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Személyek

Esemény
Egyeztetés az ELTE Szolgáltató Kft-

Augusztus 3.

Augusztus 4–5.
Augusztus 8.

Augusztus 9.
Augusztus 10.

vel

Czinege András, Murai László,

TTK Mentortábor

TTK HÖK, TTK Mentorok
Czinege András, Máthé izabella

GTI GT egyeztetés

Czinege András, Jancsó

Zánka helyszínbejárás

Dorottya, Menyhárt Barbara
EHÖK Kabinet

Látogatás Micihez
Egyeztetés Joó Gáborral, az ELTE

Augusztus 13.
Augusztus 14.

kommunikációs igazgatójával

Augusztus 19.

vel

Augusztus 21.

Gólyatábor

megbeszélés

Tóth Tibor József
Badinszky Áron, Kovács Péter

PTE BTK Gólyatábor
Zánka

Joó Gábor, Báli Bernadett
Ormos Mihály

GTI egyeztetés
Egyeztetés az ELTE Szolgáltató Kft-

Augusztus 15.

Tóth Tibor József

szervezői

BTK, GTI, BGGyK GT
szervezői

Augusztus 22.

ÁJK Szabadegyetem

EHÖK Kabinet

Augusztus 23.

Kancellári egyeztetés

Scheuer Gyula

Augusztus 24.

Programozó GT

EHÖK Kabinet

Augusztus 25.

TéTéKás GT

EHÖK Kabinet

Augusztus 29.

PPK GT

EHÖK Kabinet

Augusztus 30.

GTI egyeztetés

Ormos Mihály

Szeptember 3–8.

Zánkai Gólyafesztivál

Szervezők, Gólyák, Vendégek

Szeptember 7.

ELTE évnyitó

Egyetemi vezetés

Szeptember 10.

GTI évnyitó

GTI oktatók és hallgatók

Szeptember 10.

ESZK megbeszélés

ESZK

Szeptember 10.

Egyetemvezetői értekezlet

Egyetemvezetők

Szeptember 11.

HÖOK Választmányi ülés

HÖOK Választmány

Szeptember 12.

Elnökségi ülés

Elnökség
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Egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével, a
Szeptember 12.

BME EHK elnökével
Felsőoktatási

Szeptember 14.

és

Érdekképviseleti

Konferencia

R. Nagy Tibor Endre
Badinszky Áron, EHÖK
elnökök

Szeptember 17.

ESZK megbeszélés

ESZK

Szeptember 17.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

Egyeztetés
Szeptember 18.

az

ELTE

Alumni

Központtal
Egyeztetés

az

ELTE

Shop

Pataky Csilla
Tóth Tibor József, Dömötör

Szeptember 18.

üzletvezetőjével

Szeptember 19.

Elnökségi ülés

Elnökség

Szeptember 20.

5vös 5km

A sport szerelmesei

Egyeztetés
Szeptember 21.

a

Tamás Albert

GTI-s

hallgatók

ösztöndíjairól

Fanni, Eszterhai Marcell, Csőke
Rita

Egyeztetés a GTI HÖK szervezeti
Szeptember 21.

Cseszregi Tamás, Martina

felépítéséről

Máthé Izabella, Varga Ádám
PTE BTK, DE BTK, ELTE
BTK, PPKE BTK, SZTE BTK,

Bölcsész Hallgatók Szövetsége ülés

ME BTK

Szeptember 21–22.
Szeptember 24.

ESZK megbeszélés

ESZK

Szeptember 24.

Egyetemvezetői értekezlet

Egyetemvezetők

Szeptember 24.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

Egyeztetés
Szeptember 25.

Rikker

Emíliával,

ELTE Jogi Igazgatójával

az

Rikker Emília
Cseszregi Tamás, Garbai Ádám,

GTI ösztöndíjak egyeztetés

Csőke Rita, Szoboszlai László,
Máthé Izabella, Hulik Bernadett,
Eszterhai Marcell, Martina Fanni

Szeptember 26.
Szeptember 26.

OHÜB

bizottsági tagok

Szeptember 26.

yoUDay

Badinszky Áron, Murai László

Szeptember 27.

Egyeztetés a KGH-val
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Punkné Szalai Borbála, Czinege
András, Kutas Viktória

Egyeztetés
Szeptember 27.

a

GTI

HÖK

alapszabályáról

Varga Ádám, Máthé Izabella
Antalné Szabó Ágnes,

Egyeztetés a Tanárképző Központtal

elnökök

Szeptember 28.
Egyeztetés
Október 1.

tanárképzési referensek, HÖK

Pozsár-Szentmiklósy

Zoltánnal

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

Október 1.

ESZK vezetői értekezlet

ESZK

Október 1.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

Egyeztetés
Október 2.

Október 2.

Október 2.
Október 2.

Október 3.

Október 3.

GTI

HÖK

alapszabályáról
Egyeztetés az ösztöndíjakról
GTI

Október 2.

a

tanulmányi

ösztöndíjak

egyeztetés

Varga Ádám, Máthé Izabella
Borhy László, PozsárSzentmiklósy Zoltán
Hulik Bernadett, Szoboszlai
László

Iskolaszövetkezet egyeztetés
Kihelyezett kabinetülés
Energetikai fejlesztések megbeszélés

Egyeztetés a KGH-val

Nagy Gergő, Csordás Péter,
Czinege András
EHÖK Kabinet
Scheuer Gyula, Árkossy Máté,
Nagyné Vass Éva, Horváth János
Punkné Szalai Borbála, Czinege
András, Kutas Viktória

Október 3.

Elnökségi ülés

Elnökség

Október 4.

Kancellári egyeztetés

Scheuer Gyula

Október 5–7.

HÖOK elnökválasztó közgyűlés

ELTE HÖK

Egyeztetés az ELTE Szolgáltató KftOktóber 8.

vel

Tóth Tibor József

Október 8.

ESZK vezetői értekezlet

ESZK

Október 8.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

Október 8.

GTI IT, Máthé Izabella,

GTI Intézeti Tanács

Czinege András

Október 8.

Szenátus

Szenátusi tagok

Október 8.

Egyetemvezetői Értekezlet

Egyetemvezetők
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Október 9.
Október 10.

Október 10.
Október 10.

Október 11.

Nagy Gergő, Csordás Péter,

Iskolaszövetkezet egyeztetés

Czinege András
Gáldi Gábor

Edzőképzés egyeztetés

Tóth Tibor József, Garab Emil,

Gólyabál helyszínbejárás

GB szervezők
Elnökség

Elnökségi ülés

Elnökség, ELTE Szolgáltató

Gólyabál megbeszélés

Kft.

Október 12.

ELTEFeszt

Gimisek

Október 15.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

Október 16.

Egyeztetés az ELTE Sport Kft-vel

Gömör Iván

Október 17.

Kancellári látogatás

Scheuer Gyula, Elnökség

Egyeztetés
Október 19.

a

Gazdasági

Főigazgatósággal

Rozgonyi Miklós, Gácser József,
Lukács Cintia

Október 24.

OHÜB

OHÜB tagok

Október 24.

Elnökségi ülés

Elnökség

Egyeztetés az ELTE Szolgáltató KftOktóber 29.

vel

Tóth Tibor József

Október 29.

Egyetemvezetői Értekezlet

Egyetemvezetők

Október 29.

ESZK vezetői értekezlet

ESZK

Október 30.

FITHÖK ökölvívás

Rozgonyi Áron

November 5.

ESZK vezetői értekezlet

ESZK

November 5.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

November 6.

Iskolaszövetkezet egyeztetés

Nagy Gergő, Czinege András

November 7.

BEAC ünnepi közgyűlés

BEAC

November 8.

PPK Gólyabál

PPK

Egyeztetés
November 9.

dr.

Darázs

rektorhelyettes úrral

Lénárd

Darázs Lénárd

November 12.

ESZK vezetői értekezlet

ESZK

November 12.

Egyetemvezetői Értekezlet

Egyetemvezetők

November 12.

Szenátusi ülés

Szenátusi tagok

November 12.

Egyetemvezetők, dékánok, GH

Költségvetési tanács

vezetők
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Iskolaszövetkezeti
November 13.

költések

egyeztetés

Geréb Tünde

Egyeztetés dr. Borhy László rektor
November 13.
November 14.

úrral

Borhy László
EHÖK KGY tagok

EHÖK KGY
Egyeztetés Horváth Luca TTK HÖK

November 15.

Czinege András, Babos János,

elnökkel

Horváth Luca

November 15.

PPK 15

Kreszadló Dóra

November 15–18.

HÖOK Vezetőképző

HÖOK

November 17.

HÖOK Választmányi ülés

Választmányi tagok

November 19.

ESZK Vezetői értekezlet

ESZK

November 20.

GTI HÖK képzés

Máthé Izabella, GTI hallgatók

November 21.

Elnökségi ülés

Elnökség

November 22.

BTK Hallgatói fórum

BTK hallgatók

November 22.

BTK-GTI-Bárczi Gólyabál

Bálozók

November 26.

ESZK vezetői értekezlet

ESZK

November 26.

Egyetemvezetői értekezlet

Egyetemvezetők

Egyeztetés dr. Pozsár-Szentmiklósy

Vitovszki Marcell, dr. Pozsár-

November 26.
November 26.

Zoltánnal

Szentmiklósy Zoltán
EHÖK Kabinet

Kabinetülés
Egyeztetés Simon Gáborral a BEAC

November 27.

November 27.

November 27.

ügyvezetőjével
Egyeztetés a művészeti ösztöndíjról

Simon Gábor
Szecsődi Tímea, Eszterhai
Marcell
Máthé Izabella, Hulik

GTI HÖK képzés

Bernadett, GTI hallgatók

November 28.

Szakmai szövetségek egyeztetés

Jancsó András

November 29.

Üzemeltetés egyeztetés

Badinszky Áron

Nov. 30 – Dec 2.

BTK HÖK Vezetőképző

Horváth Luca, Czinege András

December 3.

ESZK Vezetői értekezlet

ESZK

December 3.

Költségvetési tanács

Költségvetési tanács tagjai

December 5.

GTI Intézeti Tanács

Máthé Izabella, Czinege András

December 5.

Egyeztetés Borhy László rektor úrral
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Borhy László, Murai László,
Jancsó Dorottya, Sonkoly Gábor

December 7.

December 9.

Debreceni Egyetem Gólyabál

Látogatás a BME EHK-nál

Murai László, Vámosi Péter,
debreceni gólyák
Murai László, R. Nagy Tibor
Endre

December 10.

ESZK Vezetői értekezlet

ESZK

December 10.

Költségvetési egyeztetés

Gácser József, Czinege András

December 10.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

December 11.

GTI Képzés

Czinege András, Máthé Izabella

December 13.

HÖOK Választmányi Ülés

Menyhárt Barbara

December 13.

HÖOK Évzáró

HÖOK

December 17.

Egyetemvezetői Értekezlet

Egyetemvezetők

December 17.

Szenátus

Szenátusi tagok

December 17.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

December 17.

ELTE HÖK Karácsony

ELTE HÖK

December 19.

ELTE HÖK Elnökségi ülés

HÖK Elnökök

December 20.

ELTE HÖK Küldöttgyűlés

Küldöttgyűlés tagjai

Január 2.

GTI HÖK választások egyeztetés

Máthé Izabella

Január 3.

Rekrutációs Bizottság ülése

Bizottsági tagok

Január 4.

Január 7.

Budapesti Régió egyeztetés

Budapesti Régió egyeztetés

Balogh Barbara, SZIE EHÖK
Elnök
Szabados Levente, BCE EHÖK
Elnök
Kósa László, SE HÖK Elnök,

Budapesti Régió egyeztetés

alelnök

Január 7.
Január 7.

Január 8.
Január 8.

Január 9.

Hegedüs Tamás, SE HÖK
EHÖK Kabinet

Kabinetülés
Budapesti Régió egyeztetés

R. Nagy Tibor Endre, BME
EHK Elnök
Borhy László

Rektori egyeztetés
Budapesti Régió egyeztetés

Cziczás Péter, NKE EHÖK
Elnök

Január 9.

Kollégiumi egyeztetés

Vitovszki Marcell

Január 9.

ELTE HÖK Elnökségi ülés

HÖK Elnökök
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Január 10.

Budapesti Régió tisztújító KGY

Budapesti HÖK elnökök

Január 10.

Educatio állófogadás

Educatio szervezői

Január 11.

Horváth Luca, Kerezsi Dorottya,

LEN egyeztetés

Bárdosi Bence

Január 14.

Egyetemvezetői értekezlet

Egyetemvezetők

Január 14.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

GTI megbeszélés

Ormos Mihály

Január 15.

Felsőoktatás aktualitásai

Murai László

Január 16.

Elnökségi ülés

HÖK Elnökök

Január 18 – 19.

Bölcsész Hallgatók Szövetsége ülés

Bölcsész HÖK vezetők

Január 21.

TáTK Expert Képzés

TáTK HÖK

Január 22.

Rektori egyeztetés

Borhy László

Január 15.

Január 23.

Simon Gábor, Murai László,

KEK megbeszélés

Eszterhai Marcell

Január 23.

Elnökségi ülés

HÖK Elnökök

Január 24.

Kancellári egyeztetés

Scheuer Gyula, Murai László

Január 28.

Egyetemvezetői értekezlet

Egyetemvezetők

Január 28.

Semmelweis HÖK tisztújító KGY

SE HÖK

Január 31.

Felsőoktatás aktualitásai

Murai László

Február 4.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

Február 6.

ELTE arculat interjú

ELTE komm.

Február 6.

Egyeztetés az Oktatási Igazgatósággal

Cseszregi Tamás, Garbai Ádám

Február 6.

ELTE HÖK Elnökségi ülés

HÖK Elnökök, Babos János,
Orosz Bernadett

Február 7.

Kommunikációs egyeztetés

Joó Gábor

Február 8.

Lakhatási támogatás egyeztetés

Babos János

Február 11.

Jeges Est 2019. egyeztetés

Badinszky Áron, Tóth Tibor
József, Figler Kálmán, Kuti Ferenc

Február 11.

Egyetemvezetői értekezlet

Egyetemvezetők

Február 11.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Február 12.

HÖOK Ünnepi Közgyűlés egyeztetés
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Murai László, R. Nagy Tibor
Endre

KolHÖK
Február 12.

egyeztetés
Szoctám

Február 13.

Február 13.

Alapszabály-módosítás
kérdőív

egyeztetés

a

Minőségügyi Irodával

KolHÖK Választmány
Mayer Katalin, Báldi Péter
HÖK Elnökök, Mayer Katalin,

Elnökségi ülés

Eszterhai Marcell, Blankó Miklós
Scheuer Gyula, Horváth Luca,

Terepgyakorlatok egyeztetés

Rozgonyi Miklós. Rikker Emília,
C seszregi Tamás

Február 14.
Február 14.

Jeges Est 2019.

ELTE

Február 15.

HÖOK Választmányi ülés

Választmányi tagok

Stipendium
Február 15.

Hungaricum

Mentorhálózat évzáró gála

Menyhárt Barbara

Személyi ügyek
A régi-új EHÖK Kabinet mandátumba lépése óta sok olyan új és betöltetlen feladat jelentkezett, amire
hamar megoldást kellett találnunk, így több ízben kértem fel bizonyos munkakörökre megbízott
hallgatókat. Kolozs Anikó, aki eddig a kancellária részéről a Hallgatói Kulturális és Szakmai pályázatok
ügyintézője volt, szeptembertől szülési szabadságát tölti, így a megbeszéltek alapján ez a feladat a
következő évekre átkerül az EHÖK-höz, erre a feladatra Lukács Cintiát kértem fel, aki így Kutas Viktória
irodavezető és Murai Bence irodai asszisztens mellett a pályázati adminisztrációért felel az így 3 főre
duzzadt EHÖK titkárságon.
A tisztújító küldöttgyűlés időpontjára még nem körvonalazódott a tanárképzési referens személye, ezért
a nyári és szeptemberi időszakban kiemelt figyelmet fordítottunk a tisztség mihamarabbi betöltésére. A
feladatra végül Horváth Szandrát kértem fel, egyelőre, mint megbízott tanárképzési referens, aki eddig a
KolHÖK elnökségi tagja volt. Személyéről az októberi küldöttgyűlés fog szavazni.
Új feladatként jelent meg szeptembertől a GTI-s hallgatók érdekképviselete, amit egészen eddig az
EHÖK Kabinet hősiesen végzett és végezni fog a félévben, ám úgy éreztük, hogy muszáj a munkára egy
dedikált ember, így a feladatra Máthé Izabellát kértem fel, aki korábban a BME GTK HK elnöke volt, az
idei évtől az ELTE GTI-n végzi a mesterszakját. Izabella rengeteget segített nekünk a nyár folyamán a
gólyatábori előkészületekben, és a GTI-re való felkészülésben.
Október 5–7. között tartotta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája elnökválasztó
közgyűlését a pécsi Kodály Központban. A közgyűlésen Murai Lászlót, az ELTE hallgatóját választották
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meg a HÖOK elnökének, megbízatása 2019. január 1-én kezdődik, és 2 évre szól. Murai László az ELTE
BTK HÖK elnöki tisztségét, majd az ELTE EHÖK elnöki tisztségét töltötte be 2018. július 31-ig.
A Közgyűlés a HÖOK elnökhelyettesének Kovács Pétert (PTE) választotta meg. Az elnökség további
tagjainak választotta a közgyűlés Jancsó Andrást (PPKE), Hassmann Bálint (SZIE), Kiss Viktort (BGE),
Kosztrihán Dávidot (NKE), Kovács Eszter Csillát (DE), Kósa Lászlót (SE), Németh Gergőt (SZE), Pekár
Zoltánt (BME).
November 19-én lemondott tisztségéről Berta András, az EHÖK rendezvényekért felelős referense. Az
elnökséggel egyetértésben a tisztségre a pályázatot az EHÖK ebben az időszakban nem írja ki, annak
átgondolását kezdeményeztük, hogy a továbbiakban egy új koncepcióban működhessen a
rendezvényszervezés az EHÖK-ben.
Január 10-én ülésezett a HÖOK Budapesti Régió Szövetségének Közgyűlése, ahol az intézmények
Horváth Mihályt, az ELTE HÖK elnökét választották a BRSZ elnökének, a két alelnök pedig Hegedüs
Tamás (SE HÖK Elnök) és R. Nagy Tibor Endre (BME EHK Elnök). Az ELTE részéről továbbá
Menyhárt Barbarát választották meg választmányi póttagnak
Czinege András jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltságai miatt március elejével lemond gazdasági alelnöki
tisztségéről. Helyét az elnökség egyetértésével megbízással Horváth Luca veszi át a tisztújító
küldöttgyűlésig
Bartók Bálint jelezte, hogy február végével megszűnik a jogviszonya, mesterképzésén abszolvál. A
tudományos alelnöki pozíciót kiírtuk, egy pályázat érkezett Nagy Lizától, a TáTK HÖK korábbi ügyvivő
elnökétől. Lizáról a küldöttgyűlés a február 20-i ülésén szavaz.
Martina Fanni január 1-től lemondott tisztségéről, 2019-től a HÖOK-ban dolgozik elnöki
asszisztensként. Fanni helyét az elnökség egyetértésével Mayer Katalin vette át a BTK HÖK szociális
bizottságának korábbi elnöke. A tisztségre pályázatot kiírtunk, egy pályázat érkezett Mayer Katalintól,
akiről a küldöttgyűlés 20-i ülésén szavaz.
Porkoláb Eszter a félévet Erasmus+ ösztöndíjjal külföldön tölti, feladatait ideiglenesen Mayer Katalin
mb. szociális alelnök veszi át.
Február 15-én ülésezett a HÖOK Választmánya, ahol a Magyar Rektori Konferencia szakbizottságaiba
delegált. Az ELTE részéről az Informatikai Tudományok Bizottságába Kindelmann Balázst, a
Gazdaságtudományok Bizottságába Horváth Mihályt delegálta a választmány.

