
 

 

  

  

 

ELTE HALLGATÓI 
ÖNKORMÁNYZAT 

BESZÁMOLÓ 
2018. január 25.-március 11. 

ÚJ HORIZONTOK NYÍLNAK 

BIZALOM FELELŐSSÉG 

NYITOTTSÁG 
 

Murai László – Boronkay Takáts Réka – Blankó 

Miklós -Czinege András -Traumberger Zsófia – 

Dunka Sarolta Noémi – Badinszky Áron -Bartók 

Bálint - Eszterhai Marcell – Egervári György-

Horváth Viktória- Farkas Fanni – Kanti Eszter – 

Kovács Viki – Berta András – Vitovszki Marcell 

      

 



 

 

1 

Elnök beszámolója 

2018.január 25. – március 11. 

 

Rendezvények 

Az elmúlt időszak egyik legnagyobb büszkesége lehet Önkormányzatunk 

számára a 2018-as Jeges Est. Az összességében kiválóan sikerült egyetemi 

rendezvénynek természetesen megvoltak a gyermekbetegségei (beengedés, 

korcsolyabérlés), de elmondható, hogy hosszú idő óta ez volt az egyik 

leglátogatottabb eseményünk.  

Az EFOTT szervezése folyamatosan zajlik, mind a divíziók mind a 

management rengeteg egyeztetésen van túl, napok választanak el minket a 

hivatalos kommunikációs kampány kezdetétől. 

Rendkívül sikeresen zárt a 2018-as KEK is, melynek Önkormányzatunk az idei 

évben is támogatója volt.  

A részönkormányzati delegáltakkal részt vettünk a gyöngyösi HÖOK 

Közgyűlésen, melynek legfontosabb témája a Jövőkép program és az 

ösztöndíjreform aktuális lépései voltak. 

Kampányok  

Két kampányhoz is csatlakozott Önkormányzatunk: a Minority SafePack és 

a Több lett, maradhat akció sem lenne sikeres a sok önkéntes, valamint Dunka 

Saci és Boronkay Takáts Réka nélkül, akiknek ezúton is nagyon köszönöm a 

munkáját. 

Az elnökséggel futólag megvitattuk egy szavazásra buzdító kampány 

elindítását az egyetemisták között, amiről döntés még nem született. 

Költségvetés 

A költségvetési tárgyalások időszaka ugyan még nem zárult le, 

Önkormányzatunk jövő évre rendelkezésre álló forrásai azonban már 

körvonalazódni látszanak. Nagy valószínűséggel körülbelül ugyanannyi 
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pénzből fogunk gazdálkodni, mind az előző évben. A 2017-es költségvetési 

beszámoló elkészítését - mely az elnökséggel közös tervezési folyamat első 

lépcsőfoka - nagyon köszönöm Czinege András alelnök úrnak.  

A beszámoló és az idei évi költségvetés várhatóan április-május 

magasságában kerül előterjesztésre a Küldöttgyűlés számára. 

Tanárszakos hallgatók // külföldi szakmai gyakorlat 

A programunkban az egyik legfontosabb szakterületi feladatként 

határoztuk meg a tanárszakos hallgatók külföldi szakmai gyakorlatának 

lehetőségét. Nem újkeletű, körülbelül másfél éve felmerült problémáról van szó, 

melynek felgöngyölítésében természetesen Dunka Saci és Kanti Eszti van 

segítségemre.  

A témában immáron túl vagyunk több egyetemvezetői egyeztetésen, és 

úgy tűnik, hogy a szemeszter végére sikerül komolyabb lépéseket tenni a 

projekt megvalósulása felé. 

 

 

Köszönöm, hogy végigolvastad a beszámolóm! 

 

 

 

                                                                    

                                                                        Murai László s.k. 

                  Elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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Elnökhelyettes beszámolója 

2018 január 25.- március 11. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018.Február 10. 

ELTE Jeges Est 
promovideó forgatás 

és vágás 

Murai Lackó, B. Takáts 
Réka, Kovács Viki  és a 

Többiek 

2018 február 15. Jeges Est ELTE polgárok 

2018. február 18. EFOTT Divízió meeting EFOTT ELTE divízió-
vezetők 

2018. február 20. EFOTT program 
egyeztetés 

Németh Gergő, Murai 
László,Czinege András 
Kreszadló Dóra, Szabó 

Tamás 

2018. február 20. Rendkívüli elnökségi 
ülés 

ELTE HÖK + BME HK 
elnökség 

2018.Február 21. 

látogatás a SEK-re 

B. Takáts Réka, Kutas 
Viki, Hulik Detti, Áder 
Niki, Zsinkó Hajnalka, 

Puju Robin 
2018. február 23-25. HÖOK Közgyűlés ELTE HÖK elnökség 

2018.március 6. Több lett? Maradhat! 

Berta Andris, 
Traumberger Zsófia, 

Kovács Viktória, Fehér 
Levente, Mayer Kata 

2018.március 7. ELTE+EFOTT ülés Delegált tagok ELTE és 
EFOTT részről 

2018. március 11. EFOTT divízió meeting Elnökség 

2018.március 13. Több lett? Maradhat! 
Kampányba delegált 
tagok, + Pekár Zoltán 

BME EHK 
2018. március 14. GTI Intézeti Tanács Intézeti tanács tagok 
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Rendszeres ülések 
Időpont Esemény Személy(ek) 

hétfőnként EHÖK kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

szerdánként Elnökségi ülés 
ELTE HÖK elnökség,ELTE 

HÖK kabinet 

 

A kötelező üléseken és feladatokon túl, a beszámolási időszak két nagyobb 

projektje az EFOTT és a Több lett? Maradhat! Kampány. Az elsőről nem 

szeretnék sokat írni, hiszen nagy számban érintettek vagyunk az esemény 

kapcsán. Áldorfai Gergő elnök Úrral, igyekszünk elérni, hogy a szállások 

rendben legyenek és mindenki igényét ki tudjuk elégíteni. Ezentúl részt vettem 

Murai Lackó elnök Úrral az EFOTT és ELTE ülésén, ahol véglegesítettük a brandet, 

illetve nulladik körben átbeszéltük az igényeket és a helyszín beosztását. Eddigi 

tapasztalataim alapján kitűnően jól haladunk és remélem, hogy ez a jövőben 

is így fog működni. Továbbá az elmaradt ismerkedés időpontját próbáljuk 

egyeztetni az EFOTT-tal, hiszen fontos, hogy a lehető legtöbb embernek 

optimális időpontot találjunk.  

 

A Több lett? Maradhat! Országos tartós élelmiszergyűjtésbe idén is beszálltunk, 

mint azt már gondolom, mindannyian láttátok. Idén szeretném, ha nem csak 

arról szólna az esemény, hogy a gyűjtőpontokon lerakjuk a választott 

termékeket, hanem egy jótékonysági partyval is megkoronáznánk a 

kezdeményezést. Ezért április 4-én a Könyvtár Klubban kerül megrendezésre a 

záró esemény, ahol belépő gyanánt ( természetesen nem kötelező jelleggel) 

még hozhatnak adományokat az ELTE polgárok. Készülünk 

nyereményjátékokkal, tombolával, hogy meg tudjuk köszönni hallgatóinknak a 

segítségüket. Pluszként járul hozzá a rendezvényhez, hogy csatlakozott hozzánk 

a BME is, tehát a két egyetem együtt promotálja a gyűjtést és a negyedikei 

rendezvényt is közösen tartjuk meg. Természetesen ők is beszálltak 

ajándéktárgyakkal, ezzel növelve a kiosztható nyeremények számát. Nem 

titkolt vágyunk, hogy ezzel az összefogással példát mutassunk az ország többi 
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egyeteme felé. Úgy gondolom, hogy egy ilyen együttműködés csak pozitív 

képet mutathat. Szeretném megköszönni a részönkormányzatok által delegált 

tagok segítségét és motiváltságát.  

 

 

Boronkay Takáts Réka s.k. 

