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Eseménynaptár
Időpont
2019. február 25.
március 4.,11., 18.
2019. március 11.
2019. március 5.,28.
2019. március 6., 20.,
27.

Esemény

Személyek
Kabinetülés

EHÖK Kabinet

ELTE BDPK Szabályzat kidolgozása

Varga Ádám Zoltán

EHÖK Tudástár megbeszélés
ELTE HÖK elnökségi ülés

Hulik Bernadett, Soós
Nikolett
az ELTE HÖK elnökségének
tagjai

UPK 2.0
Az elmúlt időszakban új lendületet vett az utánpótlásképzés/tudásátadás fejlesztése,
amikor döntés született arról, hogy az EHÖK Kabinet összes tagjának közreműködésével
létrehozzuk az „EHÖK Tudásbázist”. A projekt elsődleges célja, hogy idén május végéig
megszülessen egy olyan kézikönyv, melyet alaposan tanulmányozva bárki rövid idő alatt
naprakész tud lenni az egyetemi szintű érdekképviselet feladataival.
Az elkészülő dokumentum általános és különös részre tagolva fogja részletekbe menően
bemutatni a HÖK szervezetét és működését, illetve az egyes tisztségek betöltésével járó
munkát, így például a felügyelt pályázatok ütemezését, a rendszeresen megvalósuló
projektek - pl.: Jeges Est - lebonyolítását. Elsődleges szempont, hogy minél érthetőbben,
kézzelfoghatóbban állítsuk össze az anyagot, hogy akár egy olyan majdani érdekképviselő
számára is világos legyen, aki még egyetlen napot sem töltött a szervezetben ű
A feladatot Hulik Dettivel közösen vállaltuk, a megvalósításban pedig segítségünkre lesz
a GTI HÖK frissen megválasztott Küldöttgyűlésének tagja, Soós Nikoletta is, aki a „laikus”
nézőpontjából ad majd tanácsokat és támogatja a szerkesztést. Reméljük, hogy a Tudásbázis
megalkotásával egy olyan információforrást tudunk összehozni, mely megkönnyíti majd a
jövőben leköszönő és tisztségbe lépő kabinet közötti átadás-átvétel folyamatát, illetve
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alapul szolgálhat további - akár részönkormányzati szinten létrehozott - hasonló anyagok
elkészítéséhez.
A munka jelenleg a II. fázisban van, áprilisban az EHÖK kabinet tagjai fogják kitölteni az
előkészített sablonokat.

BDPK Alapszabály
A szombathelyi képzési helyen történt változások hatására érkezett az igény Szabó
Christopher felől, hogy a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ hallgatói
érdekképviseleti szervezetének működéséhez szükséges szabályzat elkészítéséhez szeretnék
kérni segítségünket. Horváth Mihály Varga Ádám EB elnök urat és engem bízott meg a
szabályzat elkészítésével, melynek eleget is tettünk, a tervezet pedig már a Hallgatói Ügyek
Rektori Biztosa előtt van egyeztetés céljából.
Badinszky Áron s.k.
elnökhelyettes
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KOVÁCS VIKTÓRIA – KOMMUNIKÁCIÓS ALELNÖK

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személyek

2019. 02. 25.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2019. 02. 27.

Kommunikációs Bizottsági ülés

A kommunikációs bizottság tagjai

2019. 03. 08-10.

HÖOK Közgyűlés, Győr
Megbeszélés a GTI HÖK

2019. 03. 12.

kommunikációért és rendezvényekért felelős

Turcsik Réka, Gregor Kitti

tisztségviselői jelöltjeivel

2019. 03. 12.

Megbeszélés az ÁJTK HÖK újdonsült
kommunikációért felelős tisztségviselőjével

2019. 03. 13.

Több lett? Maradhat! megbeszélés

2019. 03. 21.

ELTE GTI HÖK alakuló küldöttgyűlés

2019. 03. 25.

Kabinetülés

Andrikó Imre

Mayer Kata, Gyuró György, Sarkadi
Réka

ELTE HÖK Kabinet

A lehető legjobb tudásom szerint folyamatos frissítés alatt tartom az EHÖK honlapot,
Facebookot és Instagramot. A jegyzőkönyvek feltöltése folyamatban van, a bizottságok
névsorát igyekszem folyamatosan frissíteni. Személyes megkeresések esetén a kéréseket
igyekeztem a lehető leghamarabb teljesíteni.
Március elején kezdetét vette a HÖOK Mentorprogram által szervezett országos
felsőoktatási adománygyűjtés, melyhez az ELTE idén is lelkesen csatlakozott. Ennek
intézményi koordinátora Mayer Kata szociális alelnök, aki felkért, hogy munkáját
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kommunikációs területen segítsem. Március 13-án szerdán részt vettem egy ötletelésen,
melyen Kata mellett jelen volt a KolHÖK képviseletében Sarkadi Réka, illetve a BTK HÖK
színeiben Gyuró György. A folyamatos kapcsolattartás és aktív kreatív gondolkodás végül
meghozta gyümölcsét: a kampány zárásaként egy tematikus napot kezdtünk el szervezni,
melynek témája „hogyan legyél hétköznapi hős”. A tematikus napra rövid és érdekes
előadások sorozatát tervezzük, melynek a BTK I épületének egy terme ad majd otthont. A
rendezvényhez elkészült egy Facebook esemény „Szuperhős szakszeminárium 1.0” címmel,
amely már most rengeteg emberhez ért el. Kisebb fennakadásokat okozott a kreatív név,
ugyanis számos hallgató a leírást nem olvasva tévesen egy valós kurzusnak gondolta azt,
ezzel kapcsolatban rengeteg megkeresés érkezett. Ezúton is szeretném megköszönni
Kalmár Bella munkáját, aki az esemény borítóképének elkészítésében volt segítségemre. Az
előadások szervezése folyamatban van, emellett számos izgalmas projekttel készülünk az
adománygyűjtést illetően.
Március 14-én kiírásra került a kommunikációs asszisztensi munkakörének felhívása. A
beérkezett jelentkezések elbírálás alatt állnak, a végső döntést Horváth Mihály elnök úrral
fogjuk meghozni. A munkakör betöltését követően a kijelölt személy elsősorban a
közösségi felületek gondozásában lesz segítségemre (például Facebook posztütemtervek
elkészítésében, eseménymenedzsmentben).
A Kommunikációs Bizottság munkája kiválóan zajlik, és bár személyes ülést nem sikerült
március hónapban összehívnom, az online kommunikáció, és egyéni személyes találkozók
nagyban hozzájárulnak a zökkenőmentes működéshez. A Bizottság tagjai rendkívül aktívak,
befogadóak, és nem utolsósorban kiemelkedően segítőkészek, így a közös munka
gördülékenyen zajlik. Az elmúlt hónapban végre teljessé vált a létszám, minden
részönkormányzat kommunikációért felelős képviselője becsatlakozott, és úgy gondolom,
egy kifejezetten jó és erős csapat állt össze.
Kovács Viktória s.k.
kommunikációs alelnök
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NAGY LIZA

