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Elnök beszámolója 

2017. szeptember 26. - október 21. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 27. 
Tanárképzési feladatok 

egyeztetése 
Kanti Eszter 

2017. október 3. Gólyabál kiírás egyeztetése Babos János, Fehérvári Andrea 

2017. október 3. 
Egyetemi ombudsman 

workshop 
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán 

2017. október 4. 
Rekrutációs Bizottság 

/ELTEFeszt, Educatio/ 
Báli Bernadett, Traumberger 

Zsófia, kari képviselők 

2017. október 4. EB Alapszabály egyeztetés Pap Péter 

2017. október 5. HÖOK KGY elszámolás Pausits Péter 

2017. október 5. 
SEK pénzügyek 

megbeszélés 
Babos János, Fehérvári Andrea 

2017. október 5. Tanári fórum 
Kanti Eszter, tanárképzési 

referensek 

2017. október 5. Fit Night 6 
Péterfi Flóra, Simon Gábor, 

Gömör Iván, Pozsár-
Szentmiklósy Zoltán 

2017. október 6. 
EHÖK pénzügyek 

egyeztetés 

Kutas Viktória, Babos János, 
Salamon-Molnár Marietta, 

Gácser József 

2017. október 6. 
Általános testnevelés 

helyzetének egyeztetése 
Ilyash György 

2017. október 6. Fővárosi Nagycirkusz 
Borhy László, Hamar Imre, 

Fekete Péter 

2017. október 10. Gólyabálos megbeszélés Babos János 

2017. október 10. 
Életvezetési Tanácsadó 

egyeztetés 
Borhy László, Karner Orsolya 

2017. október 12. OKTIG egyeztetés Cseszregi Tamás 

2017. október 13. ELTEFeszt Báli Bernadett 

2017. október 13-15. HÖOK Közgyűlés 

Badinszky Áron, Kutas 
Viktória, Czinege András, 
Péterfi Flóra, Neszvecskó 

Anna,  



2017. október 16. BEAC Elnökségi 
Karácsony András, Simon 

Gábor, Szabó László 

2017. október 17. OKS egyeztetés BRSZ 

2017. október 18. Gólyatábori elszámolás Geréb Tünde 

2017. október 18. Pénzügyi egyeztetés Babos János 

2017. október 18. Szakterületi megbeszélés Eszterhai Marcell 

2017. október 20. Pályázati egyeztetés 
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán, 
Simon Gábor, Ilyash György 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 26., 
október 4., 11., 18., 

EHÖK elnökségi Elnökség 

2017. október 9.,  Kabinetülés Kabinet 

2017. október 2. , Szolgáltatói vezetői ESZK 

2017. október 6., BRSZ Közgyűlés BRSZ 

2017. október 2., 16., EVÉ EVÉ 

2017. október 2., Szenátus Szenátus 

 

ELTEFeszt 2017 

Egyetemünk interaktív rekrutációs fesztiválja sikeres évet tudhat maga 

mögött. Köszönhető ez az évek alatt felgyülemlett tapasztalatnak, valamint 

annak a ténynek, hogy idén a Hallgatói Önkormányzat sokkal jobban 

bevonódott a szervezés minden fázisába. Szeretném megköszönni a lehetőséget 

az ESZK-nak, különösképpen Báli Bernadettnek, akivel gördülékenyen tudtunk 

együtt dolgozni, és közösen egy olyan rendezvényt sikerült lerakni az asztalra, 

amelyre mindenki büszke lehet. Továbbá szeretném megköszönni a munkáját a 

kari képviselőknek, valamint az EHÖK Kabinetből Traumberger Zsófinak, 

Czinege és Berta Andrisnak. Jövőre mindenképp fejlődnünk kell a délutáni 

sávban a hallgatók elérését illetően, ehhez valószínűleg a „rekrutációs” mellett 

a „fesztivál” jelleget is erőteljesebben kell kommunikálnunk. 



Tanáris anomáliák 

 A hónap egyik legégetőbb problémájának a tanárszakosok rövid tanítási 

gyakorlatának helyzete bizonyult. A Hallgatói Önkormányzat megpróbált 

ebben az igen kényes helyzetben megfelelően közvetíteni a hallgatók és az 

intézmény között. A kialakult helyzet megoldásához sajnos egyik félnek sincs 

jelenleg megfelelő eszköz a kezében, így az esetleges hallgatói érdeksérelmek 

kezelésére mindhárom félnek fel kell készülnie (TKK, karok, HÖK). 

Bátorítanunk kell hallgatótársainkat, hogy jelezzék számunkra, ha bármilyen – 

további - hátrány érné őket a kialakult helyzet miatt, mert csak a kezünkben 

lévő információ segítségével tudunk érdekükben eljárni. 

 

Szervezeti átalakulás 

 Az elkövetkezendő időszakban két ponton is várható változás szervezeti 

működésünket illetően: egyrészt az Ellenőrző Bizottság eddigi összetétele 

módosul, másrészt a Szociális alelnök pozíciója fog – terveink szerint – 

kettéválni. Az Ellenőrző Bizottságra vonatkozó ASZ módosítást Pap Péter elnök 

úrral dolgoztuk ki, míg a Szociális alelnökre vonatkozó passzusokat Eszterhai 

Marcival tekintettük át. Reményeink szerint mindkét módosítás hasznára lesz 

Hallgatói Önkormányzatunknak. 

 

 

Murai László 

Elnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



Elnökhelyettes beszámolója 

2017. szeptember 28. - október 18. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személyek 

hétfőnként kabinetülés EHÖK kabinettagok 

szerdánként elnökségi ülés elnökség, kabinettagok 

 

Az elmúlt egy hónapban leginkább adminisztratív munkákat végeztem. A 

választás előtti időszakokban, amikor a részönkormányzatokat látogattuk meg, 

Murai Lackó jelezte, hogy ezt a turnét idén ősszel is szeretnénk megcsinálni, 

csak most a probléma feltáró térkép elkészítése lenne a főfeladat. Ennek a 

háttérmunkáját kezdtem meg, felvettem az elnökökkel a kapcsolatot és 

elkezdődött az egyeztetés a találkozó idejéről.  Maga a látogatás november 

hónap projektje lesz. 

Ezentúl, pedig folytatódott a munka az UPK doksival kapcsolatban. Arra 

jutottunk, hogy szeretnénk, ha még részletesebb és színvonalasabb lenne a fájl, 

ezért megkértem a bizottságokat, hogy a saját üléseiken a tagokkal együtt 

nézzék át a rájuk vonatkozó részt és igény szerint azt bővítsék és egészítsék ki. 

Továbbá ebből kifolyólag is felvettem az elnökökkel a kapcsolatot és páran már 

küldtek is nekem elérhetőséget azokhoz, akiket szeretnének elküldeni a 

személyes UPK-s meetingekre. Ezeket az alkalmakat szintén november 

hónapban tervezem. 

Adminisztratív munkám részéhez tartozott továbbá az elnökségnek elérhetővé 

tenni egy naptárt, ami tartalmazza a fontos események pontos időpontját. 

