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Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személyek
Cseszregi Tamás, Garbai Ádám,
Csőke Rita, Szoboszlai László, Máthé

GTI ösztöndíjak egyeztetés

Izabella, Hulik Bernadett, Eszterhai

Szeptember 26.

Marcell, Martina Fanni

Szeptember 26.

OHÜB

bizottsági tagok

Szeptember 26.

yoUDay

Badinszky Áron, Murai László

Szeptember 27.

Egyeztetés
Szeptember 27.

a

GTI

HÖK

a

Tanárképző

Központtal
Egyeztetés

Október 1.

András, Kutas Viktória

alapszabályáról
Egyeztetés

Szeptember 28.

Punkné Szalai Borbála, Czinege

Egyeztetés a KGH-val

Varga Ádám, Máthé Izabella
Antalné Szabó Ágnes, tanárképzési
referensek, HÖK elnökök

Pozsár-Szentmiklósy

Zoltánnal

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

Október 1.

ESZK vezetői értekezlet

ESZK

Október 1.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

Egyeztetés
Október 2.
Október 2.

Október 2.
Október 2.

GTI

HÖK

alapszabályáról
Egyeztetés az ösztöndíjakról
GTI

Október 2.

a

tanulmányi

ösztöndíjak

egyeztetés
Iskolaszövetkezet egyeztetés
Kihelyezett kabinetülés

Varga Ádám, Máthé Izabella
Borhy László, Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán
Hulik Bernadett, Szoboszlai László
Nagy Gergő, Csordás Péter, Czinege
András
EHÖK Kabinet
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Energetikai
Október 3.
Október 3.

fejlesztések

megbeszélés

Scheuer Gyula, Árkossy Máté,
Nagyné Vass Éva, Horváth János
Punkné Szalai Borbála, Czinege

Egyeztetés a KGH-val

András, Kutas Viktória

Október 3.

Elnökségi ülés

Elnökség

Október 4.

Kancellári egyeztetés

Scheuer Gyula

Október 5–7.

HÖOK elnökválasztó közgyűlés

ELTE HÖK

Egyeztetés az ELTE Szolgáltató
Október 8.

Kft-vel

Tóth Tibor József

Október 8.

ESZK vezetői értekezlet

ESZK

Október 8.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

Október 8.

GTI IT, Máthé Izabella, Czinege

GTI Intézeti Tanács

András

Október 8.

Szenátus

Szenátusi tagok

Október 8.

Egyetemvezetői Értekezlet

Egyetemvezetők

Október 9.
Október 10.
Október 10.

Iskolaszövetkezet egyeztetés
Edzőképzés egyeztetés

Nagy Gergő, Csordás Péter, Czinege
András
Gáldi Gábor
Tóth Tibor József, Garab Emil, GB

Gólyabál helyszínbejárás

szervezők

Október 10.

Elnökségi ülés

Elnökség

Október 11.

Gólyabál megbeszélés

Elnökség, ELTE Szolgáltató Kft.

Október 12.

ELTEFeszt

Gimisek

Október 15.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

Október 16.

Egyeztetés az ELTE Sport Kft-vel

Gömör Iván

Október 17.

Kancellári látogatás

Scheuer Gyula, Elnökség

Egyeztetés
Október 19.

a

Gazdasági

Főigazgatósággal

Rozgonyi Miklós, Gácser József,
Lukács Cintia

Október 24.

OHÜB

OHÜB tagok

Október 24.

Elnökségi ülés

Elnökség
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Egyeztetés az ELTE Szolgáltató
Október 29.

Kft-vel

Tóth Tibor József

Október 29.

Egyetemvezetői Értekezlet

Egyetemvezetők

Október 29.

ESZK vezetői értekezlet

ESZK

Október 30.

FITHÖK ökölvívás

Rozgonyi Áron

November 5.

ESZK vezetői értekezlet

ESZK

November 5.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

November 6.

Iskolaszövetkezet egyeztetés

Nagy Gergő, Czinege András

November 7.

BEAC ünnepi közgyűlés

BEAC

November 8.

PPK Gólyabál

PPK

Személyi ügyek
Október 5–7. között tartotta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
elnökválasztó közgyűlését a pécsi Kodály Központban. A közgyűlésen Murai Lászlót, az ELTE
hallgatóját választották meg a HÖOK elnökének, megbízatása 2019. január 1-én kezdődik, és 2
évre szól. Murai László az ELTE BTK HÖK elnöki tisztségét, majd az ELTE EHÖK elnöki
tisztségét töltötte be 2018. július 31-ig.
A Közgyűlés a HÖOK elnökhelyettesének Kovács Pétert (PTE) választotta meg. Az elnökség
további tagjainak választotta a közgyűlés Jancsó Andrást (PPKE), Hassmann Bálint (SZIE), Kiss
Viktort (BGE), Kosztrihán Dávidot (NKE), Kovács Eszter Csillát (DE), Kósa Lászlót (SE),
Németh Gergőt (SZE), Pekár Zoltánt (BME).

GTI Integráció
Az elmúlt másfél hónapban kiemelt figyelmet fordítottunk a Gazdálkodástudományi Intézet
integrációját érintő kérdésekre mind önkormányzati, mind egyetemi szinten.
Több alkalommal egyeztettünk Máthé Izabellával, Varga Ádámmal és dr. Pozsár-Szentmiklósy
Zoltánnal a GTI hallgatói képviseletének kidolgozásáról. Az elnökség jóváhagyásával megkezdtük
a GTI részönkormányzati szintű kialakítást. Az alapszabály elkészült, ezt az elnökség tárgyalta és
jóváhagyta. Az anyag jelenleg jogi ellenőrzésen van a hallgatói ügyek rektori biztosánál, és előre
láthatólag a decemberi küldöttgyűlés és szenátus fogja tárgyalni.
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A GTI-s választásokat eredetileg az őszi félévre terveztük, hogy a megválasztott képviselők és
tisztségviselők már január hónapban el tudják kezdeni a munkát, ám az elhúzódó alapszabály-írás,
a szenátus ülésrendjének kötöttsége és a választások lebonyolításának hosszassága olyan őszi
lebonyolítást tett volna csak lehetővé, ami nagyon beletolta volna a választásokat a
vizsgaidőszakba, ezért a GTI HÖK megalakulása eltolódik a következő év februárjára.
Az integráció egyik első lépése lesz a leendő és a megválasztott képviselők felkészítése az
érdekképviseleti munkára. Az őszi félév végén egy utánpótlásképzés jellegű foglalkozást hirdetünk
az érdeklődőknek. Az első alkalom november 20-án lesz, ahol az érdekképviselet alapjairól és az
ELTE Hallgatói Önkormányzatának működéséről fognak hallani, majd utána a szorgalmi időszak
fennmaradó idejében további 3 alkalommal lesz szó az ösztöndíjakról, pályázatokról, tanulmányi
és szociális ügyekről, rendezvényszervezésről és pénzügyekről. Ez egy áttekintést nyújtana első
körben, amit aztán a választásokat követően a tavaszi félévben a már megválasztott
tisztségviselőkkel folytatnánk.
A hónapban többször ülésezett a GTI Intézeti Tanácsa, ahol sok hallgatókat érintő bizottságot
és hallgatókat érintő szabályzati kérdéseket tárgyaltunk meg. Elfogadásra kerültek a GTI-s
hallgatók tanulmányi ösztöndíjára vonatkozó szabályok, amit Szoboszlai László hivatalvezető
segítségével Hulik Bernadettel közösen írtunk, megszavaztuk a GTI felvételi szabályzatát, és a
Kari Ösztöndíj Bizottságot.
A bizottságokba rendszerint Máthé Izabellát delegáltam azokkal az EHÖK tisztségviselőivel
kiegészülve. A Kari Ösztöndíj Bizottság elnöke dr. Margitay Tihamér tanszékvezető lett,
közalkalmazotti tagja Szoboszlai László hivatalvezető, a két hallgatói tag jelenleg Máthé Izabella
és Eszterhai Marcell.

Költségvetés
Szeptember hónap végén értesített minket a Központi Gazdasági Hivatal, hogy a Hallgatói
Önkormányzat forrásai erősen kimerítettek. Ennek az anomáliának a felderítése több hetet vett
igénybe, számos alkalommal egyeztettünk a KGH-tól Punkné Szalai Borbálával, aki a HÖK
ügyintézője, valamint Gácser József hivatalvezetővel. A pontos költések kiszámolásához egészen
Scheuer Gyula kancellár úrhoz és Rozgonyi Miklós gazdasági főigazgatóik kellett elmennünk. A
helyzet tisztázása után a következő költségvetés elfogadásáig szükséges forrásokat az EHÖK
ISZTK keretének előjelzett maradványából csoportosítottuk át a működési keretre. A
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költségvetési anomáliák részletes okai és mértéke Czinege András gazdasági alelnök
beszámolójában olvashatók. Az alapvető működéshez szükséges források jelenleg rendelkezésre
állnak.