Elnökhelyettes 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 

Gazdasági alelnök beszámolója 
2018. január 25 - március 11. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. február 9. Egyeztetés 
Nagy Liza, Dula Anna 
(TáTK HÖK+ÁJK HÖK 
Gazdasági alelnök) 

2018 február 12. ÁJK Rendezvényes 
megbeszélés 

Szabó Tamás, Dula 
Anna, Kutas Viktória, 

Murai László 
2018 február 15. Jeges Est ELTE polgárok 

2018. február 18. EFOTT Divízió meeting EFOTT ELTE divízió-
vezetők 

2018. február 20. EFOTT program 
egyeztetés 

Németh Gergő, Murai 
László, Kreszadló Dóra, 

Szabó Tamás 

2018. február 20. Rendkívüli elnökségi 
ülés 

ELTE HÖK + BME HK 
elnökség 

2018. február 21. EFOTT management 
ülés 

Báli Bernadett, Geréb 
Tünde, Murai László, 
EFOTT management 

2018. február 23. EFOTT ELTE pult 
megbeszélés 

Kindelmann Balázs, 
Jancsó Dorottya, Murai 

László,  
2018. február 23-25. HÖOK Közgyűlés ELTE HÖK elnökség 
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2018. február 27. Pénzügyi megbeszélés 

Babos János, Ádám 
Katalin Anna, Salamon-
Molnár Marietta, Murai 

László 
2018. február 27. Pénzügyi megbeszélés Ritzl András 

2018. március 5.  Pénzügyi megbeszélés 

Dávid Szamanta, Nagy 
Liza, (PPKHÖK, 

TáTKHÖK gazdasági 
alelnök) 

2018. március 7. Pénzügyi megbeszélés 
Csinyi Zsófia, Rácz 

Gergely (BGGyKHÖK, 
TTKHÖK gazdaságis) 

2018. március 7. Pénzügyi megbeszélés Dula Anna 

Rendszeres ülések 
 

 
 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. január 29. EHÖK kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2018. február 1.   ELTE HÖK Gazdasági 
Bizottsági ülés 

ELTE HÖK Gazdasági 
Bizottság 

2018.  február 5. EHÖK kabinetülés ELTE HÖK kabinet 

2018. február 12. EHÖK kabinetülés ELTE HÖK kabinet 

2018. február 19. EHÖK kabinetülés ELTE HÖK kabinet 

2018. február 26. EHÖK kabinetülés ELTE HÖK kabinet 

2018. március 5. EHÖK kabinetülés ELTE HÖK kabinet 

 

Iskolaszövetkezet 

Az előző beszámolómban említett problémákat többi-kevésbé sikerült 

megoldani. Köszönhető ez leginkább annak az egyeztetésnek, amit Babos 

Jánostól, az Egyetemi Szolgáltató Központ igazgatójától kértünk. (ld. 

eseménynaptár) Ezen a találkozón rögzítettük azokat a feltételeket, amelyeket 

az újév változásai hoztak magukkal (funkcióterületek, ÁSZ vizsgálat, stb). A 

megváltozott rendszerben valamivel több dokumentációt kérnek tőlünk a 

pénzügyes kollégák. A decemberben elkészített, névre, karra, forintra 

lebontott, azóta pedig folyamatosan vezetett adatbázisomat itt is 

felhasználjuk, ugyanis az iskolaszövetkezet által leadott számla és teljesítési 
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igazolás, valamint az általunk szállított jelenléti ívek mellé most a tevékenységi 

köröket, a részönkormányzati szintre bontott költségeket is csatolnunk kell a 

dokumentációhoz. 

 

Bizottsági munka 

Februárban a bizottsági ülésen a bizottsággal megbeszéltük a Horváth 

Mihály BTK HÖK elnök által az egyik elnökségi ülésen felvázolt koncepciót, 

miszerint a 2017-es év költségvetési beszámolója legyen közös. Ugyanis az egy 

funkcióterület (T0400), valamint a forrásallokációs modell pusztán elméleti síkon 

való követése ezt indokolta. Így február végére a bizottsági tagoktól bekértem 

a saját beszámolójukat, amiből aztán az EHÖK részönkormányzatéval 

kiegészítve a közös beszámolót el tudom készíteni. Amikor a határidő előtt pár 

nappal foglalkozni kezdtem az üggyel, rájöttem, hogy sokkal egyszerűbb, ha 

én elkészítem az egészet, lévén az összes információnak a birtokában voltam, 

így plusz lépés lett volna kiadni ezeket az információkat, aztán újra 

összegyűjteni.  
 

2017-es költségvetési beszámoló 

       Így a költségvetési beszámolót én készítettem el, az SAP-ban lezárt évből 

könnyedén le tudtuk hívni a szükséges adatokat. A következő lépés a 

rendezetlen információhalmaz rendezése volt, amivel Murai Bence ügyviteli 

asszisztenst bíztam meg, aki rekord idő alatt, két nap alatt végzett a munkával, 

így az első részönkormányzati küldöttgyűlésre (PPK HÖK) el is tudtam készíteni a 

kész anyagot. 

 

 
Czinege András s.k. 
Gazdasági alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
 



 

 

8 

ELTE HÖK Tanulmányi alelnök beszámolója 

2018. január 25 - március 11. 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Esemény Személyek 

Február 5. Tanulmányi Bizottság ülése TB tagok 

 Kabinetülés  

Február 6. OHÜB  

Február 7. 
ELTE+ Kártya megbeszélés 

Horváth János, Vitovszki 

Marcell, Murai Lackó 

Február 8. EFOTT megbeszélés  

 ELTE+ Kártya egyeztetés Horváth János 

Február 9. 
EFOTT megbeszélés 

Kreszadló Dóri, Szabó 

Tamás 

Február 10. 

ELTE Jeges Est promovideó 

forgatás és vágás 

Murai Lackó, B. Takáts 

Réka, Kovács Viki  és a 

Többiek 

Február 12. 

TKK kérdőív egyeztetés 

Homonnay Zoltán, Zentai 

László, Tóth Ágnes és Kanti 

Eszter 

 Kabinetülés  

Február 13. ELTE+ Kártya megbeszélés  

 Jeges Est karszalag beszerzés Murai Lackó 

 
Tanárképzés egyeztetés 

Nagy Anett ex-HÖOK, 

Kanti Eszter 

 

EFOTT Brainstorm 

a programszervező 

divízió tagja + a karok 

delegáltjai 

 

EHÖK-HÖOK egyeztetés a 

jövőkép programról 

EHÖK és HÖOK elnökségi 

tagok 
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Február 14. 

Találkozás a tanárképzős 

petíció készítőinek 

képviselőivel 

Katus Renáta, Kerti 

Barbara 

Február 15. 

egyeztetés Horváth Zita 

Helyettes Államtitkár 

Asszonnyal 

 

 Jeges Est  

Február 19. találkozó Zentai Lászlóval  

 Kihelyezett Kabinetülés EHÖK Kabinettagok 

Február 20. 

EFOTT program szekció 

egyeztetés 
 

 

Közös EHÖK-EHK-HÖOK  

megbeszélés a BME-en 
Mindenki, aki számít 

Február 21. 

látogatás a SEK-re 

B. Takáts Réka, Kutas Viki, 

Hulik Detti, Áder Niki, Zsinkó 

Hajnalka, Puju Robin 

Február 22. 

Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottság ülése 
 

Február 23-

25. 
HÖOK Küldöttgyűlés  

Február 28. ELTE+ Kártya megbeszélés  

 EHÖK Elnökségi ülés  

Március 2. OKT  

Március 5 Kabinetülés  

Március 8.  HJB ülés  

 GDPR megbeszélés  

Március 12.  találkozó Cseszregi Tamással  

 
EFOTT program megbeszélés 

Kreszadló Dóri, Sazbó 

Tomi, Németh Gergő 

Március 13.  

egyeztetés Horváth Zita HÁT 

Asszonnyal 
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Március 14.  EFOTT Divízió meeting  

Március 20. Tanulmányi Bizottság ülése  

 

 

Ahogy a végtelen eseménynaptárból is kitűnik az elmúlt időszak nem telt el 

unalmasan. A könnyebb áttekinthetőség végett projektekre bontva mutatnám 

be tevékenységemet. 

 

Tanárképzés 

Az Egyetemen folyó tanárképzés szervezése, a hallgatók helyzete már régóta 

vita és elégedetlenség tárgyát képezi. Az OTaK-os hallgatók egy csoportja 

még az év elején adott hangot  

nemtetszésének egy, a tanárképzés állapotát, az azzal kapcsolatos 

problémákat bemutató petíció összeállításával, melyet számos hallgató aláírt. 

