany 

Medál-díjátadón 
díjazottak, sajtósok 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. november 20., 
december 4. 

Az ELTE Online 
szerkesztőségi ülése 

főszerkesztő-helyettes, rovatvezetők, 
fotós koordinátor 

2018. november 27. (online) 
Az ELTE Press 

szerkesztőségi ülése 
kari lapok főszerkesztői 

2018. november 26., 
december 3. 

Kabinetülés kabinettagok 
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rendszeresen egyeztetés a kabinettagokkal kabinettagok 

 

ELTE Press 

A kari lapok főszerkesztővel folyamatos kapcsolatban vagyok. Szerkesztőségi ülést ezúttal online 

tartottunk. Jelenleg időpontot egyeztetünk a vizsgaidőszak előtt tartandó szerkesztőségi ülésünkre. 

Az ELTE Online kapcsán több szakmai kérdésben kértem a főszerkesztők tanácsát, illetve több 

kari lapot érintő tematikai kérdést vitattunk meg. Az ELTE-t érintő sajtóhírek kapcsán 

folyamatosan egyeztettünk. 

 

ELTE Online 

A különböző internetes hírportálok ELTE-t érintő hírei nagy nyomást helyeznek az ELTE 

Online szerkesztőségére. Erről több egyeztetést folytattunk. Kancellár úrral hosszasan 

beszélgettem az ELTE-s ügyekről, az abból készült interjúváltozat a december 3-ai héten jelenik 

meg.  

Hamarosan megjelenik Antalné Szabó Ágnes tanárképzési főigazgatóval készült interjúnk, és 

ehhez kapcsolódik valamelyest a most megjelent interjúnk, amelyet a Radnóti Gimnázium 

igazgatónőjével készítettünk.  

Elindítottunk emellett egy Szeretem az ELTE-t, mert... című sorozatot. A több mint harmincezer 

ELTE-polgár mind-mind másként viszonyul az ELTE-hez, mindenkinek más az ELTE-s 

története. Ezekből szeretnénk felvillantani egyet-egyet a Szeretem az ELTE-t, mert… című 

sorozatunkban. 

Két konferencián vettünk részt médiatámogatóként, és egy kulturális díjnál (Arany Medál-díj) 

vállaltunk el hasonló szerepet. Részt vettünk az Egyetemi Anyanyelvi Napok sajtós 

előkészítésében. Fotósaink ott voltak a gólyabálokon, és hamarosan jelentkezünk az Alumni 

jótékonysági gáláról készülő felvételekkel és írással. 

Az Olvassatok ELTE-seket! című kötetünkről recenzió jelent meg a Magyar Idők (november 

24.) és a Népszava (december 1.) hasábjain. Ez jó reklám a kötetnek és az ELTE Online-nak is.  
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A hallgatói normatívaemelésről szóló információkról való széleskörű tájékoztatás az elkövetkező 

hetek fontos feladata lesz. 

A HÖK-ös vezetőkkel készülő tematikus sorozatunkat folytatjuk. Várjuk azok jelentkezését, akik 

szívesen vállalnának egy interjút bármilyen hallgatókat érintő témában. 

Februárban újra újságíró- és fotófelvételt hirdetünk, ennek előkészületeit megkezdtük. A 

vizsgaidőszakra érvényes munkarendünket is előkészítettük. 

 

Blankó Miklós s.k. 

ELTE Press főszerksztő 
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HORVÁTH SZANDRA – TANÁRKÉPZÉSI REFERENS 

A legutóbbi küldöttgyűlésen került napirendre a referensi posztom megszavazása. Mivel eddig 

nem kellett beszámolnom a tevékenységemről, valamint a Tanárképzési Bizottság munkájáról, így 

most megragadnám ezt az alkalmat, hogy ezen eseményeket is röviden prezentálhassam.  

Első és legfontosabb feladatomnak az elmúlt hónapokban az információgyűjtést és -rendszerezést 

tekintettem, hiszen ezek nélkül nem tudnánk belevágni megfelelően a munkafolyamatokba.  