– TUDOMÁNYOS ALELNÖK

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2019. február 25.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet tagjai

2019. március 04.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet tagjai

2019. március 05.

EHÖK Tudományos
Bizottság ülés

EHÖK Tudományos
Bizottság tagjai

2019. március 11.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet tagjai

2019. március 25.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet tagjai

Beszámoló
Az előző Küldöttgyűlés óta eltelt időszakban heti rendszerességgel részt vettem az EHÖK
Kabinet ülésein, illetve március 05-én megtartottam a Tudományos Bizottság havi ülését.
A bizottsági ülésen jobban megismerkedtünk a kari képviselőkkel, akik részletesen
beszámoltak a karokon éppen aktuális helyzetről, pályázatokról és eseményekről. Ezen
kívül egy tudományos eseményeket/rendezvényeket magába foglaló táblázatot készítünk
éppen, mely segítségével könnyebben átláthatjuk mikor, melyik karon, milyen érdekes
konferenciák és előadások lesznek, melyeket promózhatunk a hallgatók felé. Emellett szó
esett a Bizottság ügyrendjének módosításáról, melyet részletesebben az áprilisi ülésen
fogunk tárgyalni.
Az elmúlt hónapban az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa több érdekes tréning
lehetőséget osztott meg, melyeket továbbítottam a kari képviselők felé, illetve megosztásra
kerültek az EHÖK online felületein is. Március 21-én összeültünk Eszterhai Marcellel,
akivel átbeszéltük a kulturális és szakmai pályázat kiírását és határidejeit.
Nagy Liza s.k.
tudományos alelnök
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MENYHÁRT BARBARA – KÜLÜGYI ALELNÖK

Eseménynaptár
Időpont
Február 14.

Esemény
Egyeztetés

Személy(ek)
Külhoni Veres Márton, elnöki megbízott

a

Programról

HÖOK,

elnök

Magyar

Ifjúsági

Konferencia
Február 15.

Stipendium

Hungaricum

Mentorprogram
alkalmából

lezárása
szervezett

Gálaest
Február 15.

HÖOK Választmányi ülés

Február 17.

ELTE HÖK csapatépítő
kirándulás

Február 18.

ELTE

Rektori

Kabinet

Nemzetközi
Iroda
tanévre

Stratégiai
2019/2020-as

szóló

hallgatói

részképzési

pályázat

bírálata
Február 18.

Kabinetülés

Február 20.

ELTE HÖK Küldöttgyűlés

Február 20.

Terepbejárás
trendek

a
a

Sport BEAC képviselői,
kárpát- Ilyash

medencében

György,

Sportiroda

című projektmenedzser,

konferencia

kapcsán Garab Emil, rendezvényszervező

Lágymányoson
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Február 21.

HÖOK Külhoni Program Veres Márton, elnöki megbízott
Egyeztetés Komáromban

HÖOK,

elnök

Magyar

Ifjúsági

Konferencia
Szlovákiai

Magyar

Pedagógusok

Szövetségének képviselői
Február 22.

Egyeztetés az Autizmus Őszi Tamásné Patrícia, Autizmus
Alapítvány vezetőjével egy Alapítvány vezetője, Vajda Kitti
lehetséges

szakmai Külhoni

együttműködésről

Program

Társadalmi

szemlélet-megalapozó

programrész

szakmai koordinátora
Február 25.-március 3.

ELTE HÖK Erasmus+
Kiegészítő

támogatás

pályázati időszak
Február 25.

Egyeztetés

a

külügyi Pap Zsófia, Soós Nikoletta, Horváth

tevékenység támogatásáról
Február 25.

Kabinetülés

Február 26.

Az ELTE Sportiroda által
szervezett

Mihály

Önvédelmi

képzés lebonyolítása
Február 27.

KEK

Sport

trendek

kárpát-medencében

a Pap Zsófia

című

konferencia előkészítése
Február 28.

KEK

Sport

trendek

kárpát-medencében

a

című

konferencia lebonyolítása
Március 4.-9.

ELTE HÖK Erasmus+
Kiegészítő

támogatás
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pályázat

hiánypótlási

időszak
Március 4.

Kabinetülés

Március 5.

EHKB ülés

Március 6.

SCIndikátor
(Tudománykommunikációs
verseny) döntő, ahol Vajda
Kitti, a Külhoni Program
Társadalmi

szemlélet-

megalapozó

programrész

szakmai koordinátora mutatta
be a munkánkat

Március 7.

Külhoni

Program

egyeztetés Novics Judit, vajdasági gyógypedagógus

(Társadalmi

szemlélet- hallgató

megalapozó programrész)

Március 7.

ELTE UNIverzum interjú

Március 8.-10.

HÖOK

Választmány

és

Közgyűlés (Győr)
Március 11.

KEK utómunkálatok

Március 11.