A dokumentum eljutott az EMMI-hez is, melynek köszönhetően február 15-én 

Horváth Zita, a felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár hívott engem, illetve 

a petíció elkészítőinek képviselőit egy egyeztetésre. A találkozó pozitív 

hangulatban, progresszív hozzáállással zajlott, a HÁT Asszony tolmácsolta az 

EMMI szándékát a képzés, illetve a hozzá kapcsolódó Képzési és Kimeneti 

Követelmények felülvizsgálatára, melyre a következő kormányzati ciklusban 

kerül sor. A találkozó végén ígéretet kaptunk, hogy a jövőben folytatjuk a 

konzultációt. Március 13-án az Egyetem prominens vezetőinek részvételével 

zajlott az egyeztetések második köre, mely során a HÁT Asszony megdicsérte 

az Egyetem hallgatóinak bátorságát és talpraesettségét önálló 

kezdeményezésük sikeréért, és bizakodását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy 

a cselekvési kedv a jövőben sem fog lankadni.  

 

EFOTT  

Az ELTE <3 EFOTT projektben a programszervező divízióban kaptam szerepet 

Kreszadló Dóri és Szabó Tomi mellett, mint az EHÖK képviselője. A divízió további 

tagjait február során összegyűjtöttük, e mellett létrejött egy „brainstorming” 
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csapat is, amely tagjait a karok delegálják,.   A munkával szépen, ütemterv 

szerint haladunk, a beszámoló írásának időpontjában készen áll az EFOTT-on 

való ELTE megjelenés teljes koncepciója, és az utolsó egyeztetés előtt állunk, 

mely után már a konkrét, megvalósítási tervezés, illetve a különböző 

fellépőkkel, meghívottakkal való kapcsolatfelvétel kezdődik.   

 

ELTE + 

Február elején az EHÖK delegáltjaként csatlakoztam az ELTE Pályázati 

Központ vezetésével induló projekthez, melynek célja egy, az ELTE-s identitást 

erősítő, a hallgatók egyetemi és egyetemen kívüli életét megkönnyítő, 

multifunkciós kártya létrehozása. A projekt igen grandiózus, mivel minden – 

múltbeli, mostani és jövőbeli – hallgatónk részére szeretnének létrehozni egy 

olyan, bankkártya formátumú kártyát, amihez széleskörű 

kedvezménylehetőségek, azonosítási funkciók – kollégiumi belépőkártya, 

könyvtári olvasójegy – és, ha minden jól megy még opcionális bankkártya 

funkció és ingyen diák-számlavezetés is társul. A projektre az Egyetem 

vezetősége, az EHÖK és a Közalkalmazotti Tanács már rábólintott, jelenleg 

tárgyalási szakaszban van, mely során bankokkal, kártyakibocsájtó cégekkel, 

és kedvezményszolgáltatókkal veszik fel a kapcsolatot. Ha minden jól alakul, 

úgy a jövőre az Egyemen kezdő gólyák mindegyike fog kapni ilyen kártyát, az 

intézmény többi hallgatója, alumnusa és dolgozója számára pedig ingyenesen 

kiváltható lesz.  

 

Egyebek  

Február 21-én a Tanulmányi Bizottság SEK-es érdekeltséggel rendelkező tagjai, 

B. Takáts Réka és Kutas Viki társaságában leutaztunk a Savaria-ba, egy, már 

régóta napirenden lévő egyeztetés sorozat apropóján. A nap során 

egyeztettünk mind a helyi HÖK képviselőivel, mind a helyi Tanulmányi Hivatal 

munkatársaival, a nap végén pedig dr. Németh István Szombathelyi 

Koordinációs Rektorhelyettes úrral. Úgy vélem sikeres, eredményekben gazdag 

napot sikerült eltöltenünk, és még finomat is ettünk.  
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Az elmúlt időszak talán legfontosabb nem tanulmányi vagy érdekképviseleti 

feladata volt számomra az ELTE Jeges Est szervezésébe és lebonyolításába való 

bekapcsolódás. Február 10-én az EHÖK vidám csapata a részönkormányzatok 

bátor elnökeivel kiegészülve sikeresen két és félszer megkerülte a Városligeti 

Műjégpálya jegét, melyet filmre véve később elkészítettük az eseményhez 

tartozó promóvideót, mely nagy online sikert tudhat magáénak.  

                                                                                       

 

                                                                                           Badinszky Áron s.k. 

                                                                                  Tanulmányi Alelnök 

                                                                               ELTE Hallgatói Önkormányzat 
 

 

 

 

ELTE HÖK Tudományos alelnök beszámolója                  
 

2018. január 25 - március 11. 
 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. február 20.   Bizottsági ülés 

Bartók Bálint 
Luksa Norbert 
Erdős András 

Dorogi Benjámin 
   

 

Rendszeres ülések  
 

 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. március 5. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 
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2018. február 26. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

20108.  február 19. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

 

Bizottsági Munka 

 

A hónap első ülésén, február huszadikán, beszámoltam a megjelent 

tudományos referenseknek a pályázatok bírálási folyamatáról, ismertettem a 

felmerült problémákat és kértem, hogy jelezzék ha kari szinten kaptak 

visszajelzést vagy megkeresést ezügyben, ezt meg is tették. 

 

Kértem a bizottságot hogy a tavaszi szemeszterben is frissítsék a Konferencia – 

figyelő táblázatunkat.  

A következő konferenciát március nyolcadikán rögzítjuk. 

 

Ülésünkön Luksa Norbert felvetésére a Minority Safepack népszerűsítésének 

lehetőségeit is megvitattuk. 

 

 

Ülések 

 

A bizottsági ülés mellett részt vettem a Tehetséggondozási Tanács február 15-i 

ülésén.  

 

Megvitatásra került pontok: 

- a 2017-es év beszámolójának ismertetése 

- a 2018-as költségvetés ismertetése, megvitatása 

-beszámoló a TDK Szakmai napról, terepgyakorlatról,  

- a 2015 évi multidiszciplináris pályázatok értékelése,  
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- az Euroscience Open Forum 2018 megvitatása,  

- 2019 évi OTDK szervezésének feladatainak kiosztása, megvitatása  

 

Konferenciák 

 

A hónapban rögzítésre került konferencia: 

 

- Színház és Néző (EDÖK) 

 

 

                                                                                    Bartók Bálint s.k. 

                                                                                     Tudományos alelnök 

                                                                                     ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

 

Külügyi alelnök beszámolója 

2018. január 25 - március 11. 
 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. február 12. 
Képzés az EHKB 

újonnan megválasztott 
tagjainak 

Tímár Lili (ELTE PPK 
HÖK), Kup Katica (ELTE 
Bárczi HÖK) és Keczeli 
Péter (ELTE ÁJK HÖK) 

2018. február 13.  

Koordinátori 
egyeztetés az ELTE új 

nemzetközi 
stratégiájáról 

Cseszregi Tamás (ELTE 
Oktatási Igazgató), 
Takó Ferenc (ELTE 

Nemzetközi Stratégiai 
Iroda vezetője), 

Szontágh Anikó (ELTE 
Intézményi Erasmus+ 

koordinátor) és az ELTE 
kari Erasmus+ 
koordinátorai 
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2018. február 13. Minority SafePack 
Minikonferencia Konferencia résztvevői 

2018. február 21.  

Egyeztetés: osztatlan 
tanárképzés – 

Erasmus+ szakmai 
gyakorlat 

Hamar Imre (ELTE 
Nemzetközi 

rektorhelyettese), Takó 
Ferenc (ELTE 

Nemzetközi Stratégiai 
Iroda vezetője), 

Szontágh Anikó (ELTE 
Intézményi Erasmus+ 
koordinátor), Murai 

László (ELTE HÖK elnök), 
és Kanti Eszter (ELTE 
HÖK tanárképzési 

referens) 

2018. február 23.  Bizottsági tagfelvételi ELTE EHKB jelenlévő 
tagjai 

2018. február 23-25. HÖOK Közgyűlés ELTE HÖK jelenlévő 
tagjai 

2018. február 28. 

Egyeztetés – osztatlan 
tanárképzés – 

Erasmus+ szakmai 
gyakorlat 

Homonnay Zoltán (ELTE 
Tanárképző Központ 

megbízott igazgató) és 
Kanti Eszter (ELTE HÖK 
Tanárképzési referens) 

2018. március 1.  
Nemzetközi 

dékánhelyettesi 
találkozó 

Találkozó résztvevői 

2018. március 7. 