Gólyabálok
A gólyabálok szervezése és megvalósíthatósága sokban függött a pénzügyi helyzet felderítésétől
és stabilizálódásától, ezért az elnökség úgy döntött, hogy a költséghatékonyság mellett teszi le a
voksát, így alakultak ki az évben a szinte mindenhol közös szervezésű gólyabálok. Ez alól egyedül
a PPK bálja kivétel, amit az eredetileg BME közös szervezésből kellett az utolsó pillanatban
kivonni az időpont és helyszín egyeztetésének nehézségei miatt. A bálokat idén az ELTE
Szolgáltató Kft. szervezi.

Választások
Az őszi félévben több részönkormányzat tartott képviselő- és elnökválasztást. A választások
több esetben nem feleltek meg az ELTE Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályának, így több
esetben kellett új választásokat kiírni, a meglévő kiírásokat korrigálni. A problémák túlnyomó része
az Alapszabály általános részének és 2. számú mellékletének (A Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciájának és tagönkormányzatainak Választási Kódexe) nem betartása, illetve
ütközése volt a részönkormányzatok saját választási szabályzataival.
A problémák elhárításában nagy szerepet játszott Varga Ádám EHÖK Ellenőrző Bizottság
elnöke, akinek a segítségével minden részönkormányzati választás szabályosan zajlott le, vagy
éppen jelenleg is zajlik az őszi félévben. Az Alapszabályok választásokat érintő részeit a következő
félévben mindenképpen át kell tekinteni, hogy azok egy platformra kerüljenek, és megszüntessük
a jelentkezett ellentmondásokat.
Horváth Mihály s.k.
elnök
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BADINSZKY ÁRON

- ELNÖKHELYETTES

Eseménynaptár

Személyek

Időpont
szeptember 26.

Esemény
youDAY

október 5-7.
október 10.
október 11.

HÖOK Tisztújító KGY
Olvassatok ELTE-seket!
Gólyabál megbeszélés

október 12.

ELTE Feszt

október 18., november
6.

Hallgatói Jogorvoslati
Bizottság

Horváth Mihály, Murai
Lackó
Rengeteg fontos ember
Blankó Miklós
EHÖK Elnökség, Tóth
Tibor József
Eszterhai Marcell,
Menyhárt Barbara, Bartók
Bálint
Martina Fanni

Rendszeres ülések
Időpont
október 1., 8., 15.,
november 5.
október 3., 10., 17., 24.,
november 7.

Esemény
EHÖK Kabinetülés

Résztvevők
EHÖK Kabinettagok

EHÖK Elnökségi ülés

EHÖK Elnökség

Az elmúlt időszak igen eseménydúsan telt az EHÖK számára. Október elején került sor a
HÖOK Tisztújító Közgyűlésére, ahol Murai Lackóra lehettünk büszkék, akit a szervezet
következő elnökévé választottak, így jövőre, hosszú idő után újra ELTE-s hallgató vezetheti az
országos érdekképviseletet.
Október hónap kiemelt rendezvénye volt az ELTE Feszt, aminek szervezése és lebonyolítása
idén is az EHÖK tisztségviselőinek közreműködésével valósult meg. Az eseményen
megközelítőleg 2000, az ország minden területéről és a határon túlról is érkező középiskolás diák
vett részt, a kísérőprogramok idén egy árnyalatnyival népszerűbbek voltak, mint tavaly. A
rendezvény megvalósulásáért rengeteget tett Menyhárt Barbara, akinek segítségét ezúton is
köszönöm! Köszönet illeti még Kovács „Kokó” Vikit, Eszterhai Marcellt, Bartók Bálintot, akik
szintén kivették részüket a munkából.
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Lassan, de biztosan beindulni látszik az EHÖK utánpótlás-képzési programja, ugyanis
novemberben már több szakterületi alelnök is jelezte számomra, hogy szeretne bevonni
munkájába olyan, egyenlőre kevés tapasztalattal rendelkező érdekképviselőt, akiből később jó
reménnyel válhat „szakember”. A programon belül kiemelt figyelmet szeretnénk szentelni a GTIs hallgatók bevonásának, hiszen a jövőben megalakuló intézeti HÖK számára létkérdés, hogy
olyan humánerőforrás álljon rendelkezésre, akik már ismerik, hogyan működnek a dolgok az
ELTE-n.
Badinszky Áron s.k.
elnökhelyettes
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KOVÁCS VIKTÓRIA – KOMMUNIKÁCIÓS ALELNÖK

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személyek

2018.09.27

Szemeszterzáró buli egyeztetés

2018.10.01

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018.10.08

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Berta András, S.Oszkár
csapata

Báli Bernadett, Eszterhai
2018.10.10

ELTEfeszt terepbejárás

Marcell, ELTEfeszten dolgozó
hallgatók

2018.10.11

ELTEfeszt előkészületek

2018.10.12

ELTEfeszt

2018.10.15

Egyeztetés a Gólyabálokkal
kapcsolatban

Báli Bernadett

Horváth Mihály

Szemeszterzáró buli egyeztetés
2018.10.24

(folyamatos online

S.Oszkár csapata

kommunikáció)
2018.10.24

Egyeztetés a Gólyabálokkal
kapcsolatban

Horváth Mihály

2018.11.05

Kommunikációs Bizottsági ülés

Kommunikációs Bizottság tagjai

2018.11.05

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Az ELTE HÖK honlap aktualizálása állandó folyamatban van. Olyan fontos hiányosságokat
sikerült végre pótolnom, mint például a jegyzőkönyvek feltöltése és elérhetővé tétele. A lehető
legjobb tudásom szerint folyamatos frissítés alatt tartom a platformot. Az EHÖK pályázatokért
felelős alelnökével, Eszterhai Marcival, illetve az EHÖK külügyi alelnökével, Menyhárt Barbarával
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együttműködve az elmúlt időszakban kiírt pályázatokat közzétettem, információs felületeinken
(honlap, Facebook) megosztottam, ezzel is biztosítva az ELTE HÖK honlap naprakészségét.
A gördülékenyen végezhető munkához elengedhetetlen rendszerezettség és átláthatóság
érdekében létrehozott excel táblázat fő része kiválóan működik. Célja továbbra is az elvégzett és
elvégzendő munka nyomonkövethetősége. Sajnos néhány eleme nem úgy működött, ahogy azt
kezdetben elterveztem, ám a célnak az eddigiekben maradéktalanul megfelelt.
Október 12-én pénteken sikeresen lezajlott az ELTEfeszt, melyre ismét rengeteg középiskolás
tanuló látogatott el. A szervezés Báli Bernadett koordinálásával történt. Az ő jobb kezeként
Menyhárt Barbara, külügyi alelnök volt jelen a rendezvényen, aki emellett a hostok és hostessek
koordinálásával foglalatoskodott. Badinszky Áron kabinetfőnök az adminisztráció területén
tevékenykedő hallgatók csoportját vezette, Eszterhai Marcell, pályázatokért felelős alelnök pedig
az információs pultokért felelt a rendezvényen. Jómagam a kommunikációs feladatokban, az
esemény népszerűsítésében nyújtottam segítséget, illetve egyéb operatív feladatokkal támogattam
a csapat munkáját a helyszínen. Az ELTEfeszten különösebb probléma nem merült fel, a kisebb
akadályokat a szervezői gárda ügyesen vette.
Nagyban zajlanak az összegyetemi szemeszterzáró buli előkészületei. Az esemény szervezésében
Magyarország egyik (egyetemisták által) legkedveltebb mémoldala, az „S. Oszkár, egyetemista”
csapatával dolgozunk együtt. A zenét az ELTE legtöbb karán rezidens DJ-ként nyilvántartott és
közkedvelt Balatoni Ádám (PlattenZ) fogja szolgáltatni. A buli Budapest minden egyetemistája
számára látogatható, az ELTE hallgatói azonban kedvezményes belépésre jogosultak. A
rendezvény kapcsán készülünk italakciókkal, nyereményjátékokkal, illetve szórakoztató
programokkal a helyszínen. A Facebook esemény november 4-én, vasárnap este indult, és már az
első órákban hatalmas érdeklődésnek örvendett. Beszámolóm elkészültéig több mint 1200
visszajelzés érkezett, illetve az elérések száma is kiugróan magas, 65 000+ embernél jár. Bízunk
benne, hogy népszerűsége az eladott jegyek számán is megmutatkozik a későbbiekben. A buli
november 29-én lesz a Doboz nevet viselő szórakozóhelyen, várunk mindenkit sok szeretettel!
Feladatomként kaptam, hogy az ELTE gólyabálok kommunikációjában segítséget nyújtsak a
részönkormányzatoknak. Eleinte a kellő információk hiánya miatt nehézkesen tudtam nekilátni a
feladatnak. Készítettem egy excel táblázatot, mely négy fontos részre osztható:
•

Időpont – megjelöli, mikor érdemes kitenni a posztot, az ütemterv elkészítésében

fontos szerepet játszik
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•

Tartalom – megjelöli a poszt lényegi témáját (például jegyvásárlás, fellépő)