EFOTT
Lezajlott a 2018-as EFOTT Fesztivál, amely ebben az évben az ELTE nevét viselte magán
házigazdaként. Rengeteg programmal készült egyetemünk, amelyek közül kiemelendő a művELTEtő, ahol
a megszomjazott fesztiválozókat vendégelhettük meg az ELTE-s vendégszeretettel és csodálatos KötVál
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koktélokkal. A Civil Téren egy hatalmas sátornyi egyetemi szervezet mutathatta be magát a fesztivál ideje
alatt, valamint a Civil Színpadot is sikerült megtöltenünk színesebbnél színesebb programokkal. ELTE-s
szervezésű volt az idei EFOTT Challenge, ahol a vállalkozó szellemű fesztiválozók mérethették meg
magukat, valamint rengeteg sportprogramot szerveztünk a BEAC-cal közösen.
Az ELTE házigazdaságot mind Maszlavér Gábor fesztiváligazgató, Borhy Lászó rektor úr és Scheuer
Gyula kancellár úr sikerként könyvelte el, hiszen rekordott döntött az EFOTT, 115 117 fesztiválozó
látogatott ki július 10 és 16 között Velencére. Külön köszönet illeti Murai László leköszönő EHÖK
elnököt, Boronkay Takáts Réka leköszönő elnökhelyettest és Báli Bernadettet az ELTE ESZK-tól a munka
koordinálásáért, az elnökség tagjainak a divíziók vezetéséért és mindenkinek a Hallgatói Önkormányzatból,
akik részt vettek az eseményen, és azon dolgoztak, hogy minél sikeresebb lehessen az idei EFOTT
Fesztivál.

GTI
Úgy tűnik, hogy egyetemünkön minden évre jut integrációs feladat, amellyel az egyetemi vezetés mellett
a Hallgatói Önkormányzatnak is meg kell küzdenie. Szeptemberben több mint 650 fő, januárban a
keresztféléves Msc-s felvételivel pedig majdnem 200 fő kezdte meg tanulmányait a Gazdálkodástudományi
Intézetben, akik az ELTE-n is új szakokon tanulnak, így az ő érdekképviseletük egyelőre nem megoldott.
A feladat jelenleg az EHÖK Kabinetét terheli, ám nem voltunk felkészületlenek. A legégetőbb kérdés a
nyár folyamán a gólyatábor szervezése volt, a lebonyolítás feladatával Czinege Andrást bíztam meg,
valamint Máthé Izabellát a programok szervezésével. További szervezőként kértünk fel 10 ELTE-s
hallgatót a BTK, TTK és BGGyK képviselői közül, valamint 10 korábbi BME-s hallgatót, akik az ELTEn folytatják ebben az évben tanulmányaikat.
A GTI gólyatábora ebben az évben egy nagyobb gólyatáboregyüttes részeként zajlott – mondhatni
fesztiválként. A BTK, GTI és BGGyK közös táborába ebben az évben összesen 1200-an látogattak el
gólyák, szervezők és vendégek. Kisebb zökkenőkkel ugyan, de a hallgatói visszajelzések alapján jól
vizsgázott az első ELTE GTI gólyatábor.
A félév során több alkalommal egyeztettünk Máthé Izabellával, Varga Ádámmal és dr. PozsárSzentmiklósy Zoltánnal a GTI hallgatói képviseletének kidolgozásáról. Az elnökség jóváhagyásával
megkezdtük a GTI részönkormányzati szintű kialakítást. Az alapszabály elkészült, azt az ELTE HÖK
Küldöttgyűlése és az Egyetem Szenátusa is egyhangúlag támogatta.
A GTI-s választásokat eredetileg az őszi félévre terveztük, hogy a megválasztott képviselők és
tisztségviselők már január hónapban el tudják kezdeni a munkát, ám az elhúzódó alapszabály-írás, a
szenátus ülésrendjének kötöttsége és a választások lebonyolításának hosszassága olyan őszi lebonyolítást
tett volna csak lehetővé, ami nagyon beletolta volna a választásokat a vizsgaidőszakba, ezért a GTI HÖK
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megalakulása eltolódott a tavaszi félévre. A választásokat Varga Ádám EHÖK EB elnökkel kiírtuk, a
jelöltállítási időszak február 18-án fejeződik be, reményeink szerint márciusra megalakulhat a GTI HÖK.
Az integráció egyik első lépése volt a leendő és a megválasztott képviselők felkészítése az érdekképviseleti
munkára. Az őszi félév végén egy utánpótlásképzés jellegű foglalkozást hirdettünk az érdeklődőknek. Az
első alkalom november 20-án volt, ahol az érdekképviselet alapjairól és az ELTE Hallgatói
Önkormányzatának működéséről hallottak, majd utána a szorgalmi időszak fennmaradó idejében további
3 alkalommal volt szó az ösztöndíjakról, pályázatokról, tanulmányi és szociális ügyekről,
rendezvényszervezésről és pénzügyekről. Ez egy áttekintést nyújtott első körben, amit aztán a választásokat
követően a tavaszi félévben a már megválasztott tisztségviselőkkel folytatnánk.
A félévben többször ülésezett a GTI Intézeti Tanácsa, ahol sok hallgatókat érintő bizottságot és
hallgatókat érintő szabályzati kérdéseket tárgyaltunk meg. Elfogadásra kerültek a GTI-s hallgatók
tanulmányi ösztöndíjára vonatkozó szabályok, amit Szoboszlai László hivatalvezető segítségével Hulik
Bernadettel közösen írtunk, megszavaztuk a GTI felvételi szabályzatát, és a Kari Ösztöndíj Bizottságot.
A bizottságokba rendszerint Máthé Izabellát delegáltam azokkal az EHÖK tisztségviselőivel kiegészülve.
A Kari Ösztöndíj Bizottság elnöke dr. Margitay Tihamér tanszékvezető lett, közalkalmazotti tagja
Szoboszlai László hivatalvezető, a két hallgatói tag jelenleg Máthé Izabella és Eszterhai Marcell.

Átsorolás
A nyári átsorolási időszakban rengeteg államilag támogatott finanszírozású hallgató került átsorolásra
önköltséges képzésre. A korábban kétértelmű jogszabály helyére egy módosítással pontot tettek az
átsorolásának kérdésére. Az idei évtől már együttesen vonatkozik a hallgatókra a tanulmányi átlag (amely
évenként fog növekedni) és a minimum elvégzendő kreditek mennyisége is. Habár az intézmények és a
HÖOK részéről is rengeteg jelzés érkezett, hogy ezek a követelmények brutális átsorolt hallgatói
létszámhoz fognak vezetni, az idei évben, és érkezett is kérés nyáron az átsorolás moratóriumára, ám a
kormány elutasította azt.
Egyetemünkön is rendkívül lesújtó a helyzet, az Oktatási Igazgatóság adatai szerint az összes karon a
hallgatók legalább 20%-át sorolták át, kiugró adatok szerepelnek az IK-nál, ahol a hallgatók több mint
30%-át sorolták át önköltséges képzésre. Az átsorolás szabályai felmenő rendszerben értelmezendők, így
az új szabályok csak a 2016/17-ben felvettekre vonatkozik. Súlyosabb lesz a helyzet a továbbiakban, ha a
hallgatói létszám nagy része már ezekkel az átsorolási feltételekkel kapja meg az államilag támogatott helyét,
hiszen akkor a hallgatók nagyobb részét kell majd az intézménynek átsorolnia. Az átsorolt hallgatók után
az intézmény létfontosságú támogatástól esik el, sok hallgató pedig nem fogja tudni folytatni a
tanulmányait, ezzel lemorzsolódik.
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Az Oktatási Igazgatóság kidolgozott egy modellszámítást, ami azt hivatott előre jelezni, hogy mekkora
lesz a lemorzsolódás az átsorolások következtében az évek során, valamint azt, hogy mekkora hiány
keletkezik majd ezzel az intézmény költségvetésében. Külön kértük, hogy az idei lemorzsolódási adatokat
is bocsássák rendelkezésünkre, hogy lássuk, hogy hány hallgatót veszítettünk el ebben az évben.

ÁSZ jelentés
Elkészült az Állami Számvevőszék jelentése a Hallgatói Önkormányzatok működéséről, amire mind az
intézmények, mind a HÖOK részéről megküldésre kerültek az észrevételek. Mindkét fél azt a megállapítást
tette, hogy az ÁSZ túllépett a jogszabályok adta hatáskörén, hiszen az a gazdasági tevékenységek
ellenőrzésére szól, valamint azt, hogy hibás módszertannal, félinformációkból, a kommunikációtól való
teljes elzárkózással állapítottak meg valótlan dolgokat, amelyeket mind a HÖOK és az intézmények
elítélnek.
A szeptemberi HÖOK Választmány ülésének egyik fő témája volt a jelentés, amely úgy döntött, hogy a
HÖOK elnöke levelet ír az ÁSZ elnökének, valamint az Országgyűlés elnökének a jelentés publikálása
előtt, amelyben felhívja az érintettek figyelmét a jelentés súlyos hiányosságaira, amivel valótlanul festenek
lesújtó képet a Hallgatói Önkormányzatokról és a magyar felsőoktatásról.
A jelentéssel kapcsolatban egyeztettünk Rikker Emília Jogi Igazgatási Vezetővel, akinek felajánlottuk
együttműködésünket annak érdekében, hogy az ÁSZ visszajelzései alapján olyan intézkedéseket tegyünk,
amelyek egy esetleges következő ellenőrzés alkalmával az ÁSZ számára is megfelelő (amennyiben ilyen
létezik) adatszolgáltatást tud eredményezni.
Első körben egy rektori utasítás készült a HÖK választásait illetően, ám további egyeztetéseket követően
úgy döntöttünk, hogy a HÖK Alapszabályát módosítjuk oly módon, hogy a 25%-os részvételi arányt a
lehető legjobban tudjuk igazolni.

Költségvetés
Szeptember hónap végén értesített minket a Központi Gazdasági Hivatal, hogy a Hallgatói
Önkormányzat forrásai erősen kimerítettek. Ennek az anomáliának a felderítése több hetet vett igénybe,
számos alkalommal egyeztettünk a KGH-tól Punkné Szalai Borbálával, aki a HÖK ügyintézője, valamint
Gácser József hivatalvezetővel. A pontos költések kiszámolásához egészen Scheuer Gyula kancellár úrhoz
és Rozgonyi Miklós gazdasági főigazgatóig kellett elmennünk. A helyzet tisztázása után a következő
költségvetés elfogadásáig szükséges forrásokat az EHÖK ISZTK keretének előjelzett maradványából
csoportosítottuk át a működési keretre. Az alapvető működéshez szükséges források jelenleg rendelkezésre
állnak.
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Idén rendhagyó módon előbb elkezdődtek a költségvetési tanácsi ülések, hiszen az elhúzódó tárgyalások
az eddigi években nagyon eltolták az egyetem részegységeinek gazdasági tervezését, a költségvetések
május-áprilisban lettek elfogadva.
Az egyetem anyagi helyzete az utóbbi hónapokban többször volt sajtótéma, ahol kisebb-nagyobb
ferdítésekkel, félreértésekkel kerültek ki számok a gazdálkodásról, egy dologban azonban nem tévednek,
hogy a két nagy kar (BTK, TTK) jelenleg nem képes a gazdaságos működésre. A költségvetési tanács ülései
jelenleg főleg ebben a témában zajlanak, valamint a keresztfinanszírozás és a képzési bevételek egységekre
történő felosztásáról, valamint a kiválósági támogatás elosztásáról.
Az Egyetem Szenátusa az előző évben előírta a BTK-nak és a TTK-nak a fejenkénti 250 millió forintos
megtakarítást a 2019-es gazdasági évre, aminek eredményeképpen a két karról több oktató nyugdíjazásra
került, valamint néhányukat el is fognak bocsátani. A BTK esetében a kar közösségének bevonásával
elkészült egy tudománymetriai rangsor, ez alapján kerültek elbocsátásra a leggyengébben teljesítő oktatók.
Jancsó Dorottya (BTK HÖK Elnök) és Horváth Luca (TTK HÖK Elnök) folyamatosan szoros
kapcsolatban működnek együtt a kari vezetőkkel a leépítések kapcsán, hogy a hallgatók a lehető
legkevesebbet érzékeljenek a helyzetből, és hogy minden tantervi követelményekhez elengedetlen kurzus
megfelelően meg legyen tartva.
A jövő évi költségvetéstől sok fog függni a Hallgatói Önkormányzatot tekintve is, ugyanis a működési
keretünk nagy százalékát a kancellári kiegészítés adja a normatíva után járó 3% mellett, ami nélkül az ELTE
HÖK nem képes korábban megszokott színvonalon történő működésre. Azon dolgozunk a kancellária
munkatársaival, hogy ez a működés biztosított legyen, és megoldást találjunk egy ilyen nehéz anyagi
helyzetben.

Szociális támogatások 40%-os emelése 2019-ben
November végén szavazott az Országgyűlés a felsőoktatási törvény módosításáról, aminek értelmében
az elkövetkezendő években növekedni fog a hallgatói normatíva. A 158 igen és 21 tartózkodó szavazattal
jóváhagyott módosítás értelmében az egy diák után megállapított hallgatói normatíva az évenkénti 119 ezer
forintról jövőre 128 520 forintra, 2020-tól pedig 166 600 forintra nő, ami 40 százalékos emelkedés.
Ez azt jelenti, hogy a 2018 szeptemberében elkezdődött szociális támogatás 40%-os emelése bekerül a
törvénybe, valamint kiegészül a többi ösztöndíj emelésével is 2020-tól. Hatalmas eredménye ez a HÖOK
előző két ciklusának, valamint minden képviselőnek, aki az elmúlt években részt vett az ösztöndíjak
megoldásának kérdésében és a #Jövőkép programban.
A 2018 őszi félévben kapott támogatással ellentétben, ami egy céltámogatás volt az egyetemek részére,
2019-ben ez a támogatás beépül a hallgatói normatívába, a jegyzettámogatásba és a lakhatási támogatásba.
Február 5-én dr. Horváth Zita helyettes államtitkár asszony küldött egy levelet az intézmények
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kancellárjainak. A levélben felhívja az egyetemek figyelmét a különböző támogatások mértékére. A levél
szerint az alábbi források növekedtek a 2019-es évre:
2018

2019

Hallgatói normatíva (hallgató/év)

119 000 Ft.

128 520 Ft.

Lakhatási támogatás (hallgató/év)

60 000 Ft.

67 200 Ft.

11 900 Ft.

14 566 Ft.

Tankönyv és jegyzettámogatás, sport és kulturális normatíva
(hallgató/év)

Habár a levél tárgya a szociális ösztöndíj emelésének 2019. évi forrása, a szövegből kiderül, hogy ezt a
növekmény nem dedikált forrásként kell kezelni, azaz intézményi beavatkozás nélkül ez a többletforrás
eloszlik az intézményekben megállapított felosztás szerint. Annak érdekében, hogy 2019-ben megőrizzük
az előző év eredményét, a szociális támogatások 40%-os emelését, intézményi szintű cselekvésre van
szükség. A hallgatói normatíva és a lakhatási támogatás felosztása egyetemi hatáskörbe van utalva (annyi
kivétellel, hogy a normatíva min. 20%-át, a laktám min. 30%-át szociális támogatásra kell fordítani), tehát
ezeknél van mozgástér a források irányított felhasználására. A Tankönyv és jegyzettámogatás, sport és
kulturális normatíva esetében már nem ilyen egyszerű a helyzet, annak a 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
8. § (1) c. pontja alapján 56%-át kell fixen szociális támogatásra fordítani, tehát itt a jogszabály nem enged
meg intézményi átcsoportosítást. Ez azt jelenti, hogy a tankönyv és jegyzettámogatás 44%-a habár
megemelkedett, nem áll módjukban az intézményeknek belső felosztás módosításával átcsoportosítani arra
a célra, amire kaptuk, a szociális támogatások emelésére. Ez tehát azt is jelenti, hogy a 2019-es 40%-os
szociális támogatás megtartását vagy a hallgatói normatíva további átcsoportosításával, vagy a lakhatási
támogatás további - a szociális támogatás javára - történő eltolásával tudjuk megőrizni.
Az elnökség álláspontja az idei évre egyértelműen az előző félév eredményeinek megőrzése volt.
Egyeztetve Scheuer Gyula kancellárral, Babos János kollégiumigazgatóval, Cseszregi Tamás oktatási
igazgatóval, Rikker Emília jogi igazgatási vezetővel elkészítettünk egy előterjesztést a hallgatói normatíva
2019-es évre vonatkozó felosztásáról, valamint a lakhatási támogatás 2019-es felosztásáról. Az
előterjesztéseket úgy írtuk meg, hogy a 2019-es évben minden olyan ösztöndíjkeret, ami nem rászorultsági
alapú, a tavalyi normatívák szerinti, tavalyi százalékos felosztás nominális értékei legyenek, valamint, hogy
az előző félév, 4 hónapos többlettámogatását az idei évre 10 hónapra arányosítva megkapják a hallgatók a
szociális ösztöndíjak terén. Így a lakhatási támogatás az eddigi évek 70% kollégiumi felújítás, férőhelybérlés
– 30% szociális támogatás felosztása is egy kb. 40–60%-os felosztásra módosul ebben az évben.Az
előterjesztést az ELTE HÖK Küldöttgyűlése a február 20-i ülése tárgyalja.
Horváth Mihály s.k.
elnök
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- ELNÖKHELYETTES

Eseménynaptár
Időpont
augusztus 1-7.

Esemény
átadás-átvétel

Személy(ek)
Murai László, B. Takáts Réka,
Horváth Mihály

augusztus 16.

ELTE Merch megbeszélés

Tóth Tibor József, Horváth Mihály

augusztus 19-20

PTE BTK Gólyatábor

Horváth Mihály

augusztus 21.

ELTE GTI megbeszélés

Horváth Mihály, Czinege András

augusztus 22-23.

ÁJK Szabadegyetem

Horváth Mihály, Eszterhai Marcell,
Menyhárt Barbara

augusztus 24-25

IK Gólyatábor

Kutas Viktória, Horváth Mihály,
Eszterhai Marcell

augusztus 25-26

TTK Gólyatábor

Kutas Viktória, Horváth Mihály,
Eszterhai Marcell

augusztus 29.

PPK Gólyatábor

Bartók Bálint, Horváth Mihály,
Eszterhai Marcell

szeptember 3-8.

ELTE Gólyafesztivál

szeptember 6., 20.

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság

HJB Tagok

szeptember 12., 19.

EHÖK Elnökségi ülés

Elnökség

szeptember 13.

GTI Kreditátviteli Bizottság

Hulik Bernadett, Dr. Andor György

ülése
szeptember 26.

youDAY

Horváth Mihály, Murai Lackó

október 5-7.

HÖOK Tisztújító KGY

Rengeteg fontos ember

október 10.

Olvassatok ELTE-seket!

Blankó Miklós

október 11.

Gólyabál megbeszélés

EHÖK Elnökség, Tóth Tibor József

október 12.

ELTE Feszt

Eszterhai Marcell, Menyhárt
Barbara, Bartók Bálint

október 18., november 6.

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság

Martina Fanni

2018.november.15-18.

HÖOK Vezetőképző Siófok

EHÖK tagjai

2018.november.21

EHÖK Elnökségi ülés

EHÖK Elnökség

2018.november.22.

BTK-BGGYK-GTI Gólyabál

2018.november.26.

EHÖK Kabinetülés
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EHÖK Kabinet

Kovács Viktória, Bartók Bálint,
2018.december.10

Jeges Est megbeszélés

Eszterhai Marcell, Horváth
Viktória

2018.december.10

Kabinetkarácsony

ELTE HÖK Kabinet

2019.január.07

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet
Kovács Viktória, Bartók Bálint,

2019.január.07

Jeges Est megbeszélés

Eszterhai Marcell, Horváth
Viktória
Kovács Viktória, Bartók Bálint,

2019.január.21

Jeges Est megbeszélés

Eszterhai Marcell, Horváth
Viktória

2019. január 25-28.
2019. február. 11.
2019. február 14.