Egyeztetés – HÖOK 
Stipendium 
Hungaricum 

Menothálózat 

Áldorfai Gergely (ELTE 
KolHÖK elnök) 

2018. március 8.  
Képzés – ELTE EHKB 
Általános Operatív 

Bizottsági Tag 
Varga Flóra Antónia 

2018. március 10.  Találkozó – University of 
Zagreb 

Szabó Tamás (ELTE ÁJK 
HÖK elnök), Keczeli 
Péter (ELTE ÁJK HÖK 
Külügyekért felelős 

alelnök), Mario Buric és 
Alen Sukurica 

(University of Zagreb) 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 
2018. február 12., 19., 
március 5.,  Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 



 

 

16 

2018. február 27. Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 
2018. február 23., 
március 9.  ELTE EHKB ülés ELTE EHKB  

 

Erasmus+ 
Az Erasmus+ pályázati időszak 2018. január 29-én vette kezdetét. A központi 

pályázati kiírás megfelelő időben készült el, azonban a kari kiírások elkészültéig 

várni kellett néhány napot. 

A pályázati időszak a szokáshoz híven egy előadássorozattal társult, 

azonban az idei évben a Hallgatói Önkormányzat és a kari Erasmus+ 

koordinátorok javaslatait figyelmen kívül hagyta az előadások megtervezése 

és kivitelezése folyamán az átalakuló Nemzetközi Iroda. Az előadássorozat 

sikerességén és a kampány módján meglátszott a hallgatói érdekképviselet 

tapasztalatának figyelmen kívül hagyása. Összességében 11 Erasmus+ 

tájékoztató került megrendezésre magyar nyelven, 3 ehhez hasonló 

tájékoztató angol nyelven a Pedagógiai- és Pszichológiai Karon, a 

Bölcsészettudományi Karon és a Lágymányosi Campuson. Emellett a Tempus 

Közalapítvány jóvoltából utolsóként egy Campus Mundi tájékoztató is 

megtartásra került, amit az Erasmus+ ösztöndíjjal tudnak párhuzamosan 

megpályázni az ELTE legkiválóbb hallgatói. 

A pályázatok leadásának határideje meghosszabbításra került 2018. 

március 12. 23:59-ig. A beérkezett pályázatok számát egyenlőre nem tudjuk 

megbecsülni a párhuzamos online és offline benyújtás következtében, a 

pontos adatok 2018. áprilisára várhatóak; a hallgatók kiértesítése is ennek 

megfelelően fog megtörténni. 

 

Erasmus+ kiegészítő támogatás  
Az Erasmus+ kiegészítő támogatás leadása 2018. február 26-tól indult meg és 

az EHSZÖB döntésének következtében az alábbi módosult határidőkkel folyt le: 

2018. 03. 06., 23:59, a hiánypótlási időszak: 2018. 03. 13., 23.59. 
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Összesen 70 pályázat érkezett be köszönhetően a Nemzetközi Iroda 

közreműködésének, illetve Eszterhai Marcell (Szociális alelnök) által kiküldött 

Neptun üzeneteknek az e félévben Erasmus+ részképzésen vagy szakmai 

gyakorlaton tartózkodók számára. 

A pályázatok bírálatát Mayer Kata (ELTE BTK HÖK Szociális Bizottság 

elnöke) közreműködésével folytattam le.  

 

Erasmus+ szakmai gyakorlat – Osztatlan tanárképzés 
Az Erasmus+ szakmai gyakorlat, egyéni összefüggő tanítási gyakorlat alatt 

történő megvalósítása érdekében, a tavaszi szemeszterbe érkezve további 

egyeztetésekre került sor. 

Az egyeztetés keretében három megbeszélésen vettünk részt Kanti 

Eszterrel (ELTE Hallgatói Önkormányzat Tanárképzési referens) és Murai Lászlóval 

(ELTE Hallgatói Önkormányzat elnök).  

Az első egyeztetés keretében, az ELTE Nemzetközi Dékánhelyettesével, 

Hamar Imrével és átalakuló Nemzetközi Stratégiai Irodával folytattunk 

egyeztetést a kezdeményezésről. Az egyeztetés keretében bizonyosságot 

nyerhettünk arról, hogy az egyetem nemzetközi vezetése a Hallgai 

Önkormányzat által korábban már megkezdett folyamatot maximálisan 

támogatja.  

Második fórumként az ELTE Tanárképző Központjának, új, megbízott 

igazgatójával folytattunk egyeztetést. A célja a találkozónak az volt, hogy az 

új vezetést is megfelelően tájékoztassuk a kezdeményezésünkről, illetve 

elnyerjük támogatásukat. 

Harmadik állomás 2018. március 1-én a Nemzetközi Dékánhelyettesi 

találkozó volt. Ahol lehetőségünk volt a Napirend keretében bemutatni a Karok 

vezetői számára is a tervet. A Dékánhelyettesi találkozó keretében pozitív 

döntés született, így remény szerint megtörténik az áttörés az ELTE HÖK 

kabinetjének egyik programpontja kapcsán. 
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HÖOK Stipendium Hungaricum Mentorhálózat 
A HÖOK 2016 ősze óta dolgozik egy olyan átfogó mentorhálózat kiépítésén, 

amelynek eredményeként a teljesképzéses, nemzetközi hallgatók megfelelő 

mentorálásban és képviseletben részesülnek a Magyarországon folytatott 

tanulmányaik során. A munka eredményeként életre hívott program: HÖOK 

Stipendium Hunagricum Mentorhálózat. 

Kaizinger Tamás Töhötöm, a HÖOK külügyekért felelős elnökségi tagja 

2018. március 9-én látogatott el az ELTE Egyetemi Hallgatói Külügyi 

Bizottságának ülésére, hogy bemutassa a programot és egyúttal a felmerülő 

kérdésekre válaszoljon. Az elmondottakat röviden összefoglalva, a 

Mentorhálózat 2018 márciusában kezdte meg a működését, finanszírozásáért 

az EMMI felelős. 2018. áprilisában kezdődik meg a mentorok felvételije, amely 

egy többlépcsős folyamatból épül fel, célja pedig a mentorhallgatók minél 

teljesebb körű felkészítése az interkulturális, szakmai és egyéb problémák, 

nehézségek kezelésére.  

A tervezettek szerint 1000 mentorált hallgató mellé 300 mentor kerül 

kiképzésre. Feladatunk a Program promóciója, hallgatóink közötti terjesztése, 

hogy megfelelő bázist alakítsunk ki az elkövetkezendő évekre, tekintettel a 

megduplázódó teljesképzéses hallgai létszámokra. Természetesen 

együttműködünk az ESN ELTE egyesületével, akik jelenleg a Stipendium 

Hungaricum Programban részvevő hallgatók mentorálását ellátják. 

 

Minority SafePack 
A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés magyarországi, hallgatói 

érdekképviselet keretében történő munkája 2017. decemberében a HÖOK 

csatlakozásával kezdődött meg. A kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió 

érdemben foglalkozzon a kezdeményezésben foglalt kérésekkel, legalább 1 

millió aláírásnak kell összegyűlnie 2018. április 3-ig. 

Az ELTE falain belül a beszámolóm megírásáig két nagyobb esemény 

került lebonyolításra: 2018. február 13. – Minority SafePack Minikonferencia és 

2018. február 15. – Jegeset keretében történő aláírásgyűjtés. 
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A következő előttünk álló feladat a 2018. március 20-21-én megvalósításra 

kerülő HÖOK Roadshow keretében történik, ahol két napon keresztül 

Egyetemünk Campusain fogunk aláírást gyűjteni. A kampány megvalósítása 

érdekében az elmúlt hetek során több promóciós anyagot szereztem be a 

HÖOK-tól, valamint a Rákóczi Szövetségtől. Az aláírásgyűjtő íveket egyben 

2018. április 2-án foguk eljuttatni az illetékes irodába, ahonnan továbbításre 

kerülnek összeszámlálás végett. 

 

Egyebek 
Az elmúlt időszakban a kari tisztségviselők cserélődéséből kifolyólag két 

alkalommal tartottam képzést az újonnan megválasztottak számára, amelynek 

célja az volt, hogy a megválasztottak felzárkózása megtörténjen az Erasmus+ 

pályázati időszakra tekintettel. 