Illetve, a kabinettagoknak is elkészítettem egy online táblázatot a 

tárgyalófoglalásról és naptárt szintén az eseményekkel. 

Elnök Úr felkérésére Czinege Andrással és Kutas Viktóriával feladatnak kaptuk 

meg az első kabinethétvége megszervezését, amely november 10-12 között lesz 

megtartva. 

 

Boronkay Takáts Réka 

Elnökhelyettes 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



Gazdasági alelnök beszámolója 

2017. szeptember 27- október 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. november 13-15. HÖOK közgyűlés 
Murai László, Péterfi D. 

Flóra, Badinszky Áron 

2017.szeptember 29. pénzügyi megbeszélés Áldorfai Gergő 

2017. október 13. pénzügyi megbeszélés Szentpéteri Eszter 

2017. október 13. ELTEFeszt 2500 hallgató 

2017. október 18. pénzügyi megbeszélés Ádám Katalin Anna (ESZK) 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. október 9. 18:00 kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017.szeptember 28. 13:30  ELTEFeszt megbeszélés 
Traumberger Zsófia, Báli 

Bernadett, Berta András 

2017. október 2. 15:30 ELTEFeszt megbeszélés 
Traumberger Zsófia, Báli 

Bernadett, Berta András 

Iskolaszövetkezet 

Augusztus 31-vel lejárt a keretszerződésünk, amit az Iskolaszövetkezettel 

kötöttünk. Ez azt jelenti, hogy bár az ISZ kifizeti a hallgatói munkavégzést, a 

számlát nem tudjuk kifizetni az ISZ-nek. Ennek az ügynek az intézése már 

augusztus óta húzódik. Egyetlen intézményünk nem tudott végleges döntést 

hozni, hogy milyen típusú szerződést kössünk. Erről csak nemrég született 

döntés, miszerint egyedi megbízási szerződéssel kell ezentúl fizetnünk. Az ügy 

papírozását elkezdtük, október 18-án, szerdán voltam Ádám Katánál, az ESZK 

pénzügyi felelősénél, aki segített a szerződés előkészítésében. Miután ez a 

szerződés is keretösszegre hivatkozik, ezért a Gazdasági Bizottságtól bekértem 

a december 31-ig tervezett költéseket, így könnyebben és pontosabban tudjuk 

lekötni a kevés maradék pénzünkből a tervezett összeget. 

ELTEFeszt 2017 

Október 13-án zajlott le a 2017-es ELTEFeszt, ami az EHÖK-kabinet számára 

azért is volt fontos, mert Murai Lackó programjában szerepelt az ELTEFeszt 



programjának még színesebbé tétele, hogy valóban egy színes, változatos, a 

hallgatói élet szempontjából is vonzó intézményt tudjunk bemutatni az 

érdeklődőknek. Nem szeretném elvenni a szót Berta Andristól, ezért csak 

röviden mutatom be a munkámat a fesztiválon. Az én feladatom volt a kb. 30 

fős hallgatói munkaerő biztosítása és a logisztikai felelősök (kb 10 fő) 

koordinálása, illetve a rendezvényen való rapid problémamegoldás. Már 

csütörtökön nekikezdtünk a pakolásnak (termek bejárása, technikai háttér 

ellenőrzése, betűk felállítása). Pénteken pedig a helyszínen felmerülő 

problémákat igyekeztem legjobb képességeim szerint megoldani (nem működő 

projekorok, nem tájékoztatott oktatókkal való párbeszéd, stb). A rendezvény 

saját megítélésem szerint nagyon jól sikerült, az eddigi érdeklődők száma 

megduplázódott, Személy szerint nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettem 

egy ilyen rendezvény szervezésében. Külön szeretném megköszönni 

Traumberger Zsófinak és Berta Andrisnak a közös munkát, illetve az EFOTT 

csapatának, Molnár Zalánnak, Horkay Szandinak és Agócs Marcinak az 

együttműködést. 

Pénzügyek 

A gyorsan változó pénzügyi környezetben gyors finomhangolást éreztem 

szükségesnek a programomban vállalt feladatokban. 

Az általam szerkesztett pénzügyi táblázatot a részönkormányzatok hálistennek 

gyakorta ellenőrzik, ezért még fontosabb, hogy mindig pontos és friss 

információk szerepeljenek benne. Ezt csak úgy tudom kivitelezni, ha hetente, és 

nem havonta frissítem azt. Ez ugyan jár egy kis többletmunkával, de abszolút 

megéri, mert azt vettem észre, hogy a Gazdasági Bizottsággal nagyon elősegíti 

a kommunikációt, ami pedig a saját, apróbb hibáim gyors kijavításához vezet 

(vö. eseménynaptár). Azaz ez a rendszer magától generálja a hibáim kijavítását. 

Így nem is lehetnek súlyosak ezek a hibák.  

Az utóbbi hónapban Kutas Viki rengeteg elévült, vagy megmaradt 

kötelezettség vállalást épített le még 2016-ból, így felszabadult kb 3 millió forint, 

ami ha nem is sokban, de segített az egyre mélyülő „pénzügyi válságon”. Még 

viszonylag sok kötelezettség vállalásunk maradt 2016-ból, amelyeket azonban 

a jelen pillanatban még kockázatos leépíteni, mert még nem biztos, hogy később 

nem lesznek felhasználva.  

Egy dologgal vagyok még adós, ez pedig az analitikák teljesen pontos 

megértése. Röviden vázolva a problémát: a 2017-es gazdasági évre szóló 



fedezetvizsgálatot lekérve rengeteg 2016-os költséget is találunk benne (pl 

gólyabáli ruha bérlése), ami azonban január 1-vel lett kiegyenlítve. Ezekről 

pedig még nem tudom, hogy akkor ezek 2016-os, vagy 2017-es költésnek 

számítanak-e. Bár ezen a dolgon gyakorlatilag nem múlik semmi, azért jó lenne 

utánajárni, ezért október végén ezt mindenképp meg fogom tenni.  

 

 

 

Czinege András 

Gazdasági alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Tanulmányi alelnök beszámolója 

2017. szeptember 27- október 19. 

Eseménynaptár 

 

Időpont Esemény 

szeptember 28. Párhuzamos Képzés Kompenzációja  

egyeztetés 

október 9. Központi Etikai Bizottság ülése 

október 9. EHÖK Kabinetülés 

október 11. ÁJK Neptun-kérdőívek 

október 12. PPK demonstrátor képzés 

október 13. ELTEfeszt 

október 14-15. HÖOK Közgyűlés 

október 16. TO vezetői ülés 

október 19. Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülés 

október 20. Tanulmányi Bizottság ülése 

 

Szeptembera 

A szeptember megkoronázásaként hosszas írásbeli egyeztetés után 

személyesen is találkoztam, Csák-Földesi Anikóval, aki a Kancellária hallgatói 

pénzügyek osztályának munkatársa, és közösen kidolgoztuk a párhuzamos 

képzés kompenzációja elnevezésű pályázat új feltételeit. A változtatásra azért 

volt szükség, mert a korábbi években problémát jelentett, hogy azok a hallgatók, 

akik az idei évben kezdték meg tanulmányaikat második ELTE-s szakjukon, 

vagy már tavaly, de egy évet passziváltak, nem rendelkeztek mérhető 

tanulmányi átlaggal ezen a képzésükön. Ez a körülmény pedig jelentősen 

megnehezítette az EHSZÖB dolgát pályázataik elbírálásakor. A megváltoztatott 

pályázati feltételeket az EHSZÖB megtárgyalta és elfogadta. Tájékoztatásul 

jegyezném meg csak, hogy a PKK-t éves szinten mintegy 15-30 pályázza meg, 

és ebből 50-60% jut támogatáshoz. 