•

Felelős – a több kar együttműködésével szervezett bálok esetében könnyebben

átlátható, ha meg van jelölve, az adott poszt közzétételéért éppen melyik részönkormányzat
felel
•

Szöveg – előre megírt, sablonszerű (pl. nyereményjáték) és egyéni (pl. fellépők)

szövegek
A táblázatot a kommunikációs bizottság tagjaival megosztottam, velük folyamatos kapcsolatban
vagyok. A PPK, illetve az IK-TáTK-TÓK gólyabálok esetében a szervezők egyéni ütemtervvel
készültek, közös megbeszélés alapján abban maradtunk, hogy amennyiben igényelnek bármilyen
nemű segítséget, jelzik felém. Ezen felül továbbra is hozzáférnek a közös táblázathoz, mely alapján
saját posztjaikhoz meríthetnek ihletet, amennyiben erre szükség lenne.
Bizottsági ülésre november első hétfőjén, ötödikén került sor. A bizottság jelenlévő tagjaival
átbeszéltük a Gólyabálok kommunikációjával kapcsolatos teendőket, észrevételeket, illetve a
korábban említett táblázat működését és rendszerét. Emellett szó esett a szintén korábban általam
már említésre került szemeszterzáró eseményről, és a bizottság ügyrendjéről. Megpróbáltuk
kitűzni előzetesen a következő ülés, illetve a tervezett csapatépítés időpontjait, ezekről még a
továbbiakban egyeztetünk a bizottság minden tagjával. Úgy érzem, a közös munka az eddigi
tapasztalatok alapján remekül működik, a bizottsági tagok bizalommal fordulnak hozzám
kérdésekkel, észrevételekkel, panaszokkal, illetve a közös beszélgetésben is a legtöbben aktívan
részt vesznek.
A beszámolási időszakban folyamatos kapcsolatban voltam a kabinettagokkal, kéréseiknek
igyekeztem maximálisan eleget tenni. Úgy gondolom, kisebb zökkenőket leszámítva továbbra is
remekül megy az együttműködés szinte mindenkivel. Talán minden kezdet nehéz, de mindenből
lehet tanulni, és mindig van hova fejlődni. Személyes hibáimat észleltem az elmúlt időszakban,
tudatosan igyekszem ezeken változtatni és javítani.

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

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. november 5.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. október 22.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. október 8.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. október 15.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Bizottsági Munka
A Tudományos Bizottság a hónapban október 16-án ült össze. Az ülésen a PPK, a BTK és a
TTK képviselője volt jelen.

Ülések
A beszámolási időszakban, október 29-én bíráltuk a Tehetséggondozási Tanáccsal az Utazási
pályázatra beküldött anyagokat. Az eredményes pályázatokról a Tehetséggondozási Tanács
oldalán tudnak majd tájékozódni az érdeklődők.

Konferenciák
A rögzítendő konferenciák információit a Konferencia-figyelő dokumentumba tudják feltölteni
a karok képviselői.

Pályázatok
A szemeszterben az alábbi tudományos pályázatok kerültek kiírásra:
Az év tudományos rendezvénye
A pályázat célja elsősorban olyan, hallgatók által szervezett tudományos rendezvények díjazása,
melyek szakmai fórumot és lehetőséget teremtenek egyetemi polgáraink (főként a hallgatók)
számára tudományos eredményeik bemutatására. A pályázat a szervezőket jutalmazza. A nyertes
felhasználhatja az elnyert címet rendezvényei hirdetéséhez, népszerűsítéséhez.
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Keltető – Középiskolásoknak szóló hallgatói programok támogatása
A pályázat célja elsősorban olyan, hallgatók által szervezett tudományos vagy ismeretterjesztő
rendezvények díjazása, melyek középiskolásoknak szólnak és céljuk, hogy a középiskolások
pályaválasztását, tehetséggondozását elősegítsék. A rendezvények lehetnek egyszeriek vagy
folyamatos megrendezésűek, így akár táborok, előadás-sorozatok, tehetséggondozó vagy
versenyfelkészítő-szakkörök, valamint ismeretterjesztő alkalmak is, melyek közös eleme a
tehetséggondozó és rekrutációs jelleg. A pályázat a szervezőket jutalmazza.

K+I+F Pályázat – Kiemelkedő, innovatív felsőoktatási rendezvények díja
A pályázat célja elsősorban olyan, hallgatók által szervezett tudományos jellegű rendezvények
díjazása, melyek fókuszában valamely társadalmi, közéleti, tudományos közéleti aktuális téma
feldolgozása áll, vagy amelyek egy adott témát újszerűen, innovatív módon közelítenek meg. A
pályázat a szervezőket jutalmazza.
Egyéb
Erdős András Patrik az Első Század megjelenésével kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy két
hét késéssel kell számolnunk. A folyóirat megjelenésének végső dátuma így november 12. Az
érintett hallgatókat a csúszásról értesítettem.
Bartók Bálint s.k.
tudományos alelnök

13

MENYHÁRT BARBARA – KÜLÜGYI ALELNÖK

Eseménynaptár
Időpont
Szeptember 26.

Esemény

Személyek

Megbeszélés a nemzetközi hallgatók

Zatykó Roland, intézményi SH

érdekképviseletéről és az SH

vezető-mentor

Mentorprogram eddigi tapasztalatairól
Szeptember 24-30. Erasmus+ Kiegészítő támogatásra
beérkező pályázatok bírálása

Dohány-Juhos Nikolett, ELTE
TTK HÖK Ösztöndíjakért
felelős referens

Október 1-8.

Erasmus+ Kiegészítő támogatás

Dohány-Juhos Nikolett, ELTE

hiánypótlására beérkező pályázatok

TTK HÖK Ösztöndíjakért

bírálása

felelős referens

Október 1.

Kabinetülés

Október 2.

EHKB ülés

Október 5-7.

HÖOK Tisztújító Közgyűlés, Pécs

Október 8.

Kabinetülés

Október 9.

Külhoni Program szakmai hátterével

Az ELTE BGGyK volt vagy

kapcsolatos megbeszélés

jelenlegi hallgatói, akik a Külhoni
Program gyógypedagógiai részében
dolgoznak, név szerint: Ballai
Viola, Négyesi Nikoletta,
Molnár Erzsébet, Vajda Kitti

Október 10.

Rekrutációs Bizottsági ülés

Október 12.

ELTE Feszt

Október 17.

Operatív Bizottsági ülés az Erasmus+

Dohány-Juhos Nikolett, ELTE

Kiegészítő támogatás bírálata kapcsán

TTK HÖK Ösztöndíjakért
felelős referens

Interjú az ELTE Online-al
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Szontágh Anikó, ELTE
Nemzetközi Iroda, Intézményi
Erasmus koordinátor
Október 18.

HOMB (Hallgatói és Oktatói Mobilitási
Bizottság) ülés
Megbeszélés a TKK főigazgatójával,
Antalné dr. Szabó Ágnessel a
tanárképzésben résztvevő hallgatók
mobilitási lehetőségeiről

Október 23.

Külhoni Program Projektnap

Az ELTE BGGyK volt vagy
jelenlegi hallgatói, akik a Külhoni
Program gyógypedagógiai részében
dolgoznak, név szerint: Ballai
Viola, Négyesi Nikoletta,
Molnár Erzsébet, Vajda Kitti,
Porkoláb Eszter, Slezák
Beatrix, Szűcs Dorottya

Október 26.

Egyeztetés a Külhoni Program bővítési

Kreszadló Dóra, ELTE PPK

lehetőségeiről

HÖK elnök
Tímár Lili, ELTE PPK HÖK
Külügyi Bizottsági elnök

Október 30.

Egyeztetés a KolHÖK külügyi

Bata Orsolya, ELTE KolHÖK

nehézségeiről és lehetőségeiről valamint

külügyi referens

a nemzetközi hallgatók kollégiumi
elhelyezésének nehézségeiről

Erasmus+ Kiegészítő Támogatás
Az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás pályázati időszaka (2018. szeptember 24-30.) alatt
összesen 45 pályázat érkezett be, melyből 36 érvényes és 9 elutasításra javasolt.
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A beérkezett és elfogadott pályázatok pontszámainak átlaga 46,94 pont. A legmagasabb
pontszám 80, a legalacsonyabb pontszám 16. Az Egyetemi Szociális Ösztöndíj Bizottság Operatív
Bizottsága minden pályázatot támogatásra javasolt. A legalacsonyabb elnyert támogatás összege
30 400, azaz harmincezer-négyszáz, míg a legmagasabb 152 000, azaz százötvenkétezer forint.

ELTE Feszt
Az idei ELTE Feszt több mint 2500 érdeklődőt vonzott a Trefort kertbe. A mobilitás iránt
érdeklődő gimnazistákat számos külügyi standdal, izgalmas feladatokkal, hasznos anyagokkal
vártuk, továbbá a délután folyamán előadást is tartottam az ELTE HÖK külügyi tevékenységéről.
Ezen felül Báli Bernadettnek, a rendezvény főszervezőjének a munkáját segítettem az
előkészületektől a rendezvényzárásig, ideértve az utómunkákat is.