Az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság általános operatív bizottsági 

tagjának Varga Flóra Antóniát választottuk meg 2018. február 21-én, aki a ciklus 

végéig a Bizottság munkáját fogja segíteni. 

2018. március 10-én segítettem Szabó Tamás és Keczeli Péter munkáját a 

University of Zagreb jogi karáról érkező két érdekképviselő Mario Buric és len 

Sukurica fogadásában. A felek egy Memorandumot fogadtak el, amely a két 

részönkormányzat közötti nemzetközi kapcsolat megerősítésének első lépése 

volt. 

Emellett a HÖOK Mentorprogramja keretében megvalósuló Több Lett? 

Maradhat! tartósélelmiszer gyűjtéshez a szükséges fordítási munkákat 

végeztem el a beszámolási időszak alatt. 

 

 
 

Dunka Sarolta Noémi s.k. 

Külügyi alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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Szociális alelnök beszámolója 
2018. január 25 - március 11. 

 

Eseménynaptár 
Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. február 20. EHÖK Szociális és 
Ösztöndíjbizottság 

SZÖB tagjai; Martina 
Fanni 

2018. február 26. Egyetemi Hallgatói 
Szociális és 

Ösztöndíjbizottság 
ülése 

EHSZÖB tagjai; Martina 
Fanni 

2018. március 2. Megbeszélés a 
rendszeres szociális 

támogatás pályázati 
időszakáról és a 
tapasztalatokról 

SZÖB tagjai; Martina 
Fanni 

2018. március 8.   Hallgatói 
Jogorvoslati Bizottság 
ülése 

HJB tagjai 

2018. március 8. GDPR tájékoztató ülés EHÖK elnökség; Dunka 
Sarolta Noémi; 
Badinszky Áron 

 
 

EHÖK Szociális és Ösztöndíjbizottság 
 Az EHÖK SZÖB február eleji tevékenységét a rendszeres szociális 

támogatások határozták meg. A Bizottság a pályázati időszak alatt folyamatos 

kommunikációt folytatott egymással, így a felmerülő kérdések és problémák 

gyorsan megoldódtak.  

A rendszeres szociális támogatás, a rendkívüli szociális támogatás, az 

alaptámogatás és a közéleti ösztöndíj pályázatokhoz kapcsolódó 

kérvénysablonokkal kapcsolatban több körben egyeztettem a Tanulmányi 

és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztállyal. A pályázatokkal kapcsolatban a 

kari bírálók hozzárendelését megtettem. A rendszeres szociális támogatásnál a 

kari bírálókkal folyamatosan tartottam a kapcsolatot. 2017. február 2-án és 3-

án a kari bírálóknak az előző félévhez hasonló felkészítést tartottam. A rendkívüli 

szociális támogatás pályázatokat a SZÖB 2017. február 20-i ülésén bíráltuk el. 
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Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság 
 2018. február 26-án az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság 

ülésén döntöttünk a rendszeres szociális támogatások ponthatáráról és 

pontpénzéről. Szavaztunk a beérkezett rendszeres és rendkívüli szociális 

támogatásokról, az alaptámogatásokról, a közéleti ösztöndíjakról, ezek mellett 

az ülésen kiírásra került a párhuzamos képzés kompenzációja pályázat, 

amellyel kapcsolatos kérvénysablon elkészítését megkértem a Tanulmányi és 

Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztálytól.  

Rendszeres szociális támogatások  
A pályázati időszakot viszonylag zökkenőmentesnek tartom, a Neptun 

rendszere időközönként okozott problémákat. A Szociális és Ösztöndíjbizottság 

tagjai folyamatos online kapcsolatban álltak egymással. Segítségemre Martina 

Fanni volt ebben az időszakban. A pályázati időszak alatt felgyűlt 

tapasztalatokat március 2-án összefoglaltuk, illetve a következő pályázati 

kiírásban esetleges változtatásokról beszéltünk.  

A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat a Neptun távolságszámításához 

egy rendkívül hasznos fájlt állított össze, amely tartalmazza a magyarországi 

településekkel kapcsolatos távolságadatokat. A pontos és alapos munkát 

ezúton is köszönöm!  

A rendszeres szociális támogatáshoz kapcsolódva ebben a félévben is 

kiírásra került az egyetemi hallgatók rendszeres szabadidős sportolását 

támogató szociális pályázat, amely az EHÖK és a BEAC együttműködésével jött 

létre. A beérkező pályázatokat Horváth Viktória, az EHÖK sportreferense 

dolgozta fel.  

Hallgatói jogosultságok 
Különböző hallgatói jogosultságokkal kapcsolatban érkeznek be hozzám 

megkeresések, amelyeket megkértem.  

  
                                                                                               Eszterhai Marcell s.k. 

       szociális alelnök 

                                                                         ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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Kommunikációs alelnök beszámolója 

2018. január 25 - március 11. 
 

Az elmúlt hónapban folyamatosan feltöltésre kerültek a pályázati kiírások 

külügy és sport területén. Igyekeztem a kabinettagok minden jellegű 

megkeresésére hamar reagálni, hogy a kiírások pontosan és időben, minél 

több felületen elérje a hallgatókat. 

Részt vettem egy informális megbeszélésen az Alumni központ tagjaival, amely 

során egyeztettük mivel tudnánk az eseményeik kommunikációját még 

hatékonyabbá tenni, illetve az egymás és karok közötti informálást 

megkönnyíteni. 

 

A Jeges est kommunikációjában segítettem a felületek kezelésében, az 

esemény alatt pedig továbbítottam a hallgatói megkereséseket, esetleges 

felmerülő kérdésekre pedig a megfelelő emberekhez irányítani őket. 

Február 21-én tartottam Kommunikációs bizottsági ülést, amin a Jeges est 

kommunikációját elemeztük ki és vontuk le a tanulságokat. A megbeszélés 

alatt, sok hasznos információ elhangzott, amit az év folyamán hasznosítani 

tudunk. Ezért közösen a bizottsággal segítjük a munkát a „Több lett? 

Maradhat!” kampány kidolgozásában. Az első megbeszélésen Boronkay 

Takáts Rékával felvázoltuk a posztolások és kommunikáció menetrendjét, a 

továbbiakban pedig ezek részletes kidolgozásán és színesítésén fogunk 

dolgozni. 
 

          Traumberger Zsófi s.k.  

          Kommunikációs alelnök 

   ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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Szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolója 

2018. január 25 - március 11. 

Eseménynaptár 
 
Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. február 9. 
Egyeztetés Murai 
László EHÖK Elnök 
Úrral 

Murai László 

2018. február 14. Erzsébet-tábor TESÓ 
program  

2018. február 17. ELTE SEK Diplomaosztó  

2018. március 8. 
Egyeztetés Dr. 
Németh István 
Rektorhelyettes Úrral 

Dr. Németh István, 
Bárcziné Lenkai Nóra, 
EHÖK szombathelyi 
ügyekért felelős 
bizottsága 

2018. március 13. 1848/49-es ünnepség  
 
Rendszeres ülések 
 

  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. február 13. 
ELTE HÖK 
szombathelyi ügyekért 
felelős bizottsága 

ELTE HÖK szombathelyi 
ügyekért felelős 
bizottsága; 

2018. február 26. 
ELTE HÖK 
szombathelyi ügyekért 
felelős bizottsága 

ELTE HÖK szombathelyi 
ügyekért felelős 
bizottsága; 

2018. március 5. 
ELTE HÖK 
szombathelyi ügyekért 
felelős bizottsága 

ELTE HÖK szombathelyi 
ügyekért felelős 
bizottsága; 

2018. március 12. 
ELTE HÖK 
szombathelyi ügyekért 
felelős bizottsága 

ELTE HÖK szombathelyi 
ügyekért felelős 
bizottsága; 

 
Badinszky Áron tanulmányi ügyekért felelős Alelnök Úrral történő egyeztetés 

egy Tanulmányi Fórumról, mely 2018. február 21-én valósult meg. A nap 

folyamán találkoztunk Németh Péter Tanulmányi Hivatal vezetővel és a 

Tanulmányi Hivatal munkatársaival. Később Dr. Németh István Rektorhelyettes 

Úrral is egyeztetés történt. A nap folyamán több témát is érintettünk. Többek 
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között a tanulmányi ösztöndíjakról, választásokról, ELTE Integrációs weblap 

átformálásáról.  