Adománygyűjtés a Károli
Kollégium hallgatóinak

Horváth Mihály

Jeges Est egyeztetés az ELTE

Horváth Mihály, Figler Káémán,

Szolgáltató Kft-vel

Tóth Tibor József

ELTE Jeges Est

Kezdetek
Az ELTE Hallgatói Önkormányzat életében az augusztus hagyományosan a változás és a pörgés hónapja,
ez idén sem volt másképp. A nyár utolsó hónapjának elején sikeresen és teljeskörűen lezajlott az átadásátvétel, az új kabinet minden új tisztségviselője megismerte a folyamatban lévő ügyeket, és sikeresen
bekapcsolódott az EHÖK vérkeringésébe. Eközben az iroda személyzete sem tétlenkedett. Kutas Viki és
Murai Bence kitartó munkával lebonyolította az irodaszer beszerzés utolsó, ám legfontosabb részfeladatát,
a disztribúciót, illetve a kabinet néhány tagjával kiegészülve az irodát is szalonképessé tették az irodát.
A hónap második felében kezdetét vette a gólyatábori szezon, így augusztus 19. és 29. közt Elnök úrral
és Kabinettársaimmal az Elnökség vendégszeretetét élvezve – sajnos csak – öt, kivétel nélkül emlékezetes
eseményen vehettünk részt, ezúton is köszönjük a meghívást és a vendéglátást. Szeptember első hetében
került sor a BTK-BGGYK-GTI Gólyafesztiváljára, mely a rengeteg résztvevő és a hatalmas összefogás
eredményeként páratlan eseményként került be az ELTE gólyatáborainak történelmébe.

A munka folytatódik
Szeptember második hetétől elkezdődött az egyetemi tanév, ezzel az EHÖK Kabinet munkája is
visszatért a megszokott kerékvágásba. Az első elnökségi ülést követően megtörtént a tisztségviselők
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delegálása a különböző egyetemi testületekbe, mint például az Oktatási és Képzési Tanácsba is, így
biztosítva a hallgatói érdekek folyamatos képviseletét minden területen. Fontos eredmény továbbá, hogy
Horváth Szandra megbízott tanárképzési referens csatlakozásával teljes létszámúvá vált a Kabinet, és ismét
biztos kezekbe került a mintegy 3000 pedagógushallgató ügye.

ELTE Feszt
Október hónap kiemelt rendezvénye volt az ELTE Feszt, aminek szervezése és lebonyolítása idén is az
EHÖK tisztségviselőinek közreműködésével valósult meg. Az eseményen megközelítőleg 2000, az ország
minden területéről és a határon túlról is érkező középiskolás diák vett részt, a kísérőprogramok idén egy
árnyalatnyival népszerűbbek voltak, mint tavaly. A rendezvény megvalósulásáért rengeteget tett Menyhárt
Barbara, akinek segítségét ezúton is köszönöm! Köszönet illeti még Kovács Vikit, Eszterhai Marcellt,
Bartók Bálintot, akik szintén kivették részüket a munkából.
UPK 2.0
Lassan, de biztosan beindulni látszik az EHÖK utánpótlás-képzési programja, ugyanis novemberben
már több szakterületi alelnök is jelezte számomra, hogy szeretne bevonni munkájába olyan, egyelőre kevés
tapasztalattal rendelkező érdekképviselőt, akiből később jó reménnyel válhat „szakember”. A programon
belül kiemelt figyelmet szeretnénk szentelni a GTI-s hallgatók bevonásának, hiszen a jövőben megalakuló
intézeti HÖK számára létkérdés, hogy olyan humánerőforrás álljon rendelkezésre, akik már ismerik,
hogyan működnek a dolgok az ELTE-n.

XII. ELTE Jeges Est
Az EHÖK Elnöksége 2018 novemberben döntött úgy, hogy - a tavalyi nagyszerű eredmények után idén is megrendezi az ELTE Jeges Estet, mely a hallgatók által legjobban várt téli rendezvény. Az esemény
szervezésére az EHÖK Kabinet tagjaiból álló, öttagú operatív bizottság alakult - Kovács Viktória, Horváth
Viktória, Bartók Bálint, Eszterhai Marcell és jómagam - melynek vezetője, ezzel a Jeges Est főszervezője
én lettem. Feladatom elsősorban a szervezők munkájának koordinálása, összehangolása volt, illetve az
EHÖK képviselete a szervezésben részt vevő többi szereplővel. Az előkészítő munkák a vizsgaidőszakban
is folytak, számos egyeztetésen vettem részt mind a szervezőbizottsággal, mind az ELTE Szolgáltató Kft.
és a Városligeti Műjégpálya vezetőivel. Idén - a tavalyi hibáinkból tanulva - több újítást vezettünk be mind
a jegyellenőrzés, mind a reklám, mind egyéb, a lebonyolítással kapcsolatos területeken, melyek úgy vélem,
többnyire sikeresnek bizonyultak. Sajnos, a jegyárusítás kezdő időpontjának elhúzódása miatt - mely a
szervezőkön kívülálló okokra vezethető vissza - igen rövid idő alatt kellett maximális jegyeladást
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produkálni, aminek érdekében a csapat minden tőle telhetőt megtett. A rendezvény véleményem szerint
igen sikeres lett, és minden probléma vagy rendbontás nélkül lezajlott. Ezúton is köszönöm
szervezőtársaim kitartó munkáját, illetve mindazokét, akik az esemény napján dolgoztak azért, hogy az
összes résztvevő a lehető legjobban érezhesse magát.
Kabinet
Ahogyan Elnök úr beszámolójából is kitűnik, az év igen mozgalmas volt a kabinet összetételének
szempontjából. Vitovszki Marcell informatikai referenst a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat elnökévé
választották, Berta András rendezvényekért felelős referens pedig lemondott tisztségéről, Martina Fanni a
HÖOK kötelékébe lépett, Bartók Bálint és Porkoláb Eszter abszolvált, Czinege András pedig február
végével távozik. Amíg a tisztségek nem kerülnek betöltésre, az informatikai referensi feladatok ellátását
Vitovszki Marcell vállalta, a rendezvényes feladatokat pedig ad hoc módon az EHÖK Kabinet tagjai,
elsősorban jómagam és Kovács Viktória fogja ellátni. Két alelnöki tisztségre érkezett pályázatról február
20-i ülésén dönt a Küldöttgyűlés, az esélyes feladatokért pedig átmenetileg Mayer Kata lesz a felelős.
Badinszky Áron s.k.
elnökhelyettes
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KOVÁCS VIKTÓRIA – KOMMUNIKÁCIÓS ALELNÖK
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személyek

2018.09.17

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet
ELTE HÖK Kommunikációs

2018.09.16

Csapatépítés

Bizottságának, illetve Külügyi
Bizottságának valamennyi tagja
ELTE HÖK Kommunikációs Bizottság

2018.09.19

Informális bizottsági megbeszélés

2018.09.27

Szemeszterzáró buli egyeztetés

Berta András, S.Oszkár csapata

2018.10.01

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018.10.08

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018.10.10

ELTEfeszt terepbejárás

2018.10.11

ELTEfeszt előkészületek

2018.10.12

ELTEfeszt

2018.10.15

Egyeztetés a Gólyabálokkal kapcsolatban

2018.10.24

Szemeszterzáró buli egyeztetés
(folyamatos online kommunikáció)

valamennyi tagja

Báli Bernadett, Eszterhai Marcell,
ELTEfeszten dolgozó hallgatók
Báli Bernadett
Horváth Mihály
S.Oszkár csapata

2018.10.24

Egyeztetés a Gólyabálokkal kapcsolatban

Horváth Mihály

2018.11.05

Kommunikációs Bizottsági ülés

Kommunikációs Bizottság tagjai

2018.11.05

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018.11.15

IK-TáTK-TÓK Gólyabál

2018.11.19

Kabinetülés

2018.11.22

BGGyK-BTK-GTI Gólyabál

2018.11.26

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018.11.27

Szemeszterzáró buli egyeztetés

S.Oszkár csapata

2018.11.29

szemeszter ELTEmető

2018.12.03

Jeges Est megbeszélés

2018.12.03

Kommunikációs Bizottsági ülés
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ELTE HÖK Kabinet

Badinszky Áron, Bartók Bálint,
Eszterhai Marcell, Horváth Viktória
Kommunikációs Bizottság tagjai, kari
rendezvényesek

2018.12.10

Jeges Est megbeszélés

2018.12.10

Kabinetkarácsony

2018.12.14

Kommunikációs Bizottság csapatépítés

2019.01.07

Kabinetülés

2019.01.07

Jeges Est megbeszélés

2019.01.21

Jeges Est megbeszélés

Badinszky Áron, Bartók Bálint,
Eszterhai Marcell, Horváth Viktória
ELTE HÖK Kabinet
ELTE HÖK Kommunikációs Bizottság
valamennyi tagja
ELTE HÖK Kabinet
Badinszky Áron, Bartók Bálint,
Eszterhai Marcell, Horváth Viktória
Badinszky Áron, Bartók Bálint,
Eszterhai Marcell, Horváth Viktória

Augusztus
Mandátumba lépésemet követően megkezdtem az ELTE Hallgatói Önkormányzat honlap
aktualizálásának folyamatát. Elkezdtem kidolgozni a pályázatomban is említett kommunikációs stratégiát.
Szeptember
Az első (nem hivatalos) bizottsági ülésre szeptember 19-én tudtunk sort keríteni.
Elkezdődtek a munkálatok a 2018-as ELTE Feszt kapcsán. A szervezésben az ELTE HÖK kabinetből
Horváth Mihály elnök, Badinszky Áron elnökhelyettes, Menyhárt Barbara külügyi alelnök, Eszterhai
Marcell pályázatokért felelős alelnök, Berta András rendezvényekért felelős referens és én veszünk részt
Báli Bernadett keze alatt.
A kabinettagokkal folyamatos kapcsolatot tartottam, kéréseiknek igyekeztem maximálisan eleget tenni.
Hulik Bernadett tanulmányi alelnök vezénylésével lezajlott egy mini kampány HKR módosításokkal
kapcsolatban.
Az EHÖK pályázatokért felelős alelnökével, Eszterhai Marcival, illetve az EHÖK külügyi alelnökével,
Menyhárt Barbarával együttműködve az őszi szemeszterre kiírt pályázatokat közzétettem, információs
felületeinken (honlap, Facebook) megosztottam, ezzel is biztosítva az ELTE HÖK honlap naprakészségét.
Pályázatomban tett ígéretemhez híven megszületett az ELTE HÖK Kommunikációs Bizottságának
táblázata, melynek elsődleges célja az elvégzett és elvégzendő munka nyomonkövethetősége. Sajnos
néhány eleme nem úgy működött, ahogy azt kezdetben elterveztem, ám a célnak az eddigiekben
maradéktalanul megfelelt.

20

Október
Október 12-én, pénteken sikeresen lezajlott az ELTEfeszt, melyre rengeteg pályaválasztás előtt álló
tanuló látogatott el. A szervezés Báli Bernadett koordinálásával történt. Az ő jobb kezeként Menyhárt
Barbara, külügyi alelnök volt jelen a rendezvényen, aki emellett a hostok és hostessek koordinálásával
foglalatoskodott. Badinszky Áron kabinetfőnök az adminisztráció területén tevékenykedő hallgatók
csoportját vezette, Eszterhai Marcell, pályázatokért felelős alelnök pedig az információs pultokért felelt a
rendezvényen. Jómagam a kommunikációs feladatokban, az esemény népszerűsítésében nyújtottam
segítséget, illetve egyéb operatív feladatokkal támogattam a csapat munkáját a helyszínen. Az ELTEfeszten
különösebb probléma nem merült fel, a kisebb akadályokat a szervezői gárda ügyesen vette.
Októberben elkezdődtek az összegyetemi szemeszterzáró buli előkészületei, melyet végül „szemeszter
ELTEmető” névre kereszteltünk. Az eseményről a későbbiekben mesélek részletesebben.
Feladatomként kaptam, hogy az ELTE gólyabálok kommunikációjában segítséget nyújtsak a
részönkormányzatoknak. Eleinte a kellő információk hiánya miatt nehézkesen tudtam nekilátni a
feladatnak. Készítettem egy excel táblázatot, mely négy fontos részre osztható:
•

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

szerepet játszik
•

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

•

Felelős – a több kar együttműködésével szervezett bálok esetében könnyebben átlátható,

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

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

A táblázatot a kommunikációs bizottság tagjaival megosztottam, velük folyamatos kapcsolatot tartva
zajlott az események kommunikációja. A PPK, illetve az IK-TáTK-TÓK gólyabálok esetében a szervezők
egyéni ütemtervvel készültek, közös megbeszélés alapján abban maradtunk, hogy amennyiben igényelnek
bármilyen nemű segítséget, jelzik felém. Ezen felül továbbra is hozzáférnek a közös táblázathoz, mely
alapján saját posztjaikhoz meríthetnek ihletet, amennyiben erre szükség lenne.

November
Bizottsági ülésre november első hétfőjén, ötödikén került sor. A bizottság jelenlévő tagjaival átbeszéltük
a Gólyabálok kommunikációjával kapcsolatos teendőket, észrevételeket, illetve a korábban említett
táblázat működését és rendszerét. Emellett szó esett a szintén korábban általam már említésre került
szemeszterzáró eseményről, és a bizottság ügyrendjéről.
A szemeszter ELTEmető szervezésében Magyarország egyik (egyetemisták által) legkedveltebb
mémoldala, az „S. Oszkár, egyetemista” csapatával dolgoztunk együtt. A zenét az ELTE legtöbb karán
rezidens DJ-ként nyilvántartott és közkedvelt Balatoni Ádám (PlattenZ) szolgáltatta. A buli Budapest
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minden egyetemistája számára látogatható volt, az ELTE hallgatói azonban kedvezményesen jöhettek el.
A Facebook esemény november 4-én, vasárnap este indult, és már a kezdetektől hatalmas érdeklődésnek,
kiemelkedő elérésnek örvendett. A buli november 29-én került megrendezésre a Doboz nevet viselő
szórakozóhelyen. A rendezvényt végül kb. 1200-an látogatták meg, teljes mértékig pozitív visszhangnak
örvendett a hallgatók körében.
Megkezdődött a Jeges Est szervezése. A kabinetből Badinszky Áron, Bartók Bálint, Eszterhai Marcell,
Horváth Viktória és jómagam alkotjuk a szervezői csapatot. Az esemény promóciójának és
kommunikációjának feladatkörét látom el.

December
Ismét összeült a Kommunikációs Bizottság, ezúttal a kari rendezvényekért felelős személyekkel
kiegészülve. Egyeztettük a lehető legtöbb programot, hogy mindenképp elkerüljük az események egymásra
szervezését. Egy héttel később a bizottsági csapatépítést tartottunk. Sajnos a mókában nem tudott minden
bizottsági tag részt venni, de a későbbiekben is szeretnék ehhez hasonló eseményeket, így nem marad ki
senki a jóból. Észrevételeim alapján a bizottság tagjai érdeklődnek a közös programok iránt, van igény rá.
Lázasan folynak a Jeges Est előkészületei. Számos online és telefonos egyeztetés mellett személyesen is
összeültünk a szervezői csapattal, hogy a legapróbb részleteket is átbeszéljük. A Kommunikációs Bizottság
tagjai szorgalmasan segítenek az esemény terjesztésében, hogy minél több hallgatót elérjünk. A
jegyvásárlási link sajnos még nem készült el.

Január
A vizsgaidőszakban haza kellett utaznom, ezért sajnos a januári kabinetülések közül csak egyen tudtam
részt venni. Ettől függetlenül folyamatos kapcsolattartásban vagyok a kabinettagokkal, kéréseiknek eleget
teszek.
Az EHÖK pályázatokért felelős alelnökével, Eszterhai Marcival, illetve az EHÖK külügyi alelnökével,
Menyhárt Barbarával együttműködve az őszi szemeszterre kiírt pályázatokat közzétettem, információs
felületeinken (honlap, Facebook, Instagram) megosztottam.
A Jeges Est jegyeladások jól alakulnak, az emberek aktívak a Facebook-posztok alatt. Hatalmas húzóerő,
hogy a megvásárolt jegy az eseményen tombolaként funkcionál, mellyel rendkívül értékes nyereményekre
tehetnek szert a látogatók (pl. páros wellness hétvége, páros vitorlázás, páros szörfoktatás, stb.). A
rendezvénnyel kapcsolatban történt néhány változtatás a tavalyi eseményhez képest, például nem lesz élő
zene, előzetes korcsolyabérlésre van lehetőség, és a beléptetés rendszerén is igyekeztünk módosítani, ezzel
csökkentve a sorban állás mértékét.
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A Jeges Est mellett elindult Facebookon a Gyere EL-TE is Velencébe nevet viselő esemény, illetve az
Erasmus+ mellé is létrehoztunk egy eventet. Ezeket Menyhárt Barbara menedzseli, szükség esetén
rendelkezésre állok bármiben.
Mindezek mellett próbálom utolérni magam a honlap aktualizálását illetően. Összegyűjtés alatt vannak
az ELTE HÖK kabinet beszámolóinak összegyűjtése 2017-ig visszamenőleg, hogy a honlapon
pótolhassam hiányukat.

Kovács Viktória s.k.
kommunikációs alelnök
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BARTÓK BÁLINT – TUDOMÁNYOS ALELNÖK
Pályázatok
A szemeszterben az alábbi pályázatok kerültek kiírásra:
Az év tudományos rendezvénye
A pályázat célja elsősorban olyan, hallgatók által szervezett tudományos rendezvények díjazása, melyek
szakmai fórumot és lehetőséget teremtenek egyetemi polgáraink (főként a hallgatók) számára tudományos
eredményeik bemutatására. A pályázat a szervezőket jutalmazza. A nyertes felhasználhatja az elnyert címet
rendezvényei hirdetéséhez, népszerűsítéséhez.
Keltető – Középiskolásoknak szóló hallgatói programok támogatása
A pályázat célja elsősorban olyan, hallgatók által szervezett tudományos vagy ismeretterjesztő
rendezvények díjazása, melyek középiskolásoknak szólnak és céljuk, hogy a középiskolások
pályaválasztását, tehetséggondozását elősegítsék. A rendezvények lehetnek egyszeriek vagy folyamatos
megrendezésűek, így akár táborok, előadás-sorozatok, tehetséggondozó vagy versenyfelkészítő-szakkörök,
valamint ismeretterjesztő alkalmak is, melyek közös eleme a tehetséggondozó és rekrutációs jelleg. A
pályázat a szervezőket jutalmazza.
K+I+F Pályázat – Kiemelkedő, innovatív felsőoktatási rendezvények díja
A pályázat célja elsősorban olyan, hallgatók által szervezett tudományos jellegű rendezvények díjazása,
melyek fókuszában valamely társadalmi, közéleti, tudományos közéleti aktuális téma feldolgozása áll, vagy
amelyek egy adott témát újszerűen, innovatív módon közelítenek meg. A pályázat a szervezőket jutalmazza.

Utazási Pályázat – 2018/19 Őszi Félév
Október 29-én bíráltuk a Tehetséggondozási Tanáccsal az Utazási pályázatra beküldött anyagokat. Az
eredményes pályázatokról a Tehetséggondozási Tanács oldalán tudnak tájékozódni az érdeklődők.
Kulturális és szakmai pályázat
December közepétől lehetett jelentkezni a rektori Kulturális és szakmai pályázatra. A beérkezett
anyagokat januárban bíráltuk el. Itt a 29 pályázó közül 27 pályázatát tudtuk díjazni és a legtöbb esetben a
megigényelt összeg majdnem egészével támogatni.
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Átadás – átvétel

Mivel az őszi szemeszter végén abszolutóriumot szereztem az EHÖK tudományos alelnöki posztjáról
02.28-án lemondok. A posztra pályázó hallgatót támogatásomról biztosítottam és az aktualitásokról, az
elvégzendő feladatokról tájékoztattam, így sikeres pályázása esetén azonnal el tudja kezdeni a munkát.
Mind az Első Század, mind pedig a Konferenciák az ELTE-n YouTube csatorna folytatásával
kapcsolatban arra jutottunk, hogy segíteni tudok ha szeretné folytatni és kibontakoztatni ezeket a
kezdeményezéseket.
Az elmúlt félévet sikeresnek értékelem mind saját, mind a kabinet munkáját szem előtt tartva.
Pályázataink és rendezvényeink színesítették az egyetem életét, illetve lehetőséget biztosítottak a kiváló
hallgatóknak, hogy tudásukat és szakmai ismereteiket tovább mélyíthessék. Utódomnak sikereket és
kitartást kívánok a további munkához.
Bartók Bálint s.k.
tudományos alelnök
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MENYHÁRT BARBARA – KÜLÜGYI ALELNÖK

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személyek

November 30.

a Nemzetközi Irodával az ELTE HÖK

Szontágh Anikó, egyetemi Erasmus-

Erasmus+ Kiegészítő támogatás pályázat koordinátor
kapcsán
December 4.