 

 



Október 

A hónap első hetében külföldön voltam, kint tartózkodásom alatt Kanti Eszter 

az OKT, míg Bartók Bálint a HJB ülésén helyettesített, segítségüket ezúton is 

köszönöm! Ezt követően Szabó Tamás keresett meg azzal, hogy az ÁJK-n 

szeretne kérdőíveket kitöltetni a kar hallgatóival, melyeket Unipoll segítségével 

juttat el hozzájuk, ehhez pedig szüksége volt Neptun kliensemre. Kérésének 

eleget téve az egyik délután tető alá hoztuk a dolgokat. 

 

Október 12-én Hulik Bernadett a PPK HÖK Tanulmányi Elnök meghívására 

részt vettem a delegált képzésén, ahol bemutattam az EHÖK szervezetét, 

munkáját, saját tevékenységemet, illetve válaszoltam a feltett kérdésekre is. 

Következő nap került megrendezésre az ELTEfeszt, ahol szervezőként a 

regisztrációt végző csapatot irányítottam. A rendezvény a várakozásainkon 

felül teljesített, hiszen mintegy 2500 fő vett részt a programokon. A nap 

zárásaként még lementünk Szarvasra, ahol a hétvégén részt vettünk a HÖOK 

SZIE által szervezett közgyűlésén.  

 

Az elmúlt időszak tanulmányi ügyeket érintő legnagyobb fejleménye a 

tervezett Hkr. módosítást előkészítő munkabizottság felállítása az Oktatási 

Igazgatóság részéről. Az informális, TO vezetőkből álló értekezlet feladata az 

egyetemi szabályozás egységesítése, a karok egymás közötti, illetve az ELTE-

SEK közti disszonanciák megszüntetése. Ugyan a bizottság eredeti célja csak a 

határidők intézményi szintű uniformizálása volt, jelen állás szerint mintegy 70-

80 helyen fogalmazott meg módosító javaslatokat a Hkr-el kapcsolatban, 

melyek első megszövegezett változata a hónap végére várható. Ezt követően, 

amennyiben szükséges, az EHÖK-nek és a részönkormányzati vezetőknek 

lehetősége lesz változtatásokat javasolni a javaslattal kapcsolatban, melyről – ha 

a remélt konszenzus kialakult – november 9-én fog szavazni az OHÜB. Az 

értekezleti munkához kapcsolódva még szeretnék annyit elmondani, hogy 

alapvetően nyitottak az EHÖK és a hallgatók felől érkező javaslatokra, de 

természetesen vannak pontok, ahol szükséges lesz az egyeztetés.  

 

Az előző közgyűlés óta eltelt időszakban számos alkalommal találkoztam 

személyesen dr. Cseszregi Tamással, akivel különböző, tanulmányi ügyeket 



érintő témában egyeztettünk, így többek közt a Neptun-rendszer és a Hkr. – fent 

bemutatott - módosítása is beszélgetéseink tárgyát képezte. Fontosnak tartom 

megemlíteni, hogy az Igazgató úr reményei szerint következő félévtől működni 

fog a bankkártyás fizetés a Neptunban.  

 

Október 20-án megtartottuk a Tanulmányi Bizottság ülését is, melyen – Hkr. 

módosítás mellett – átbeszéltük a Neptun hibabejelentés módját. Erre azért volt 

szükség, mert a regisztrációs időszak alatt előfordult rendszerhibákból csupán 

1 jutott el az SDA-hoz hivatalos, az Egyetem Szenátusa által meghatározott 

protokoll szerinti úton, míg a többi hibát a fejlesztő nem is regisztrálta bejelentés 

hiányára hivatkozva. A HÖK e területért felelős vezetőivel megállapodtunk 

egy, a vizsgajelentkezés előtt 2 héttel sorra kerülő kampány megszervezésében, 

mely során figyelmeztetni és kérni fogjuk a hallgatókat arra, hogy amennyiben 

hibát észlelnek azt a HÖK felé jelezzék, és majd mi a protokoll szerint eljárva 

továbbítjuk a problémát az SDA részére. 

 

 

Badinszky Áron  

Tanulmányi Alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Tudományos alelnök beszámolója 

2017. szeptember 18. – október 20. 

Eseménynaptár 

 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. október 20. Bizottsági ülés 
Luksa Norbert – EC 

Solymosi Péter - PPK 

2017. szeptember 25. Bizottsági ülés 
Solymosi Péter – PPK 
Farkas Csenge – BTK 

 

2017. október 5. HJB Ülés  

Rendszeres ülések 

 
  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. október 9. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 
Pályázatok 

A pályázati kiírásokat véleményeztettem a referensekkel, így a huszadikai ülésünkön 

elfogadtuk azok végleges formáját, így a szokásos átfutási idő után azonnal kiírásra 

kerülhetnek, ezügyben már egyeztettem Eszterhai Marcellal.  

Az EHÖK így három pályázatot fog kiírni és bírálni ebben a félévben: 

- Kiemelkedő, Innovatív felsőoktatási rendezvények díja 

- Az Év Tudományos Rendezvénye 2017 

- Középiskolásoknak szóló hallgatói programok támogatása 

HJB ülés 

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság október 5-i ülésén póttagként vettem részt, Badinszky 

Áront helyettesítettem, aki külföldön tartózkodott. 

 

Bizottsági ülés 

Bár a bizottsági ülések résztvevői rendkívül aktívak és produktívak, számuk még mindig nem 

közelít a kielégítő felé, így a nagyobb hangvételű projektek tervezését egy külön napra fogom 



szervezni. Valószínűleg egy hétvégi napot kell majd beáldozni, hogy mindenkinek megfelelő 

legyen. 

 

A hónapban az aktív karok referensei összegyűjtötték a karukon működő Tudományos 

Diákköröket, van ahol ez még folyamatban van, emellett létrehoztunk egy referensek által 

frissíthető adatbázist, melyben a friss konferenciák jelentkezési határidejei és alapvető 

információi kerülnek majd felvezetésre. A felületen a konferenciák hang és képanyagának 

rögzítésével megbízott hallgatók is megjelölésre kerülnek, így könnyen nyomon tudjuk 

követni, hogy a kiválasztott konferenciák közül melyek vannak rendezve, és melyekre kell 

még segítség. A képi anyagok egy Youtube csatornán keresztül jelennek majd meg, és a 

működő kari honlapokon kerülnek promótálásra.  

 

Nagy örömömre szolgált, hogy felvettük a kapcsolatot Luksa Norberttel, az Eötvös József 

Collegium Választmány elnökével, aki vázolta nekünk féléves terveit, és biztosított róla, hogy 

segíti az együttműködést a szakkollégiumokkal.  