Kabinetülés

Március 13.

ELTE HÖK elnökségi ülés
(Zatykó Roland Teljes képzéses
Nemzetközi

Hallgatók

Érdekképviseletéért
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felelős

Operatív

Bizottsági

Tag

megválasztása
Március 14.

BRSZ Közgyűlés

Március 18.

Kabinetülés

Március 19.

ELTE

HÖK

Erasmus+ Szontágh Anikó, egyetemi Erasmus-

Kiegészítő támogatás pályázat koordinátor
elbírálását

végző

Operatív Mayer

Bizottsági ülés
Március 21.

GTI

Katalin,

ELTE

HÖK

szociális alelnök

HÖK

elnökválasztó

küldöttgyűlés
Március 25.

Egyeztetés

a

Nemzetközi Kövecses Gréta, Nemzetközi Iroda

Stratégiai

Iroda

aktuális kommunikációs munkatársa

tevékenységéről
Március 25.

Egyeztetés

a

HÖOK Kosztrihán

Dávid,

HÖOK

külügyi tevékenységéről és külügyekért felelős elnökségi tag
az ELTE HÖK nemzetközi
területen

tapasztalt

nehézségeiről
Március 25.

Egyeztetés az ELTE HÖK Pap Zsófia
Erasmus+

Kiegészítő

támogatás

pályázat

elnyerését

követően

beküldésre

kerülő

beszámolókról
Március 25.

Kabinetülés
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ELTE HÖK Erasmus+ Kiegészítő támogatás
Január 25-én kihirdetésre került az ELTE HÖK Erasmus+ Kiegészítő Támogatás
pályázata, mely február 25. és március 3. között le is zajlott. A hiányos pályázatok javítására
március 9-ig volt lehetőség.
Mayer Katalinnal, az ELTE HÖK szociális alelnökével közösen bíráltuk el a beérkezett
pályázatokat és március 19.-én Szontágh Anikóval, az egyetemi Erasmus+ koordinátorral
is egyeztettünk ennek kapcsán.
Összességében az 59 beérkezett pályázatból a bírálóbizottság 52 pályázatot ítélt
érvényesnek, ebből pedig 39-et javasolt támogatásra. A beérkezett pályázatok
pontszámainak átlaga 46,6, a legmagasabb pontszám 129, míg a legalacsonyabb -4. A
támogatásra javasolt hallgatók minimum pontszáma 32. Az ösztöndíjra megadott és teljes
mértékben felhasznált keretösszeg 3 521 600 forint.
Célunk az volt, hogy a keretösszeg maximális kihasználásával megfelelő mértékű anyagi
támogatást tudjunk nyújtani az Erasmus+ programban résztvevő hallgatók számára. A
pályázati időszak alatt és azt követően is folyamatosan elérhető voltam és válaszoltam a
pályázók által megfogalmazott kérdésekre.

Nemzetközi hallgatók érdekképviselete
Látnunk kell, hogy a nemzetközi hallgatók érdekképviselete mind kari, mind pedig összegyetemi szinten jellemzően közvetett módon valósul meg, ami nem minden esetben
hatékony és hosszú távon, a beérkező külföldi hallgatók számának exponenciális
növekedésével nem elegendő. A nemzetközi hallgatók érdekképviseletbe való
becsatornázására eltérő formában történik a részönkormányzatokban, az ország többi
egyetemén és a nemzetközi szinten egyaránt. A jövőben az a HÖOK-kal közös cél, hogy
megismerjük a jó gyakorlatokat és megtaláljuk azokat a koncepciókat, amelyeket részben
vagy akár teljes mértékben adaptálhatóak a mi szervezeti struktúránkba.
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A tavaszi Vezetőképző külügyi szekciójában ezzel a kérdéssel hangsúlyosan foglalkozunk
majd.

Külhoni Program
A Külhoni Program keretein belül működő Társadalmi szemlélet-megalapozó program
kapcsán több ízben is egyeztettünk az Autizmus Alapítvánnyal, akik a kezdetektől fogva
szakmai támogatói a munkánknak. A továbbiakban ezt az együttműködést hivatalos
formában is rögzíteni szeretnénk, hogy lehetőségünk nyílhasson a program tartalmát a
külhoni felsőoktatási intézmények mellett az országhatáron belül működő közoktatási
intézményekben is népszerűsíteni.
Ennek részletei és a két fél elvárásai valamint kötelezettségei folyamatosan tisztázódnak,
az együttműködési megállapodás aláírására pedig várhatóan az áprilisi hónap folyamán sor
is kerül.

Bizottsági munka
Az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság (EHKB) legutóbbi ülésének fókuszában a GTI
leendő mentorrendszere volt. A bizottság tagjai részletesen ismertették az általuk képviselt
karon működő rendszert, ami a beérkező nemzetközi hallgatók érdekképviseletét és
támogatását szolgálja. A GTI mentorrendszere ezekből a tapasztalatokból fog majd a
közeljövőben létrejönni.
Az EHKB tagjai két munkacsoportot hoztak létre, melyek közül az egyik aktuálisan az
ELTE HÖK honlapjának külügyi lehetőségek alpontjának frissítésén, aktualizálásán
dolgozik. A másik munkacsoport az Erasmus+ programon túli nemzetközi mobilitási
lehetőségek promóciójának a tervét dolgozza ki és készíti elő a kommunikációt.
A következő hónapban a Bizottság folytatja eddigi munkáját, ezen felül pedig
együttműködik a Nemzetközi Irodával egy új rendezvény lebonyolításán, mely célja, hogy
népszerűsítse a külföldi szakmai gyakorlatok lehetőségét.
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Teljes képzéses Nemzetközi Hallgatók Érdekképviseletéért felelős Operatív Bizottsági Tag
megválasztása
2019. január 25-én az EHKB levélszavazásban döntött a Teljes képzéses Nemzetközi
Hallgatók Érdekképviseletéért felelős Operatív Bizottsági Tag tisztségre szóló pályázati
kiírásáról.
A tisztségre egy pályázat érkezett be és március 13.-i ülésén az ELTE HÖK elnöksége
meg is választotta Zatykó Rolandot a tisztség betöltésére.