Külhoni Program
A 2017 tavasza óta működő ELTE Külhoni Program újabb lendületet vett idén ősszel. Az eltelt
több mint egy év alatt a gyógypedagógiai területen kisebb-nagyobb sikereket értünk el: előadást
tartottunk a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének (MAGYE) éves konferenciáján,
publikáltunk az Esőember folyóiratban, több projektnapot is tartottunk magyarországi
intézményekben és egy szakdolgozat is íródott a programból. Jelenleg a Külhoni Program több
szintű bővítésén dolgozunk. Először is a program gyógypedagógiai csapatát és partnereinek
számát bővítjük, hogy minél jobb színvonalon minél több helyre tudjuk a jövőben eljuttatni. A
HÖOK Külhoni Programért felelős Veres Mártonnak köszönhetően partnereink között
tisztelhetjük a Marosvásárhely-i Sapientia EMTE (Erdélyi Magyar Tudományegyetem) Hallgatói
Önkormányzatát is, akiknél a terveink szerint november végén teszünk látogatást.
Másodszor, tervezzük a program profiljának a kiegészítését egyéb tudományterületekkel.
Folyamatos egyeztetéseket folytatok például az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának
Hallgatói Önkormányzatával annak érdekében, hogy ők is csatlakozzanak hozzánk és tudásukkal
mozdítsák elő a határon túli hallgatói szervezetek fejlesztését.
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Tanárképzésben résztvevő hallgatók mobilitási lehetőségeinek bővítése
A HOMB ülés keretén belül számos javaslatot tárgyaltunk, de a végleges koncepcióról a
Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács hoz döntést, melyről tájékoztatni fogom a tisztelt
Küldöttgyűlést.

Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság munkája
A HOMB tárgyalta az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitási program 2019-es főpályázatát, a
tanárképző szakos hallgatók külföldi szakmai gyakorlatának lehetőségeit, a SEK Erasmus+
programban való tapasztalatait, valamint a munkatársi mobilitások kiegészítő támogatási igényeit.
A Bizottság továbbá minden Erasmus+ hallgatói pótpályázatot elfogadott, a mobilitásban
résztvevő hallgatók száma azonban így is rendkívül alacsony (ennek oka vélhetően az, hogy a
főpályázat alatt elkelnek a népszerű helyek).

Stipendium Hungaricum Mentorhálózat
Jelenleg 37 ELTE-s mentor látja el a 192 nemzetközi hallgató támogatását. A hallgatók nyár végi
érkezése óta számos saját magunkban és a rendszerben gyökerező problémát sikerült
detektálnunk, melyek kitérnek a lakhatásra, az érdekképviseletre, a kommunikációra és a mentorok
feladatainak a konkrét meghatározására. A jövőben igyekszünk majd a felismert problémákat
megelőzni.

Gazdálkodástudományi Intézet külügyi érdekképviselete
Részönkormányzati megbízott hiányában a GTI-s hallgatók mobilitással kapcsolatos kérdéseire
továbbra is magam válaszolok.
Menyhárt Barbara s.k.
külügyi alelnök
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CZINEGE ANDRÁS – GAZDASÁGI ALELNÖK

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018.09.27.

Látogatás a KGH-n

Punkné Szalai Borbála, Kutas Viki

2018.10.02.

Megbeszélés az
Iskolaszövetkezettel

Horváth Misi, Nagy Gergő Gyula

2018.10.03

Látogatás a KGH-n

Punkné Szalai Borbála, Kutas Viki

2018.10.03

Elnökségi ülés

ELTE HÖK elnökség

2018.10.05-07

2018.10.08

2018.10.09

HÖOK Tisztújító

ELTE HÖK tisztségviselők

KGY
ELTE GTI Intézeti
Tanácsülés
Megbeszélés az
Iskolaszövetkezettel

ETLE GTI Intézeti tanácstagok

Nagy Noémi

2018.10.10.

Elnökségi ülés

ELTE HÖK elnökség

2018.10.11

Gólyabál megbeszélés

Gólyabál szervezők

2018.10.17.

2018.11.06

Gólyabál

Gólyabál szervezők

helyszínbejárás
Megbeszélés az
Iskolaszövetkezettel

Nagy Gergő Gyula, Horváth Misi

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018.10.01.

EHÖK kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018.10.08.

EHÖK kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet
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2018.10.15.

EHÖK kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018.11.05

EHÖK kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Gazdasági Bizottság

2018.11.06

ülés

Gazdasági Bizottság

Iskolaszövetkezet
Az Iskolaszövetkezetet az eddigi irodavezető, Ágoston Dóri, aki a mi ügyeinket is intézte,
felmondott. A helyére Nagy Noémi került, aki eddig is az Iskolaszövetkezetnél dolgozott, ráadásul
a történelem szakon három évig voltunk évfolyamtársak, így régi ismerőst köszönthetek benne.
Az Iskolaszövetkezettel folyamatos a kommunikáció.

Pénz volt? van? nincs?
A beszámolási időszak közepén tudtuk meg, hogy le kellett állni a költésekkel, mert elfogyott a
rendelkezésre álló keret. Ez mindannyiunkat megdöbbentett, legfőképp engem. Ahogy az a
beszámoló elején levő táblázatban látható, az ügy kiderítése kapcsán többször voltunk Misivel és
Vikivel Szalai Borinál, sőt, Misi Rozgonyi Miklóshoz is ellátogatott.
A többszöri utánajáráskor az alábbi okokat sikerült kideríteni:
1.

Az SAP rendszer fejlesztési hibái. Utánajárásunkkor kiderült, hogy léteznek olyan

pillanatok, amikor az SAP-ban nem látszik a pénz. Ez a lekötött összeg kifizetett státuszra
való átállásakor jelentkezik, így nem lehetünk biztosak benne, hogy a fedezetigazolások
lekérése pillanatában épp minden összeg helyesen látszódik-e. A másik probléma, amikor
épp a teljesített mezőben már megjelenik, de a lekötött mezőből sem tűnik el egy darabig,
így akár duplán is létezhet egyidőben az összeg, az avatatlan szemet megtévesztve.
2.

Az SAP rendszer hibái és a személyes felelősségem. Amikor a 2017-es költségvetési

év lezárása után a maradványt számoltam, február 1-jén hívtam le fedezetigazolást,
azonban, mint kiderült, az SAP csak február 8-án fordult át a 2018-as évre, így a február 1jén lehívott maradványokból ez idő alatt még a 2017-es évhez került jóváírásra pár tétel, így
nagyjából másfél millió forinttal több maradványt számoltam.
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3.

Gólyatábori túlköltekezés. A gólyatáborokra nagyjából 10 millió forinttal költöttünk

többet, mint amennyit a költségvetésben terveztünk.
4.

Nem tervezett költségvetési hiány. Borinál tett látogatásunkkor kiderült, hogy 10

millió forint hiányzik. Misi az ügy kiderülésekor rögtön személyes találkozót
kezdeményezett a kancellárnál, akinek látogatásakor kiderült, hogy a költségvetésben
tervezett GTI HÖK felállítására ígért 10 millió forintnyi összeget nem kaptuk meg.
5.

SAP rendszer jogosultsági probléma. Bár a SEK-es költéseket a közös költségekhez

soroltuk, a SEK-nek van egy T0495-ös funkcióterülete, amit látunk a fedezetvizsgálatkor,
de az üres volt. Legalábbis a hibás hozzáférési jogosultságunk miatt üresnek láttuk, de
valójában nem volt az. Így a SEK-es rendezvényekre költött kb. 2,5 millió forintot
egyszerűen nem láttuk a funkcióterületen.

Ezen hibák miatt szükségünk volt egy jelentős tőkeinjekcióra, amiért az EHÖK Közéleti
ösztöndíjkeretének maradványához nyúltunk, ebből futja a legfontosabb kiadásokra.

Gólyabálok
A Gólyabálok összehangolását megvalósítási szempontból a tavalyi gólyabál-szezon után ismét
én vettem a kezembe. Felvettem a kapcsolatot a keringőket tanító tánctanárokkal és ruhabérlőkkel
Geréb Tünde javaslatára, valamint összekötöttem őket az egyes bálokat szervező személyekkel és
Tóth Tibor Józseffel. Idén is a cél ezzel az, hogy legyen egy olyan ember a gólyabálokon, aki az
összes bált egyben látja, és az esetleges tanulságokat feljegyzi, a soron következő bált pedig már a
tanulságra odafigyelve intézkedik. #minőségbiztosítás

Czinege András s.k.
gazdasági alelnök
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HULIK BERNADETT – TANULMÁNYI ALELNÖK

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személyek

2018. szeptember 26.,

Oktatási és Hallgatói Ügyek

október 24.

Bizottságának ülése

2018. szeptember 27.

EHÖK Tanulmányi

Fábián Fanni, Feigl Erik, Kasza

Bizottságának megbeszélése Bernadett, Király Petra, Kovács Réka,
Tatai Gizella, Zsinkó Hajnalka
2018. október 11.