Bartók Bálint 

Tudományos Alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Külügyi alelnök beszámolója 

2017 szeptember 2. - október 20. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. október 2. 
Megbeszélés Tanárképző 

Központ 

Kanti Eszter (ELTE HÖK 
Tanárképzési referens), 

Szontágh Anikó (Intézményi 
Erasmus+ koordinátor), Dr. 
Károly Kriszta (ELTE TKK 

Főigazgató) 

2017. október 4-8.  
UNICA Student 

Conference 
UNICA Student Conference 

résztvevők 

2017. október 17. 
ELTE HÖK Kiegészítő 

támogatás bírálata 

ESZÖB Operatív Bizottság 
(Szontágh Anikó, 

Intézményi Erasmus+ 
koordinátor; Rápolti Kitti, 

ELTE IK HÖK Szociális 
alelnök 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. október 9. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. október 20. ELTE EHKB ELTE EHKB tagjai 

 

Erasmus+ pótpályázati időszak és ELTE HÖK Kiegészítő támogatás 

Az Erasmus+ 2017/2018-as tanévben meghirdetésre kerülő pótpályázata 2017. 

szeptember 28-án ért véget. A Kari Nemzetközi Bizottságok ezt követően 

kezdték meg a munkát a pályázatok értékelése tekintetében, amely értékelés 

végeredményét 2017. október 26-án fogja tárgyalni az ELTE Hallgatói és Oktatói 

Mobilitási Bizottsága, a Bizottsági ülésen elhangzottakat, valamint az idei év 

statisztikájának bemutatására a következő beszámoló keretében kerítek sort. 

Az ELTE HÖK Erasmus+ kiegészítő támogatásának őszi pályázati 

időszaka 2017. október 5-én 23:59-kor ért véget. A pályázatok bírálatát végző 

ESZÖB Operatív Bizottság, 2017. október 17-én döntött a támogatást illetően. A 

beérkezett, összesen 38 hallgatói pályázat közül 17 hallgatót tudtunk támogatni, 

azaz mindenkit, aki érvényesen adott le pályázatot. A jövőben az ELTE EHKB 



keretében mindenképpen igyekszünk egy megoldási javaslatot kialakítani arra, 

hogy az 50% feletti érvénytelen/hiányos pályázatok számát igyekezzünk 

visszaszorítani. 

 

UNICA Student Conference 

2017. október 4-7. között került megrendezésre az UNICA Student Conference 

(továbbiakban: Konferencia) Rómában, amelyen 10 hallgató képviselte az 

ELTE-t. 

A Konferencia keretében 10 olyan Hallgatói Önkormányzatok munkájához 

szorosan kapcsolódó téma került megvitatásra, amelyek a felsőoktatás 

minőségéhez, az európai mobilitás fellendítéséhez és az aktuális problémákhoz 

(pl.: menekültválság, környezettudatosság) kapcsolódik. 

Hallgatóink számos sikert arattak, hiszen a Konferencia végén kihirdetésre 

kerülő két győztes csapat tagjai között szerepelhetett: Pintér Emese, Drubina 

Boglárka és Verebélyi Ágnes is. Remény szerint a novemberben Egyetemünk által 

megrendezésre kerülő UNICA Közgyűlés is hasonló sikereket fog aratni.  

Egyebek 

2017. október 2-án az ELTE Tanárképző Központjában vettünk részt 

megbeszélésen Kanti Eszterrel az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók 

Erasmus+ szakmai gyakorlaton történő részvételének feltételei tisztázása 

végett. A Találkozón sikerült egy közös állápontra jutnunk, aminek 

köszönhetően egy javaslat elkészülte van folyamatban az Erasmus+ mobilitási 

programban résztvevő oktatói gárda számára. 

2017. október 5-6-án a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

növendékeinek volt lehetőségük résztvenni a HÖOK Külhoni Programjában 

Szabadkán, Vajdaságban. Emellett egy másik szakmai gyakorlati út 

megvalósítása is folyamatban van a Pedagógiai és Pszichológiai Kar hallgatói 

tekintetében. 

Dunka Sarolta Noémi 

Külügyi alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



Szociális alelnök beszámolója 

2017. szeptember 18. - október 25. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. október 5. Művészeti ösztöndíj bírálás Mayer Kata, Puju Robin 

2017. október 10. Művészeti ösztöndíj bírálás Mayer Kata, Puju Robin 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 25. EHSZÖB ülése EHSZÖB tagjai 

2017. október 2. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. október 09. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. október 12. SZÖB ülése SZÖB tagjai 

2017. október 18. EHSZÖB ülése EHSZÖB tagjai 

2017. október 18. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. október 19. HJB ülése HJB tagjai és meghívottak 

 

EHÖK Szociális és Ösztöndíjbizottság 

Október 12-én ülést tartottunk, ahol tárgyaltuk a rendszeres szociális 

támogatások korrekcióját és a fellebbezéseket. Döntést hoztunk a rendkívüli 

szociális támogatásokról. A bizottság tagjaival napi kapcsolatban állok. 

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság 

 Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság szeptember 25-én 

ülést tartott, ahol döntést hozott a rendszeres szociális támogatás ponthatáráról 

és pontpénzéről, ezek mellett döntést hozott az alaptámogatással, rendkívüli 

szociális támogatással, közéleti ösztöndíjjal kapcsolatban. 

 Szeptember 27. és 29. között levélszavazást tartottunk az Erasmus+ 

kiegészítő szociális támogatás leadási határidejének meghosszabbítására, amely 

eredményesen zárult.  



 Október 3-án levélszavazást írtam ki a párhuzamos képzés 

kompenzációja és sportösztöndíj pótpályázat operatív bizottságairól és 

pályázati kiírásokról, a levélszavazás eredményesen zárult.  

 Október 18-án az EHSZÖB ülést tartott, ahol döntött a rendkívüli szociális 

támogatásokról, közéleti ösztöndíjakról, az Erasmus+ kiegészítő szociális 

támogatásról és az új rendszeres művészeti ösztöndíjról. 

Korrekciók, fellebbezések 

 A rendszeres szociális támogatás kiértesítésekor felhívtam a hallgatók 

figyelmét, hogy ellenőrizzék a Neptunban, hogy az ösztöndíjfolyósításhoz 

minden adatuk megfelelően szerepel vagy sem, ha valami hiányzik pótolják. A 

korrekció lehetőségére is felhívtam a figyelmüket, amelyre október 10-ig volt 

lehetőségük a kari szociális alelnököknél.  

 A korrekciókat a szociális alelnökök továbbították nekem, amelyet 

ellenőrzök és összesítve továbbítom a Hallgatói Pénzügyek Osztályára.  

 Október 19-én részt vettem a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülésén, ahol 

a beérkezett fellebbezéseket tárgyaltuk. Ezúton is köszönöm a szociális 

alelnökök munkáját, amelyet a fellebbezések feldolgozásában, a körülmények 

tisztázásában tettek!  