Nemzetközi

Iroda

Egyeztetés

Műhelymunka

Nemzetközi

Iroda

dolgozói,

kari

Erasmus-koordinátorok

December 4.

EHKB ülés

December 7-9.

Nemzetpolitikai

Államtitkárság

konferenciája, Eger
December 10.

EHKB Levélszavazás az ELTE HÖK
Erasmus+ Kiegészítő támogatás tavaszi
félévben történő kiírása kapcsán

December 12.

ELTE Online Interjú (a Külhoni Program
kapcsán)

December 13.

Dankook

Orbán Bence, Réder Brigitta, az ELTE
Online munkatársai

Egyetem,

2019-es

évre

Nemzetközi Iroda munkatársai

vonatkozó 1 hónapos téli egyetemi pályázat
bírálása
December 13.

HÖOK Választmány

December 18.

Szertár interjú (a Külhoni Program
kapcsán)

Zsiros László, Szertár szerkesztő
Vajda Kitti, Társadalmi szemléletmegalapozó Program szakmai vezető

December 20.

ELTE HÖK Küldöttgyűlés

Január 7.

Kabinetülés

Január 8.

EHKB ülés

Január 9.

Egyeztetés a Diák- Utak utazási irodával

Január 10.

EDUCATIO megnyitó gála

Január 14.

Kabinetülés
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Papp Mihály, Diák- Utak cégvezető

Január 15.

Egyeztetés a Sportiroda által szerveződő
egyetemi önvédelmi képzés kapcsán

Kiss

Kálmán,

Budapesti

Rendörfőkapitányság munkatársa, Geréb
Tünde, ELTE osztályvezető,
Ilyash

György,

Sportiroda

projektmenedzser
Horváth Viktória, ELTE HÖK
sportreferens
Január 16.

HÖOK Külhoni Program egyeztetés

Veres

Márton,

elnöki

HÖOK,

elnök

Magyar

megbízott
Ifjúsági

Konferencia
Január 17.

Terepbejárás a Sport trendek a kárpátmedencében című konferencia kapcsán

BEAC képviselői,
Ilyash

György,

Sportiroda

projektmenedzser,
Garab Emil, rendezvényszervező
Január 23.

Egyeztetés a Nemzetközi Irodával az
Erasmus+ főpályázatról

Január 26.

Kövecses

Gréta,

kommunikációs

munkatárs

Külhoni Program egyeztetés (Társadalmi

Molnár Erzsébet, Vajda Kitti

szemlélet-megalapozó programrész)
Január 31.

Velencei befizetés koordinálása

Papp Mihály, Diák- Utak cégvezető

Január 31.

Egyeztetés az SH Mentorhálózatról

Zatykó Roland, SH vezető-mentor

Február 6.

Külhoni Program egyeztetés (Társadalmi

Molnár Erzsébet, Vajda Kitti,

szemlélet-megalapozó programrész)

Őszi Tamásné, Autizmus Alapítvány
vezetője

Február 11.

Kabinetülés

Február 12.

EHKB ülés

ERASMUS+ Főpályázat
Január végén kezdetét vette a március elejéig tartó ERASMUS+ Főpályázat. A korábbi években minden
részönkormányzat külügyi képviselője külön Facebook eseményt hozott létre a pályázati lehetőség
népszerűsítése céljából. Ettől a hagyománytól eltérően ebben az évben egy központi eseményt
üzemeltetünk a gördülékenyebb munka, a nagyobb elérés és a pontosabb információk megosztása
érdekében. Az eseménynél közzétett bejegyzések ütemezése és tartalma előzetesen összesítésre került, a
részönkormányzatok külügyi képviselői pedig előre megkapták, hogy véleményezhessék.
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A pályázat hatékony kommunikációja végett folyamatos kapcsolatban vagyok a Nemzetközi Iroda
kommunikációs munkatársával, Kövecses Grétával.

Teljes képzéses Nemzetközi Hallgatók Érdekképviseletéért felelős Operatív Bizottsági Tag
2019. január 25-én az EHKB levélszavazásban döntött a Teljes képzéses Nemzetközi Hallgatók
Érdekképviseletéért felelős Operatív Bizottsági Tag tisztségre szóló pályázati kiírásáról, melyet az ELTE
HÖK honlapján elérhetővé is tettünk.
A tisztségre érkező pályázatokról és a megbízott tag személyéről az ELTE HÖK elnöksége a februári
hónap végén, vagy legkésőbb március elején fog döntést hozni.

GTI külügyek
Az ERASMUS+ főpályázatra vonatkozó információkat külön promotáltam a GTI-s hallgatók körében.
Folyamatos kapcsolatban vagyok a GTI nemzetközi ügyeiért felelős Zemplén Gáborral, az intézeti
Erasmus koordinátorokkal és igyekszem legjobb tudásom szerint megválaszolni a hallgatók beérkező
kérdéseit.
A főpályázat kommunikációja mellett az elbírálási szempontok összeállításában is próbáltam a GTI
segítségére lenni. A részönkormányzati külügyi képviselők segítségével összegyűjtöttem a kari
szempontsorokat, majd véleményeztem a GTI által készített verziót Máthé Izabellával egyetemben.

ELTE HÖK Erasmus+ Kiegészítő támogatás
Január 25-én kihirdetésre került az ELTE HÖK Erasmus+ Kiegészítő Támogatás pályázata, mely február
25-én veszi kezdetét. A pályázat kommunikációját előkészítettem és bár ebben a félévben még nem
sikerült megváltoztatni a pályázat nevét, már most alkalmazzuk a Start megnevezést (hogy ez fokozatosan
beépüljön a köztudatba).
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Külhoni Program
Január folyamán munkamegbeszélést hívtam össze a Társadalmi szemlélet-megalapozó program
tagjaival, melyen kijelöltük a következő fél év jelentősebb feladatait. Abban állapodtunk meg, hogy szükség
van:
- az autizmus munkacsoport által kidolgozott foglalkozások áttekintésére és átalakítására az eddigi
tapasztalatok alapján
- autizmussal élő tapasztalati szakértő bevonására
- a pszichopedagógia munkacsoport foglalkozási repertoárjának bővítésére
A következő kiutazásra még a tavasz folyamán sor kerül majd, a cél, hogy ismét meglátogassuk vajdasági
partnerünket, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző karát.
Ezen felül a PPK HÖK elkészített egy előzetes szakmai tervezet, amivel bővíteni tudjuk a Külhoni
Program portfólióját és lehetőségünk van új partnerkapcsolatok kialakítására.

FÉLÉVES BESZÁMOLÓ

1.

ERASMUS+

Őszi pótpályázat
Szeptember 10-én vette kezdetét az Erasmus+ Pótpályázati időszak. Ezt megelőzően egyeztetéseket
folytattam a Nemzetközi és Stratégiai Irodával és az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsággal (EHKB). Az
eltérő igények és kari hagyományok tiszteletben tartása okán a Bizottság úgy döntött, hogy a pótpályázati
időszakban megrendezésre kerülő kari hallgatói tájékoztatók hivatalos Facebook eseményeiről a
részönkormányzatok képviselői gondoskodnak. Az eseményhez szükséges grafikai anyagokról központilag
gondoskodunk és kialakítottunk egy közös post-tematikát is, amit természetesen a kari képviselők és
koordinátorok bővíthetnek a specifikus tartalmakkal. Az Erasmus+ Pótpályázat szeptember 30-án ért
véget.
Tavaszi főpályázat
Január végén kezdetét vette a március elejéig tartó Erasmus+ Főpályázat. A korábbi években minden
részönkormányzat külügyi képviselője külön Facebook eseményt hozott létre a pályázati lehetőség
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népszerűsítése céljából. Ettől a hagyománytól eltérően ebben az évben egy központi eseményt
üzemeltetünk a gördülékenyebb munka, a nagyobb elérés és a pontosabb információk megosztása
érdekében. Az eseménynél közzétett bejegyzések ütemezése és tartalma előzetesen összesítésre került, a
részönkormányzatok külügyi képviselői pedig előre megkapták, hogy véleményezhessék. A pályázat
hatékony kommunikációja végett folyamatos kapcsolatban vagyok a Nemzetközi Iroda kommunikációs
munkatársával, Kövecses Grétával.

2.

Szombathelyi külügyi érdekképviselet

Augusztus folyamán egyeztetéseket folytattam a szombathelyi koordinátorral, Modor Rékával a SEK
külügyi reprezentációjáról. Abban állapodtunk meg, hogy a jelenleg zajló helyi szervezeti átalakulást
követően személyesen igyekszünk kidolgozni egy stratégiát a szombathelyi hallgatói mobilitás növelése
érdekében. Addig is a Stipendium Hungaricum program keretén Szombathelyre érkező nemzetközi
hallgatók képviseletére két SEK-es hallgatót kértünk fel. Ők augusztus végén el is kezdték a 18 beérkező
hallgató mentorálását, szeptember folyamán pedig becsatornáztuk őket a HÖOK SH Mentorprogramjába.
Továbbá az Erasmus+ pályázati időszak alatt is folyamatos kapcsolatot tartottam a SEK-es
képviselőkkel.

3.

Gazdálkodástudományi Intézet külügyi érdekképviselete

Részönkormányzati megbízott hiányában a GTI-s hallgatók mobilitással kapcsolatos kérdéseire magam
igyekeztem válaszolni. A helyi koordinátorral, Zemplén Gáborral kapcsolatban vagyok, az ő
jóváhagyásával és a Nemzetközi és Stratégiai Iroda segítségével pedig tájékoztató összefoglaló is készült az
érdeklődő hallgatók számára. Összegyűjtöttem azokat az intézményeket, ahová a GTI hallgatói szívesen
kiutaznának a jövőben, és ígéretet kaptam a Nemzetközi és Stratégiai Irodából arra, hogy ezekkel
mihamarabb megkötik a kétoldalú szerződést. Ilyenformán a GTI mobilitási palettája a hallgatói
igényeknek megfelelően tud alakulni.
A tavaszi félév elején az Erasmus+ főpályázatra vonatkozó információkat külön promotáltam a GTI-s
hallgatók körében. Folyamatos kapcsolatban vagyok a GTI nemzetközi ügyeiért felelős Zemplén Gáborral,
az intézeti Erasmus koordinátorokkal és igyekszem legjobb tudásom szerint megválaszolni a hallgatók
beérkező kérdéseit. A főpályázat kommunikációja mellett az elbírálási szempontok összeállításában is
próbáltam a GTI segítségére lenni. A részönkormányzati külügyi képviselők segítségével összegyűjtöttem
a kari szempontsorokat, majd véleményeztem a GTI által készített verziót Máthé Izabellával egyetemben.

4.

Stipendium Hungaricum Mentorhálózat
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Az őszi félév során 37 ELTE-s mentor látta el a 192 nemzetközi hallgató támogatását. A koordináció
nem volt zökkenőmentes, de mindent időben sikerült megoldani. Sajnálatos módon akadt olyan
nemzetközi hallgató, aki igényét fejezte ki mentor iránt, de ezt a rendszer keretein belül nem tudtuk nekik
biztosítani a kapacitásaink véglegessége és a mentorok túlterheltsége miatt.
A hallgatók nyár végi érkezése óta számos saját magunkban és a rendszerben gyökerező problémát
sikerült detektálnunk, melyek kitérnek a lakhatásra, az érdekképviseletre, a kommunikációra és a mentorok
feladatainak a konkrét meghatározására. A jövőben igyekszünk majd a felismert problémákat megelőzni.

5.

ELTE HÖK Erasmus+ Kiegészítő Támogatás

Őszi pályázati időszak
Az Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás őszi pályázati időszaka (2018. szeptember 24-30.) alatt
összesen 45 pályázat érkezett be, melyből 36 érvényes és 9 elutasításra javasolt. A beérkezett és elfogadott
pályázatok pontszámainak átlaga 46,94 pont. A legmagasabb pontszám 80, a legalacsonyabb pontszám 16.
Az Egyetemi Szociális Ösztöndíj Bizottság Operatív Bizottsága minden pályázatot támogatásra javasolt. A
legalacsonyabb elnyert támogatás összege 30 400, azaz harmincezer-négyszáz, míg a legmagasabb 152 000,
azaz százötvenkétezer forint.
A 2018/2019 őszi félév pályázati ideje óta számos hiányosságot detektáltunk a pályázat kapcsán. Célunk
az volt, hogy a tavaszi kiírás átláthatóbb, konkrétabb és életszerűbb legyen, ennek érdekében pedig
egyeztetéseket folytattam a Nemzetközi Irodával.
Tavaszi pályázati időszak
Január 25-én kihirdetésre került az ELTE HÖK Erasmus+ Kiegészítő Támogatás pályázata, mely február
25-én veszi kezdetét. A pályázat kommunikációját előkészítettem és bár ebben a félévben még nem sikerült
megváltoztatni a pályázat nevét, már most alkalmazzuk a Start megnevezést (hogy ez fokozatosan
beépüljön a köztudatba).

6.

ELTE Feszt

Az idei ELTE Feszt több mint 2500 érdeklődőt vonzott a Trefort kertbe. A mobilitás iránt érdeklődő
gimnazistákat számos külügyi standdal, izgalmas feladatokkal, hasznos anyagokkal vártuk, továbbá a
délután folyamán előadást is tartottam az ELTE HÖK külügyi tevékenységéről.

7.

Külhoni Program
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A 2017 tavasza óta működő ELTE Külhoni Program újabb lendületet vett 2018 őszén. Az eltelt időszak
alatt a gyógypedagógiai területen kisebb-nagyobb sikereket értünk el: előadást tartottunk a Magyar
Gyógypedagógusok Egyesületének (MAGYE) éves konferenciáján, publikáltunk az Esőember
folyóiratban, több projektnapot is tartottunk magyarországi intézményekben és egy szakdolgozat is íródott
a programból.
Jelenleg a Külhoni Program több szintű bővítésén dolgozunk. Először is a program gyógypedagógiai
csapatát és partnereinek számát bővítjük, hogy minél jobb színvonalon minél több helyre tudjuk a jövőben
eljuttatni. A HÖOK Külhoni Programért felelős Veres Mártonnak köszönhetően partnereink között
tisztelhetjük a Marosvásárhely-i Sapientia EMTE (Erdélyi Magyar Tudományegyetem) Hallgatói
Önkormányzatát is, akiknél november 22.-25. között látogatást is tettünk.
A társadalmi szemléletmegalapozó program célközönsége a Sapientia EMTE, a Magyar Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetem valamint a Babes Bolyai Tudományegyetem marosvásárhelyi kirendeltségének
hallgatói voltak. A tréning jellegű program lehetőséget biztosított a résztvevők számára, hogy játékos
formában kapjanak információkat az autizmusról, a szorongásról, az addikcióról, a hiperaktivitásról és
tágabb értelemben a fogyatékosságról, valamint, hogy kérdéseket fogalmazhassanak meg ezekkel
kapcsolatban. A célunk alapvetően az volt, hogy átadjuk azt a világ-és emberképet, értékrendet, amit a
fogyatékossággal élő személyekkel kapcsolatban vallunk, ezzel is hozzájárulva a külhoni magyar terület
fejlődéséhez. Partnereink és én magam is bízom abban, hogy a most kialakult kapcsolat a külhoni
intézmények és az ELTE között, további közös projektek megvalósulását fogja eredményezni.
Január folyamán munkamegbeszélést hívtam össze a Társadalmi szemlélet-megalapozó program
tagjaival, melyen kijelöltük a tavaszi félév jelentősebb feladatait. Abban állapodtunk meg, hogy szükség
van:
- az autizmus munkacsoport által kidolgozott foglalkozások áttekintésére és átalakítására az
eddigi tapasztalatok alapján
- autizmussal élő tapasztalati szakértő bevonására
- a pszichopedagógia munkacsoport foglalkozási repertoárjának bővítésére
A következő kiutazásra még a tavasz folyamán sor kerül majd, a cél, hogy ismét meglátogassuk vajdasági
partnerünket, az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző karát.
Ezen felül a PPK HÖK elkészített egy előzetes szakmai tervezet, amivel bővíteni tudjuk a Külhoni
Program portfólióját és lehetőségünk van új partnerkapcsolatok kialakítására.
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8.

Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság munkája (ősz)

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

9.

A Nemzetköziesítési Bizottság munkája

November 27-én ülésezett először az egyetem Nemzetköziesítési Bizottsága, ahol képviseltem az ELTE
HÖK-öt. Jelenlegi formájában ez egy informális bizottság, ami azon dolgozik, hogy megfogalmazza, majd
véghezvigye az intézmény Nemzetköziesítési Stratégiáját.
A Tempus Közalapítvány megfogalmazott egy szakértői értékelést a 2018-as évre vonatkozóak. A
Bizottsági ülésen jeleztem, hogy hiányosnak tartom ezt a dokumentációt, hiszen a Tempus Közalapítvány
a nemzetköziesítést elősegítő szolgáltatások számbavétele során kizárólag az ESN ELTE munkáját vette
számba, míg egyetlen szó sem esett a szeptemberben elindított Stipendium Hungaricum Mentorhálózatról
és az ELTE HÖK egyéb hallgatói mobilitást elősegítő tevékenységéről (pl. Erasmus+ Kiegészítő
támogatás). A szóbeli kiegészítés mellett írásos formában is eljuttattam a szakmai anyag módosítására
vonatkozó javaslatomat.
Ezen felül jeleztem a bizottság felé, hogy az ELTE HÖK is aktív szerepet kíván vállalni a
nemzetköziesítési folyamatban. Jelenleg többek között dolgozunk az Erasmus+ Kiegészítő Támogatás
kiírásának módosításán, a beérkező nemzetközi hallgatók megfelelő kollégiumi érdekképviseletén és a
Stipendium Hungaricum Mentorhálózat fejlesztésén, bővítésén.

10. Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság munkája
Szeptember 16-án tartottuk meg az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság (EHKB) első bizottsági ülését.
Napirenden szerepelt az ELTE Feszt, a Külhoni Program, az Erasmus+ Pótpályázat promóciója, a
bizottsági ügyrend áttekintése. Továbbá az ülés keretén belül a bizottság tagjaival összegyűjtöttük azokat a
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problémákat, témaköröket, amikkel a jövőben az EHKB szintjén foglalkoznunk kell. A közös to-do listán
szerepel többek között a Külhoni Program népszerűsítése, a partnerintézmények listájának bővítése,
reprezentatív nemzetközi érdekképviseleti rendszer kialakítása, az Erasmus+ mellett egyéb ösztöndíj
lehetőségek promóciója, megállapodások kötése külföldi magáncégekkel, stb.
A hivatalos ülés lezárását követően csapatépítésére is sort kerítettünk, melyre a Kommunikációs
Bizottságot is meghívtuk.
A novemberi Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsági ülésén három munkacsoportot hoztunk létre és
elköteleztük magunkat amellett, hogy a következő két hónap során három kisebb projektet fogunk
véghezvinni:
a. elkészítünk egy segédletet a külhoni hallgatótársaink rendszeres szociális ösztöndíj
pályázatához
b. kidolgozunk egy kommunikációs tervet az Erasmus+ mellett elérhető egyéb
mobilitási pályázatok promotálására
c. áttekintjük a holnap külügyi tartalmát, aktualizáljuk és bővítjük azt

11. Teljes képzéses Nemzetközi Hallgatók Érdekképviseletéért felelős Operatív Bizottsági Tag
2019. január 25-én az EHKB levélszavazásban döntött a Teljes képzéses Nemzetközi Hallgatók
Érdekképviseletéért felelős Operatív Bizottsági Tag tisztségre szóló pályázati kiírásáról, melyet az ELTE
HÖK honlapján elérhetővé is tettünk.
A tisztségre érkező pályázatokról és a megbízott tag személyéről az ELTE HÖK elnöksége a februári
hónap végén, vagy legkésőbb március elején fog döntést hozni.