Minőségfejlesztési Bizottság
ülése

2018. október 11.

ELTE PPK Delegált

Fábián Fanni, Császár Emese

Képzés
2018. október 18.

DPR Konferencia

2018. szeptember 28.,

Oktatási és Képzési Tanács

október 26.

ülése

2018. október 1., 8.,

EHÖK Kabinet ülése

EHÖK Kabinet

november 5.
A szeptember 19-ei EHÖK Tanulmányi Bizottság megbeszélésen a karok képviselői egymással
is megismerkedhettek. Ismertettem a félévre vonatkozó terveket, a különböző üléseken elhangzott
fontosabb információt és az aktuálisan folyamatban lévő munkák részleteit. Szó volt a Hallgatói
Követelmény Rendszer változásának folyamatos kommunikációjáról, az esetlegesen felmerülő
problémákról és félreértésekről. A Tanulmányi elnökök beszámoltak ezzel kapcsolatos
tapasztalataikról és az egyéb problémákról.
Számos alkalommal történt egyeztetés az Oktatási Igazgatósággal a Hallgatói Követelmény
Rendszer általános részének módosításáról szóló központi tájékoztatással kapcsolatban. Az
Oktatási igazgatóság erre vonatkozóan végül azt a döntést hozta, hogy a kari Tanulmányi
Hivatalok külön-külön küldjenek tájékoztatást a hallgatóknak, olyan szövegezéssel, mely csak az
érintett karra vonatkozó módosításokat tartalmazza. Már több karon kaptak értesítést a hallgatók
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ezzel kapcsolatban és bízom abban, hogy a lehető leghamarabb megérkezik majd a tájékoztatás a
többi karra is.
Október 11-én részt vettem a Minőségfejlesztési Bizottság ülésén, ahol többek között szó volt a
Kutatásfejlesztési és Innovációs programról, valamint az Erasmus-os és Stipendium Hungaricum
ösztöndíjjal külföldre utazó és hazánkba látogató hallgatók véleményének felmérését célzó kérdőív
optimalizálásáról, összehasonlíthatóságának biztosításáról. Emellett az ELTE Egyetemi Könyvtár
céljainak kijelöléséről és stratégiájáról, továbbá a szakmai gyakorlatok hallgatói véleményezési
kérdőívének kidolgozásáról.
Október 18-án részt vettem a Diplomás Pályakövetési Rendszer konferenciáján. Ahol a rendszer
részletes ismertetése mellett, az aktuális fejlesztésekről és a kutatás fontosságáról volt szó.
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 megfelel a kiírásban foglaltaknak és három esetben a pályázatok
hiánypótlását kértük. A hiánypótlás időszaka november 12-vel zárul, mely után a végső pontok
kiszámítása veszi kezdetét. A pályázat eredményeinek megbeszélésére az azt követő héten kerül
majd sor, melyről előzetesen egyeztettem Csák-Földesi Anikóval és Rápolti Kittivel, de a pontos
dátum még nem került kijelölésre.
Hulik Bernadett s.k.
tanulmányi alelnök

22

ESZTERHAI MARCELL – PÁLYÁZATOKÉRT FELELŐS ALELNÖK

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2018. szeptember

Egyetemi Hallgatói Szociális és

27.

Ösztöndíjbizottság ülése

2018. október 1.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. október 5-7.

HÖOK tisztújító közgyűlés

ELTE HÖK

2018. október 8.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. október 10.
2018. október 11.

ELTEfeszt terepbejárás
Sportösztöndíjas megbeszélés

Személyek
EHSZÖB tagjai

Menyhárt Barbara, Kovács
Viktória, Báli Bernadett, segítők
Horváth Viktória, Ilyash
György
Menyhárt Barbara, Kovács

ELTEfeszt
2018. október 12.

Viktória, Badinszky Áron,
Bartók Bálint, Báli Bernadett,
segítők

Rektori kulturális és

Lukács Cintia, Bartók Bálint

2018. október 15.

sportpályázatok megbeszélése

2018. október 15.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. október 16.

Művészeti ösztöndíjak bírálása

Martina Fanni, Mayer Kata

Szociális és Ösztöndíj Bizottság
2018. október 17.

ülése
Egyetemi Hallgatói Szociális és

2018. október 24.

Ösztöndíjbizottság ülése
Tudományos pályázatokról szóló

2018. november 4.

megbeszélés

2018. november 5.

Kabinetülés
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SZÖB tagjai
EHSZÖB tagjai
Bartók Bálint
ELTE HÖK Kabinet

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság
2018. szeptember 27-én Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság ülést tartott, amelyen
a beérkezett rendszeres szociális támogatás pályázatokról, alaptámogatás pályázatokról, rendkívüli
szociális támogatás pályázatokról, közéleti ösztöndíj pályázatokról való döntés, illetve a
párhuzamos képzés kompenzációja pályázat kiírása volt napirenden. Az ülésen döntöttünk a
művészeti ösztöndíj meghosszabbításáról, amelynek oka az volt, hogy az ösztöndíj leadási
határidejének utolsó napján a Neptun felülete nem volt elérhető, így több pályázni kívánó hallgató
eshetett volna el pályázatának leadásától. A felületet 2018. október 2-án nyitottuk meg újra. A
pályázati ügyintézések és az utómunkák rendben zajlottak.
2018. október 15-én levélszavazást rendeltem el a tudományos pályázatok pályázati kiírásairól és
az operatív bizottságról. A pályázatok sikeresen kiírásra kerültek. A kiírt három pályázat az Év
Tudományos Rendezvénye, Keltető – Középiskolásoknak szóló hallgatói programok támogatása,
K+I+F – Kiemelkedő, innovatív felsőoktatási rendezvények díja.
A beszámolási időszakban 2018. október 24-én tartottunk még Egyetemi Hallgatói Szociális és
Ösztöndíjbizottsági ülést, amelyen a rendkívüli szociális támogatás pályázatról, közéleti ösztöndíj
pályázatról, sportösztöndíj pótpályázatról, Erasmus+ kiegészítő támogatás pályázatról, művészeti
ösztöndíj pályázatról született döntés. A pályázati ügyintézések és az utómunkák rendben
zajlottak.
Szeretném megköszönni azoknak a Szociális és Ösztöndíj Bizottsági tagoknak a munkájukat,
akik részt vettek a fenti pályázatok bírálásában!

Lezajlott pályázatok
Alaptámogatás
Rendszeres szociális támogatás
Sportösztöndíj pótpályázat
Művészeti ösztöndíj
Erasmus+ kiegészítő szociális támogatás

Ügyintézés alatt lévő pályázatok
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Párhuzamos képzés kompenzációja pályázat

Novemberben pályázható 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 kiírásra került.

Rektori kulturális és sportpályázatok
A rektori kulturális és sportpályázatok november 1-én kiírásra kerültek. A kulturális pályázatot
sokszempontból szükségesnek tartottuk átírni, mivel egyaránt megnehezítette a pályázók és a
bírálók munkáját és a pályázathoz tartozó ügyintézést is. A pályázat átalakítása közel egy hónapos
folyamat volt, amelyben törekedtünk arra, hogy pályázói, bírálói és ügyintézői szempontból a kiírás
a legoptimálisabb és legegyértelműbb formát nyerje el. Többek között átalakításra került a
pontrendszer, az árajánlatok körülményei letisztázódtak, a hiánypótlást szigorúan megkötő és
logikátlan 2 napos határidő kivételre került.

ELTEfeszt
2018. október 12-én lezajlott az ELTEfeszt a Trefort-kerti campuson, amely egy összeegyetemi
nyílt nap volt a továbbtanulás előtt álló fiatalok számára. A szervezésben a fő feladatom azon
segítők koordinálása volt, akik a látogatók útbaigazításáért és tájékoztatásáért feleltek.

Kérvénysablonok elkészítése
A hátralévő tudományos és rektori pályázatokhoz a kérvénysablonok elkészítését megkértem a
Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztálytól.

Eszterhai Marcell s.k.
pályázatokért felelős alelnök
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MARTINA FANNI – SZOCIÁLIS ALELNÖK

Eseménynaptár
Időpont
2018. 09. 26.

Esemény

Személyek

Konzultáció

Fehér Levente

Egyetemi Hallgatói Szociális

Bizottsági tagok

2018. 09. 27.

és Ösztöndíjbizottság ülés

2018. 10. 01.

Kabinetülés

Kabinettagok

HÖOK tisztújító közgyűlés

ELTE HÖK

Kabinetülés

Kabinettagok

2018. 10. 5. –
2018. 10. 07.
2018. 10. 08.
2018. 10. 10.

Horváth Mihály, Jancsó Dorottya,

Konzultáció

Mayer Katalin, Szinok Bianka

2018. 10. 10.

Konzultáció

Dr. Pintér Mihály, Mayer Katalin

2018. 10. 15.

Kabinetülés

Kabinettagok

2018. 10. 16.