Pályázatok, támogatások 

A különböző pályázatokkal kapcsolatos ügyintézést már említettem a 

beszámolómban, de egy új ösztöndíjról, a művészeti ösztöndíjról szeretnék 

részletesebben írni. 49 pályázat érkezett be, amelyeket forgórendszerben Mayer 

Katalinnal és Puju Robinnal bíráltunk, így biztosítva, hogy egy pályázati anyag 

kétszer áttekintésre kerüljön. A beérkezett pályázatok a következő kategóriákba 

voltak oszthatóak: írói, képzőművészeti, színházi és zenei tevékenységek, 

valamint fotózással kapcsolatos pályázatok érkeztek be. A pályázati kiírás 

részletesebb kidolgozását elengedhetetlennek látom a következő pályázási 

időszakig. A bírálás a pályázati kiírásban is feltüntetett szempontok alapján 

történt. A pályázó a pályázat főszövege mellé csatolhatott mellékletet is, 

amelyben kiegészítheti vagy részletezheti a portfólió főszövegében írtakat. A 

pályázat ezen részét nem pontoztuk, hiszen művészeti tevékenységek, 

termékek értékelésére nem rendelkezünk végzettséggel. A pályázat 

elengedhetetlen eleme legalább egy tanári és egy ELTE-n kívüli ajánlás volt. A 

pályázatot 16 ember nyerte el.  

 



Hallgatói jogosultságok 

Az októberben esedékes választásokhoz a megfelelő hallgatói 

jogosultságokat megkértem, azoknál a karoknál, ahol erre szükség volt. 

  

 

Eszterhai Marcell 

szociális alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolója 

2017. szeptember 19. – október 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 19. ELTE HÖK PÁK DB ülés 
Hajmási Bálint, Szitás 
Tünde; ELTE HÖK PÁK DB 

2017. október 2. 
Tanulmányi ügyek 

egyeztetése 
Németh Péter, Bakó Balázs, 

Prof. Dr. Gáspár Mihály 

2017. október 3. 
Rektorhelyettesi 

egyeztetés 
Dr. Németh István 

2017. október 5. 
Kollégiumi ügyekkel 

kapcsolatos egyeztetés 
Horváth Rudolf, Hajmási 

Bálint 

2017. október 17. 
Kiválósági ösztöndíj 

átadás 
 

2017. október 19. 
Október 23-i 

megemlékezés 
 

2017. október 19. Egyetemi Veni Sancte  

 

Rendszeres ülések 
  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 20. 
ELTE HÖK szombathelyi 

ügyekért felelős bizottsága 
ELTE HÖK szombathelyi 
ügyekért felelős bizottsága; 

2017. október 2. 
ELTE HÖK szombathelyi 

ügyekért felelős bizottsága 
ELTE HÖK szombathelyi 
ügyekért felelős bizottsága; 

2017. október 9. 
ELTE HÖK szombathelyi 

ügyekért felelős bizottsága 
ELTE HÖK szombathelyi 
ügyekért felelős bizottsága; 

2017. október 17. 
ELTE HÖK szombathelyi 

ügyekért felelős bizottsága 

ELTE HÖK szombathelyi 
ügyekért felelős bizottsága; 

Dr. Németh István, Bárcziné 
Lenkai Nóra 

 

2017. szeptemberében egyeztetés történt dr. Andó Mátyás tanár úrral és  

Horváth Rezső ELTE IK HÖK szombathelyi ügyekért felelős alelnök úrral a 

gépészmérnök képzés során felmerült problémákkal és hallgatói 

észrevételekkel.   



Szeptemberben a Gólyahetet követően leültünk a pásztorokkal 

kiértékelni, átbeszélni a tapasztalatokat és észrevételeket. 

Rektorhelyettes Úrral egyeztettünk a félév terveiről, programjairól 

kiemelve azon eseményeket, ahol a Hallgatói Önkormányzat segítségére is 

számítanak. 

Szeptember – október hónapokban folyamatos kapcsolatot tartottunk a 

kari ösztöndíjas képviselőkkel.  

 

 

Egervári György 

Szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Kommunikációs alelnök beszámolója 

2017. szeptember 18– október 21. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. október 4. Rekrutációs ülés Rekrutációs bizottság 

2017. október 3. Kommunikációs biz. ülés  

2017. október 2., 6., 9., 12. ELTE Feszt megbeszélés 
Báli Bernadett, Czinege 

András, Murai László, Berta 
András 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. október 2., 9. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Kezeltem a Hallgatói Önkormányzat kommunikációs csatornáit, 

gondoskodtam azok folyamatos frissítéséről. A Kabinet tagok részéről, ha 

megkeresés érkezett, igyekeztem az általuk kért információt minél előbb 

megosztani és kihelyezni a kommunikációs felületekre. Közvetítettem a 

hallgatók számára fontos híreket, információkat. Folyamatosan tartottam a 

kapcsolatot a kommunikációs bizottság tagjaival és feléjük is közvetítettem az 

érkező információkat és igyekeztem segíteni a munkájukat. 

A Rekrutációs bizottsági ülésen való részvételemmel, illetve több 

Kabinettaggal külön ötletelés és egyeztetés során aktívan részt veszek az idei 

ELTEFeszt megszervezésében. Illetve külön megbeszéléseken aktívan 

résztvettem a rendezvény szervezésében és annak kommunikációs 

munkájában. 

 

  

Traumberger Zsófia 

Kommunikációs alelnök 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 



 

ELTE Press főszerkesztő beszámolója 

2017. október 1. – október 25. 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. október 09; 16; 23.  Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. október 5. 
ELTE Online 

szerkesztőségi ülés 
ELTE Online Rovatvezetők, 

Újságírók 

 

ELTE Online 

Az ELTE Online eddigi 3 rovatvezetője tovább bővült 1 fővel ami azt 

jelenti, hogy a felületen jelenleg minden rovat működőképes. Ezenfelül a 

rovatvezetőkkel közös ülések kerültek megrendezésre, amelyek elsődleges célja 

volt az újonnan felvett újságírók informálása, betanítása, és az online felület 

használatára való felkészítés. 

Továbbá a szeptemberben felvett olvasó-szerkesztő mellé 2 további 

korrektor nyert felvételt, ez által kezdetét veszi jövő hónaptól, a cikkek 

folyamatos, és kivétel nélküli lektorálása, egy már kialakított rendszer alapján. 

Elkészült az ELTE feszt keretein belül, az ELTEvízió, idei első anyagja, 

amely a jövő hét folyamán kerül ki az ELTE Online felületére.  

Cikkeinket továbbra is igyekszünk az ELTE-n megrendezett eseményekre 

fókuszálni, és egyetemünkön folyamatosan szerveződő, és a már megszervezett 

rendezvényeken ott lenni, beharangozni azokat, és utólag is beszámolni róluk. 

Fotósaink minden kért, és meghirdetett eseményen folyamatos, precíz, és 

aktív munkát végeznek.  

  

Neszvecskó Anna 

ELTE Online főszerkesztő 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Tanárképzési referens beszámolója 

2017. szeptember 17. – október 18.. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 20.. 