2018. február 19-én volt az új irodavezető meghallgatása, melyre pályázatot 

írtunk ki. A pozíció betöltésére 8 pályázat érkezett, az ELTE HÖK szombathelyi 

ügyekért felelős bizottsága Payrits Anna pályázatát ítélte meg nyertesként.  

Február hónap folyamán neki láttunk nagy erőbedobással a 2018. május 

elejére tervezett Majáliusunk részleteit kidolgozni és támogatókat felkeresni.  

Megkeresés érkezett a Holdfényliget Szabadidő Központtól, az osztatlan 

tanárszakos hallgatók által kötelezően teljesítendő közösségi szolgálattával 

kapcsolatban. Szívesen vállalnának minden nyáron 8-10 fő hallgatót 

gyakorlatra. Ezzel kapcsolatban több körben is egyeztettem dr. Bakó Balázzsal.  

Folyamatos kapcsolattartás volt az ELTE HÖK budapesti képviselőivel, többek 

között Boronkay Takáts Réka Elnökhelyettes Hölggyel, Bandinszky Áron Alelnök 

Úrral, Dunka Sarolta Alelnök Hölggyel. 
 

 

                                                                               Egervári György s.k. 

                                                               szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

         ELTE Hallgatói Önkormányzat 
 

Tanárképzési referens beszámolója 
 

2017. január 25. – március 11. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018.02.02. EHÖK Küldöttgyűlés  

2018.02.09. 

Egyeztetés az EHÖK 
tanulmányi 

alelnökével egy 
hallgatói 

kezdeményezés 
kacspán 

Badinszky Áron EHÖK 
tanulmányi alelnök 
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2018.02.12. Szenátus ELTE Szenátus tagjai 

2018.02.12. Egyeztetés – OTAK-os 
kérdőív 

Dr. Zentai László 
rektorhelyettes, Dr. 

Hommonay Zoltán mb. 
főigazgató, Dr. Tóth 

Ágnes a Minsőségügyi 
Iroda mb. vezetője, 

Badinszky Áron EHÖK 
tanulmányi alelnök 

2018.02.19. TKK Egyeztető Testület 
ülése 

Dr. Zentai László 
rektorhelyettes, Dr. 

Hommonay Zoltán mb. 
főigazgató, dékánok, 
hallgatói delegáltak 

2018.02.21. 
Egyeztetés az OTAK-os 

hallgatók külföldi 
gyakorlatvégzéséről  

Dr.Hamar Imre 
rektorhelyettes, Murai 

László EHÖK elnök, 
Dunka Sarolta külügyi 

alelnök 

2018.02.28. 
Egyeztetés az OTAK-os 

hallgatók külföldi 
gyakorlatvégzéséről 

Dr. Hommonay Zoltán 
mb. főigazgató, Dunka 
Sarolta külügyi alelnök 

2018.03.05. TKK Egyeztető Testület 
ülése 

Dr. Zentai László 
rektorhelyettes, Dr. 

Hommonay Zoltán mb. 
főigazgató, dékánok, 
hallgatói delegáltak 

2018.03.12. Szenátus ELTE Szenátus tagjai 

2018.03.13. Egyeztetés az OTAK 
problémáiról 

Hotváth Zita helyettes 
államtitkár, 

tanárképzésben 
érintett karok dékánjai, 
dékánhelyettesek, TKK  

 

Rendszeres ülések 
  

Időpont Esemény Személy(ek) 
2018.02.13. 
2018.03.14. 

Tanárképzési Bizottság 
ülése 

Tanárképzési Bizottság 
tagjai 

2018.01.29. 
2018.03.12. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 
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OTAK-os hallgatók külföldi gyakorlatvégzése 
 
Az osztatlan tanárszakos hallgatók hosszú tanítási gyakorlatának külföldön való 

végezhetőségével kapcsolatban történt előrelépés. Február 21-én Murai László 

és Dunka Sarolta külügyi alelnök társaságában egyeztettünk Hamar Imre 

rektorhelyettes úrral a kérdésben. Ezen a megbeszélésen nagyfokú 

konstruktivitás és nyitottságot tapasztaltunk az ELTE nemzetközi mobilitási 

lehetőségeinek ezirányú bővítésére. A projekt következő fázisaként az Egyetem 

külföldi partnerintézményekkel kívánja felvenni a kapcsolatot ennek 

kivitelezéséhez. Az intézményekkel való kapcsolattartásban a hallgatói 

segítség is biztosított az ELTE Rektori Kabinet Nemzetközi Stratégiai Irodája 

számára. 

 

Kérdőív a tanárszak problémáiról 
 
Továbbra is folyamatban van a tanárszakosok számára egy kérdőív 

összeállítása a tanárképzés problémáinak feltérképezésére. Ez ugyancsak 

említésre került már az előző beszámolómban is. A kari referensekkel dolgozunk 

az adekvát kérdések megfogalmazásán. A karoktól megkapott javaslatokat 

már feldolgoztam, a héten esedékes bizottsági ülésünket követően tervezem 

továbbítani a Minőségügyi Iroda részére. 

 
Egyeztetés az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
 
A vizsgaidőszak végén néhány BTK-s hallgató levélben fordult az EMMI felé 

jelezve az intézmény számára néhány igen súlyos problémát az osztatlan 

tanárképzésben. A levél eljutott Horváth Zita helyettes államtitkár asszonyhoz, 

aki megbeszélést kezdeményezett a levél íróival, valamint az ELTE HÖK részéről 

Badinszky Áron tanulmányi alelnökkel. Ezen a találkozón részletesen 

megvitatásra került a szóban forgó levél tartalma. Az ügy folyományaként 

március 13-án, kedden újabb egyeztetésre kerül sor, amelyre meghívást kaptak 

az egyetemi vezetők mellett a Karok és a Tanárképző Központ vezetői is. Ezen 
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az ülésen magam is részt fogok venni több hallgatótársammal, a 

fejleményekről a Küldöttgyűlésen igyekszem szóban beszámolni. 

 

Kapcsolattartás a hallgatókkal 
 
A tisztségemből fakadó rutin feladatokat igyekeztem ellátni, bár volt olyan ülés, 

amelyen tanulmányi elfoglaltság végett nem tudtam részt venni. Minden 

hozzám beérkező hallgatói megkeresésre válaszoltam. 

 

 

                Kanti Eszter s.k. 

      ELTE tanárképzési referens 

   ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

ELTE Press főszerkesztő beszámolója 

2018. január 25. –március 11. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. február 1. 
Egyeztetés a 
Doktorandusz 

Önkormányzattal 
Szabó P. Katalin 

2018. február 3.  Megbeszélés a 
Savaria-rovatról 

Mayer Péter, Kocsis 
Marcell 

2018. február 7. 
Egyetemi Anyanyelvi 

Napok szervezői 
megbeszélés 

EAN-stáb 

2018. február 20. 
Tájékoztató az ELTE 

Online új 
munkatársainak 

főszerkesztő-helyettes, 
rovatvezetők, új 

munkatársak 

2018. február 23. 

Az ELTE Online 
közösségi oldalakon 

való fejlesztése – 
egyeztetés 

Dési Áron, Poósz Patrik 
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2018. március 1. 
Az ELTEvízió 

újraalakításának 
megtervezése 

Nagy Eszter Anna 

2018. március 1–2. 

Az Egyetemi 
Anyanyelvi Napok 

sajtófőnöki 
feladatainak ellátása 

EAN-stáb 

2018. március 5. 
Megbeszélés az 
Alumni Központ 
munkatársaival 

Pataky Csilla és 
munkatársai 

2018. március 8. ELTE Press Akadémia az ELTE Press 
munkatársai, vendégek 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. február 20., 
március 6. 

Az ELTE Online 
szerkesztőségi ülése 

főszerkesztő-helyettes, 
rovatvezetők, fotós 

koordinátor 
2018. február 13., 
március 8. 

Az ELTE Press bizottsági 
ülése 

főszerkesztő-helyettes, 
kari lapok főszerkesztői 

2018. január 29., 
február 5., 19., március 
5.  

Kabinetülés kabinettagok 

2018. február 2. Küldöttgyűlés kabinettagok, a 
küldöttgyűlés tagjai 

 

ELTE Press 
Az ELTE Press főszerkesztői feladatait január 1-jétől vettem át Neszvecskó 

Annától, és 2018. február 2-án a küldöttgyűlés is bizalmat szavazott nekem, amit 

ezúton is köszönök.  