Művészeti ösztöndíj bírálás

Eszterhai Marcell, Mayer Katalin

Szociális

és

Ösztöndíj

Bizottság ülés, Rendszeres
szociális
2018. 10. 17.

támogatás

SZÖB tagok

megbeszélés
Hallgatói

Jogorvoslati

Bizottsági tagok

2018. 10. 18.

Bizottság ülés

2018. 10. 24.

EHSZÖB ülés

Bizottság tagjai

2018. 10. 24.

Konzultáció

Dr. Pintér Mihály, Mayer Katalin

2018. 11. 05.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Hallgatói
2018. 11. 06.

Jogorvoslati

Bizottság ülés
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Bizottsági tagok

2018. szeptember 26-án Fehér Levente, ÁJK szociális elnökkel beszéltük át a Neptun kliens
használatát.
2018. szeptember 27-i Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság ülésen a rendszeres
szociális támogatás, alaptámogatás, rendkívüli szociális támogatás, közéleti ösztöndíj pályázatokra
beérkezett kérvényekről döntöttünk, a párhuzamos képzés kompenzációja kiírásáról is
konzultáltunk. Döntöttünk a művészeti ösztöndíj leadási idejének meghosszabbításáról.
2018. szeptember 10-én és 24-én Mayer Katalinnal találkoztunk Dr. Pintér Mihállyal, a hallgatók
ügyvédjével. A megbeszélés célja az volt, hogy a rendszeres szociális támogatás kiírását átbeszéljük
jogi szempontból. A két konzultáció során végig vettük a kiírás nagyobb részeit és a megbeszéltek
alapján Mayer Katalinnal el fogunk készíteni egy tervezetet, amit átnézetünk Dr. Pintér Mihállyal.
A művészeti pályázatokat Mayer Katalinnal és Eszterhai Marcellal közösen bíráltuk. A beérkezett
pályázatok közül 15 nyerte el az ösztöndíjat.
Az október 17-i Szociális és Ösztöndíj Bizottsági ülésen az októberi rendkívüli szociális
támogatásokat beszéltük át, valamint beszámoltam a Bizottság tagjainak a Pintér Mihállyal való
egyeztetésről. Az ülés után a kari szociális elnökökkel átbeszéltük az idei szociális támogatás
pályázati kiírás problémáit, hogy a következő félévre tudjuk korrigálni ezeket az apróbb dolgokat.
A rendkívüli szociális támogatások utalási listáját ebben a hónapban is elkészítettem a Szociális
és Ösztöndíj Bizottsági ülésen való megtárgyalásuk után.
A rendszeres szociális támogatás kapcsán beérkezett hallgatói visszajelzések alapján, a kari
szociális elnökökkel való egyeztetés után elkészítettem a korrekciós táblázatot, ami alapján a
módosított összeget utalja ki a Hallgatói Pénzügyek Osztálya a hallgatók számára.
A Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ülésekre elővéleményeztem a fellebbezéseket, a döntések után
elvégeztem az utómunkákat. Az októberi ülésen pozitívan elbírált fellebbezések alapján a
novemberi utalással a hallgatók már a módosított összeget fogják kapni.
A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság a 2018. október 18-i ülésén a 2018. szeptember 13-i Neptun
leállás kapcsán beérkezett fellebbezések miatt úgy döntött, hogy a rendszeres szociális támogatás
kérvényfelületét 72 órára nyissuk meg a Neptun leállás miatt a támogatástól elesett hallgatók
számára.
2018. november 7. 00:00- kor elindult a rendszeres szociális támogatás kiegészített leadása. 2018.
november 9. 23:59-ig fog tartani.
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Tervezek egy Neptun kliens kisokost, amiben a szociális ösztöndíjakhoz tartozó feladatok
elvégzését szedném össze lépésről-lépésre, ezzel is megkönnyítve a későbbi tudásátadást. Ehhez
már elkezdtem összeírni az általam összegyűjtött tudást.
Az ELTE online tárhelyén lévő közös mappánkba folyamatosan töltöm fel a véglegesített utalási
listákat és a fellebbezések listáját, ezzel is egyszerűbbé téve a kari szociális elnökök munkáját, hogy
gyorsabban, gördülékenyebben tudják tájékoztatni a hallgatókat.

Martina Fanni s.k.
szociális alelnök
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SZABÓ CHRISTOPHER – SZOMBATHELYI ÜGYEKÉRT FELELŐS
ALELNÖK

Költözés
Az állapotok teljesen még mindig nem rendeződtek, s számos vita alakult ki a termek állapota
miatt. A fő probléma az volt, hogy rengeteg teremben nem rég kerültek beszerelésre a
számítógépek valamint a projektorok. Ezen problémák nagy része megoldódott október végére.
Az egyetemen jelenleg is tart az internet hálózat felújítása, amely zökkenő mentesen halad. A
költözés várhatóan ebben a félévben befejeződik.

Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ
Augusztus 1-jével létrejött a BDPK, mely összefogja a szombathelyi telephelyen tanuló tanár
szakos hallgatókat, rektori irányítás alá tartozva. A teljes működési rendről és az új inforrmációkról
folyamatosan tájékoztatjuk a hallgatókat a Tanulmányi napok keretein belül, hiszen ez nagy
változás. Ebben az időszakban három vezetőségi értekezlet volt a BDPK-val kapcsolatban. A
legfontosabb témák a költésből adódó problémák megoldása, valamint a tanszékek közötti
kommunikáció javítása.

Hallgatói Kérdések, Tájékoztatás
A tanulmányi- és észrevételezési napok keretein belül számos infrastrukturális kérdés merült fel
a költözéssel kapcsolatban, melyet az egyetem vezetőségével együttműködve igyekszünk
kezelhetővé tenni és megoldani. A másik nagy téma az október 31-ig kötelezően kitöltött
tűzvédelmi oktatás is keltett némi pánikot, mert elég sokan elfelejtették kitölteni. Valamint sokan
érdeklődtek az átsorolással és szakdolgozattal kapcsolatos teendők miatt.
A kollégiumokba kihelyezésre került ötletládák egyelőre a KolHÖK feladatait növeli, nem a
miénket. De a ládákból kiderült néhány probléma, ami megoldásra vár.
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IV. Vas Nép Állásbörze
Idén is lehetőségünk volt kitelepülni egy standdal és az egyetemet reklámozni, mint felsőoktatási
intézmény. Ezen a rendezvényen nem vett részt annyi középiskolai hallgató, mint a szeptemberi
karrier napon, de ez a nap is nagyon hasznos volt, mivel sikerült néhány új kapcsolatot kiépítenünk
Szombathely vezető cégeivel. A standunkhoz körülbelül 150-200 érdeklődö jött.

Roadshow
Az idei évben is megindult az iskolalátogatások szervezése a Campus Iroda által és már számos
iskolát már meg is látogattunk, hogy reklámozzuk az egyetemet, mind a budapesti, mind a
szombathelyi képzési központot, hiszen számos képzés csak a fővárosban érhető el. A csapatok
egy-egy oktatóból és lehetőség szerint olyan hallgatókból állnak, akik abban a középiskolában
tanultak, ahova megyünk – hiszen így még hitelesebb az információ.

Programok a félév folyamán
VÉRADÁS 2018.10.01
Sikerült egy sikeres véradást megszerveznünk. Már a rendezvény kezdete előtt sorban álltak a
hallgatók, és túl rövid idő intervallumot adtunk meg a rendezvényre, mert a kiírt idő után két
órával ment el az utolsó véradó. Sikerült teljesíteni a kiírt mennyiségű vért, még többet is.

AVON KITELEPÜLÉS
Szintén október elsején települt ki az Avon, sminktanácsadásra a leendő bálra.

GÓLYABÁL 2018
Kiírásra került a Gólyabál és már tudnak jegyet venni a hallgatók. Vacsora és sima belépő közül
választhatnak, a helyszín új: a Tóvendéglő.
Idén is jelentkezhetnek az elsősök bálkirálynak és királynőnek, remek tombola felajánlásokat
sikerült a partnerektől kérni, és a műsor is színvonalasan állt össze. A 2018-as Gólyabál
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2018.11.16-án kerül megrendezésre. Több árajánlat után a W&K Magyarország mellett döntött a
Bizottság. Mind költségvetésben, mind stratégialiag a legjobb ajánlatot tették számunkra. A
rendezvény a Tóvendéglőben, 9700 Szombathely, Rumi Rajki Sétány 1. alatt kerül megrendezésre
– több helyszín közül ez bizonyult a legalkalmasabbnak ilyen színvonalú rendezvényhez.
ÜLÉSEK
Október 8. 20:00
•

IK és TáTK kari képviselők

•

Gólyabál - tervezet elkészítése

•

Félév menetének megbeszélése

•

Gólyabál – tervezet elkészítése (nov 9 vagy 16)

•

október 1. véradás

•

Társasjáték estek

•

Szaknapok, szakestek

•

közösségi terek fejlesztése – Hajas Ádám, Horváth Rezső

•

egyéb napirendi ponton kívüli felszólalás

November 7. 20:00
•

Gólyabál

•

szaknapok, szakestek

•

közösségi terek fejlesztése

•

egyéb napirendi ponton kívüli felszólalás
Szabó Christopher s.k.
szombathelyi ügyekért felelős alelnök
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BLANKÓ MIKLÓS – ELTE PRESS FŐSZERKESZTŐ