MRK Pedagógusképzési 
Bizottság elnökeáltal küldött - 
a felvételi követelményekre 
vonatkozó - anyag tárgyában 

szervezett egyetemi szintű 
egyeztető megbeszélés 

Oktatási rektorhelyettes, 
oktatási dékányhelyettesek, 
Rapos Nóra, Badinszky Áron 

2017. október 2. 

Egyeztetés a OTAK-os 

hallgatók összefüggő egyéni 

tanítási gyakorlata alatti 

külügyi lehetőségekről 

Károly Krisztina, Balogh 

Andrea, Kolláth Enikő, Dunka 

Sarolta, Szontágh Anikó 

2017. október 4 
Megbeszélés a Tanáris 

Hallgató Fórum menetéről 

Zsinkó Hajnalka, Fábián 

Fanni 

2017. október 5. Tanáris Hallgatói Fórum 

Rapos Nóra, N. Kollár 

Katalin, Kolláth Enikő, 

tanárképzési bizottság tagjai 

2017. október 6. 
Oktatási és Képzési Tanács 

ülésére 

Cseszregi Tamás, oktatási 

dékánhelyettesek 

2017. október 9. 

2017. október 16. 

Személyes egyeztetés a TKK-

val 

Károly Krisztina, Homonnay 

Zoltán, Kolláth Enikő, Balogh 

Andrea 

Németh-Prátpál Mirtyll 

 

2017. október 17. 

Egyeztető megbeszélés: 

OTAK portfólió, záróvizsga, 

szakdolgozat 

Károly Krisztina, Homonnay 

Zoltán, Bíró-Bot Krisztina 

Török Gabriella, Dobos 

Szilvia, Gombásné Kis-

Benedek Emőke, Konczné 

Remler Tímea. 

Virág Réka 

Szemes Bendegúz 

Hegyi Zsófia 

Tóth Ilona 

Tóth Krisztina 

 

   



Rendszeres ülések 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. október 2.  Szenátus  

2017. szeptember 25. 

20117. október 2. 
Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. október 26. Tanárképzési Bizottság ülése 
ELTE HÖK tanárképzési 

bizottség 

 

Jelenleg az egyik kiemelten fontos projekt nem mást, mint az osztatlan 

tanárszakos hallgatók összefüggő egyéni gyakorlata során külföldi mobilitási 

programokban való részvétel biztosítása a képzési idő egy részében. Dunka 

Sarolta Noémi külügyi alelnökkel előkészítettük a megfelelő anyagokat, 

továbbítottuk a Tanárképző Központnak, majd az intézményi Erasmus+ 

koordinátorral együtt személyesen is bementünk a TKK-ra egyeztetni erről. 

Szerencsére nagyon pozitívan álltak a dolgokhoz, így apróbb módosítások után 

tovább gördíthetjük ezt a megvalósulás felé. 

 

Október 5-én került sor a Tanáris Hallgatói Fórumra, ahová körülbelül 40 

tanárszakos hallgató látogatott el. A fórum célja az volt, hogy az osztatlan 

tanárszakosok elmondhassák véleményüket a PPK-s tanterv, a pszichológiai és 

pedagógiai tárgyak kapcsán, illetve több hallgató kérésének eleget téve 

megkértem a Tanárképző Központot, hogy tartson tájékoztatást a szaktárgyi 

tanítási gyakorlat jelenlegi állásáról, illetve az ezzel kapcsolatos felmerülő 

kérdésekre válaszoljanak. A Fórumot meglehetősen sok előkészület előzte meg, 

csináltunk kérdőívet a 2017-es tantervben szereplő tárgyakról való visszajelzés 

végett, a bizottság tagjaival összeírtuk a felmerülő problémákat, amiket saját 

tapasztalat vagy hallgatótársaink beszámolóin keresztül szereztünk, illetve 

személyesen is konzultáltam N. Kollár Katalin és Rapos Nóra tanárnőkkel, 

emellett legalább 15 e-mailt váltottam velük a témában. 

 

 A rendezvényre Kolláth Enikő jött el a TKK-ból, és a szaktárgyi tanítási 

gyakorlat körül felmerülő kérdésekre meglehetősen sokat kellett ráfordítani a 

Fórum idejéből. Ez annak tudható be, hogy számos anomáliával járt együtt a 

hallgatók számára a tanítási gyakorlatok leszervezése. Ezen okból kifolyólag 

kérte a Tanárképző Központ, hogy menjek be hozzájuk egyeztetni a Fórumon 

elhangzott hallgatói panaszokról és problémákról. Október 17-ig még 10 



történelem tanárszakos hallgató nem lett beosztva gyakorlóiskolába vagy 

partner intézménybe, a Fórum napján ez a szám még nagyobb volt, illetve akkor 

még több angolos is hasonló cipőben járt. 

 

Sajnos jelenleg már nem lehet gyorsítani a folyamatokon, csak remélni 

tudjuk, hogy ez a 10 hallgató is minél előbb be lesz osztva valahová és 

megkezdheti a gyakorlatát. A jövőben mindent meg kell tenni a hasonló 

helyzetek elkerülése érdekében, ehhez fontos, hogy a gyakorlatok szervezését 

időben elkezdjék az érintettek és a humán erőforrás tekintetében 

rendeződhessen a helyzet. Továbbá fontos, hogy a problémákat minél előbb 

észleljük. 

 

Emellett részt vettem az Oktatási és Képzési Tanács ülésén szakterületi 

érintettség okán, ahol pedig az Informatikai Kar egy mesterképzési szakjának 

indításáról- és a Pedagógiai és Pszichológiai Kar egy továbbképzési szakjának 

létesítéséről és indításáról volt szó. 

 

 

Kanti Eszter 

Tanárképzési referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Sportügyi referens beszámolója 

2017. szeptember 18 - október 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 18. Sport megbeszélés  BEAC munkatársai 

2017. szeptember 20. 

Egyetemi Sport 
Nemzetközi Napja  

(Inkluzív sportnap, 5vös 
5km Egészség séta) 

Simon Gábor, Ilyash György, 
Babos János, Murai László 

2017. szeptember 27. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 
ELTE HÖK Küldöttgyűlési 
tagok, ELTE HÖK Kabinet 

2017. október 03. Sportképzés megbeszélés 
Sportösztöndíjas 

koordinátorok 

2017. október 05. ELTE FitNight 6 
Gömör Iván, Ilyash György, 

Dr. Pozsár-Szentmiklósy 
Zoltán, Murai László 

2017. október 13. ELTE Feszt BEAC stand BEAC munkatársai 

2017. október 13-15. HÖOK Közgyűlés 
ELTE HÖK Kabinet, HÖOK 
elnökség, HÖOK közgyűlés 

tagjai 

2017. október 18. Sportág megbeszélés Rozgonyi Áron 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. 09. 25; 10. 09. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. 10. 11. EHSB ülés Bizottsági tagok 

2017. 09. 27; 10. 11; 18. Elnökségi ülés 
ELTE HÖK elnökség, ELTE 

HÖK Kabinet 

 

Sportügyi referens 

A szeptember végét javarészt még az Egyetemi Sport Nemzetközi napja 

határozta meg. Folytak az egyeztetések, majd megrendezésre került a Budapesti 

Egyetemi Sportfesztivál. Én az ELTE sportrendezvényein vettem részt és 

segítettem a BEAC munkáját. Az Inkluzív sportnap nagyon jól sikerült, 



látványos volt a megnyitója, majd a BeActive program keretében a MEFS által 

szervezett Campus3próba lebonyolításában segédkeztem, illetve részt vettem 

egy kerekesszékes kosárlabda minibajnokságon. Utána átmentem az 5vös 5km-

re, megnéztem a rajtot, majd részt vettem az idén másodjára megszervezett 

Egészség sétán. Mivel az átlagosnál több negatív visszajelzés érkezett a 

rendezvényre, ezért felvettem a kapcsolatot a TTK-s sportreferenssel, aki 

tájékoztatott róla, hogy tisztában vannak a dologgal és azon vannak, hogy 

kiküszöböljék a jövőben ezeket a problémákat.  