Menyhárt Barbara s.k.
külügyi alelnök
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HULIK BERNADETT – TANULMÁNYI ALELNÖK

Eseménynaptár
Időpont
2019. február 21.,
március 28.

Esemény

Személyek

Minőségfejlesztési Bizottsági ülés

2019. február 25.,
március 4.,
március 11.,

Kabinet ülés

március 18.,
március 25.
2019. február 25.
2019. március 5.,
március 28.

PPK Delegált képzés
EHÖK Tudástár megbeszélés

Badinszky Áron, Soós
Nikolett

HKR módosítással kapcsolatos
2019. március 7.

egyeztetés

2019. március 8.

Szolgáltatási díjakkal kapcsolatos

Horváth Mihály,

egyeztetés

Dr. Pintér Mihály

Egyeztetés a TTK tanulmányi

Darányi Éva

2019. március 13.

helyzetéről
2019. március 13.,

GTI Kreditátvitel Bizottsági ülés

Máthé Izabella

március 28.
A Minőségfejlesztési Bizottság ülésén ismertetésre kerültek a 2018. évi alap- és
mesterképzéses gólyafelmérések eredményei, valamint az eljárás módja és menete. Ezen
kívül szó volt az ELTE 2016-2020 közötti minőségfejlesztési programjáról.
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Február 25-én az EHÖK képviseletében vettem részt a PPK Delegált képzésén, mely egy
tanulmányi témájú utánpótlásképzés. Az EHÖK felépítéséről és működéséről, valamint az
EHÖK Tanulmányi Bizottságának munkájáról meséltem nekik.
Március 5-én részt vettem az EHÖK Tudástárral kapcsolatos megbeszélésen, ahol a
projekt lépéseit, az ezekkel kapcsolatos határidőket, valamint a Tudástár tartalmi jellemzőit
egyeztettük. A dokumentum általános része minden leendő HÖK-ös számára
hasznosítható elméleti és gyakorlati tudást fog tartalmazni, ami a munkához szükséges. A
szakterületi részek pedig az átadás-átvételeket fogják segíteni a jövőben. Ez a rész
tartalmazza majd az egyes tisztségviselők egész éves időbeosztását, bizottsági részvételüket,
napi feladatait és azt, hogy milyen projektekben kell részt venniük, kikkel kell egyeztetniük
stb.
Március 7-én részt vettem a Hallgatói Követelményrendszer módosításával kapcsolatos
egyeztető ülésen, ahol az Oktatási Igazgatóság és a Tanulmányi Hivatal vezetői beszélték
meg az idei módosításokat. Többnyire pontosításokról és egyéb szabályzatok
módosulásából fakadó pontosításokról volt szó. Ezen kívül fontos módosítás, hogy az
osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók a jövőben a beiratkozásnál meg fogják
választani, hogy hány féléves képzésben szeretnének részt venni. Ezt módosítani egyszer
lesz lehetőségük képzésváltás keretében a képzés 6. félévéig. Ezen kívül fontos lesz még a
szolgáltatási díjak végleges mértéke, melyekkel kapcsolatban az egyeztetések folyamatban
vannak.
A GTI Kreditátviteli Bizottságának ülésén március 13-án vettem részt, ahol az erre a
félévre beérkező kreditátviteli kérelmeket bíráltuk el. Ezen felül szó volt a Kreditátviteli
Bizottság ügyrendjének létrehozásáról, mely a jövőben számos kérdést megold majd.

Hulik Bernadett s.k.
tanulmányi alelnök
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ESZTERHAI MARCELL – PÁLYÁZATOKÉRT FELELŐS ALELNÖK

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2019. február 25.

EHSZÖB

EHSZÖB tagjai

2019. február 25.

Kabinetülés

Kabinet tagjai

2019. március 1.

Szociális támogatás projekt
megbeszélés

Mayer Kata, Horváth Éva Sára,
Iván Rozália, Vitovszki Marcell

2019. március 4.

Kabinetülés

Kabinet tagjai

2019. március 5.

Rektori sporttámogatások
megbeszélés

Horváth Viktória

2019. március 7.

HÖOK jubileumi
közgyűlés megbeszélés

HÖOK képviselői, BME
képviselői, Horváth Mihály

2019. március 8-10.

HÖOK Közgyűlés

ELTE HÖK

2019. március 11.
2019. március 21.

Kabinetülés
Rektori kulturális és
szakmai pályázat
megbeszélés

Kabinet tagjai
Nagy Liza

2019. március 22.

HÖOK jubileumi
közgyűlés megbeszélés

HÖOK képviselői, BME
képviselői, Horváth Mihály

2019. március 25.

Kabinetülés

Kabinet tagjai

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság
2019. február 25-én EHSZÖB ülést tartottam, amelyen döntöttünk a rendszeres szociális,
alaptámogatás, rendkívüli szociális támogatásokról és a beérkezett közéleti ösztöndíjakról.
Az ülésen kiírásra került a párhuzamos képzés kompenzációja pályázat és a pályázathoz
tartozó operatív bizottság is. A pályázati időszak április 1-én kezdődik, amely április 7-ig
fog tartani. A hiánypótlásra április 12-ig lesz lehetőségük a pályázóknak.
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2019. március 25-én EHSZÖB ülést tartottam, amelyen döntöttünk a rendkívüli szociális
támogatásokról, a közéleti ösztöndíjakról és az Erasmus+ kiegészítő támogatásokról. Az
ülésen kiírásra került a sportösztöndíj pályázata, amely kisebb átalakításon esett át a
pontrendszerét, beszámolási kötelezettségeket tekintve.