Menyhárt Barbara s.k.
külügyi alelnök
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CZINEGE ANDRÁS – GAZDASÁGI ALELNÖK
Eseménynaptár
Időpont
2019. december 5.
2019. december 10

2019. december 11.
2019. december 17

Esemény

Személy(ek)

GTI Intézeti Tanács

Horváth Mihály, Máthé Izabella

pénzügyi megbeszélés a
KGH-n
prezentáció GTI
hallgatóknak

Gácser József, Horváth Mihály

Horváth Mihály, Máthé Izabella

EHÖK karácsony

Rendszeres ülések
Időpont
2019 január 7. 18:00
2019. február 11

Esemény

Személy(ek)

kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Gazdasági Bizottság ülése

Iskolaszövetkezet
December 31-gyel lejárt az ELTE Iskolaszövetkezettel kötött keretszerződés, és az új
iskolaszövetkezettel kell együttműködnünk, a Nebulóval. Az átállás miatt a januári kifizetések még az
ELTE iskolaszövetkezeten keresztül történnek, de a februáriak már az újjal fognak történni. Több körben
is egyeztettem Babos Jánossal, elkértem az új iskolaszövetkezet elérhetőségeit, a jövő héten ülünk le velük
egyeztetni. Bízom benne, hogy a februári kifizetésekkel nem lesz fennakadás!
Ezúton is köszönöm az ELTE Iskolaszövetkezetétől a mindenkori partnerséget és rugalmasságot!

Gazdasági év vége
A tavalyi év nagy tanulsága volt, hogy időben kell elkezdeni a gazdasági év zárását. Több körben is
leültünk a Központi Gazdasági Hivatallal, és annak vezetőjével, Gácser Józseffel, így az új költségvetés
elfogadása miatt egy kicsit kapkodni kellett, de az SAP-ben a KGH segítségével lement az évzárás. El
tudom kezdeni a költségvetési beszámolót. A gazdasági bizottság döntése értelmében idén is közös
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költségvetési beszámoló lesz, amit én megírok, és azt lehet elfogadni a részönkormányzati
küldöttgyűléseken is.
Február 28-cal lemondok, így az új költségvetéssel kapcsolatos kérdésekkel már Horváth Lucát
keressétek, akit várhatóan megbízottként fog kinevezni Horváth Mihály, amíg egy új választás kiírására
nem kerül sor.

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2018.11.08

PPK gólyabál

2018.11.13

Látogatás Babos Jánosnál

2018.11.14

EHÖK KGY

2018.11.15

IK-TÓK-TáTK gólyabál

2018.11.16

ÁJK-TTK gólyabál

2018.11.22

BTK-Bárczi-GTI gólyabál

Személy(ek)

Horváth Mihály, Babos János,
Geréb Tünde

Rendszeres ülések
Időpont
2018.11.26

Esemény

Személy(ek)

EHÖK kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Gólyabálok
Az előre megbeszélt formáció szerint én lettem a gólyabálokat összefogó koordinátor (nem biztos, hogy
ez a neve a pozíciónak). Nagyjából október elejétől fogva tartottam Tóth Tiborral, az ELTE Szolgáltató
Kft. vezetőjével a kapcsolatot. Misivel megbeszélve én kerestem meg a gólyabáli táncruhák bérbeadóját,
valamint a keringő tánctanításokat is.
A helyszínen pedig logisztikai tapasztalatommal segítettem a hallgatói szervezők munkáját, remélem, ti is
ilyennek éreztétek a jelenlétemet a báljaitokon. Itt is szeretném kifejezni óriási hálámat és leróni tisztelemet
a helyszíni megfejtésekért Horváth Luca TTK HÖK elnökasszony irányába, aki helyismeretével, mindent
tudó kártyájával megfelelő hátteret tudott biztosítani a problémák megoldásának. A másik személy, akinek
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nagyon szeretném megköszönni a rengeteg segítséget, id. Garab Emil, a lágymányosi kampusz
rendezvényese. Az ő támogatása nélkül sok helyzet nem megfelelően oldódott volna meg.
Az én részemről úgy gondolom, hogy a gólyabálok nagyon jól sikerültek, le tudjuk vonni a megfelelő
tapasztalatokat. A legfontosabb az, hogy kiderült, meg tudjuk szervezni házon belül is a gólyabálokat,
hallgatói szervezéssel, Szolgáltató KFT-s háttérrel. Köszönöm szépen a kari szervezőknek, hogy ennyire
színvonalas báli szezont zárhattunk!

Iskolaszövetkezet
Az iskolaszövetkezeti kifizetéseink továbbra is zavartalanul működnek, a július-augusztus-szeptemberi
szerződésünket a júliusi EFOTT-nak köszönhetően kissé túlléptük. Amikor jelezték a problémát, rögtön
indítottam egy szerződés-módosítást, aminek intézése folyamatban van a Központi Gazdasági Hivatalban.
A költségvetésben kijelölt 22 millió forintot valószínűleg tudjuk tartani. Babos Jánossal, a
költséggazdánkkal folytatott beszélgetés közben is hangsúlyoztuk, hogy az iskolaszövetkezeti kifizetéseink
a Murai-Horváth-érában alacsonyabbak, mint az azt megelőző időszakokban.

Pénzügyek
A múlt havi beszámolómban olvasható pénzügyi krach megoldásán folyamatosan dolgoztunk, ennek
köszönhető, hogy rekord-gyorsasággal tudtuk elintézni a közéleti ösztöndíj-keretünk tavalyi maradványát,
ezért is mehettek le a gólyabálok zökkenőmentesen. Köszönöm a rengeteg utánajárást Horváth Misi elnök
úrnak.

Eseménynaptár
Időpont
2018.09.27.
2018.10.02.

Esemény

Személy(ek)

Látogatás a KGH-n

Punkné Szalai Borbála, Kutas Viki

Megbeszélés az
Iskolaszövetkezettel

Horváth Misi, Nagy Gergő Gyula

2018.10.03

Látogatás a KGH-n

Punkné Szalai Borbála, Kutas Viki

2018.10.03

Elnökségi ülés

ELTE HÖK elnökség
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2018.10.05-07
2018.10.08
2018.10.09

HÖOK Tisztújító KGY

ELTE HÖK tisztségviselők

ELTE GTI Intézeti Tanácsülés

ETLE GTI Intézeti tanácstagok

Megbeszélés az
Iskolaszövetkezettel

Nagy Noémi

2018.10.10.

Elnökségi ülés

ELTE HÖK elnökség

2018.10.11

Gólyabál megbeszélés

Gólyabál szervezők

2018.10.17.
2018.11.06

Gólyabál helyszínbejárás
Megbeszélés az
Iskolaszövetkezettel

Gólyabál szervezők
Nagy Gergő Gyula, Horváth Misi

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018.10.01.

EHÖK kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018.10.08.

EHÖK kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018.10.15.

EHÖK kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018.11.05

EHÖK kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018.11.06

Gazdasági Bizottság ülés

Gazdasági Bizottság

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

Pénz volt? van? nincs?
A beszámolási időszak közepén tudtuk meg, hogy le kellett állni a költésekkel, mert elfogyott a
rendelkezésre álló keret. Ez mindannyiunkat megdöbbentett, legfőképp engem. Ahogy az a beszámoló
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elején levő táblázatban látható, az ügy kiderítése kapcsán többször voltunk Misivel és Vikivel Szalai
Borinál, sőt, Misi Rozgonyi Miklóshoz is ellátogatott.
A többszöri utánajáráskor az alábbi okokat sikerült kideríteni:
1. Az SAP rendszer fejlesztési hibái. Utánajárásunkkor kiderült, hogy léteznek olyan pillanatok,
amikor az SAP-ban nem látszik a pénz. Ez a lekötött összeg kifizetett státuszra való átállásakor
jelentkezik, így nem lehetünk biztosak benne, hogy a fedezetigazolások lekérése pillanatában épp
minden összeg helyesen látszódik-e. A másik probléma, amikor épp a teljesített mezőben már
megjelenik, de a lekötött mezőből sem tűnik el egy darabig, így akár duplán is létezhet egyidőben
az összeg, az avatatlan szemet megtévesztve.
2. Az SAP rendszer hibái és a személyes felelősségem. Amikor a 2017-es költségvetési év lezárása
után a maradványt számoltam, február 1-jén hívtam le fedezetigazolást, azonban, mint kiderült, az
SAP csak február 8-án fordult át a 2018-as évre, így a február 1-jén lehívott maradványokból ez
idő alatt még a 2017-es évhez került jóváírásra pár tétel, így nagyjából másfél millió forinttal több
maradványt számoltam.
3. Gólyatábori túlköltekezés. A gólyatáborokra nagyjából 10 millió forinttal költöttünk többet, mint
amennyit a költségvetésben terveztünk.
4. Nem tervezett költségvetési hiány. Borinál tett látogatásunkkor kiderült, hogy 10 millió forint
hiányzik. Misi az ügy kiderülésekor rögtön személyes találkozót kezdeményezett a kancellárnál,
akinek látogatásakor kiderült, hogy a költségvetésben tervezett GTI HÖK felállítására ígért 10
millió forintnyi összeget nem kaptuk meg.
5. SAP rendszer jogosultsági probléma. Bár a SEK-es költéseket a közös költségekhez soroltuk, a
SEK-nek van egy T0495-ös funkcióterülete, amit látunk a fedezetvizsgálatkor, de az üres volt.
Legalábbis a hibás hozzáférési jogosultságunk miatt üresnek láttuk, de valójában nem volt az. Így
a SEK-es rendezvényekre költött kb 2,5 millió forintot egyszerűen nem láttuk a funkcióterületen.

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

Gólyabálok
A Gólyabálok összehangolását megvalósítási szempontból a tavalyi gólyabál-szezon után ismét én vettem
a kezembe. Felvettem a kapcsolatot a keringőket tanító tánctanárokkal és ruhabérlőkkel Geréb Tünde
javaslatára, valamint összekötöttem őket az egyes bálokat szervező személyekkel és Tóth Tibor Józseffel.
Idén is a cél ezzel az, hogy legyen egy olyan ember a gólyabálokon, aki az összes bált egyben látja, és az
39

esetleges tanulságokat feljegyzi, a soron következő bált pedig már a tanulságra odafigyelve intézkedik.
#minőségbiztosítás

Eseménynaptár
Időpont
2018.08.01.

2018.08.04.

2018.08.08.

Esemény
ELTE GTI GT megbeszélés
Előadás a HÖK pénzügyeiről
Bodajkon
ELTE GTI GT megbeszélés

Személy(ek)
Máthé Izabella, Horváth Mihály,
Zirnstein Gerda
TTK HÖK tisztségviselők, mentorok
Máthé Izabella, Horváth Mihály,
Zirnstein Gerda
Jancsó Dorottya, Menyhárt Barbara,

2018.08.09.

Zánka - helyszínbejárás

Horváth Mihály, Porkoláb Eszter,
Molnár Zalán, Berke Krisztián

2018.08.10-11.

Kabinethétvége - Eger

ELTE HÖK kabinet
ELTE GTI GT csoportvezetők,

2018.08.21.

ELTE GTI GT megbeszélés

2018.08.28.

ELTE GTI GT megbeszélés

ELTE GTI GT csoportvezetők

2018.08.31.

Gazdaságis találkozó

Kiss Zsófia ÁJK HÖK

2018.09.03-08.

ELTE Gólyafesztivál

1200+ ember

ELTE Gólyafesztivál szervezők

Horváth Mihály, Eszterhai Marcell,

2018.09.12.

Évkezdő pénzügyi megbeszélés

2018.09.13.

Bogrács-gate

Dorogi Benjámin IK HÖK

2018.09.17

Kabinetülés

ELTE HÖK kabinet

2018.09.19.

Elnökségi ülés

ELTE HÖK elnökség

2018.09.20.

5vös5 km futóverseny

rengeteg futó
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Badinszky Áron

Általános helyzetértékelés
Összességében elmondható az ELTE HÖK gazdasági ügyeiről, hogy a részönkormányzatok szépen
gazdálkodtak a nyári időszakban, azonban van egy-két részönkormányzat, amelynek oda kell figyelnie a
költéseire. Ilyen a KolHÖK, amely túlfutott a keretén, valamint az ÁJK HÖK, amelynek a véges
Iskolaszövetkezeti keret miatt kell odafigyelnie. Ezt Áldorfai Gergővel és Kiss Zsófiával folyamatosan
egyeztettük. Az is elmondható általánosan, hogy a gólyatáborok a költségvetésben tervezettnél drágábban
kerültek megvalósításra, ezért szükséges lesz az elnökséggel döntést hoznunk a költségvetés korrekciójáról.
Két részönkormányzat esetében lesz szükség átkönyvelésre a saját funkcióterületükről a T0400-as területre
(ÁJK, TáTK), ugyanis a magas önköltséges hallgatói létszám miatt kevesebb közéleti ösztöndíjjal tudnak
gazdálkodni, így az iskolaszövetkezeti keretet vették jobban igénybe.

I. ELTE GTI Gólyatábor
Enyém lehetett a megtiszteltetés, hogy az I. GTI gólyatábornak én lehettem a főszervezője. Az előzetes
specifikációt még Horváth Misi elnök úr adta le, akinek a folyamatos jelenléte a gólyatáborban nagyon
megkönnyítette a szervezői döntéseket. A program kialakításában szeretnék hatalmas köszönetet mondani
Máthé Izabellának, míg a kommunikáció tekintetében Zirnstein Gerdának. Jancsó Dorkának és Fejes
Ricsinek, hogy befogadtak minket Zánkára, valamint a lemondásokért és az áldozatokért, amelyeket a
közös Gólyafesztivál miatt hoztak.
Ezen túl Menyhárt Barbinak is szeretném megköszönni a folyamatos egyeztetéseket a gólyatábor minél
gördülékenyebbé tételének érdekében. Ez az ütős csapat nagyobb hiba nélkül hozta le az idei zánkai
gólyafesztivált, és ez különösen a GTI-re igaz. Míg kialakult hagyományok és ügymenetek nélkül nehéz
volt úrrá lenni a nehézségeken, de a visszajelzésekből és a saját tapasztalataimból arra következtetek, hogy
egy szuper évkezdő rendezvényt hoztunk össze.

Uborkaszezon vége
Bár a nyári időszakban kevésbé voltam elérhető, a szeptemberi évkezdésnek köszönhetően hamar
visszarázódtam a kerékvágásba, a Gazdasági Bizottság türelmét ezúton is köszönöm! A beszámolóm
leadása utáni héten kerül sor az évkezdő Bizottsági ülésre, szeptember 24-én, hétfőn.

Czinege András s.k.
gazdasági alelnök
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HULIK BERNADETT – TANULMÁNYI ALELNÖK
Eseménynaptár
Időpont
2018. szeptember 3 – 7.
2018. szeptember 13.,
október 11., január 24.
2018. szeptember 13.

Esemény

Személyek

ELTE GTI Gólyatábor
Minőségfejlesztési Bizottsági ülés
GTI Kreditátviteli Bizottsági ülés
Egyeztetés Cseszregi Tamással és

2018. szeptember 19.

Garbai Ádámmal
Szakmai megbeszélés a Tanárképző

2018. szeptember 21.

Központtal

2018. szeptember 26.,

Oktatási és Hallgatói Ügyek

október 24., november 28.
2018. szeptember 27.

Bizottságának ülése
EHÖK Tanulmányi Bizottságának

Fábián Fanni, Feigl Erik, Kasza

megbeszélése

Bernadett, Király Petra, Kovács
Réka, Tatai Gizella, Zsinkó
Hajnalka

2018. október 11.

ELTE PPK Delegált Képzés

2018. október 18.

DPR Konferencia

2018. szeptember 28.,

Fábián Fanni, Császár Emese

Oktatási és Képzési Tanács ülése

október 26., november
30., január 25.
2018. november 14.

EHÖK Tanulmányi Bizottságának

Póti Botond (ÁJK),

ülése

Király Petra (BGGYK), Mrázik
István (BTK),
Feigl Erik (IK),
Fábián Fanni (PPK),
Kasza Bernadett (TÁTK), Tatai
Gizella (TÓK),
Szalóki Orsolya (IK, EB), Zsinkó
Hajnalka (IK)

2018. november 15-18.

HÖOK
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2018. november 19.

ÁJK elnöki vita

2018. november 21.

Párhuzamos Képzés Kompenzáció

Csák-Földesi Anikó, Rápolti Kitti

pályázat Operatív Bizottságának
ülése
2018. november 27.

GTI HÖK Képzés

2018. december 12.

GTI tanulmányi workshop
Egyeztetés Szoboszlai Lászlóval és

2019. január 22.

Máthé Izabellával
Kovács Réka (ÁJK),
Király Petra (BGGYK),
Feigl Erik (IK),
EHÖK Tanulmányi Bizottságának

Fábián Fanni (PPK),

ülése

Kasza Bernadett (TÁTK), Tatai
Gizella (TÓK),

Darányi Éva

(TTK)
2019. február 6.

Májer Alexandra (EB)
Egyeztetés Szoboszlai Lászlóval és

2019. február 7.