 A Sportképzéssel kapcsolatban sokan arról panaszkodtak, hogy már 

unalmas azok számára, akik nem első alkalommal nyerték el az ösztöndíjat, de 

már maguk az előadók is unják, mert annyiszor tartották meg ugyanazt az 

előadást. Ezért úgy döntöttem, hogy idén változtatok a képzés programján, 

hogy mindenkinek legyen kedve eljönni. Külsös előadókat is felkértem a 

sportösztöndíjas koordinátorokkal, hogy meséljenek arról, hogyan lehet jól 

megvalósítani jól egy ötletet és sikeressé válni (BeOffline, Teqball, NoSignal). 

Illetve új előadókat kértem fel az ELTÉ-ről (pl. Csere Gáspár), hogy meséljenek 

arról, ők, honnan hova jutottak el, ezen kívül pedig még szó lesz a 

sportkommunikációról is. A képzés október 27-én kerül megvalósításra, 

reményeink szerint nagy létszámmal és lelkesedéssel. 

 Tartottam egy bizottsági ülést, ahova szerencsére nagy számmal el tudtak 

jönni a tagok. A bizottság egy része régi motoros már, a másik fele pedig friss 

emberekből áll, így meg van a kellő tapasztalat és a friss lelkesedés egyszerre a 

csapatban. Sikerült megbeszélni a karokon történő eseményeket, ami pozitív 

volt, hogy mindenhol történik valami, viszont úgy vettem észre, hogy sokszor 

egymásra csodálkoztak a referensek, hogy sok mindenben összefoghatnának, 

mert mindkét karon szeretnek a hallgatók bizonyos eseményeket. Ezért 

létrehoztam egy sportnaptárat a bizottság részére, ahova folyamatosan 

felvezetjük az aktuális eseményeket, így mindenki tud arról, hogy más karokon 

milyen projektek futnak. 

Megbeszéltük a projektnapunk programját, aminek a fő témái a 

Lágymányosi Sportnap és egy különleges újítás, egy esportbajnokság az 

egyetemen, amit közösen szeretnénk létrehozni. Mindenkinek nagyon tetszik a 

felvetés, de nagy szervezést igényel, ezért nem szeretném elsietni, így csak a 

tavaszi félévre tervezzük. Illetve jeleztem a bizottságnak, hogy az 

utánpótlásképzést is ki kell dolgoznunk ezen a napon, úgyhogy biztosan nem 

fogunk unatkozni. 



Létrehoztam a bizottságnak egy táblázatot arra, hogy milyen plakátoló 

felületek vannak a karokon, kollégiumokban, hogyha egyetemi szintű 

rendezvény van, ez alapján könnyeben tudjunk dolgozni, mind mi, mind a 

BEAC. Ezen kívül módosítási javaslatot tettem az ügyrendünkkel kapcsolatban. 

Egy új pontot szerettem volna beleilleszteni, amit előre egyeztettem a 

bizottsággal. Ez arra vonatkozik, hogy a bizottsági tagoknak fél évente 

beszámolási kötelezettségük van a sportügyi referens felé. Illetve, ha már 

módosítunk rajta, akkor átnéztem az egészet, és apróbb formai módosításokat 

terjesztettem elő. 

Folyamatos munkát igényelt hetekig, hogy a sportösztöndíjas 

szerződéseket rendbe tegyem. Most már szerencsére sikerült rendszereznem 

őket és az átláthatóság érdekében készítettem egy átadó-átvételi nyomtatványt, 

a szerződések átadásáról, hogy tudni lehessen utólag is ki-mikor-mit vett át 

kitől. A sportösztöndíjas koordinátorokkal folyamatosan tartom a kapcsolatot, 

egyeztetünk az aktuális dolgokról, jelenleg az edzéslátogatások időpontjait 

egyeztetjük. Kezelem az ösztöndíjakat is az edzésekkel, emellett folyamatosan 

tartom a kapcsolatot az érintettekkel. 

Sikeresen lezárult a szociális alapú ösztöndíjak kiosztása. Részemről 

nagyon nagy munkát igényelt, mert több, mint 300 pályázat érkezett be e-mail-

en keresztül. A sok nehézséget, problémát már egyeztetjük a BEAC-al és a 

Sportirodával, hogy a következő félévben ezeket kiküszöböljük. Alapvetően 

pozitívnak gondolom a pályázatot, de muszáj újításokat eszközölni benne. 

A BEAC-al folyamatosan kapcsolatban állok és egyeztetünk az 

aktualitásokról. Most egy nagyobb projekt az, hogy megoldjuk, hogy lehessen 

a BEAC-on boksz. Van egy lelkes ELTÉ-s hallgatói, aki ezt szorgalmazza. Én a 

saját részemről, amit tudok megteszek, ha a tárgyi és infrastrukturális háttér 

meg lesz hozzá, akkor már következő szemeszterre is tudunk sportösztöndíjat 

meghirdetni ebben a sportágban. 

  

Péterfi Dalma Flóra 

Sportügyi referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



Rendezvényekért felelős referens beszámoló 

2017. szeptember 18 - október 19. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 19. Mikulás-buli megbeszélés Balogh Olivér 

2017. szeptember 25.  ELTEfeszt megbeszélés Báli Bernadett, Czinege 

András, Traumberger Zsófia 

2017. szeptember 27. ELTE HÖK küldöttgyűlés  

2017. október 2,9,12 ELTEfeszt megbeszélés Báli Bernadett, Czinege 

András, Traumberger Zsófia 

2017. október 13 ELTEfeszt  

 

Szeptember 

A legutóbbi beszámolómhoz képest, az első fontos találkozót szeptember 19-én ejtettem 

meg Balogh Olivérrel, akivel lefixáltuk a december 7-re tervezett össz ELTE-s Mikulás bulival 

kapcsolatos tudnivalókat. A helyszín (Corvin-tető) és az időpont biztos, illetve DJ PlattenZ-t is 

felkértem, hogy zenéjével teremtse meg a minden kar kedvét kielégítő jó hangulatot (amit el is 

vállalt). 