Az ELTE Press főszerkesztőivel felvettem a kapcsolatot, fél év után megtartottunk 

egy főszerkesztői ülést. A főszerkesztők részéről – a TÓK-on működő Látókört 

leszámítva – nyitottságot érzek.  

Ennek az együttműködésnek a jegyében született meg az ELTE Press Akadémia 

elnevezésű rendezvényünk 2018. március 8-án, ahová – a TÓK-ot leszámítva – 

az összes karról érkeztek sajtós munkatársak, érdeklődők. Több mint 100 embert 

fogadhattunk a BTK A/47-es termében. A rendezvényt Pozsár-Szentmiklósy 

Zoltán hallgatói ügyek rektori biztosa nyitotta meg, a fő előadást pedig Balázs 
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Géza tanszékvezető egyetemi tanár tartotta. Ezenkívül Mészáros Márton és 

Szép Vanessa hallgatók, Mayer Péter főszerkesztő-helyettes és én tartottam 

előadást. A rendezvény végén minden főszerkesztő bemutatta a saját lapját. 

A programsort kötetlen beszélgetés zárta. Az ELTE Press Akadémiát az EHÖK 

támogatta, a szervezést pedig az ELTE Online vállalta magára. A programról a 

napokban kerülnek fel képek, videó, illetve tudósítás a Facebook-oldalunkra. 

Az eddigi visszajelzések pozitívak. 

Bízom abban, hogy ez a rendezvény tovább mélyíti a kari lapok közötti 

kapcsolatot, és a jövő tanévben is igény lesz az ELTE Press Akadémia 

megszervezésére. 

 

ELTE Online 
Az ELTE Online új munkatársakkal bővült, a fotós, a sport- és a 

tudományrovatokban. Őket közös tájékoztatón vezettük be az ELTE Online-os 

munkába. Betanításuk sikeres volt, ezt a rovatvezetők végezték.  

A Savaria-rovat első hónapja is sikeres volt, az ottani csapat (Kocsis Marcell 

vezetésével) eredményes munkát végez, az olvasottsági mutatók a vártnál 

jobbak. Felállt az ELTEvízió is Nagy Eszter Anna vezetésével. Az első adásunk az 

ELTE Press Akadémiáról fog szólni. 

Az ELTE Online két rendezvény médiatámogatója is volt. Az egyik az Egyetemi 

Anyanyelvi Napok, amelynek beharangozóit, tudósításait, képgalériáit 

magazinunk készítette. A háromnapos rendezvény sikeres volt, a szervezők 

szerint a látogatottság nagy növekedése jelentős tekintetben az ELTE Online 

sajtókampányának köszönhető. A másik rendezvény a Kárpát-medencei 

Egyetemek Kupája volt, amelyről a sportrovat adott tudósításokat, és a fotósok 

is végig jelen voltak. E két rendezvényen kívül számos eseményen ott voltunk 

(pl. Jeges est, felezők stb.).  
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Blankó Miklós s.k. 
az ELTE Press főszerkesztője 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

Rendezvényekért felelős referens beszámoló 
2018 január 25.-március 11.  

Eseménynaptár 
Időpont Esemény Személy(ek) 

2018.02.13. EFOTT- tehetségkutató 

megbeszélés(PATINA) 

Kreszadló Dóra, Szabó 

Tamás, Barlay Kristóf, 

Czinege András, 

Badinszky Áron 

2018.02.15. ELTE Jeges Est  

2018.02.21.  PATINA megbeszélés Varholik Máté (KCSSK) 

2018.02.28. PATINA megbeszélés Kemény Alex, Barlay 

Kristóf 

2018.03.06 „Több lett, maradhat?”- 

jótékonysági gyűjtés 

megbeszélés 

Boronkay Takáts Réka, 

Farkas Fanni, Kovács 

Viktória, Mayer Kata, 

Traumberger Zsófia, 

Fehér Levente 

 
 Az előző beszámolási időszak óta az egyik legfontosabb teendő az ELTE 

Jeges Est körüli munkálat volt.  Feladatom a rendezvény kommunikációja volt, 

így a facebook eseménynél igyekeztem minél inkább felkelteni az érdeklődők 

figyelmét. A rendezvény sikeresen zárult, több mint kétezren vettek részt a közös 

városligeti csúszáson, ami pozitív újraindítása volt a korábban is sikeres 

rendezvénynek. Az online kérdőív visszajelzéseiből sok tanulságot levontam, 

amit a jövőben mindenképpen igyekszem/igyekszünk majd kamatoztatni. 
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 Az EFOTT kapcsán február 13-án ültünk össze a BTK HÖK irodájában, ahol 

a BTK-n már bevált Patina mintájára, egy összegyetemi zenés tehetségkutató 

rendezvénynek az alapjait beszéltük át.  A beszélgetés során felvázoltuk a 

struktúráját a rendezvénynek, amit három lépcsőben fogunk megvalósítani: 

első forduló a Budaörsi Napok, második a Bölcsész Napok a finálé pedig a LEN-

en kerül megrendezésre. Barlay Kristóffal (PPK) és Kemény Alexszel (ÁJK) 

közösen intézzük a különböző kari napok szervezőivel a kapcsolattartást, a 

szükséges technika beszerzését illetve a kommunikációt. Bízom benne, hogy a 

küldöttgyűlés idejére már kézhez kapjuk az EFOTT által erre a célra kialakított 

arculatot, és minél szélesebb körben el tudjuk terjeszteni a hallgatók között ezt 

a zenés tehetségkutató versenyt. Célunk az, hogy sok érdeklődőt, és fellépő 

csapatot fogjon meg a rendezvény, hiszen a fődíj az EFOTT-on való fellépés lesz. 

 Az ELTE HÖK idén is csatlakozott a Több lett? Maradhat! Országos 

felsőoktatási gyűjtéshez. Ennek érdekében az általános, a HÖK-irodákban 

leadható gyűjtés mellett, április 4-én egy buli van kilátásban, a Könyvtár 

Klubban, ahol belépő gyanánt tartós élelmiszerrel járulhatnak hozzá a 

hallgatók a gyűjtés sikeréhez. Reméljük, hogy ezzel a kezdeményezéssel még 

egy utolsó hullámban meg tudjuk növelni a beérkező adományok számát, 

hogy a rászorulókhoz minél több élelmiszert tudjunk eljuttatni. 

 

                                                                                        Berta András s.k.  

     Rendezvényekért felelős referens 

                                                                              ELTE Hallgatói Önkormányzat 

Sportreferens beszámoló 
 

2018. január 25. - március 11. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. február 12. Sportreferensi 
feladatok és Móczik Alexandra 



 

 

32 

tevékenységek 
megbeszélése 

2018. február 15. Jeges Est  

2018. február 21. BEAC megbeszélésa 
félév menetéről 

Murai László, Simon 
Gábor, Takács Réka, 

Simó Szabolcs 

2018. március 5. Pót Sportösztöndíj 
pályázat megbeszélés  Eszterhai Marcell 

2018. március 9. EFOTT Sport 
megbeszélés 

Horváth Luca, Kovács 
Bálint, Hambuch 

Mátyás 
2018. március 2. KEK Workshop  

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. február 7. Elnökségi ülés ELTE HÖK Kabinet 

2018. március 5. Kabinetülés ELTE HÖK Elnökség és 
Kabinet 

 

Tevékenységeim 
 
Megválasztásom után igyekeztem (és ez azóta is folyamatban van) a lehető 

leggyorsabban beletanulni a feladataimba. Sor került több találkozóra is, amik 

ehhez hozzá segítettek. Első feladatomként az általános testnevelést tartó 

hallgatók listáját egyeztettem Eszterhai Marcellel, majd informáltam a 

hallgatókat a pályázat leadásának menetéről. Ezután következett a Szociális 

sportösztöndíj pályázat kiírási és elbírálási időszaka. Folyamatosan rögzítettem 

a beérkezett pályázati adatokat egy táblázatba, majd Kindelmann Balázs 

segítségével kitaláltunk egy algoritmust, ami rangsorolta a jelentkezőket, így 

hiba nélkül igazságosan kioszthatók a pályázott helyek. Ez alatt foglalkoztam a 

Pót Sportösztöndíj pályázat intézésével is és felkerestem az érintett hallgatókat 

a pályázat menetével kapcsolatban. Lassan kezd kitisztulni az ELTE 

sportéletének rendszere és működése számomra és már mostanra is számos 

hallgatónak és ösztöndíjasnak sikerült segítséget nyújtanom kisebb-nagyobb 

problémák kapcsán. Elkezdtünk dolgozni az EFOTT sport programjának 
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összeállításán, a kilátásaink mindenképpen jók, törekedni fogunk a lehető leg 