Erasmus+ kiegészítő támogatás
2019. február 25-én elindult az Erasmus+ kiegészítő támogatás pályázati időszak, amely
sikeresen lezajlott. Az operatív bizottság által meghatározott ponthatárt 39 pályázó érte el,
amelyről az EHSZÖB 2019. március 25-én döntött, így a pályázati kiírásnak megfelelően
áprilisban a pályázók megkapják az ösztöndíj 60%-át.

Rendszeres szociális támogatás
A rendszeres szociális pályázat időszaka rendben lezajlott, a február 25-ei ülésen az
előkészített anyagokról döntés született, majd ennek megfelelően elkészültek Mayer Kata
segítségével a szükséges dokumentumok. A kiértesítésekkel kapcsolatban sajnos probléma
merült fel, mivel a már használt határozatsablon nem volt előhívható a Neptunból
amelynek oka, hogy a 2018/2019/2 félévben zajló szociális támogatást a Neptun fejlesztői
egy új kérvénysablon folyamatra ültették át. Mayer Katával ezügyben egyeztettünk a
Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztállyal, ám a hiba elhárításában nem
tudtak segíteni. A határozatok ennek következtében a Neptun rendszerén keresztül
üzenetben kerültek a pályázókhoz, formailag és tartalmilag megfelelve a Neptun által
generálandó határozatformával.
A bírálók munkáját külön köszönöm!

Rektori pályázatok kiírása
A rektori kulturális és szakmai és a rektori sporttámogatásokkal kapcsolatos
ügyintézéseket elindítottam. A pályázatok ügyintézésben résztvevő személyekkel többször
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egyeztettünk a pályázati kiírásról és a folyamatokról, amely hamarosan elkészül, így a
kötelezően megadott egy hónapos határidőnél hamarabb felkerülhet a kiírás a honlapra. A
pályázók szempontjából ez kiemelten fontos, mivel a pályázóktól már széleskörű pályázati
anyagokat kérünk be.

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának jubileumi közgyűlése
Februárban elkezdődött a HÖOK-BME-ELTE közös szervezésében megvalósuló
jubileumi közgyűlés szervezése, amellyel kapcsolatban Horváth Mihállyal többször
egyezettünk a szervezőtársakkal.

Eszterhai Marcell s.k.
pályázatokért felelős alelnök
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MAYER KATALIN - SZOCIÁLIS ALELNÖK

Eseménynaptár
Időpont
február 21.
február 22.
február 25.
február 25.
február 28.

március 1.
március 1.

március 4.
március 4.
március 8−10.
március 11.
március 11.
március 12.
március 12.
március 13.
március 14.

március 18.

Esemény
egyeztetés az utalási listák
elkészítéséről
SzÖB ülés
EHSzÖB ülés
Kabinetülés
egyeztetés a rendszeres
szociális támogatás
projektről

Személy(ek)
Martina Fanni,
Eszterhai Marcell
SzÖB tagjai
EHSzÖB tagjai
ELTE HÖK Kabinet
Babos János,
Ribling Tamás,
Horváth Mihály,
Vitovszki Marcell
SzÖB csapatépítés
Kreszadló Dóra,
SzÖB tagjai
rendszeres szociális
Horváth Éva Sára,
támogatás újragondolása
Iván Rozália,
projekt – operatív bizottság Eszterhai Marcell, Vitovszki
megbeszélése
Marcell
Erasmus+ kiegészítő
Menyhárt Barbara
támogatás bírálása
Kabinetülés
ELTE HÖK Kabinet
HÖOK Közgyűlés
Erasmus+ kiegészítő
Menyhárt Barbara
támogatás bírálása
Kabinetülés
ELTE HÖK Kabinet
egyeztetés a TR iroda
Eszterhai Marcell, Földessy-Székely
munkatársával
Zsóka
HJB ülés
HJB tagjai
Több lett? Maradhat!
Kovács Viktória,
koordinátorokkal való
Sarkadi Réka (KolHÖK),
egyeztetés
Gyuró György (BTK)
Több lett? Maradhat!
Németh Csilla (TTK),
koordinátorokkal való
Ballai Viola Lilla (BGGyK),
egyeztetés
Fehér Levente (ÁJTK),
Martina Fanni
Kabinetülés
ELTE HÖK Kabinet
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március 18.

Több lett? Maradhat!
egyeztetés, ötletelés

március 19.

Erasmus+ kiegészítő
támogatás operatív
bizottsági ülés
TáTK expert képzés –
előadás
Több lett? Maradhat!
kommunikációról szóló
egyeztetés, ötletelés
Kabinetülés

március 19.
március 20.
március 25.

Kovács Viktória, Menyhárt
Barbara, Hulik Bernadett,
Soós Nikoletta
Szontágh Anikó, Menyhárt
Barbara
Kerezsi Dorottya,
TáTK HÖK
Kovács Viktória, Menyhárt
Barbara, Kalmár Gyöngyvér
Bella
ELTE HÖK Kabinet

Ezúton is szeretném megköszönni a Tisztelt Küldöttgyűlésnek, hogy bizalmat szavazott
nekem és a február 20-ai küldöttgyűlést követően már nem megbízottként teljesíthetem az
EHÖK szociális alelnökének feladatait!