Csák-Földesi Anikóval

Augusztusban, a Hallgatói Követelmény Rendszer legújabb, módosított változatával foglalkoztam.
Szerettem volna egy olyan, átfogó de mégis rövid és könnyen érthető tájékoztatást készíteni a hallgatóknak,
mellyel betekintést nyerhetnek az új szabályozásokba. Erre egy olyan, - a központi tájékoztatást csak
kiegészítő – formát dolgoztam, ki melynek során tíz napon keresztül, mindennap egy kép kerül
megosztásra az EHÖK Facebook oldalán az adott címszóval, melyet egy nagyon rövid leírásban a kép
mellett ismertetünk is. Emellett minden alkalommal a megosztott tartalom mellé kerül a Hallgatói
Követelmény Rendszer központi linkje, hogy azok a hallgatók, akik komolyabban érdeklődnek egy-egy
téma iránt könnyen utána is tudjanak nézni. Később a képek az EHÖK Instagram oldalán is megosztásra
kerültek. A tartalom megosztásában az EHÖK Kommunikációs Alelnöke, Kovács Viktória segített és a
design kitalálása is az ő munkájának köszönhető.
Szeptember 3. és 8. között egy csapat egyik vezetőjeként vehettem részt a Gazdálkodástudományi Intézet
gólyatáborában. Véleményen szerint a tábor összességében jól sikerült és ezúton is szeretném
megköszönni a főszervezőknek, hogy én is szervezőként vehettem részt a táborban.
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Szeptember 13-án részt vettem a Minőségfejlesztési Bizottság ülésén, ahol szó volt az Oktatás Hallgatói
Véleményezésének nyilvánosságra tételéről, a Diplomások Pályakövetési Rendszeréről és az Eötvös Kiadó
fejlesztéséről.
Ugyanezen a napon Badinszky Áronnal részt vettem a Gazdálkodástudományi Intézet első Kreditátviteli
ülésén is.
Szeptember 19-én egy egyeztető megbeszélésen vettem részt Badinszky Áronnal és Horváth Mihállyal,
ahol Cseszregi Tamással és Garbai Ádámmal vitattunk meg többek között olyan kérdéseket, mint a
Hallgató Követelmény Rendszer módosítás következtében hatályba lépő változások további
kommunikációja, központi tájékoztató szervezése, szolgáltatási díjak beszedésének kérdése és a Neptunnal
kapcsolatos problémák megoldása.
Szeptember 21.-én Horváth Szandrával részt vettem a Tanárképző Központ egyeztető ülésén, ahol a
tanárképzéssel kapcsolatos stratégiai kérdések és jövőbeni tervek kerültek megvitatásra.
A szeptember 19-ei EHÖK Tanulmányi Bizottság megbeszélésen a karok képviselői egymással is
megismerkedhettek. Ismertettem a félévre vonatkozó terveket, a különböző üléseken elhangzott
fontosabb információt és az aktuálisan folyamatban lévő munkák részleteit. Szó volt a Hallgatói
Követelmény Rendszer változásának folyamatos kommunikációjáról, az esetlegesen felmerülő
problémákról és félreértésekről. A Tanulmányi elnökök beszámoltak ezzel kapcsolatos tapasztalataikról és
az egyéb problémákról.
Számos alkalommal történt egyeztetés az Oktatási Igazgatósággal a Hallgatói Követelmény Rendszer
általános részének módosításáról szóló központi tájékoztatással kapcsolatban. Az Oktatási igazgatóság erre
vonatkozóan végül azt a döntést hozta, hogy a kari Tanulmányi Hivatalok külön-külön küldjenek
tájékoztatást a hallgatóknak, olyan szövegezéssel, mely csak az érintett karra vonatkozó módosításokat
tartalmazza. Már több karon kaptak értesítést a hallgatók ezzel kapcsolatban és bízom abban, hogy a lehető
leghamarabb megérkezik majd a tájékoztatás a többi karra is.
Október 11-én részt vettem a Minőségfejlesztési Bizottság ülésén, ahol többek között szó volt a
Kutatásfejlesztési és Innovációs programról, valamint az Erasmus-os és Stipendium Hungaricum
ösztöndíjjal külföldre utazó és hazánkba látogató hallgatók véleményének felmérését célzó kérdőív
optimalizálásáról, összehasonlíthatóságának biztosításáról. Emellett az ELTE Egyetemi Könyvtár
céljainak kijelöléséről és stratégiájáról, továbbá a szakmai gyakorlatok hallgatói véleményezési kérdőívének
kidolgozásáról.
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Október 18-án részt vettem a Diplomás Pályakövetési Rendszer konferenciáján. Ahol a rendszer részletes
ismertetése mellett, az aktuális fejlesztésekről és a kutatás fontosságáról volt szó.
Október 26-án ülésezett az Oktatási és Képzési Tanács, ahol többek között szó volt a Fizika alapképzési
szak alkalmazott fizikus szakirányának névváltoztatásáról és a Logopédia mesterképzési szak létesítésről.
Valamint az e-learning kurzusfejlesztési támogatási pályázatról.
Október 29-én megkezdődött a Párhuzamos Képzés Kompenzáció pályázat pályázási időszaka. A
november 4-ig tartó pályázat leadási időszakban összesen tizenhat pályázat érkezett be, melyek közül
tizenhárom teljesen megfelel a kiírásban foglaltaknak és három esetben a pályázatok hiánypótlását kértük.
A hiánypótlás időszaka november 12-vel zárult, mely után a végső pontok kiszámítása vette kezdetét. Az
Operatív Bizottság november 21-én ült össze a végső pontok megvitatására, melynek során tizenhat
pályázó közül végül 8-at ítélt jogosultnak a támogatásra. Egy pályázat azért nem került elfogadásra, mert a
képzés szintje nem volt megfelelő, egy azért, mert csak egy képzésben vesz részt, három pályázatot pedig
azért nem tudott méltányolni, mert a tanulmányi átlagaik alapján nem kaphattak pontot az említett
kategóriában. További egy hallgatót azért kellett kizárni, mert már kapott költségtérítés csökkentést egy
másik pályázat kereti között. A legalacsonyabb pontszám, melyre költségtérítés csökkentést engedélyezett
a Bizottság 35 volt, mely 50%-os költségtérítés csökkentésnek felel meg. Mivel két hallgató ennél
alacsonyabb összesített pontszámot ért el, szintén nem jogosultak a támogatásra. A nyolc hallgató
összesített támogatásának értéke ebben a félévben: 1 702 770 Ft volt.
Az EHÖK Tanulmányi Bizottságának ülésén az egyes karok aktuális tanulmányi helyzetéről, a HKR
módosításának központi tájékoztatásáról és a vizsgázással kapcsolatos kari kommunikációról volt szó.
November 15. és 18. között részt vettem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáján, ahol
pénteken egy kommunikációs képzésen, szombaton pedig önismereti tréningen vettem részt.
November 27-én a Gazdálkodástudományi Intézet leendő Hallgató Önkormányzati tagjainak tartottam
egy tanulmányi ügyekkel kapcsolatos képzést. A következő két hétben tervezünk egy workshop-ot is, ahol
az érdeklődő hallgatók elkészíthetik első tanulmányi tájékoztatójukat a vizsgázással kapcsolatban, ezzel
segítve hallgatótársaikat.
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November 30-án került sor az Oktatási és Képzési Tanács ülésére, ahol rengeteg új szak és specializáció
indítását vitatta meg a bizottság. Ezek: az alkalmazott digitális társadalomkutatás alapképzési szak
létesítése, az alkalmazott viselkedéselemzés szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása
(Budapesten, magyar, ill. angol nyelvű képzésben, levelező munkarendben), bolgár nyelv és irodalom
mesterképzési szak indítása bolgár nyelven (Budapesten, nappali munkarendben), cseh nyelv és irodalom
mesterképzési szak indítása cseh nyelven (Budapesten, nappali munkarendben), edző alapképzési szak –
úszás szakedző specializáció indítása (Szombathelyen, magyar nyelvű képzésben, nappali, esti és levelező
munkarendben), edző alapképzési szak – röplabda szakedző specializáció indítása (Szombathelyen, magyar
nyelvű képzésben, nappali, esti és levelező munkarendben), filozófia mesterképzési szak indítása angol
nyelven (Budapesten, nappali munkarendben), gyógypedagógia alapképzési szak – logopédia szakirány
szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása (Budapesten, magyar nyelven, levelező
munkarendben), horvát nyelv és irodalom mesterképzési szak indítása horvát nyelven (Budapesten, nappali
munkarendben), indológia mesterképzési szak (szanszkrit, hindi specializáció) indítása angol nyelven
(Budapesten, nappali munkarendben), nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak indítása angol nyelven
(Budapesten, nappali munkarendben), pénzügy és számvitel alapképzési szak indítása angol nyelven
(Budapesten, nappali munkarendben), programtervező informatikus mesterképzési szak – mesterséges
intelligencia specializáció indítása angol nyelven (Budapesten, nappali munkarendben), szerb nyelv és
irodalom mesterképzési szak indítása szerb nyelven (Budapesten, nappali munkarendben), szlovák nyelv
és irodalom mesterképzési szak indítása szlovák nyelven (Budapesten, nappali munkarendben), szlovén
nyelv és irodalom mesterképzési szak indítása szlovén nyelven (Budapesten, nappali munkarendben),
ukrán nyelv és irodalom mesterképzési szak indítása ukrán nyelven (Budapesten, nappali munkarendben).
Valamint közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak indítását
kezdeményezték Szombathelyen (magyar nyelvű képzésben, nappali, esti, levelező munkarendben). Ezen
kívül tanterv módosításra került sor az indológia mesterképzési szak, sinológia mesterképzési szak
tantervmódosítása és a tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzési szak esetében.
A GTI-s leendő tisztségviselőknek szervezett workshop december 12-én valósult meg. 4 hallgató vett
részt a találkozón, ahol a tanulmányi hírekkel kapcsolatos kommunikációról és a rendelkezésünkre álló
eszközök használatáról volt szó. Ennek eredményeként a hallgatók létre is hoztak egy saját infografikát a
vizsgázásra, vizsgaidőszakra vonatkozó szabályokról. Illetve azóta, január végén a vizsgakurzusokkal
kapcsolatban is elkészült egy tájékoztató.
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Január 22-én megbeszélést tartottunk Máthé Izabellával és Szoboszlai Lászlóval a vizsgakurzusok
indításával kapcsolatos kérdésekről, illetve a Gazdálkodástudományi Intézetben tanulmányi alapon
működő pályázatokról.
Több hónap elteltével, január 24-én került sor a Minőségfejlesztési Bizottság ülésére, ahol bemutatkozott
dr. Báldy Péter, a bizottság új elnöke. Elmondta az elkövetkezendő időszakra vonatkozó terveket, új
ötleteket a bizottság új munkatársaival és működésével kapcsolatban. Szó volt a lemorzsolódás
felmérésével kapcsolatos eredmények kiértékeléséről és azok következményeiről, valamint az átsorolásról
és az ebből következő lemorzsolódásról is. Ezen felül elmondta, hogy a gólyakérdőívek kiértékelése
folyamatban van és hamarosan az eredmények is elkészülnek. Illetve, hogy az OHV kérdőívnek sajnos
nem a megfelelő változata került kiküldésre ebben a szemeszterben, de az elkövetkezendő félévekben erre
nagyobb figyelmet fognak fektetni.
A január 25-re összehívott Oktatási és Képzési Tanács ülésén a bizottság az adatbiztonsági és adatvédelmi
jogi szakokleveles szakember szakirányú továbbképzési szak, képzési és kimeneti követelményeinek
módosítását, valamint a geográfus mester szak angol nyelven történő indítását szavazta meg. Ezen kívül
szó volt a nem MAB-köteles előterjesztések formai követelményeiről.
A február 6-án megtartott EHÖK Tanulmányi Bizottság ülésen az elmúlt időszak történéseiről számoltak
be a kari képviselők. Ezen kívül a vizsgázással, vizsgaidőszakkal kapcsolatban felmerült problémákról és
megoldási javaslatokról beszéltünk. Valamint a következő félévre vonatkozó terveket és elképzeléseket
beszéltük át.
Szoboszlai Lászlóval és Csák-Földesi Anikóval február 7-én találkoztunk, hogy egyeztessünk a
Párhuzamos Képzés Kompenzáció pályázat és a GTI-n működő Business Class, illetve egyéb kari
pályázatok viszonyáról. Az egyeztetés eredményeképp nyilvánosságra fognak kerülni a szakos átlagok,
illetve el fog készülni egy táblázat, melyben a hallgatók előre ki tudják számítani saját pályázati
pontszámukat annak érdekében, hogy mérlegelni tudják, hogy melyik pályázat beadása lenne kedvezőbb
számukra, s így ne essenek el olyan összegektől, melyek jogosan megilletnék őket. Ezen kívül –
lehetőségem szerint – a legtöbb kabinet ülésen részt vettem és elláttam az aktuálisan rám bízott feladatokat.
Számos hallgatói probléma megoldásában segítettem közvetetten és közvetlenül is.

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

Eseménynaptár
Időpont
2018. szeptember
10.
2018. szeptember
13.
2018. szeptember
17.
2018. szeptember
21.
2018. szeptember

Esemény

Személyek

Féléves teendők átbeszélése

Horváth Mihály, Badinszky Áron,
Czinege András

Tájékoztató az Oktatási Igazgatóság

Hallgatói Pénzügyek Osztályának

részéről a kifizetési listák készítésével

munkatársai, Szociális és Ösztöndíj

kapcsolatban

Bizottság tagjai

Kabinetülés
Egyeztetés a Gazdálkodástudományi
Intézet pályázatairól
Egyetemi Hallgatói Szociális és

ELTE HÖK Kabinet
Dr. Cseszregi Tamás, Horváth Mihály,
Martina Fanni, Emmert Margit, a
Gazdálkodástudományi Intézet munkatársai
EHSZÖB tagjai

27.

Ösztöndíjbizottság ülése

2018. október 1.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. október 5-7.

HÖOK tisztújító közgyűlés

ELTE HÖK

2018. október 8.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. október 10.
2018. október 11.

ELTEfeszt terepbejárás
Sportösztöndíjas megbeszélés

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

ELTEfeszt
2018. október 12.

Badinszky Áron, Bartók Bálint, Báli
Bernadett, segítők

Rektori kulturális és sportpályázatok

Lukács Cintia, Bartók Bálint

2018. október 15.

megbeszélése

2018. október 15.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. október 16.

Művészeti ösztöndíjak bírálása

Martina Fanni, Mayer Kata

2018. október 17.

Szociális és Ösztöndíj Bizottság ülése

SZÖB tagjai

Egyetemi Hallgatói Szociális és
2018. október 24.

Ösztöndíjbizottság ülése

48

EHSZÖB tagjai

2018. november

Tudományos pályázatokról szóló

4.

megbeszélés

2018. november

Bartók Bálint

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2018. november

Hallgatói Önkormányzatok Országos

ELTE HÖK tagjai

15-18.

Konferenciájának őszi vezetőképzője

2018. november

Szociális és Ösztöndíj Bizottság ülése

SZÖB tagjai

2018. november

Egyetemi Hallgatói Szociális és

EHSZÖB tagjai

26.

Ösztöndíjbizottság ülése

2018. november

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Jeges Est megbeszélés

Horváth Viktória, Kovács Viktória,

5.

20.

26.
2018. december
3.

Badinszky Áron, Bartók Bálint

2018. december

Egyetemi Hallgatói Szociális és

10.

Ösztöndíjbizottság ülése

2018. december

Jeges Est megbeszélés

10.

EHSZÖB tagjai
Horváth Viktória, Kovács Viktória,
Badinszky Áron, Bartók Bálint

2019. január 7.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2019. január 7.

Jeges Est megbeszélés

Horváth Viktória, Kovács Viktória,
Badinszky Áron, Bartók Bálint

2019. január 21.

Jeges Est megbeszélés

Horváth Viktória, Kovács Viktória,
Badinszky Áron, Bartók Bálint

2019. február 4.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2019. február 6.

Egyeztetés a sportösztöndíjas

Horváth Viktória

szerződésről
2019. február 11.

Jeges Est megbeszélés

Horváth Viktória, Kovács Viktória,
Badinszky Áron, Bartók Bálint

2019. február 11.

Kabinetülés
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ELTE HÖK Kabinet

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság

2018 júliusában az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsághoz tartozó pályázatok jelentős
hányada kiírásra került, hogy a pályázatok zökkenőmentesen indulhassanak. Augusztus közepén a
Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztálytól megkértem a rendszeres szociális támogatás,
rendkívüli szociális támogatás, alaptámogatás, közéleti ösztöndíj és a rendszeres művészeti ösztöndíj
kérvénysablonjainak elkészítését, amelyek közül a rendszeres szociális támogatással kapcsolatban a
Szociális és Ösztöndíj Bizottság néhány módosító javaslattal élt a kérvénysablon tekintetében. Ezek
elsősorban a kötelező igazolásokra, a lakhatás igazolására és az öneltartói státusz kiadás részére
vonatkoztak.
2018. augusztus 14-én véleményezésre bocsátottam az Erasmus+ kiegészítő támogatást és a
sportösztöndíj pályázati kiírását. Az Erasmus+ kiegészítő támogatás az ELTE HÖK Külügyi Bizottsága
véleményezte és pontrendszer szempontjából módosítással élt. Az EHSZÖB véleményt nem fűzött a
pályázatokhoz és augusztus 21-én elindítottam a levélszavazást, amely érvényes volt. A kérvénysablonok
elkészítését a TR Irodától megkértem, az Erasmus+ kiegészítő támogatás változtatásaival kapcsolatban
többízben egyeztettünk.
A párhuzamos képzés kompenzációja pályázatot az ELTE HÖK Tanulmányi Bizottsága nem kívánta
módosítani és az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság sem kívánt véleményt fűzni a
kiíráshoz, a pályázat várhatóan a jövő héten tartandó EHSZÖB ülésen kerül kiírásra.
Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság őszi félévének első ülését 2018. szeptember 27-én
tartja, ahol napirenden lesz a beérkezett rendszeres szociális támogatás pályázatokról, alaptámogatás
pályázatokról, rendkívüli szociális támogatás pályázatokról, közéleti ösztöndíj pályázatokról való döntés,
illetve a párhuzamos képzés kompenzációja pályázat kiírása.
2018. szeptember 27-én Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság ülést tartott, amelyen a
beérkezett rendszeres szociális támogatás pályázatokról, alaptámogatás pályázatokról, rendkívüli szociális
támogatás pályázatokról, közéleti ösztöndíj pályázatokról való döntés, illetve a párhuzamos képzés
kompenzációja pályázat kiírása volt napirenden. Az ülésen döntöttünk a művészeti ösztöndíj
meghosszabbításáról, amelynek oka az volt, hogy az ösztöndíj leadási határidejének utolsó napján a Neptun
felülete nem volt elérhető, így több pályázni kívánó hallgató eshetett volna el pályázatának leadásától. A
felületet 2018. október 2-án nyitottuk meg újra. A pályázati ügyintézések és az utómunkák rendben
zajlottak.
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2018. október 15-én levélszavazást rendeltem el a tudományos pályázatok pályázati kiírásairól és az
operatív bizottságról. A pályázatok sikeresen kiírásra kerültek. A kiírt három pályázat az Év Tudományos
Rendezvénye, Keltető – Középiskolásoknak szóló hallgatói programok támogatása, K+I+F –
Kiemelkedő, innovatív felsőoktatási rendezvények díja.
2018. október 24-én tartottunk még Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsági ülést, amelyen a
rendkívüli szociális támogatás pályázatról, közéleti ösztöndíj pályázatról, sportösztöndíj pótpályázatról,
Erasmus+ kiegészítő támogatás pályázatról, művészeti ösztöndíj pályázatról született döntés. A pályázati
ügyintézések és az utómunkák rendben zajlottak.
2018. november 26-án Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság ülést tartott, amelyen a
beérkezett rendkívüli szociális támogatás pályázatokról, közéleti ösztöndíj pályázatokról, a párhuzamos
képzés kompenzációja pályázatokról való döntés, illetve a Neptun problémák miatt újra megnyitott
rendszeres szociális támogatás pályázat volt napirenden.
2018. november 19-én elindultak a tudományos pályázatok (Év Tudományos Rendezvénye, Keltető –
Középiskolásoknak szóló hallgatói programok támogatása, K+I+F – Kiemelkedő, innovatív felsőoktatási
rendezvények díja), amelyek pályázási ideje november 25-ig tartott. A pályázati ügyintézés folyamatban
van, az operatív bizottság által előkészített anyagok várhatóan a december 11-i Egyetemi Hallgatói Szociális
és Ösztöndíjbizottság ülésén kerülnek tárgyalásra.
2018. december 10-én EHSZÖB ülést tartottunk, amelyen rendkívüli szociális támogatás pályázatokról,
közéleti ösztöndíj pályázatokról, tudományos pályázatokról döntöttünk. A pályázati ügyintézések és az
utómunkák rendben zajlottak.
2019. január 1-én levélszavazást írtam ki az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság számára
a 2018/2019-es tanév tavaszi félévének alaptámogatás, rendszeres szociális támogatás, rendkívüli szociális
támogatás és közéleti ösztöndíj pályázatairól és operatív bizottságairól. A levélszavazás rendben lezajlott.
A pályázatok a levélszavazás lezárultával közzétételre kerültek, a kérvényekkel kapcsolatos feladatokat
ezután elindítottam.
2019. január 20-án levélszavazást írtam ki a Külügyi Bizottság által véleményezett Erasmus+ kiegészítő
támogatás pályázati kiírásáról és az operatív bizottságról. A pályázat a levélszavazás után közzétételre
került, a kérvénnyel kapcsolatos feladatokat ezután elindítottam.
2018/2019 őszi félévében lezajlott pályázatok az EHSZÖB által kiírva
Alaptámogatás
Rendszeres szociális támogatás
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Sportösztöndíj pótpályázat
Művészeti ösztöndíj
Erasmus+ kiegészítő szociális támogatás
Párhuzamos képzés kompenzációja pályázat
Év Tudományos Rendezvénye
Keltető – Középiskolásoknak szóló hallgatói programok támogatása
K+I+F – Kiemelkedő, innovatív felsőoktatási rendezvények díja

Rektori kulturális és sportpályázatok
A rektori kulturális és sportpályázatok november 1-én kiírásra kerültek. A kulturális pályázatot
sokszempontból szükségesnek tartottuk átírni, mivel egyaránt megnehezítette a pályázók és a bírálók
munkáját és a pályázathoz tartozó ügyintézést is. A pályázat átalakítása közel egy hónapos folyamat volt,
amelyben törekedtünk arra, hogy pályázói, bírálói és ügyintézői szempontból a kiírás a legoptimálisabb és
legegyértelműbb formát nyerje el. Többek között átalakításra került a pontrendszer, az árajánlatok
körülményei letisztázódtak, a hiánypótlást szigorúan megkötő és logikátlan 2 napos határidő kivételre
került.
A pályázatok leadása december 1-től 15-ig tartott, amely során Neptun probléma nem merült fel, a
pályázatok leadása zökkenőmentesen zajlott.

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

ELTE Jeges Est
2019. február 14-én kerül megrendezésre az ELTE Jeges Est, amelynek a Városligeti Műjégpálya ad
otthont. 2018. november végén kezdődött a program szervezése, amelyet több operatív megbeszélés
kísért.
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Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának őszi vezetőképzője
Az őszi vezetőképzőn az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatból Martina Fannival részt vettünk a Juttatási
haladó képzésen. A képzésen lehetőségünk volt bemutatni néhány másik egyetem mellett az általunk
gondozott pályázatokat rövid prezentáció formájában.

Hallgatói jogosultságok
A Hallgatói Önkormányzat jogosultságaival, szerepköreivel kapcsolatban két éve, ősszel megszületett
megállapodás értelmében minden félév elején áttekintésre kerülnek a képviselők jogosultságai, a
feleslegesek elvételre kerülnek. Ezeket megkértem a Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer
Főosztálytól, áttekintésüket megkezdtem.
Jogosultságokkal kapcsolatos kérések folyamatosan érkeznek be hozzám, amelyek megkérését elindítom.
Ezek elsősorban a szociális ösztöndíjak bírálatához és az őszi választások lebonyolításához szükséges
jogosultságok.