élvezhetőbb és minőségibb program kialakításán. Az első Sport Bizottsági 

ülésemre 03. 12-én kerül sor, ahol aktívan elkezdünk együtt dolgozni a 

bizottsággal. Említést tennék még a KEK – Kárpát medencei Egyetemek Kupája 

workshopján történtekről, ahol a fő téma a program fejlesztése, további 

résztvevők bevonása volt. Igyekeztünk egy lehetséges koncepció kidolgozását 

elindítani és véleményem szerint nagyon produktív másfél órát tudhatunk 

magunk mögött. A projekt kidolgozása itt nem áll meg, a végső célunk minél 

több egyetem minél több hallgatójának bevonása az esemény sorozatra. A 

kidolgozott koncepció szerint szeretnénk több sportágat is felvonultatni, illetve 

a sportolók kísérőinek is programokat szervezni sport és egészséges életmód 

témában. Ezen felül a Hallgatói Önkormányzatoknak is jó lehetőség lehetne ez 

a találkozásra, főként a Sport területén tevékenykedő személyek számára. Így 

felmerült az ötlet a szakmai továbbképzésekre, motivációs előadásokra, 

kerekasztal beszélgetésekre. Véleményem szerint a KEK-ből egy remek 

rendezvény bontakozhat ki a jövőben, ha sikerül a projekt fejlesztésével 

foglalkozó csapatot kialakítani, akik aktívan tudnak foglalkozni az üggyel. 

 

  
Horváth Viktória s.k. 

Sportreferens 
ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

Esélyegyenlőségi referens beszámoló 

2018.január 25.-március 11. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018. február 21. ESÉLYTELEN-Kettős 
kirekesztés előadás - 

2018. március 6. 
Több lett? Maradhat! 
országos felsőoktatási 
adománygyűjtési 

meghívottak 
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program ELTE 
promózásának ülése 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

Hétfőnként Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 
 

2018. február 21-én az esti órákban megrendezésre került a régen várt 

ESÉLYTELEN előadássorozat második előadása, amely a kettős kirekesztésről 

szólt. Első előadónk Lakatos Attila volt, aki a Társadalomtudományi karon tanul, 

mint elsőéves szociális munka hallgató. Attila nevelőotthonban nevelkedett, 

roma származása miatt hátrányos megkülönböztetések érték, de most már 

boldog egyetemistaként éli napjait. Másodink előadónk Máté Dezső volt, aki 

roma és LMBTQ ember is. Tudományos kutatásairól mesélt, amiket a roma és 

nem roma, illetve meleg embereken végzett. Az előadáson sokan vettek részt 

és a téma iránti érdeklődés is jelentős volt. Jelenleg pedig a harmadik 

ESÉLYTELEN előadás programját készítem elő. 

 
 

                                                                                    Farkas Fanni s.k. 

                                                                                   Esélyegyenlőségi referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

ELTE HÖK Informatikai Referens beszámolója 
2018.január 25. – március 11. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 
2018.02.27. TÓK állapot felmérés TÓK HÖK 

2018.03.01 ELTE KÁRTYA Projekt Horváth János, 
Radványi Miklós, 
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Badinszky Áron, Tarcsi 
Ádám 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2018.január 29. Kabineti ülés EHÖK 

2018.február 5. Kabineti ülés EHÖK 

2018.február 12. Kabineti ülés EHÖK 

2018.március 5. Kabineti ülés EHÖK 

 
2018.január 25-én 17:38-kor Menyhárt Barbara BGGyK HÖK elnök 

megkeresett alias hozzárendelési kéréssel, amelyet másnap teljesítettem is. 

Ugyanezen a napon az Informatikai Igazgatóság (IIG) jóváhagyta Aranyos 

Kristófnak a hozzáférését az ELTE Online tárhelyéhez. 2018 január 30-án 10:01-

kor Szabó Tamás ÁJK HÖK elnök megkeresett levelezőlista kérdéssel 

kapcsolatban, amelyre még aznap válaszoltam, valamint elküldtem számára 

egy használati útmutatót. Ugyanezen a napon 18:55-kor Menyhárt Barbara 

BGGyK HÖK elnök megkeresett új Shared-IMAP bejegyzési kéréssel, amelyre 

másnap válaszolva elküldtem neki a folyamat hivatalos menetét. 2018 február 

2-án Kreszadló Dóra PPK HÖK elnök megkeresett alias kezelési kéréssel, amelyet 

még aznap megoldottam. 2018.február 7-én Szabó Tamás jelezte számomra, 

hogy sikerült megigényelni a szükséges megosztott postafiókokat. 2018.február 

09-én BTK HÖK kérésére IIG-nél igényeltem számukra Alias hozzáférést a 

szükséges felhasználóknak. 2018.február 12-én 19:27-kor megkeresett Menyhárt 

Barbara BGGyK HÖK elnök megkeresett alias kezelési kéréssel, amit másnap 

végrehajtottam. 2018.február 16-án 16:40-kor megkeresett Menyhárt Barbara 

BGGyK HÖK elnök alias kezelési kéréssel, amit másnap végrehajtottam. 

2018.február 17-én 00:55-kor Molnár Erzsébet megkeresett a BGGyK-ról Unipol 

rendszerrel való kérdéssel, amelyre még aznap válaszban továbbirányítottam 

a megfelelő személyhez. 2018.február 21-én 09:58-kor Keszadló Dóra PPK HÖK 

elnök megkeresett a friss alias listájukkal. 2018.február 26-án Borbély Lívia TÓK 

irodavezető keresett meg alias kezelési kéréssel, amelyet még aznap 
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teljesítettem.  Ugyanezen a napon felvettem a kapcsolatot Mihalik Mátéval a 

BGGyK weblapfrissítési problémával. 2018.február 28-án 11:24-kor Egervári 

György keresett meg alias kezelési kéréssel, amelyet másnap teljesítettem. 

2018. március 1-én Nemes Nóra keresett meg alias kezelési kéréssel. 

2018.március 5-én 22:50-kor megkeresett Menyhárt Barbara BGGyK HÖK elnök 

megkeresett alias kezelési kéréssel, amit másnap végrehajtottam. 2018.március 

8-án 15:11 Szabó Tamás ÁJK HÖK elnök keresett meg alias kezelési kéréssel, 

amelyet még aznap végrehajtottam. 

 

                                                                        Vitovszki Marcell s.k. 

Informatikai Referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 

Elnöki referens beszámolója 
2018. január 25. – március 11. 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 
2018. február 5., 12. 

2018. március 5. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2018. február 7., 28. 
2018. március 7. 

ELTE HÖK elnökségi 
ülés 

az ELTE HÖK 
elnökségének tagjai 

 
Az elnökségi és kabinetüléseken, illetve a Küldöttgyűlésen 

jegyzőkönyvvezetőként részt vettem. Különböző bizottsági üléseken is 

segédkeztem a jegyzőkönyveket illetően, amennyiben erre a kabinettagok 

igényt tartottak. 

Kezdetét vette a Több lett? Maradhat! HÖOK által indított országos 

felsőoktatási gyűjtés, melynek ELTE-s kampányának lebonyolításában az EHÖK 

részéről Boronkay Takáts Réka, Traumberger Zsófia, Farkas Fanni és Berta András 

mellett én is részt veszek. A projekt fő célja az ELTE polgárok minél sikeresebb 

mozgósítása. 
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Idén az EFOTT házigazda-intézményi címét az ELTE nyerte el. Ennek 

kapcsán Horváth Mihály, az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat elnökének 

munkáját segítem a kommunikációs divízió tagjaként. Szerencsére a korábbi 

ismeretségnek (is) köszönhetően kiválóan, fennakadások nélkül együtt tudunk 

működni.  

 
 

 

Kovács Viktória s.k. 

Elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

 