Rendszeres szociális támogatás
A rendszeres szociális támogatások pályázati időszaka február 18-án zárult le. A
beszámolási időszakba így nem a pályázati ügyintézés maga, hanem a korrekciós időszak
esik. Azt gondolom, nagyon szerencsésen alakultak a dolgok, hiszen a pályázatok bírálásával
február 20-án végzett minden kar, EHSzÖB ülésre pedig csak hétfőn, február 25-én került
sor, így az EHSzÖB-nek kiküldött anyagokban már nagyon sok pályázó korrigált
pontszámát tudtuk megjeleníteni. Ez azért is nagyon jó, mert így a korrekciós lista sokkal
kevesebb pályázót tartalmaz. A beszámolási időszakban pedig, március 8-án sikeresen
megérkeztek a kiírt ösztöndíjak.
Ezúton szeretném megköszönni a kari szociális tisztségviselők, a bizottsági tagok és a
felkért bírálók munkáját!
Neptunos problémák
Sajnos ebben az időszakban történtek kevésbé pozitív dolgok is. A SzÖB és az EHSzÖB
is egyhangúlag elfogadta az előzetesen kiküldött anyagokat a rendszeres és rendkívüli
szociális támogatásokról és az alaptámogatásokról, de a kiértesítések nehezen zajlódtak le.
Sajnos a Neptun új kérvényfolyamatra való átállása megnehezítette az idei tavaszi szoctám
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leadási időszakot, de azt gondolom, a körülményekhez képest jól átvészeltünk mindent és
sikeresen ki is értesítettük a hallgatókat. Ezt úgy oldottuk meg, hogy Neptun üzenetet
kaptak a határozat szövegével, amint pedig megoldódik a Neptunos probléma,
természetesen kiértesítjük őket a pályázatok státuszának megváltoztatásával is.
Azt gondolom, szerencsések vagyunk, ugyanis a pályázati időszakban és azután is sikerült
személyesen egyeztetnünk Földessy-Székely Zsókával, aki a TR iroda kérvényekért felelős
munkatársa. Zsóka sok gyakorlati tanácsot adott és megbeszéltük, hogy a következő
pályázati kiírás elkészítésében tevékenyen fog részt venni, hogy egyértelmű legyen, mit és
hogyan lehet megvalósítani a Neptunban – ne történhessen meg, hogy kitalálunk valamit,
kidogozzuk, később pedig kiderül, azt nem is lehet megvalósítani…

Korrekciók
A beszámolási időszakban tehát főként a korrekciós ügyek és a fellebbezések zajlottak. A
március 25-ei EHSzÖB ülés után megküldtem a Pénzügyi Osztály részére a korrekciós
listákat, amelyen mint már említettem viszonylag kevés hallgató szerepel. Ahogy már
említettem, ezt nagyon pozitívnak tartom.
Mindeközben zajlanak a fellebbezések is, a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz többnyire
hallgatói hiba miatt érkeznek be fellebbezések, azt gondolom, a fellebbezések száma sem
kiugró, sőt kevésnek is mondhatjuk.

Rendkívüli szociális támogatás
A beszámolási időszakban két SzÖB és EHSzÖB ülés is volt, tehát ez két havi rendkívüli
szociális támogatási időszakot is magában foglal.
Februárban – a január hónap kimaradása és a Ráday Kollégium tragédiája miatt –
nagyszámú kérvény érkezett be. Összesen 166 kérvény érkezett be, 15 hiánypótlásra
visszaküldött kérvény mellett 31 elutasításra, 120 kérvény pedig elfogadásra. Ez a 120
elfogadott kérvény összesen 10.647.500 Forintot jelent.
Márciusban átlagosnak mondható számban érkeztek be a kérvények, 66 kérvényből 8
került elutasításra, 4 kérvény hiánypótlásra lett visszaküldve. Így az 53 elfogadott kérvényt
benyújtó hallgatót összesen 3.912.000 Ft,-tal tudtuk támogatni.
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Szeretném kiemelni, hogy a két hónapban összesen 20 Ráday Kollégiumi károsult adott le
kérvényt, akiket személyenként 200.000 Forinttal támogattunk.

Rendszeres szociális támogatás újragondolása – féléves projekt
A szociális alelnöki tisztségre beérkezett pályázatomban felvázoltam, milyen lépéseket
szeretnék tenni a rendszeres szociális támogatás pályázati kiírásának újragondolását
tekintve. Ezek a lépések ugyan már elkezdődtek akkor, amikor megbízottként végeztem
munkámat… Az első egyeztetésünkre a projekten dolgozó operatív csoporttal a
beszámolási időszakra esett. Ezen megbeszéltük azt, kinek mi lesz az elsődleges feladata és
kijelöltük az irányokat.
Mindenközben felkereste a Hallgatói Önkormányzatokat, így minket is Hassman Bálint a
HÖOK diákjólétért felelős elnökségi tagja egy ösztöndíj műhely megrendezésének
lehetőségevel. Erre március 28-án kerül majd sor, és remélem, hasznos információkkal
gazdagodhatunk majd. Beszámolóm kiegészítésében feltétlenül ki fogok térni arra, mi
történt ezen az alkalmon.
Emellett pedig szerveződnek a fókuszcsoportos beszélgetések is, ezekről a következő
beszámolási időszakban fogok bővebben írni.

Több lett? Maradhat! adománygyűjtés
A hónap legnagyobb projektje a Több lett? Maradhat! adománygyűjtés, melyet harmadik
alkalommal rendez meg a HÖOK Mentorprogramja, és az ELTE is harmadik alkalommal
vesz benne részt. A projektet az idei évben én koordinálom, de Kovács Vikire és Menyhárt
Barbira is sok feladat hárult, főleg a kommunikáció és ötletelés terén. Köszönöm ezúton is
a lányok munkáját! A gyűjtés szervezése során minden karról egyeztettem a karok kijelölt
koordinátoraival. Két ülést is tartottunk, melyek ötleteléssel teltek. Ezek után pedig további
ötletelős ülésekre kerítettünk sort. Ezeken az alkalmakon egy tematikus nap, a Szuperhős
szakszeminárium megszervezése merült fel, melynek munkálatai most is folynak,
megrendezésére pedig április 11-én kerül majd sor. Mindemellett pedig folyamatos az
adományok gyűjtése is.
Mayer Katalin s.k.
szociális alelnök
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SZABÓ CHRISTOPHER BENCE – SZOMBATHELYI ÜGYEKÉRT
FELELŐS ALELNÖK
Esemény

Időpont

Tanulmányi nap

2019. március 27

Véradás

2019. március 27.

Jótékonysági esemény a Démétér házért

2019. március 27

Szombathelyi Ügyekért Felelős Bizottság

2019. március 06.