Gazdálkodástudományi Intézet pályázatai
A Gazdálkodástudományi Intézet felálló pályázati rendszerével kapcsolatban 2018. szeptember 21-én
egyeztettünk az Oktatási Igazgatósággal, a Gazdálkodástudományi Intézet megbízottjaival.

Ösztöndíj kifizetési lista
2018. szeptember 13-én a kari szociális elnökökkel részt vettünk az Oktatási Igazgatóság által tartott
felkészítő gyakorlaton, ahol az ösztöndíj kifizetési gyakorlatot vettük át.

Eszterhai Marcell s.k.
pályázatokért felelős alelnök
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SZABÓ CHRISTOPHER BENCE – SZOMBATHELYI ÜGYEKÉRT
FELELŐS ALELNÖK

Alulírott, Szabó Christopher, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzat
szombathelyi ügyekért felelős alelnöke, 2018. június 15 és szeptember 21 között az alábbi munkákat
végeztem:
•

a félév lezárása előtt tartottunk egy nem hivatalos szombathelyi ügyekért felelős bizottságiülést,

ahol kiértékeltük a félévet.
•

2018. július 3 – 4-ig jelen voltam Szombathelyen a rövid ciklusú osztatlan matematika és kémia

felvételi alkalmassági vizsgákon, Fő feladatom, mint hallgatói delegációnak az volt, hogy figyelemmel
kísérjem a vizsga menetét, annak tisztaságát és aláírásommal hitelesítsem azt.
•

2018. július 30.-án új helyre költöztünk az A épület alagsorába, a Dévai kapuhoz.

•

2018. augusztus 1-jén megválasztásra került Gelsei Zsófia, aki az adott időponttól a SEK HÖK

Irodavezetői pozícióját tölti be, valamint Dabóczi Arnoldot kinevezték szombathelyi ügyekért felelős
elnöki referensnek.
•

2018. augusztus 23 – 26-ig megrendezésre került a minden évben megrendezett Savaria Történelmi

Karnevál, ahol az ELTE is megjelent, külön standdal. A 3 nap alatt a szombathelyi HÖK aktívan részt
vett, mind az Egyetem promotálásában (szórólapok, ELTE promóciós szóróanyagok osztogatása), mind
a hagyományos felvonuláson, ahol Eötvös Loránd-korabeli öltözetben vonultunk fel.
•

2018. szeptember 3 – 5-ig került megrendezésre az ELTE SEK Gólyahét. A 3 nap alatt inkább

formális programok (beiratkozás, központi tájékoztató, kari tájékoztató, Tanévnyitó Ünnepség), de
különös figyelmet fordítottunk arra, hogy egy maradandó élményt adjunk az elsőéves hallgatóknak. Több
mint 700 elsőéves kezdte meg tanulmányait idén a SEK-en, amiből többmint 300 jelent meg a Gólyahéten.
A 3 nap mondhatni gördülékenyen zajlott leszámítva, hogy az egyetem „D” épületének integrálása miatt
sok tanszék, illetve intézeti hivatal nem tudta zökkenőmentesen végezni munkáját, amiből következve
sokszor megsértette ezzel a hallgatói érdekeket is. Mind ezek ellenére a program nagyon jól sikerült, sok
pozitív visszajelzést kaptunk, mind a rendezvény lebonyolítását illetően, mind az ELTE-minőség
érzékelhetőségével kapcsolatban.

•

2018. szeptember 19. -én összehívtam a félév első Szombathelyi Ügyekért Felelős Bizottság
ülését. Az ülésen az alábbi pontokat beszéltük át:

•

IK meghallgatás – meghívott vendégek a pályázó(k)
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•

Gólyahét gazdasági beszámolója – Dabóczi Arnold

•

Félév menetének megbeszélése (különös tekintettel a Gólyabálra)

•

Tanulmányi napok: október 3. (DT befoglalva), november 7, december 5.

•

Észrevételezési napok megbeszélése

•

Gólyabál – tervezet elkészítése (nov 9 vagy 16)

•

október 1. véradás

•

Társasjáték estek

•

Sekezz fejlesztés

•

Szaknapok, szakestek

•

közösségi terek fejlesztése – Hajas Ádám, Horváth Rezső

•

egyéb napirendi ponton kívüli felszólalás

A nyár folyamán sikerült támogatókat szereznem és nekik köszönhetően sikerül néhány fejlesztést véghez
vinnünk. A Galambos Logistic Kft.-től sikerült szereznünk 60 db raklapot, 1 db laptopot és egy asztali PCt. A raklapokból egy új hallgatói sarkot fogunk létrehozni, a következő hetekben. A Level up
Szombathelynek köszönhetően a jövőhéten kiépül egy információs pult az egyetemen, aminek segítségével
még jobban tudunk majd kommunikálni a hallgatókkal. A kommunkáció javításának érdekében a félév
során 4 db észrevételezési napot fogunk tartani, de ezeken felül 1-1 db információs ládát helyeztünk ki a
kollégiumokban is.

Terveink a félévre:
•

Észrevételezési napok: szeptember 26., október 24., november 28., december 5.

•

Tanulmányi napok: október 3., november 7., december 5.

•

Gólyabál: November 16. (helyszín: Tóvendéglő)

•

Véradás: október 1.

•

Társasjáték estek: szeptember 25, november 27.
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2018. október 1 – 2018 november 9.

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

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

HALLGATÓI KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÁS
A tanulmányi- és észrevételezési napok keretein belül számos infrastrukturális kérdés merült fel a
költözéssel kapcsolatban, melyet az egyetem vezetőségével együttműködve igyekszünk kezelhetővé tenni
és megoldani. A másik nagy téma az október 31-ig kötelezően kitöltött tűzvédelmi oktatás is keltett némi
pánikot, mert elég sokan elfelejtették kitölteni. Valamint sokan érdeklődtek az átsorolással és
szakdolgozattal kapcsolatos teendők miatt.
A kollégiumokba kihelyezésre került ötletládák egyelőre a KolHÖK feladatait növeli, nem a miénket. De
a ládákból kiderült néhány probléma, ami megoldásra vár.

IV. VAS NÉP ÁLLÁSBÖRZE
Idén is lehetőségünk volt kitelepülni egy standdal és az egyetemet reklámozni, mint felsőoktatási
intézmény. Ezen a rendezvényen nem vett részt annyi középsikolai hallgató, mint a szeptemberi karrier
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napon, de ez a nap is nagyon hasznos volt, mivel sikerült néhány új kapcsolatot kiépítenünk Szombathely
vezető cégeivel. A standunkhoz körülbelül 150-200 érdeklődö jött.

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

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

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

GÓLYABÁL 2018.11.16
Kiírásra került a Gólyabál és már tudnak jegyet venni a hallgatók. Vacsora és sima belépő közül
választhatnak, a helyszín új: a Tóvendéglő.
Idén is jelentkezhetnek az elsősök bálkirálynak és királynőnek, remek tombola felajánlásokat sikerült a
partnerektől kérni, és a műsor is színvonalasan állt össze.

2018. november 10 – 2018. december 4.
Esemény

Időpont
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Gólyabál

2018. november 16.

Észrevételezési nap

2018. november 28.

Tanulmányi nap

20018. december 05.

BDPK vezetőségi értekezlet

2018. november 21. és 2018. december 05.

Mikulás

2018. december 06.

Nyílt nap

2018. december 07.

HKLB

2018. november 10 - 2018. november 30.

Karácsonyi adománygyűjtés

Költözés:
Az állapotok teljesen még mindig nem rendeződtek, a termek állapota egyre job a legtőbb helyen
felkerültek már a projektorok is. Jelenleg az épületben festés és az internet hálózat korszerűsítése zajlik. A
költözés és a felújítás várhatóan a hónap végéig befejeződik.

Hallgatói kérdések:
A legtöbb kérdés a vizsgaidőszakkal, tanulmányi hivatallal kapcsolatos szabályokkal volt kapcsolatos. A
megváltozott HKR-ről a tanulmányi napon beszélünk, valamint elektronikus formában is eljuttatjuk a
hallgatókhoz.

BDPK:
2018. november 21. és 2018. december 05.-én volt vezetőségi értekezlet. A legfőbb témák az ügyrendel
és a mindennapos mükődéssel kapcsolatban voltak. A BDPK ügyrendjét végül 2018. november 30.-án
küldték ki.

Toborzás:
A hallgatók nagyon jól végzik a toborzással kapcsolatos feladatokat. A toborzás kisebb problémák
ellenére szinte zökkenő mentesen zajlik. Teljesítettük az elvárt iskolalátogatások számát.
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Nyílt nap:
A Campus irodával közösen szervezzük, minden tanszék lázasan készül valamilyen programmal, hogy
minél sikeresebb nyílt napot tudjunk rendezni. A nap folyamán partnercégek is kitelepülnek.

Gólyabál:
Nagyon sikeres volt a Gólyabál, a visszajelzések alapján mindenki nagyon jól érezte magát, valamint
rekordszámban vettek részt rajta a hallgatók. Az este folyamán rendeztünk egy jótékonysági gyűjtést az
AMIGOS gyermekekért alapítványnak. Az este után végül 253 ezer Forintot sikerült gyűjtenünk nekik.

Karácsonyi adománygyűjtés:
Idén is szervezűnk adomány gyűjtést az Alpokalja a daganatos gyermekekért alapítványnak. Leginkább
játékokat, édességet és rajzeszközöket szeretnénk gyűjteni.

Mikulás – Karácsony:
Tavaly elmaradt, de idén állítunk fát a C aulában, melyet közösen díszítünk fel, December 06.-án pedig
szaloncukorral lepjük meg a hallgatókat.

2018. december 04. – 2019. február 17.

Esemény

Időpont

Tanulmányi nap

2018. december 05.

Mikulás

2018. december 06.

Nyílt nap

2018. december 7, január 24, február 5.

BDPK vezetőségi értekezlet

2019. február 13. / 2019. január 16.

Szombathelyi Ügyekért Felelős Bizottság

2019. február 11.

Diplomaosztó

2019. február 16.

BDPK:
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2018. December – 2019. február között kettő értekezlet volt. Amelyeken a legfontosabb témák a
mindennapi működést érintő dolgok (pl. új gyakorló iskola keresése, terembeosztások, illetve fejlesztések,
), valamint a választások lebonyolítása. Az Intézeti tanácsba három főt delegálhatunk, akiket ki is
választottunk.

Személy

szerint:

Lengyel

Eszter,

Dabóczi

Arnold,

valamint

jómagam.

Az

ösztöndíjbizottságba két személyt delegálhatunk. A választásunk Lengyel Eszterre, valamint Hajas Ádámra
esett.

SZOMBATHELYI ÜGYEKÉRT FELELŐS BIZOTTSÁG ŰLÉS 2019. FEBRUÁR 11.
NAPIRENDI PONTOK:
• BDPK
• FÉLÉV MENETE
•

MÁRCIUS 27. VÉRADÁS

• TÁRSASJÁTÉK ESTEK
• SZAKNAPOK, SZAKESTEK
• EGYÉB PROGRAMOK
•

KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE

•

EGYÉB NAPIRENDI PONTON KÍVÜLI FELSZÓLALÁS

MENTŐCSAPAT
A következő félévben feláll a SEK Mentőcsapat, melyet a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szombathelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel és a Campus Irodával állítunk fel. Célja a
lakosságvédelmi feladatok ellátása szükség esetén az egyetem területén (évek kiürítési gyakorlat,
rendezvények, árvíz, stb).

AMIGOS
A félév során kapcsolatba kerültünk az Amigos a gyerekekért alapítvánnyal és a tevékenységüket jobban
megismerve igyekszünk segíteni, hogy márciustól a szombathelyi Markusovszky Kórházban is
elindulhasson az önkéntes program.

Szabó Christopher s.k.
szombathelyi ügyekért felelős alelnök
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BLANKÓ MIKLÓS – ELTE PRESS FŐSZERKESZTŐ

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. augusztus 2.

egyeztetés az ELTE Online
reklámfelületeinek értékesítéséről

Tóth Tibor, ELTE Szolgáltató Kft.

2018. augusztus 7.

munkamegbeszélés az új főszerkesztőhelyettessel

Csomos Attila főszerkesztő-helyettes

2018. augusztus 8.

az Olvassatok ELTE-seket! nyomdába
adása

Seres Lili Hanna szerk., Molnár Aliz
tördelő

2018. augusztus
10.

a főszerkesztő-helyettesi feladatok
átadása

Csomos Attila, Mayer Péter főszerk.-h.

2018. augusztus
17.

rovatvezetői felkérések kiállítása,
sajtókártyák

Csomos Attila főszerkesztő-helyettes

2018. augusztus
28.

egyeztetés a kultúrarovat jövőjéről

Seres Lili Hanna rovatvezető, Békefi
Teodóra helyettese

2018. augusztus
28.

őszi ügyek előkészítése

Csomos Attila főszerk.-h.

2018. szeptember
3.

Olvassatok ELTE-seket! megjelenése,
kiszállítás

Robinco nyomda

2018. szeptember
5.

egyeztetés a Tétékás Nyúz jövőjéről

Tóth Bálint főszerk.

2018. szeptember
10.

egyeztetés az EHÖK vezetőivel

Horváth Mihály elnök, Badinszky Áron
elnökhelyettes

2018. szeptember
11.

megbeszélés az ELTEvízió új vezetőjével

Somody Evelin projekvezető

2018. szeptember
12.

az Olvassatok ELTE-seket! pályázati
elszámolása

Csomos Attila

2018. szeptember
13.

szerkesztőségi csapatépítés

főszerk.-h., rovatvezetők, fotós
koordinátor

2018. szeptember
15.

interjú Vecsei H. Miklós színművésszel

Vecsei H. Miklós

2018. szeptember
17.

megbeszélés az Olvassatok ELTE-seket!
bemutatójáról

Balázs Géza egyetemi tanár

2018. szeptember
18.

a szept. 20-ai sportnap előkészítése

Dési Áron rovatvezető
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2018. október 2.

tájékoztató az új ELTE Online-osoknak

főszerkesztő-helyettes, rovatvezetők, új
munkatársak

2018. október 6.

a normafai csapatépítés előkészítése

Csomos Attila főszerkesztő-helyettes

2018. október 7.

csapatépítő kirándulás az ELTE Onlineosoknak a Normafán

ELTE Online-munkatársak

2018. október 8–9.

az Olvassatok ELTE-seket! c. kötet
bemutatójának előkészítése

Csomos Attila főszerkesztő-helyettes

2018. október 10.

az Olvassatok ELTE-seket! c. kötet
bemutatója

szervezők, szerzők, érdeklődők

2018. október 12.

részvétel az ELTEfeszten

ELTEvízió, újságírók, fotósok

2018. október 15.

interjú az Olvassatok ELTE-seket!-ről

Seres Lili Hanna

2018. október 16.

megbeszélés az Olvassatok ELTE-seket!
jövőjéről

Seres Lili Hanna, Csomos Attila,
Agárdi László

2018. október 17.

megbeszélés az Alumni Központ
vezetőjével

Pataky Csilla

2018. október 17.

rádióbeszélgetés az Olvassatok ELTEseket!-ről

Első Pesti Egyetemi Rádió (EPER)

2018. október 24.

megbeszélés az új fotós koordinátorral

Poósz Patrik, Baló Tímea, Csomos
Attila

2018. október 30.

egyeztetés a főszerkesztő-helyettessel

Csomos Attila főszerkesztő-helyettes

2018. november 7.

interjú és megbeszélés a Tanárképző
Központ főigazgatójával

Antalné dr. Szabó Ágnes főigazgató

2018. november 15.

megbeszélés az Alumni Központtal

Pataky Csilla központvezető

2018. november 17.

egyeztetés a főszerkesztő-helyettessel

Csomos Attila főszerkesztő-helyettes

2018. november
22.

részvétel az ABsolute
bölcsészkonferencián

Eszterhai Marcell, részt vevők

2018. november
22.

az ELTE Online képviselése A magyar
nyelv hálózatos leírása c. konferencián

részt vevők

2018. november
22.

interjúkészítés az ELTE kancellárjával

Scheuer Gyula kancellár, Csomos Attila
főszerkesztő-helyettes

2018. november
23.

a Szeretem az ELTE-t, mert c. sorozat
elindítása

rovatvezetők, főszerkesztő-helyettes

2018. november
26.

egyeztetés a Savaria-rovat jövőjéről

Kocsis Marcell, Tóth Dávid rovatvezető
(online)

2018. december 1.

az Arany Medál-díj médiatámogatói
egyeztetése

Mészáros Márton főszervező
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2018. december 3.

egyeztetés az Egyetemi Anyanyelvi
Napok sajtós feladatairól

ELTE BTK Fonetikai Tanszék

2018. december 5.

az EO képviselése az Arany Medáldíjátadón

díjazottak, sajtósok

2018. december 12. a vizsgaidőszak tematikájának kidolgozása

Csomos Attila főszerkesztő-helyettes

2018. december 21.

karácsonyi zárás teendőinek ellátása

szerkesztőség

2019. január 3.

megbeszélés a sportrovat jövőjéről

Dési Áron rovatvezető

2019. január 9.

egyeztetés az I. Kárpát-medencei
korrektorverseny sajtós feladatairól

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi
Tanszék

2019. január 10.

további együttműködés kialakítása a
BEAC-cal

Csomos Attila főszerkesztő-helyettes,
Simon Gábor igazgató és munkatársai,
Baló Tímea fotós koordinátor

2019. január 16.

egyeztetés a Jeges est sajtós feladatairól

fotós koordinátor, ELTEvízió-vezető

2019. január 21.

interjú az ombudsman-projektről

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán volt rektori
biztos

2019. január 29.

interjú és megbeszélés a volt rektori
biztossal

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán

2019. január 30.

riport a Jeges estről

Badinszky Áron elnökhelyettes

2019. január 31.

beszélgetés a BTK helyzetéről és
jövőjéről

Sonkoly Gábor dékán

2019. február 7.

az ELTE Press-díj létrehozása

kari lapok főszerkesztői

2019. február 7.

az ELTE Press Akadémia programjának
véglegesítése

szervezők

Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. szeptember
13., október 2., 16.,
29., november 20.,
december 4.,
január 14., február
6.

az ELTE Online szerkesztőségi ülése

főszerkesztő-helyettes, rovatvezetők, fotós
koordinátor

2018. október 16.,
november 27.
(online), február 7.

az ELTE Press szerkesztőségi ülése

kari lapok főszerkesztői

kabinetülés

kabinettagok

Rendszeres ülések

2018. szeptember
17., október 8.,
november 26.,
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december 3., 10.,
január 7., 21.;
február 4, 11.
rendszeresen

egyeztetés a kabinettagokkal

kabinettagok

ELTE Press
Az ELTE Press tagjaival már nyáron felvettük a kapcsolatot. A régi-új főszerkesztőkkel hamar jó
munkakapcsolat alakult ki. Az ELTE Online és a kari lapok között elindult egyfajta átjárhatóság, több
közös újságírónk van.
A Tétékás Nyúz ideiglenesen csak online jelent meg, de a napokban kapott hírek alapján – Horváth Luca
kari HÖK-elnök közbenjárásnak köszönhetően – újra lesz nyomtatott szám. Küllemét tekintve a Pesti
Bölcsész Újsághoz hasonló. A PBÚ kiadása egyelőre szünetel, de bízunk a hamarosan bekövetkező
megjelenésben. A többi kari lapnál is időként hasonló helyzet van, ezekben a helyzetekben a
részönkormányzatok segítenek a lapjaiknak.
Az ELTE Press szerkesztősége megalapította az ELTE Press-díjat, amelyet minden évben olyan (volt)
hallgatóknak kívánunk adni, akik újságíróként, fotósként vagy szerkesztőként tartósan, minőségi és
kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az ELTE Press valamely sajtójánál. A díjra bármelyik főszerkesztő
felterjeszthet valakit, és szavazáson fogadjuk el. Az ELTE Press-díj egy oklevéllel jár, ennek átadása az
ELTE Press Akadémián történik majd.
Február 28-án csütörtökön 16 órától az ELTE BTK A/47-es termében rendezzük meg az ELTE Press
Akadémiát. Meghívott előadónk Constantinovits Milán, a Matthias Corvinus Collegium egyik vezetője, a
meggyőző kommunikáció és a sajtó szakértője lesz. A kari lapok és az ELTE Press bemutatkozásán kívül
sajtóhelyesírási és sajtófotós előadást is meghallgathatnak a részt vevők. Az esemény az ELTE EHÖK
támogatásával valósul meg. Körülbelül száz hallgatót várunk rá az összes karunkról.