 A szeptember végi, illetve október eleji hetek az ELTEfeszt szervezésével teltek. A 

rendezvény Báli Bernadett, Traumberger Zsófia, Czinege Andris elengedhetetlen 

közreműködésével október 13-án megrendezésre került. Délelőtt megtartottuk a szokásos 

tájékoztató nap jellegű előadásokat, külön kari előadókkal, ám délután – a rendezvény 

színesítése érdekében– közéleti kerekasztal beszélgetést tartottunk a Trollfoci és a Tibi atya 

adminjaival, a brand építésről. A beszélgetés után Bartók Bálint és Murai László egy kvízt 

vezényelt le, ahol az első  

helyezett VIP belépést nyert a soron következő Könyvtár Klubos bulira, illetve a kvíz után a 

még ott maradt lelkes érdeklődők frissen készült gulyás mellett pihenhették ki az egész napos 

fáradalmaikat. 

Az ELTEfeszt zárásáról, és a jó hangulat megteremtéséről pedig a Cloud 9+ gondoskodott.  

A rendezvényt sikeresnek gondolom, mivel a számok azt mutatják, hogy közel két és félezer 

ember vett részt az egész napos programokon.  

        Berta András   

        Rendezvényekért felelős referens 

        ELTE HÖK 

 



Esélyegyenlőségi referens beszámoló 

2017.szeptember 21..-október 17. 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. október 11. Esélyegyenlőségi ülés 
Karok esélyegyenlőségi 
referensei 

2017. október 9. EHÖK Kabinetülés  ELTE HÖK Kabinet 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

Hétfőnként, 18:00 Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Esélyegyenlőségi referens beszámoló 

2017. október 11-én megtartottam a második esélyegyenlőségi ülésünket a 

karok referenseivel. Megbeszéltük az első előadás részletes programtervét, ami 

az LMBTQ témáról fog szólni és 2017. október 18-án lesz a Lágymányosi 

Campuson. Első előadó Milanovich Dominika lesz, aki ismerteti az LMBTQ 

fogalmakat és egy interaktív körbeszélgetést tart a felmerülő kérdésekről, irányt 

adva afelé, hogy az ELTE hogyan lehetne LMBTQ barát egyetem. Második 

előadó Németh Ádám szakpszichológus, aki felvázolja, hogy mi a különbség a 

heteró és a meleg párkapcsolatok között. Megtudhatjuk majd, hogy hogyan 

alakul ki szexuális irányultságunk egy kortárs modell bemutatása kapcsán. 

Véglegesítettük, hogy az őszi és téli adománygyűjtésen a hajléktalanoknak 

fogunk gyűjteni tartós élelmiszereket kari szinten és karácsonykor pedig részt 

veszünk a cipős doboz akcióban. 

Farkas Fanni 

Esélyegyenlőségi referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

  



ELTE HÖK Informatikai Referens beszámolója 

2017. szeptember 14. - október 18. 

 

ELTE HÖK Informatikai referens 

Miután sikeresen megtörtént az EHÖK informatikai eszközök migrációja az új 

iroda hálózatába, több probléma is adódott. Az IIG-vel közösen kezdtük meg 

az internet kimaradásoknak feltárását. Néhány hálózati eszköz IP cím 

duplikációt okozott a hálózatban történő kimaradásokat, valamint a hálózati 

nyomtatás hibáit. A duplikáció megszüntetése után ezek a hibák megszűntek.  

Ezt követően Csonka Diána TTK DÖK elnök Szeptember 21-én 12:20-kor 

megkeresett, hogy segítsek nekik a közelgő választásokban. 

Ezt követően Szeptember 23-án 16:00kor sikerült összehoznom vele egy 

találkozót, ahol átbeszéltük hogyan is működik a Unipol rendszere. Ezen a 

találkozón szerzett tapasztalatokkal elkészült egy frissített segédlet a kiíráshoz. 

Még szeptember 22-én Pénteken 16:56-kor megkeresett Boros Vivien BGGyK 

HÖK Szociális alelnök, hogy neptun kliens problémákkal küzdenek az 

irodájukban. Ezt követő hétfőn miután frissítettem a kliensprogramot továbbra 

is fent állt a hiba. Felvettem az IIG-vel a kapcsolatot és megadtam a hölgynek 

az elérhetőségét annak a személynek aki tud segíteni. Szeptember 26-án 

értesített az IIG arról, hogy megkaptam a manta jogosultságom. Szeptember 27-

én 16:03kor az EHÖK iroda tárgyalójában összejövetelt tartottam az eljövendő 

választások informatikai hátterének való előkészítéséről. Ezen a gyűlésen 

megosztásra került a korábban már említett segédlet.  Ugyan ezen a napon 

18:24kor Csizmadia Anna megkeresett BTK jogosultságokkal kapcsolatban, de 

sajnos nem tudtam neki segíteni mivel a BTK-s jogosultságokat, de 

tájékoztattam róla, hogy Zámoriá ront keresse ezen kérésével kapcsolatban. 

Szeptember 29-én 18:55kor megkerestem a választásokban érdekelt 

személyeket, hogy adják le az adataikat, hogy időben megigényeljük nekik a 

jogosultságok. Október 3.-án 15:18kor Szolcsányi Péter ÁJK  politológus 

ügyekért felelős alelnök keresett meg jogosultság igénnyel és meg is kapta. 

Október 4-én 15:06kor és Október 5-én 15:08kor Egervári György szombathelyi 

ügyekért felelős alelnök keresett meg jogosultságigényekkel amelyeket sikerült 

orvosolnunk. Október 4-én 18:16kor Menyhárt Barbara BGGyK Elnök keresett 

meg jogosultság igényekkel és kiosztásra is kerültek. Ugyan ezen a napon még 

Baranyai Melinda PPK HÖK elnök keresetett meg nyomtató problémával, amit 



sajnos szezonális betegség miatt nem sikerült orvosolni. Ezt követő napokban a 

betegség miatt főképpen csak a Kabineti tagok problémáit volt lehetőségem 

orvosolni távolról valamint licenszelési kérdésekkel foglalkoztam. Október 11-

én 13:40kor megkeresett Borbély Lívia TÓK irodavezető keresett meg a az 

irodájuk informatikai eszközeivel kapcsolatba. Egyeztettem Líviával és a hónap 

végére beszéltünk meg egy áttekintést. 

Sajnos október 14-én baleset érte mindkét kezemet. Mind két kezem izomzata 

és a benne lévő idegek is sérültek, ezért jelenleg némi többlet időbe telik az 

igények teljesítéte. Előre is elnézést a késésekért. 

Vitovszki Marcell 

Informatikai Referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 

Elnöki referens beszámolója 

2017. szeptember 19. – október 19. 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2017. szeptember 18., 

szeptember 25., október 
09. 

Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2017. szeptember 22., 
október 4., október 11., 

október 18. 
ELTE HÖK elnökségi ülés 

az ELTE HÖK elnökségének 
tagjai 

2017. szeptember 27. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 
az ELTE HÖK 

Küldöttgyűlésének tagjai 

 

Az elnökségi és kabinetüléseken, illetve a Küldöttgyűlésen 

jegyzőkönyvvezetőként részt vettem. A jegyzőkönyveket kiküldtem, 

publikálásra továbbítottam. Képességeimhez mérten segítettem az ELTE Feszt 

nevű rendezvényen. 

Kovács Viktória 

Elnöki referens 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 