BDPK vezetőségi értekezlet

2019.február 27. / 2019. március 06. /
2019. április 03.

BDPK:
Jelenleg az épülteben több felújítás is zajlik. Nem rég befejezték az internet hálózat
felújítását. A napokban kezdődött az épületben az ablakok cseréje, ami előre láthatólag nyár
közepére fog befejeződni. Valamint új termek kialakítása is folyamatban van. A BDPK
különböző bizottságai várhatóan április 3-án fognak létrejönni.

TEN
Tavaszi Egyetemi Napok várhatóan április 29-30. között kerül megrendezésre.

Hallgatói kérdések:
A legfőbb téma az oktatói adminisztrációs hibákból adódó 3500 Ft-os büntetések voltak.
Az ügyekkel kapcsolatban felvettük a kapcsolatot a tanulmányi hivatallal és megoldás is
találtunk. A probléma várhatóan a következő két hét során rendeződni fog, miután létre
jön a a BDPK tanulmányi bizottsága.
Szabó Christopher s.k.
szombathelyi ügyekért felelős alelnök
22

BLANKÓ MIKLÓS – ELTE PRESS FŐSZERKESZTŐ

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

február 12.

megbeszélés az ELTE Online
szabályzatáról

Csomos Attila főszerkesztő-helyettes

február 13.

részvétel a HÖK elnökségi
ülésén – egyeztetés az ELTE
Online-os kérdésekről

Horváth Mihály elnök és kari
HÖK-elnökök

február 14.

az ELTE Online csapat
munkájának koordinálása a
Jeges esten

Csomos Attila főszerkesztő-helyettes,
az ELTEvízió csapata

február 20.

megbeszélés az ELTE Online
volt főszerkesztőjével

Zima Richárd

február 26.

egyeztetés az Alumni
Központ rendezvényeiről

Pataky Csilla központvezető

február 27.

az ELTE Press Akadémia
előkészítése

Csomos Attila főszerk.-h. és a
segítők

február 28.

egyeztetés a Savaria-rovat új
vezetőjével

Kardos Laura

február 28.

ELTE Press Akadémia

az ELTE Online és a kari lapok
főszerkesztői és munkatársai

március 7.

megbeszélés az Egyetemi
Könyvtár munkatársaival

kommunikációs és könyvtáros
munkatársak

március 7–9.

az Egyetemi Anyanyelvi
Napok sajtócsapatának
koordinálása

rovatvezetők, fotós koordinátor,
munkatársak

március 12.

médiatámogatói egyeztetés az
I. Kárpát-medencei
korrektorverseny kapcsán

szervezők

március 25.

az ELTE Online képviselése
az ELTE Művészeti Együttes
zeneakadémiai koncertjén

Csomos Attila főszerkesztő-helyettes
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március 26.

médiatámogatói egyeztetés
Ilyash Györggyel

Ilyash György, Csomos Attila
főszerk.-h.

Esemény

Személy(ek)

az ELTE Online
szerkesztőségi ülése

főszerkesztő-helyettes, rovatvezetők,
fotós koordinátor

az ELTE Press szerkesztőségi
ülése

kari lapok főszerkesztői

kabinetülés

kabinettagok

egyeztetés a kabinettagokkal

kabinettagok

Rendszeres ülések
Időpont
február 19., 28.,
március 12., 26.
február 28.
február 18., 25.,
március 18., 25.
rendszeresen

ELTE Press
Február 28-án csütörtökön 16 órától az ELTE BTK A/47-es termében rendeztük meg az
ELTE Press Akadémiát. Több mint száz hallgató munkatársunk vett részt az eseményen,
amelynek támogatója az ELTE EHÖK volt. Meghívott előadónk Constantinovits Milán, a
Matthias Corvinus Collegium egyik vezetője, a meggyőző kommunikáció és a sajtó
szakértője volt. A kari lapok és az ELTE Press bemutatkozásán kívül sajtóhelyesírási és
sajtófotós előadást is meghallgathattak a résztvevők. Az ELTE Press Akadémián az idén
létrehozott ELTE Press-díjat is átadtuk Zima Richárdnak, az ELTE Online és az ELTE
Press volt főszerkesztőjének, valamint Krammer Dórának, a Bárczium volt
főszerkesztőjének. Az eseményről a tudósítást, videót és fotóalbumot is közöltük
honlapunkon. Az ELTE Press Akadémiát 2020 tavaszán újra megrendezzük, amikor az
ELTE Online a 15. születésnapját fogja ünnepelni.
A Tétékás Nyúz újjászületése kapcsán egyeztettem Tóth Bálinttal több alkalommal az
elmúlt hetekben.
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A kari lapok főszerkesztőivel hamarosan szerkesztőségi ülést tartunk. A következő
hetekben a GTI lapjának elindítására is egyeztetni fogok a GTI HÖK megválasztott
vezetőivel.

ELTE Online
Több személyi változás is történt a szerkesztőségben az elmúlt bő egy hónapban. A
közéletrovat vezetését több mint egy év után Sági Enikő átadta Tóth Bálintnak, aki a
Tétékás Nyúz főszerkesztője is, így jártas az egyetem közéleti ügyeiben. A Savaria-rovatot
Tóth Dávidtól Kardos Laura szombathelyi hallgatótársunk vette át. Az ELTEvíziót pedig
Somody Evelin helyett Süll Kristóf vezeti március elejétől.
Több rendezvénynek voltunk sajtótámogatói: Kárpát-medencei Egyetemek Kupája,
Egyetemi Anyanyelvi Napok, I. Kárpát-medencei korrektorverseny, ELTE Művészeti
Együttes zeneakadémiai fellépése stb. Kiemelten kezeltük a TTK-s dékánválasztást és
természetesen a Jeges estet. Várjuk továbbra is rendezvények jelentkezését.
A fotós rovatunkban szeretnénk indítani egy új sorozatot, amelyben az ELTE különböző
épületein-kincsein keresztül megmutathatnák a fotósok művészfotós tudásukat. A sorozat
legjobb képeiből fotós album kiadását tervezzük, de ennek részletei még nem
kidolgozottak.
Szeretnénk egy belső működési és etikai szabályzatot, ami a HÖK-öt, a szerkesztőket és a
munkatársaink jogait egyformán védené, ugyanakkor tisztábbá tenné az itt végzett munka
elvárt követelményeit.
A BEAC jóvoltából 100 db ELTE Online-os pólót kaptunk, amiből másfél éve hiány van,
így újra tudunk adni a munkatársainknak, akik ezt viselik a különböző rendezvényeken.