Megbízottként egyeztettem az előző referenssel a poszthoz tartozó feladatokról. Amit ki tudnék 

emelni ebből a beszélgetésből, az mindenképp a már elkezdett munka a kérdőívvel, mely nem 

nyert végső formát, így ezt a Tanárképzési Bizottsággal és az EHÖK Kabinettel egyeztetve 

mindenképp folytatnánk, ez már megszavazásra is került. Ha sikerülne egy megfelelően 

kiértékelhető kérdőívet összeállítani az általános véleményekről a tanárképzéssel kapcsolatban, 

akkor azt ezek után nemcsak a bizottság és az érdekképviselet tudná hasznosítani munkája során, 

hanem a Tanárképző Központ is szeretné ezeket az adatokat később kiértékelni, hiszen ők 

másfajta kérdőíveket is használnak a felmérésekhez. Ez utóbbi is egyeztetésre került a legutóbbi 

találkozón a TKK-val.  

A TKK-val folytatott megbeszélések eredményeként is sikerült irányvonalakat kiválasztani, melyek 

során kitűzhetőek lesznek később is a közös célok. A legutóbbi (2018.11.28.) megbeszélés 

folyamán a legfontosabb napirendi pontok az információáramlás, a képzéssel kapcsolatos javítási 

javaslatok, valamint a külföldi mobilitási lehetőségek voltak. 

Ahogyan már év elején is megbeszélés tárgyát képezte a TKK honlapjának szélesebb körökhöz 

történő eljuttatása, így ezt egyeztettük, hogy a Neptun felületen milyen módon kerüljön kiküldésre. 

Mivel a TKK kiegészült immár egy kommunikációs referenssel, így rohamosan bővül a 

dokumentumtára a holnapnak, így a későbbiekben is terveznek üzeneteket, melyekben már csak 

az újításokat említik majd meg.  

Mindezeken kívül egyeztettem a részleteit a tavaszi hallgatói fórumnak, melyeket az első éves 

hallgatóknak rendeznek majd meg két alkalommal.  

A képzéssel kapcsolatos megbeszélések folyamatosan zajlanak, itt akár említeni lehet a TKK-val 

történő közös munkát, de kiemelkedőbb a KonTRA konferencia javaslatcsomagja, melyben 

szerencsém volt segédkezni a szemeszter folyamán. A fejlesztési javaslatok folyamatos témát 



24 

 

képeznek majd a megbeszéléseknek, hiszen ezekkel elősegíthető a hallgatók megfelelő tanulmányi 

előmenetele.  

Külföldön történő tanulási lehetőségekről nem csak a TKK-val volt szerencsém egyeztetni, de 

Menyhárt Barbarával, a EHÖK külügyi alelnökével is (2018.11.28.), akivel többek között a 

szaktárgyi tanítási gyakorlat alatt történő kiutazással/külföldön történő teljesítéséről volt szó. 

Ezen kívül a bizottság által felvetett, elsősorban nyelvszakosokat érintő, külföldi hospitálási 

lehetőségekről is beszélgettünk, mely témában Barbarától és Antalné dr. Szabó Ágnestől is sok 

ötletet kaptunk.  

A legutóbbi (2018. 11.12.) bizottsági ülés napirendi pontjait képezte az Educatio kiállítás menete, 

valamint, hogy milyen módon készülünk fel a diákok tájékoztatására. Ezen kívül egyeztetésre 

kerültek a tanáris rendezvények, hogy milyen stratégiával állunk hozzá ehhez a tanévhez. Egyelőre 

a kari rendezvényeket próbáljuk meg minél színesebbé és közkedveltté tenni, hogy már ott is 

találkozhassanak akár különböző alapkarú hallgatók. A következő ülésig pedig mindenki kidolgoz 

egy tervet, hogy milyen típusú rendezvényeket tudna elképzelni még a saját karját illetően, valamint 

hogy milyen eseményeket preferálnának, melyeket már összegyetemi szinten lehetne megrendezni. 

Mindezek mellett kitűztük célként, hogy minden hasznos információt összegyűjtünk 

dokumentumokba, hogy a későbbiekben ezt bárki könnyen hasznosíthassa, akár egy hallgatói 

fórum keretein belül vagy épp az Educatio kiállításon információátadás céljából. 

 

Horváth Szandra s.k. 

tanárképzési referens 
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HORVÁTH VIKTÓRIA – SPORTREFERENS 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. november 15-18. HÖK Vezetőképző HÖOK 

2018. november 22. 
PPK Sportreferens 

megbeszélés 
Szűcs Bernadett 

2018. november 30. University sports festival  BEAC, Ilyash György 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. november 21.  Sportbizottsági ülés ELTE HÖK Sportbizottság 

2018. november 26. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

 

Tevékenységeim 

November második felében részt vettem a HÖK vezetőképzőn. Bár úgy volt, hogy indul sportos 

szekció, az alacsony jelentkezési szám (4fő) miatt ez elmaradt... ezt sajnálatosnak tartom, de szépen 

tükrözi az egyetemek érdeklődését a sport területe iránt. Helyette viszont sok hasznos 

információval gazdagodtam rendezvényszervezés területén, amit úgy gondolom, jól fogok tudni 

hasznosítani jövőbeni sporteseményeink kapcsán. 