ELTE Online
Az ELTE Online a nyáron is működött, sorban jelentek meg cikkeink, fotógalériák készültek több
egyetemi rendezvényről is, s csapatunk ott volt az EFOTT-on és a gólyatáborok egy részén is.
Augusztus 1-jétől megújult csapattal dolgozom a szerkesztőségben. Csomos Attila, a TTK hallgatója a
főszerkesztő-helyettes. A tudományrovat vezetője Szilák Flóra lett. A közéleté továbbra is Sági Enikő, a
kultúráé pedig Seres Lili, akinek munkáját Békefi Teodóra fogja segíteni. A sportrovat éléről Dési Áron
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február elején távozik, Wojciechowski Patrícia veszi át a helyét. A Savaria-rovatot Kocsis Marcell Kardos
Laura kollégánknak adta át. A fotós csapatot Poósz Patrik, novembertől Baló Tímea irányítja. Az
ELTEvíziót Somody Evelin, majd februártól Süll Kristóf vezeti.
Szeptemberben és februárban hirdettünk tagfelvételt a megüresedett újságírói, fotós és videós állásokra.
A régi-új csapattal október 7-én a Normafára kirándulunk. A februári felvétel folyamatban van.
Kiemelt projektünk volt az Olvassatok ELTE-seket! című antológiánk megjelenése. A kultúrarovat
tavasszal indított e címmel egy sorozatot, melyben az ELTE író-költő hallgatói mutathatták meg verseiketkisprózáikat. Úgy éreztük, az összegyűlt anyagot ki kell adnunk. Ehhez a BTK HÖK támogatását kaptuk,
amelyet ezúton is köszönünk. A kötetet Seres Lili Hanna kollégámmal együtt szerkesztettük. Ajánlói:
Nádasdy Ádám professzor emeritus, Balázs Géza professzor, Fráter Zoltán docens. 2018. október 10-én
18 órától tartottuk a kötet bemutatóját, ahol Badinszky Áron elnökhelyettes mondott pohárköszöntőt. A
kötetről kritika jelent meg a Magyar Időkben, a Népszavában és hamarosan írnak róla a Pesti Bölcsész Újságban
és az Apokrifban is. Úgy érezzük, ez jó reklám az ELTE Online-nak.
Az olvasottságunk további növelése céljából egy plakátprojektbe kezdünk. Az egyetem campuszain az
ELTE Online olvasására felhívó plakátokat helyezünk el szeptember végén-október elején. A BEAC
támogatásából száz ELTE Online-os pólót kapunk, így újra tudják a munkatársaink a rendezvényeken
viselni őket.
Számos egyetemi rendezvényen képviseltetjük magunkat. Továbbra is várjuk a tanszékek, egyéb
szervezeti egységek megkereséseit.
A különböző internetes hírportálok ELTE-t érintő hírei nagy nyomást helyeznek a szerkesztőségre. Erről
több egyeztetést folytattunk. Kancellár úrral hosszasan beszélgettem az ELTE-s ügyekről, ebből készült
interjúnk megjelent. Az ELTE BTK dékánjával is interjút közöltünk.
Elindítottunk emellett egy Szeretem az ELTE-t, mert... című sorozatot. A több mint harmincezer ELTEpolgár mind-mind másként viszonyul az ELTE-hez, mindenkinek más az ELTE-s története. Ezekből
szeretnénk felvillantani egyet-egyet a Szeretem az ELTE-t, mert… című sorozatunkban. Célunk, hogy év
végéig 30-40 számmal jelentkezzünk.
A hallgatói normatívaemelésről szóló információkról való széleskörű tájékoztatás az elkövetkező hetek
fontos feladata lesz. Ezen kívül az ombudsmanprojekt, a Jeges est és az Egyetemi Anyanyelvi Napok sajtós
feladatait is ellátjuk februárban.
Blankó Miklós s.k.
ELTE Press főszerksztő
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HORVÁTH SZANDRA – TANÁRKÉPZÉSI REFERENS
November - December
Az őszi szemeszter novemberi küldöttgyűlésén került napirendre a referensi posztom megszavazása.
Ezen időpont előtt csak informálisan egyeztettem a Tanárképző Központ munkatársaival, valamint a
Tanárképzési Bizottság tagjaival. Próbáltam megismerni minden fontosabb feladatot, mely a posztomhoz
kapcsolódik, valamint a bizottság munkáját. Egyeztettem az előző referenssel és az EHÖK elnökség
tagjaival is, hogy milyen célokat lenne érdemes kitűzni a tanév fennmaradó részére. Ekkor még nem
kristályosodott ki, hogy mely irányvonalak élvezhetnek prioritást, és melyek azok, melyekre több idő és
tapasztalat szükséges. Összességében tehát legfontosabb feladatomnak az október és novemberi
hónapokban az információgyűjtést és -rendszerezést tekintettem, hiszen ezek nélkül nem tudtunk volna
belevágni a megfelelő munkafolyamatokba. Mindezek mellett részt vettem az őszi és téli hónapokban a
Tanárképző Központ által hirdetett TTT és ET üléseken. Ezeken az üléseken többségében a szaktárgyi
tanítási gyakorlat kérdésköre dominált, valamint egyeztetésre kerültek külföldi mobilitási lehetőségek,
melyekről az EHÖK Külügyi Alelnökével is egyeztettek. Az őszi szemeszter folyamán mindezek mellett
lehetőségem nyílt részt venni a KonTRA konferencián, melyen további hasznos információkat kaptam az
osztatlan tanárképzés jelenlegi helyzetéről.

Január - Február
Az elmúlt időszakban a Tanárképző Központtal való együttműködés volt a hangsúlyos a munkáim során.
A januári időszakban sikeresen zajlott az Educatio kiállításon a tanárképzési standnál végzett munka.
Együtt tudtak működni gördülékenyen a TKK munkatársai és az osztatlan tanárképzésben részt vevő kari
referensek. Ezúton is köszönöm a Tanárképzési Bizottság munkáját, hogy sikerült minden napra megfelelő
számú referenst felkérni. A januári hónap folyamán többször voltam a TKK munkatársainál az ELTE
Eötvös Collegiumban egyeztetni főleg a gyakorlatokról valamint a szakzárásról.
A szakzárással kapcsolatban részt vettem egy konzultáción is (febr. 04.) melyet a TKK szervezett a kari
képviselők részvételével. Ezen nagyjából kikristályosodott a szakzárás pontos menete időpontokkal, és az
elvégzendő feladatok szétosztásával. A szakzárási munkálatok során valamint a pályaalkalmassági
vizsgáknál is szívesen fogadnának hallgatói segítőket. A TKK ezen feladatokkal megbízott munkatársa
még nem tudta megmondani a pontos hallgatói létszámot és azt, hogy mely munkakörökre kellene
számukra segítség, de ezeket mihelyst kiderülnek, továbbítom a Tanárképzési Bizottság és a karok felé,
előre is köszönve a segítséget a TKK nevében is.
Február 08.-án tartott TTT ülésen megbeszélésre kerültek többek között a konzultáción egyeztetett
eljárásrend, valamint az új vezetőtanárok megszavazása. Mindezek mellett a szakdolgozat valamint a
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portfólió is szóba került, mindkettővel kapcsolatban a felmerült kérdéseimre még várom a választ a
megfelelő szervezeti egységektől. Ezekkel kapcsolatban legfőbb célom, hogy pontosabb képet
kaphassanak a végzős hallgatók a szakdolgozat és a portfólió összetételéről és az értékelés menetéről.
Mindezeken kívül kérdéses még a záróvizsgák menete is, hogy hány napra lesznek szétosztva a vizsgák.
Mindezek, ha kiderülnek, akkor a karok felé is továbbítom az információkat.
A februári időszakban lezajlott még két tájékoztató az elsős hallgatók számára a rájuk váró
mérföldkövekről. Ezen tájékoztatók tényanyaga a résztvevő referensek szerint is elfogadható volt, későbbi
években használható és hasznos a hallgatók számára. Azonban az előre jelzett időponttal kapcsolatos
jóslatok helytálltak, így sajnos kevés hallgató vett részt a tájékoztatón. Ezt előzetesen egyeztettem a kari
referensekkel is, hogy a leghatásosabb egy év eleji időpont lenne, amikor a karok és a TKK szorosabb
együttműködésével jönne létre ez a tájékoztató. Ezt támasztja alá a BTK tanév eleji tájékoztatója is amelyet
az elsős osztatlan tanárképzésre felvett hallgatóknak tartottak és melyen nagy számmal részt is vettek a
gólyák.
A tavaszi félév indulásához tartoznak a szaktárgyi tanítási gyakorlatokkal kapcsolatos tájékoztatók,
melyeket az ELTE gyakorlóiskoláiban valamint az Eötvös Collegiumban tartanak, ezek egy részén
személyesen is részt vettem és részt fogok venni.
Az évkezdés egyik legfontosabb feladata, hogy az év elején elhangzott információkat egyeztetni tudjam
a kari referensekkel egy bizottsági ülésen. Mivel a tisztségekben változás történt (PPK, BTK), így a
tisztséggel járó feladatok átadására tekintettel előre láthatólag a 02.25.-ei héten lesz csak a bizottsági ülés
esedékes. Addig személyesen találkozok majd az új Tanárképzési Bizottsági tagokkal.
Mindemellett a félévre kialakítjuk a feladatainkat, valamint azt, hogy melyek élveznek majd prioritást. A
másik legfontosabb feladat, hogy a TKK minél több információt kiküldjön a neptun felületén vagy emailben. Ebből már kiküldésre került az elsős hallgatók tájékoztatójáról a meghívó, valamint az „Egyéni
szakdolgozati munka” című tárgy kérdésköre (2013,2014-ben felvettek számára nincs meghirdetve és nem
is lesz, nekik csak az oklevélmellékletbe jelenik meg a tárgyért járó 8 kredit) is. Még kiküldésre vár a
szakzárással kapcsolatos tájékoztató meghívója, valamint a 5. évesek számára a figyelmeztetés, hogy
márciusban esedékes lesz a szakdolgozati munkájuk téma és konzulens tanár bejelentése. Mindezen
munkákhoz kezdeményezek majd egy külön online felületet, melyet már feltöltöttem anyagokkal,
teendőkkel és határidőkkel. Ezen felület még a bizottság számára bemutatásra és elfogadásra vár. Első
sorban a kommunikációt, és a határidős feladatok átláthatóságát könnyítené majd meg.
Horváth Szandra s.k.
tanárképzési referens
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HORVÁTH VIKTÓRIA – SPORTREFERENS

Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2018. Október 2.

BEAC csapatépítő ebéd

2018. Október 4.

Fittnight

BEAC, ELTE SPORT KFT

2018. Október 9.

University sports festival megbeszélés

BEAC

2018. Október 11.

Pótsportösztöndíj megbeszélés

Eszterhai Marcell, Ilyash György

2018. Október 18.

EO interjú

Kelemen Kamilla

2018. Október 22.

Első kabinet FIT HÖK

Menyhárt Barbara, Horváth
Mihály

2018. Október 30.

FIT HÖK - ökölvívás

ELTE HÖK

2018. November 6.

ELTE Egészségfejlesztési stratégia
megbeszélés

2018. November 6.

USF Megbeszélés

BEAC, más egyetemek képviselői

2018. November 6.

Külügyi bizottsági ülés

Külügyi bizottság

2018. November 7.

BEAC 120 éves ünnepi közgyűlés

ELTE Sportélet régi és mostani
szereplői

HÖK Vezetőképző

HÖOK

2018. november 22.

PPK Sportreferens megbeszélés

Szűcs Bernadett

2018. november 30.

University sports festival

BEAC, Ilyash György

2018. december 3.

jeges est megbeszélés

Badinszky Áron, Eszterhai
Marcell, Kovács Viktória

2018. december 7.

BEAC Sportkarácsony

BEAC, ESI

2018. december 10.

USF esemény utáni reflexió

BEAC

2018. december 10.

jeges est megbeszélés

Badinszky Áron, Eszterhai
Marcell, Kovács Viktória

2019. január 7.

jeges est megbeszélés

Badinszky Áron, Eszterhai
Marcell, Kovács Viktória

2019. január 8.

önvédelmi tanfolyam megbeszélés

Ilyash György, Menyhárt
Barbara, Geréb tünde

2018. november 15-18.
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BEAC, Ilyash György

jeges est megbeszélés

Badinszky Áron, Eszterhai
Marcell, Kovács Viktória

Esemény

Személy(ek)

Sportbizottsági ülés

ELTE HÖK Sportbizottság

2018. október 8.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2018. október 15.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2018. november 5.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2018. november 21.

Sportbizottsági ülés

ELTE HÖK Sportbizottság

2018. november 26.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2019. január 7.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2019. január 14.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2019. január 21.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2019. február 4.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

2019. január 21.

Rendszeres ülések
Időpont
2018. szeptember 27.

Tevékenységeim
Október másodikán a BEAC összehívott egy ebéddel egybekötött megbeszélést, ahova azokat hívták
meg, akik az évkezdés során aktívan részt vettek a sportprogramok szervezésében (Gólya programok,
sporthét). Minden résztvevő beszámolt tapasztalatairól, visszajelzéseket adtunk egymásnak és
összegyűjtöttük, megbeszéltük, hogy mi volt jó, min lehetne még változtatni, illetve az elkövetkezendő
időszakban hogyan motiválhatnánk a hallgatókat sportolásra, illetve a sportedzők és sport területén
dolgozókat hogyan lehetne közelebb hozni egymáshoz. Eredményesnek és hasznosnak találtam ezt a
megbeszélést, könnyített a résztvevők szókimondásán, hogy informális környezetben zajlott.
A fittnight előkészületeiben vállaltam részt, véleményem és a visszajelzések szerint rendben és sikeresen
zajlott az esemény. Buzdítanék mindenkit, hogy vegyen részt az ilyesfajta eseményeinken!
Október 11-én Sor került a pót sportösztöndíjas pályázatok értékelésére és a végleges vélemények
rögzítésére. A pályázattal kapcsolatban nem merült fel semmilyen probléma, fellebbezés nem érkezett be
és a sikerespályázók már részt tudtak venni a sportösztöndíjas képzésen.
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Október 18-án az ELTE Online munkatársával, Kelemen Kamillával készítettünk egy interjút a
tevékenységeim és feladatköreim kapcsán. A cikk elérhető az ELTE Online weboldalán.
Október 22-én megtartottuk az első FIT HÖK edzést, melyen a résztvevők száma a szünet miatt még
alacsony volt, azonban az ezt követő, 30-ai edzésen már egészen sokan vettek részt. Itt nyitottá tettük a
lehetőséget minden HÖK-ös tisztviselő számára és egy ökölvívó- önvédelmi edzésen vehettünk részt a
BEAC ökölvívó szakosztály jóvoltából. A jövőben is folytatni kívánom ezen kezdeményezést és bízom
benne, hogy egyre sikeresebb lesz.
November 6-án részt vettem az ELTE egészségfejlesztési stratégiai bizottság megbeszélésén, ahol a 3
éve kidolgozott stratégia megvalósulásának elindításáról egyeztettünk és ötleteltünk. Pozitív vagyok a dolog
kimenetelét tekintve, a kancellária is támogatni látszik a projektet és a bizottsági tagokban is magas a tenni
akarás szándéka. A stratégia tervezete 3 fő pontra koncentrál, a dolgozói egészségfejlesztés, a dolgozói és
hallgatói általános egészségügyi és orvosi ellátás és a hallgatói egészségfejlesztés oktatásba való
beleépítésére.
Fontos eseményünk a november 30-án megrendezendő University Sports Festival, ahol a Budapesten
tanuló külföldi hallgatókat szeretnénk megmozgatni minden egyetemről, és az esemény végén kihirdetni
Budapest legsportosabb egyetemét. Idén harmadik alkalommal szervezzük meg a rendezvényt, reméljük
továbbra is sikeresen. Az esemény csodásan sikerült, 11 egyetemről érkeztek hozzánk külföldi hallgatók
sportolni, összesen 55 különböző országból. Bajnokságot rendeztünk röplabdában, futsalban és csapat és
sorversenyek, egyéni sportolási részvételi számok alapján is. Összesítve az ELTE a 2. helyet szerezte meg.
Az esemény megszervezése során számtalan akadályba ütköztünk, nehéz volt bevonni a többi egyetemet,
azonban azt gondolom megéri energiát fektetni az ilyen eseményekbe, ami összeköt minket a többi
egyetemmel.
Részt vettem a november 7-i 120 éven ünnepi közgyűlésén a BEAC-nak, ahol ünnepi beszédek és
díjátadások mellett ünnepelhettük az ország egyik legnagyobb és legrégebbi egyetemi sportklubjának
létezését. Büszkeséggel tölt el, hogy részesei lehetünk és segíthetjük a működését ennek a nagymúltú és
számos sikert felhalmozó klubnak.
November második felében részt vettem a HÖK vezetőképzőn. Bár úgy volt, hogy indul sportos szekció,
az alacsony jelentkezési szám (4fő) miatt ez elmaradt... ezt sajnálatosnak tartom, de szépen tükrözi az
egyetemek érdeklődését a sport területe iránt. Helyette viszont sok hasznos információval gazdagodtam
rendezvényszervezés területén, amit úgy gondolom, jól fogok tudni hasznosítani jövőbeni
sporteseményeink kapcsán.
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Volt alkalmam beszélni a PPK új sportügyi referensével, a bizottsági ülésünkön ugyanis nem tudott részt
venni, viszont szerettem volna vele mindenképp egyeztetni. A megbeszélés igencsak rövidre sikerült,
ugyanis kiderült, hogy le is mond frissen szerzett posztjáról. Ezt szintén sajnálatosnak tartom.
Jeges est – sportprogramok szervezéséért voltam főként felelős. BEAC-os egyeztetések után meghívtunk
több műkorcsolyázó szervezetet, illetve Burján Csabát is, de sajnos végül egyik esetben sem volt alkalmas
az időpont. Így a MAC Újbuda hokicsapatát hívtuk el a rendezvényre, akik betekintést nyújtottak az
érdeklődőknek az est folyamán a hoki sportágba. Sok hallgató kipróbálta magát, pozitív visszajelzéseket
kaptunk. Ezen kívül rendeztünk egy fókaversenyt (fakutya), ez rövid kis esemény volt, ellenben sikeres, így
jövőre mindenképp szeretnénk több futamot is rendezni.
Önvédelmi tanfolyam – február 26-án kerül megrendezésre az első női önvédelmi tanfolyam az ELTEn, amennyiben a rendezvény sikeres lesz, szeretnénk több alkalommal is megrendezni. A hallgatók
előadásokat fognak hallani a témakörben több területről is (jogi szempontból, rendőrfőkapitányságtól,
önvédelmi technikákról...), illetve részt vehetnek harcművészeti sportágak bemutató foglalkozásain is.
Ezen felül lezajlott és lezárultak a rektori sportpályázat adminisztratív teendői, a pótsport ösztöndíj
utómunkálatai és a 2019-es év indításához szükséges ügyintézések a sportösztöndíjasokkal. Több esetben
merültek fel problémák, jogviszony megszűnések, ezeket volt szükséges orvosolni.

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

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

ELTE HÖK elnökségi ülés

az ELTE HÖK elnökségének
tagjai

ELTE HÖK kabinet ülés

az ELTE HÖK kabinet tagok

2018. szeptember 12., 19.
2018. október 3., 10., 17.,
24.
2018. november 21.
2019. január 9., 23.
2019. február 6.
2018. szeptember 17.
2018. október 1., 8., 15.
2018. november 5., 26.
2019. január 7.

Az elnökségi és kabinet üléseken részt vettem és jegyzőkönyvet vezettem. Részt vettem a Külügyi
Bizottság (2018. október 2., 2018. november 6., 2019. január 8.) és a Gazdasági Bizottság (2018.
szeptember 24., 2018. november 6.) ülésein.

Lakatos Dorina s.k.
elnöki referens
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