Blankó Miklós s.k.
ELTE Press főszerksztő
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HORVÁTH SZANDRA – TANÁRKÉPZÉSI REFERENS

Eseménynaptár
Időpont
02.22.
03.04.
03.06.
03.07.
03.22.

Esemény
ET ülés
ET ülés
TKB ülés
TKK által hirdetett konzultáció a
szakzárásról
TTT ülés

Személy(ek)
kari Tanárképzési referensek

Tájékoztató a szakzárásról
Az elmúlt időszakban az egyeztetéssel kapcsolatos üléseken elnyerte végső formáját a
portfólió-, szakdolgozat leadásának, valamint a záróvizsgáknak az eljárásrendje. Ezek
elkészültével a szakzárásról tervezett tájékoztató is meghirdetésre került április 1-jei
dátummal.

Tanárképzési bizottsági ülés
A félév első bizottsági ülése is lezajlott, melyet innentől havi rendszerességgel (ha nincs
valamilyen fontosabb esemény, amely külön meghirdetett ülést igényel) tervezünk
megtartani. A félév aktuális terveit egyeztettük, valamint a későbbiekben használandó
kommunikációs sávokat. Konszenzus született az állásajánlatok hirdetésének platformjáról,
a féléves események kezdeti terveiről, a TKK-tól beszerzendő fontos információkról,
valamint a hosszabb távú tervekről. Utóbbiak közt szerepel egy táblázat, melyben
összegyűjtenénk a fontosabb dátumokat, melyek az osztatlan tanárképzésben részt vevő
hallgatókat érinthetik. Ezzel a későbbiekben még pontosabban tudjuk nyomon követni,
hogy mely információkat mikor és milyen platformon kell a hallgatók felé eljuttatni.

Horváth Szandra s.k.
tanárképzési referens
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HORVÁTH VIKTÓRIA – SPORTREFERENS

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2019. február 26.

Női önvédelmi tanfolyam

BEAC, ELTE

2019. február 28.

KEK Konferencia

BEAC, ELTE

2019. március 1.

KEK

BEAC, ELTE

2018. március 2.

KEK

BEAC, ELTE

2019. március 5.

Sportösztöndíj kiírás
megbeszélés

Eszterhai Marcel

2019. március 5.

ELTE Sport Kft.
megbeszélés

ELTE Sport Kft, Horváth
Mihály

2019. március 7.

Sportbizottsági ülés

ELTE HÖK Sportbizottság

2019. március 12.

Sportösztöndíj megbeszélés

BEAC, Ilyash György

2019. március 19.

Éjszakai sport megbeszélés

BEAC, ELTE Sport Kft, Ilyash
György

Esemény

Személy(ek)

2019. február 15.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2019. március 4.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2019. március 7.

Sportbizottsági ülés

ELTE HÖK Sportbizottság

2019. március 11.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2019. március 18.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2019. március 28.

Sportbizottsági ülés

ELTE HÖK Sportbizottság

Rendszeres ülések
Időpont

Tevékenységeim
Női önvédelmi tanfolyam: megredezésre került az első ilyen esemény, és kimondottan
sikeresnek volt mondható. Ilyash Györgyel én és Menyhárt Barbara közreműködtünk a
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szervezésben. Kb. 800 hallgatói regisztráció érkezett, ebből az első 300 hallgatónak
biztosítottunk lehetőséget részvételre (a terem kapacitása miatt) és kb. 150-en jöttek el
ténylegesen.
KEK: A rendezvény minden napján jelen voltam, segítettem a lebonyolításában és a
szervezésben. Idén először szélesedett ki a rendezvény profilja egy konferenciával, ami nagy
előrelépésnek számít. A rendezvény sikeres volt, van még hova fejlődni, de nagy
fennakadások nem voltak.

Sportösztöndíj: Újra írtuk a szerződést, a kiírást és a pontrendszert is, hogy
gördülékenyebbé tehessük az ösztöndíjas jogviszony létrejöttét és lezajlását is. Ezáltal a
jelentkezés és a feladatok ellátása is egyértelműbb és könnyebb lesz a hallgatók számára.

Az ELTE SPORT Kft. Megkeresett minket, hogy az aktuális vezetői változások kapcsán
egyeztessük terveinket és céljainkat. Pozitív hangvételű megbeszélés volt, nem látok a
jövőre nézve problémát a további együttműködés kapcsán.

Éjszakai Sport: idén, folytatva egy félbemaradt hagyományt, megrendezzük újra az
Éjszakai sport nevű rendezvényt, ahol aktív közreműködésre és részvételre számítok
minden tisztségviselő részéről, a rendezvény sikerességéhez hatékony promócióra lesz
szükségünk. ☺

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

Rendszeres ülések
Időpont
2019. február 13., 27.
2019. március 6., 20., 27.
2019. február 18, 25.
2019. március 4., 11., 25.

Esemény

Személy(ek)

ELTE HÖK elnökségi ülés

az ELTE HÖK elnökségének
tagjai

ELTE HÖK kabinet ülés

az ELTE HÖK kabinet tagok

Az elnökségi és kabinet üléseken részt vettem és jegyzőkönyvet vezettem.
Részt vettem a Külügyi Bizottság (2019. március 5.) ülésén.

Lakatos Dorina s.k.
elnöki referens
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