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. október 2.

tájékoztató az új ELTE Onlineosoknak

főszerkesztő-helyettes,
rovatvezetők, új munkatársak

2018. október 6.

a normafai csapatépítés
előkészítése

Csomos Attila főszerkesztőhelyettes

2018. október 7.

csapatépítő kirándulás az ELTE
Online-osoknak a Normafán

ELTE Online-munkatársak

2018. október 8–9.

az Olvassatok ELTE-seket! c.
kötet bemutatójának előkészítése

Csomos Attila főszerkesztőhelyettes

2018. október 10.

az Olvassatok ELTE-seket! c.
kötet bemutatója

szervezők, szerzők,
érdeklődők

2018. október 12.

részvétel az ELTEfeszten

ELTEvízió, újságírók,
fotósok

2018. október 15.

interjú az Olvassatok ELTEseket!-ről

Seres Lili Hanna

2018. október 16.

megbeszélés az Olvassatok
ELTE-seket! jövőjéről

Seres Lili Hanna, Csomos
Attila, Agárdi László

2018. október 17.

megbeszélés az Alumni Központ
vezetőjével

Pataky Csilla

2018. október 17.

rádióbeszélgetés az Olvassatok
ELTE-seket!-ről

Első Pesti Egyetemi Rádió
(EPER)

2018. október 24.

megbeszélés az új fotós
koordinátorral

Poósz Patrik, Baló Tímea,
Csomos Attila

2018. október 30.

egyeztetés a főszerkesztőhelyettessel

Csomos Attila főszerkesztőhelyettes

2018. november 7.

interjú és megbeszélés a
Tanárképző Központ
főigazgatójával

Antalné dr. Szabó Ágnes
főigazgató

Esemény

Személy(ek)

Rendszeres ülések
Időpont
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az ELTE Online szerkesztőségi
ülése

főszerkesztő-helyettes,
rovatvezetők, fotós koordinátor

2018. október 16.

az ELTE Press szerkesztőségi
ülése

kari lapok főszerkesztői

2018. október 8.

kabinetülés

kabinettagok

egyeztetés a kabinettagokkal

kabinettagok

2018. október 2., 16., 29.

rendszeresen

ELTE Press
Az ELTE Press megtartotta az idei első szerkesztőségi ülését. A kari főszerkesztők több esetben
panaszkodtak arra, hogy nem tudják kiadni a megírt cikkeket, máshol újságírók nincsenek, megint
máshol a HÖK-kel való kapcsolat nem megfelelő, valamint az újságírók alulfizetése a probléma.
A kari elnökök saját hatáskörükben – a kari küldöttgyűléssel együttműködve – döntenek a kari
lapok működtetésének módjáról. Azt viszont szomorúnak tartom, ha a kar és a HÖK
reprezentációjának, a hallgatói közösségi és kulturális élet kiemelkedő erejének, a kari lapoknak a
működtetése nem kap elég figyelmet és anyagi ráfordítást. Kérem tehát a HÖK-elnököket, hogy
lehetőség szerint óvják és becsüljék meg a kari lapokat, illetve azok munkatársainak tevékenységét,
és ezzel együtt használják ki minél jobban a hallgatói újságírásban rejlő erőforrásokat.
Az ELTE Press ülésén az ELTE Press Akadémiát 2019 márciusára terveztük be. A rendezvényt
a tavalyi évhez hasonló módon szervezzük meg.

ELTE Online
Az elmúlt hetek legkiemelkedőbb eseménye az ELTE Online számára egyértelműen az Olvassatok
ELTE-seket! (szerk. Blankó Miklós – Seres Lili Hanna) október 10-ei bemutatója volt. A BTK kari
tanácstermében több mint száz érdeklődő előtt Balázs Géza nyelvészprofesszor kötetbemutatója,
valamint Seres Lili Hanna ötletgazda beszámolója után a versek közül pár fel is csendült, majd
köszöntöttük a negyven szerzőt. A kötet sikerére Badinszky Áron, az EHÖK elnökhelyettese
mondott pohárköszöntőt. A szerzők Facebook-bejegyzései mellett az eseményről hírt adott az
ELTE és a BTK honlapja is, az Első Pesti Egyetemi Rádió (EPER) beszélgetést készített velünk.
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Hamarosan megjelenik egy-egy kritika a Népszava Szép Szó mellékletében, az Apokrifban, illetve
a Pesti Bölcsész Újságban.
Az ünnep mellett az új ELTE Online-os újságírók, fotósok és korrektorok kiválasztása, majd
fogadása volt kiemelt feladatunk. A rovatvezetők beavatták őket a fontosabb tudnivalókba, és egy
közös tájékoztatót is tartottunk nekik. Ezenkívül a Normafára is szerveztünk egy vasárnapi
sütögetős csapatépítést. Poósz Patrik a nappali tagozatos hallgatói jogviszonyának megszűnése
miatt Baló Tímeának, a TTK hallgatójának adta át a fotós koordinátori teendőket.
Novemberben szeretnénk minél több HÖK-ös vezetővel interjút készíteni, hogy minél több
hallgató megismerhesse őket. Emellett számos egyetemi rendezvényen képviseltetjük magunkat.
A Kossuth-szónokverseny és az Arany Medál-díj médiapartnerei vagyunk, de várjuk a további
ilyen jellegű megkereséseket. Az ELTEvízióba videósokat, vágókat keresünk.
Az olvasottságunk további növelése céljából egy plakátprojektbe kezdtünk. Az egyetem
campusain az ELTE Online olvasására felhívó plakátokat helyeztünk el október elején.

Blankó Miklós s.k.
ELTE Press főszerkesztő
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HORVÁTH VIKTÓRIA – SPORTREFERENS

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. Október 2.

BEAC csapatépítő ebéd

BEAC, Ilyash György

2018. Október 4.

Fittnight

BEAC, ELTE SPORT KFT

2018. Október 9.

2018. Október 11.

University sports festival
megbeszélés
Pótsportösztöndíj
megbeszélés
EO interjú

2018. Október 22.

Első kabinet FIT HÖK

2018. Október 30.

FIT HÖK - ökölvívás
ELTE

Eszterhai Marcell, Ilyash
György

2018. Október 18.

2018. November 6.

BEAC

Kelemen Kamilla
Menyhárt Barbara, Horváth
Mihály
ELTE HÖK

Egészségfejlesztési

stratégia megbeszélés
BEAC,

más

egyetemek

2018. November 6.

USF Megbeszélés

2018. November 6.

Külügyi bizottsági ülés

Külügyi bizottság

BEAC 120 éves ünnepi

ELTE Sportélet régi és

2018. November 7.

közgyűlés

képviselői

mostani szereplői

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)
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2018. szeptember 27.

Sportbizottsági ülés

ELTE HÖK Sportbizottság

2018. október 8.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2018. október 15.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2018. november 5.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

Tevékenységeim
Október másodikán a BEAC összehívott egy ebéddel egybekötött megbeszélést, ahova azokat
hívták meg, akik az évkezdés során aktívan részt vettek a sportprogramok szervezésében (Gólya
programok, sporthét). Minden résztvevő beszámolt tapasztalatairól, visszajelzéseket adtunk
egymásnak és összegyűjtöttük, megbeszéltük, hogy mi volt jó, min lehetne még változtatni, illetve
az elkövetkezendő időszakban hogyan motiválhatnánk a hallgatókat sportolásra, illetve a
sportedzők és sport területén dolgozókat hogyan lehetne közelebb hozni egymáshoz.
Eredményesnek és hasznosnak találtam ezt a megbeszélést, könnyített a résztvevők
szókimondásán, hogy informális környezetben zajlott.
A fittnight előkészületeiben vállaltam részt, véleményem és a visszajelzések szerint rendben és
sikeresen zajlott az esemény. Buzdítanék mindenkit, hogy vegyen részt az ilyesfajta
eseményeinken! ☺
Október 11-én Sor került a pót sportösztöndíjas pályázatok értékelésére és a végleges
vélemények rögzítésére. A pályázattal kapcsolatban nem merült fel semmilyen probléma,
fellebbezés nem érkezett be és a sikerespályázók már részt tudtak venni a sportösztöndíjas
képzésen.
Október 18-án az ELTE Online munkatársával, Kelemen Kamillával készítettünk egy interjút a
tevékenységeim és feladatköreim kapcsán. A cikk elérhető az ELTE Online weboldalán.
Október 22-én megtartottuk az első FIT HÖK edzést, melyen a résztvevők száma a szünet miatt
még alacsony volt, azonban az ezt követő, 30-ai edzésen már egészen sokan vettek részt. Itt
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nyitottá tettük a lehetőséget minden HÖK-ös tisztviselő számára és egy ökölvívó- önvédelmi
edzésen vehettünk részt a BEAC ökölvívó szakosztály jóvoltából. A jövőben is folytatni kívánom
ezen kezdeményezést és bízom benne, hogy egyre sikeresebb lesz.
November 6-án részt vettem az ELTE egészségfejlesztési stratégiai bizottság megbeszélésén,
ahol a 3 éve kidolgozott stratégia megvalósulásának elindításáról egyeztettünk és ötleteltünk.
Pozitív vagyok a dolog kimenetelét tekintve, a kancellária is támogatni látszik a projektet és a
bizottsági tagokban is magas a tenni akarás szándéka. A stratégia tervezete 3 fő pontra koncentrál,
a dolgozói egészségfejlesztés, a dolgozói és hallgatói általános egészségügyi és orvosi ellátás és a
hallgatói egészségfejlesztés oktatásba való beleépítésére.
Ezen kívül porondon van jelenleg a november 30-án megrendezendő University Sports Festival,
ahol a Budapesten tanuló külföldi hallgatókat szeretnénk megmozgatni minden egyetemről, és az
esemény végén kihirdetni Budapest legsportosabb egyetemét. Idén harmadik alkalommal
szervezzük meg a rendezvényt, reméljük továbbra is sikeresen.
Részt vettem a november 7-i 120 éven ünnepi körgyűlésén a BEAC-nak, ahol ünnepi beszédek
és díjátadások mellett ünnepelhettük az ország egyik legnagyobb és legrégebbi egyetemi
sportklubjának létezését. Büszkeséggel tölt el, hogy részesei lehetünk és segíthetjük a működését
ennek a nagymúltú és számos sikert felhalmozó klubnak.