Volt alkalmam beszélni a PPK új sportügyi referensével, a bizottsági ülésünkön ugyanis nem 

tudott részt venni, viszont szerettem volna vele mindenképp egyeztetni. A megbeszélés igencsak 

rövidre sikerült, ugyanis kiderült, hogy le is mond frissen szerzett posztjáról. Ezt szintén 

sajnálatosnak tartom.  

Úgy gondoltam beleírom a beszámolómba a 30-ai University Sports Festival Budapest 2018 

eseményünket is, hogy mindenképp halljatok róla. Az esemény csodásan sikerült, 11 egyetemről 

érkeztek hozzánk külföldi hallgatók sportolni, összesen 55 különböző országból. Bajnokságot 

rendeztünk röplabdában, futsalban és csapat és sorversenyek, egyéni sportolási részvételi számok 
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alapján is. Összesítve az ELTE a 2. helyet szerezte meg. Az esemény megszervezése során 

számtalan akadályba ütköztünk, nehéz volt bevonni a többi egyetemet, azonban azt gondolom 

megéri energiát fektetni az ilyen eseményekbe, ami összeköt minket a többi egyetemmel.  

 

Horváth Viktória s.k. 

sportreferens 
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PORKOLÁB ESZTER – ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT FELELŐS REFERENS 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személyek 

2018.11.12. EHÖK Kabinetülés EHÖK Kabinet 

2018.11.20. 

ELTE Esélyegyenlőségi 

Bizottság ülése 
az ESB bizottsági tagjai 

2018.11.22. 

Diákból Hallgató workshop 

BME, PTE, SZTE, Autizmus 

Alapítvány, FSZK, ELTE Radnóti 

Miklós Gyakorlógimnázium, és más 

középiskolák képviselői 

2018.11.22.  - 

2018.11.25. 

Külhoni Program - 

Marosvásárhely 

Menyhárt Barbara külügyi alelnök, a 

program kidolgozói, szervezői, résztvevői 

2018.11.23. -  

Jegyzettámogatási pályázat 

adminisztrációja 
-  

2018.11.25. 

Már egy doboz is örömet okoz! 

- adománygyűjtés Facebook 

felülete aktív 

-  

2018.11.26. ELTE Online interjú Harkai Lilla, Réder Brigie  

2018.11.26. EHÖK Kabinetülés  EHÖK Kabinet 

 

 

ELTE Esélyegyenlőségi Bizottság ülése 

A bizottság a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait támogató eszközök beszerzésére kiírt 

pályázatra (a továbbiakban Jegyzettámogatási pályázat) beérkezett pályázatokat bíráltuk el. Kovács 

Krisztina (SHÜTI) a Bizottság titkára felkért, hogy segítsek az adminisztratív feladatokban. A 

felkérésre igent mondtam. 
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Diákból Hallgató workshop 

Matolcsi Rita (SHÜTI) meghívására vettem részt a BME és az ELTE közös szervezésű 

workshopján, ahol az autizmusban érintett egyetemisták támogatási szükségleteiről és támogatási 

lehetőségeiről hallgattunk meg három gondolatindító előadást külföldi tapasztalatokról, majd a 

résztvevők egy projekt keretében osztották meg egymással tapasztalataikat és jó gyakorlataikat.  

 

Külhoni Program 

A program Marosvásárhelyi állomásán vettem részt, az esemény lebonyolításában, 

kommunikációjában segédkeztem. 

 

Porkoláb Eszter Mária s.k. 

esélyegyenlőségi referens 

  



29 

 

LAKATOS DORINA – ELNÖKI REFERENS 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. november 21. ELTE HÖK elnökségi ülés az ELTE HÖK elnökségének tagjai 

 

2018. november 26. 

 

ELTE HÖK kabinet ülés az ELTE HÖK kabinet tagok 

 

Az elnökségi és kabinet üléseken részt vettem, a jegyzőkönyvet vezettem. 

  

 

  

Lakatos Dorina s.k. 

elnöki referens 

 