Horváth Viktória s.k.
sportreferens
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PORKOLÁB ESZTER – ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRT FELELŐS REFERENS
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személyek

2018.10.01.

ELTE HÖK Kabinetülés

2018.10.06-07.

HÖOK Közgyűlés

2018.10.12.

ELTE FESZT

2018.10.14.
2018.10.15.

Kabinet

Czakó Sándor (TáTK HÖK), Ballai

Rehab Critical Mass

Viola (BGGYK HÖK)

ELTE HÖK Kabinet

Kabinet

ELTE Esélyegyenlőségi Bizottság
2018.10.16.

ülése
Megbeszélés az Egyesek Ifjúsági

2018.10.17.

Egyesülettel
Jegyzettámogatási

2018.10.24-25.

2018.10.26.

HÖK

Szebeni Zea projektkoordinátor

pályázat
- online -

véleményezése
ELTE

Bizottsági tagok

Esélyegyenlőségi

Bizottság Ülése

Szinok Bianka (BTK), Korinek Janka
(PPK), Németh Csilla (TTK), Sarkadi
Réka (KolHÖK)
Matolcsi Rita, (SHÜTI) Szepesi

SHÜTI & EHÖK Esélyegyenlőségi
Bizottság projektdélelőttje
2018.10.30.
2018.11.05.

Magdolna (SHÜTI), Grósz Judit
(SHÜTI), Szinok Bianka (BTK
HÖK), Németh Csilla (TTK HÖK),
Varró Réka (TÓK HÖK)

ELTE HÖK Kabinetülés
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Kabinet

ELTE Esélyegyenlőségi Bizottság
A fogyatékossággal élő hallgatók jegyzettámogatási pályázat lebonyolítása állt a bizottsági ülés
középpontjában. A kiírás vázlatának elkészítése után megbeszéltük a bírálás tervezett menetét, és
megállapodtunk a határidőkről.
Az Esélyegyenlőségi Terv revíziójának következő lépéseként az Etikai Bizottságok, az
Ombudsmani szervezet és más bizottságok figyelembevételével, ezen szervezetek rendszerében
vizsgáljuk, hogy mik azok a célkitűzések és feladatkörök, amelyek az Esélyegyenlőségi
Bizottsághoz tartoznak majd a megújuló egyetemi struktúrában.

SHÜTI & EHÖK
A SHÜTI munkatársaival közösen szervezett projekt délelőttön elsősorban a hatékonyabb
együttműködés, és a tisztségátadásból adódó fennakadások kiküszöbölése volt a fókuszban.
Emellett a személyi segítők rekrutálásának hatékonyabb módjairól tartottunk brainstormingot.
Véleményeztük a felhívás tervezetét, valamint hallgatói szemszögből újabb ötletekkel álltunk elő.

ELTE HÖK Esélyegyenlőségi Bizottság ülései
A bizottsági üléseken kiemelten foglalkoztam a jegyzettámogatási pályázattal, hogy az
információk hitelesen, időben érkezzenek meg a részönkormányzatokhoz. Megbeszéltük, hogy
kik, mire pályázhatnak, illetve a felmerülő kérdésekre igyekeztem a lehető legkörültekintőbben
választ adni.
A november - decemberi adománygyűjtés előkészítése is a Bizottság közös munkája volt, sokat
ötleteltünk a partnereket és a lebonyolítást illetően.
Porkoláb Eszter Mária s.k.
esélyegyenlőségi referens
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BERTA ANDRÁS – RENDEZVÉNYEKÉRT FELELŐS REFERENS

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. szeptember 27.

Rendezvényes ülés

Kari rendezvényesek

2018. október 12.

ELTEfeszt

2018. október 12.

Seven Seconds In The Future

Nagy Kristóf

megbeszélés
2018. október 11.

ELTE

szemeszterzáró

névhasználati

Joó Gábor

engedély

megbeszélés

Szeptember 27.-én tartottam az év első rendezvényes ülését, ahol a karok rendezvényeseivel
átbeszéltük a félév kari, illetve összegyetemi programjait. A rövid megbeszélés során tervbe vettük
egy rendezvényes naptár létrehozását is.
Az elmúlt időszak legfontosabb egyetemi az ELTEfeszt volt, melyen a délutáni zenés program
megszervezése volt a feladatom. Ebből az okból kifolyólag több egyeztetés után (Tóth Tiborral)
sikerült felkérni a tavaszi Patina győztesét, a Seven Seconds In The Future együttest, akik
színvonalas produkcióval bírták maradásra a nyíltnap vendégeit.
Szeptember 25-én tartott találkozó során Kovács Vikivel illetve az SOszkár Egyetemista
mémoldal adminjaival lefixáltuk a közös szemeszterzáró buli részleteit. A rendezvény november
29.-én lesz a Dobozban. A rendezvénnyel kapcsolatban fontos megemlítenem, hogy az ELTE név
használati engedélyét Joó Gáborral lebeszélve sikerült megszerezni az eseményre. A rendezvény
sikeréről következő beszámolómban írok.

Berta András s.k.
rendezvényekért felelős referens
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LAKATOS DORINA – ELNÖKI REFERENS

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. október 3., 10., 17.,
24.

ELTE HÖK elnökségi ülés

az ELTE HÖK elnökségének
tagjai

ELTE HÖK kabinet ülés

az ELTE HÖK kabinet tagok

2018. október 1., 8., 15.
2018. november 5.

Az elnökségi és kabinet üléseken részt vettem és jegyzőkönyvet vezettem. Részt vettem a
Külügyi Bizottság (2018. november 6.) és a Gazdasági Bizottság (2018. november 6.) ülésein.

Lakatos Dorina s.k.
elnöki referens
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VITOVSZKI MARCELL – INFORMATIKAI REFERENS

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018.10.01

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2018.10.03.

AJK HÖK probléma megoldások

AJK HÖK

2018.10.08

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2018.10.15

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2018.10.18.

EDÖK esetmegoldás

EDÖK

2018.10.18.

PPK HÖK probléma megoldások

PPK HÖK

2018.09.13

EHÖK eszköz előkészítés

EHÖK kabinet

2018. szeptember 26-án16 óra 24 perckor Kerekes János az IIG munkatársa jelezte, hogy a meg
igényelt telefonrendszeri mellékváltoztatási igénye az EHÖK-nek teljesítésre került.
2018. október 3-án Szabó Tamás AJK HÖK elnöke keresett meg a neptunklienssel ellátott
asztaliszámítógépük szoftvermódosítására, amit még aznap orvosoltam. 2018. október 4-én 22 óra
25 perckor Szabó Tamás AJK HÖK elnök keresett meg aliasmódosítási kéréssel. 2018. október
4-én 22 óra 25 perckor Szabó Tamás AJK HÖK elnök keresett meg aliasmódosítási kéréssel. 2018.
október 18-án Csonka Diánának a EDÖK elnökének segítettem a választások kiírásában. 2018.
október 18-án a PPK HÖK irodájában tartottam a nyomtató és az irodai gépek aktuális
nagyszervizét.
2018. október 26-án Nagy Liza a TáTK HÖK elnöke keresett meg aliasmódosítási kéréssel.
2018. október 11-én megválasztottak a Kollégium Hallgatói Önkormányzat elnökének, így az ezt
követő időm jelentős részét az informatikai átadás-átvétel dokumentációjának elkészítésével
töltöttem, hogy gördülékenyebben megtörténhessen.

Vitovszki Marcell s.k.
informatikai referens
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