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HORVÁTH MIHÁLY  - ELNÖK 

 

Eseménynaptár 

   

Időpont Esemény Személyek 

Február 18. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Február 19. Költségvetési Tanács Költségvetési tanács tagjai 

Feburár 20.  OHÜB OHÜB tagjai 

Február 20. TTK dékáni bemutatkozás TTK 

Február 20. ELTE HÖK Küldöttgyűlés Küldöttgyűlés tagjai 

Február 22. Tanárképzési Egyeztető Testület ETT tagjai 

Február 25. GTI Intézeti Tanács Czinege András, Máthé Izabella 

Február 25. Egyetemvezetői értekezlet Egyetemvezetők 

Február 25. Külügyi asszisztens egyeztetés Menyhárt Barbara, Pap Zsófia 

Február 25. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Február 26. 

Hallgatói Ügyek Rektori biztosa 

egyeztetés 
Borhy László, Horváth Georgina 

Február 26. Önvédelmi képzés Ilyash György 

Február 27. Elnökségi Ülés ELTE HÖK Elnökség 

Február 28. 
Szociális helyzetfelmérés egyeztetés 

Babos János, Ribling Tamás, Mayer 

Katalin, Vitovszki Marcell 

Február 28. Sporttrendek a Kárpát-medencében Sportkedvelők 

Február 28. X. KEK megnyitó KEK résztvevői 

Március 4. Egyetemvezetői értekezlet Egyetemvezetők 

Március 4. Szenátusi ülés Szenátus tagjai 

Március 4. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Március 5. Jubileumi HÖOK KGY megbeszélés Eszterhai Marcell, HÖOK, BME 

Március 5.  
EHÖK Tudásbázis megbeszélés 

Badinszky Áron, Hulik Bernadett, Soós 

Nikoletta 

Március 5. TTK HÖK Küldöttgyűlés TTK HÖK 

Március 6. Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

Március 8–10. HÖOK Közgyűlés HÖOK 

Március 8. Semmelweis International Carnival SE 
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Március 11. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Március 11. ELTE BTK HÖK Vezetőségi ülés BTK HÖK Vezetőség 

Március 13. Elnökségi Ülés ELTE HÖK Elnökség 

Március 14. BRSZ Közgyűlés BRSZ 

Március 18. Egyetemvezetői értekezlet Egyetemvezetők 

Március 18. Költségvetési Tanács Költségvetési tanács tagjai 

Március 18. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Március 19. GTI Elnökválasztás egyeztetés Máthé Izabella, Mezey Mercedes 

Március 19. MÜPA látogatás Borhy László 

Március 19. ELTE Szolgáltató Kft. egyeztetés Kuti Ferenc 

Március 20. Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

Március 21. BDPK egyeztetés Elnökség, Szabó Christopher 

Március 21. GTI HÖK Alakuló Küldöttgyűlés GTI HÖK 

Március 22. 

Jubileumi HÖOK KGY 

megbeszélés 
Eszterhai Marcell, HÖOK, BME 

Március 25. Innovációs Központ egyeztetés Csonka Diána 

Március 25.  Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Március 26. MÁV együttműködés aláírása Egyetemvezetők, MÁV 

Március 27. 
Hallgatói rendezvények egyeztetés 

Scheuer Gyula, Rikker Emília, Kuti 

Ferenc, Figler Kálmán 

Március 27. 
LEN egyeztetés 

Horváth Luca, Bárdosi Bence, Kerezsi 

Dorottya 

Március 27. Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

Március 29–31. 

Látogatás a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetemen 

Murai László, Veres Márton, Menyhárt 

Barbara, Pekár Zoltán 

Április 1. Egyetemvezetői értekezlet Egyetemvezetők 

Április 1. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Április 1. 
Tudásbázis projekt 

Badinszky Áron, Hulik Bernadett, Soós 

Nikoletta 

Április 2. SMART Konferencia Eszterhai Marcell 

Április 3. OHÜB OHÜB tagok 

Április 3. EHÖK Küldöttgyűlés Küldöttgyűlés 

Április 3. GTI ösztöndíjak megbeszélés Máthé Izabella, Eszterhai Marcell, 
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Mezey Mercedes, Cseszárik Mátyás 

Április 4. 

Találkozó Nováki Tamás műszaki 

főigazgatóval 
Nováki Tamás 

Április 4. 

Egyeztetés Rozgonyi Miklós 

gazdasági főigazgatóval 
Rozgonyi Miklós 

Április 5–7. BTK HÖK Vezetőképző BTK HÖK 

Április 5. 

Református Szeretetszolgálat 

támogatás átadás 
Murai László 

Április 8. Egyeztetés Borhy László rektor úrral Borhy László 

Április 8. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Április 8. Költségvetési Tanács Költségvetési Tanács tagjai 

Április 10. 

Magyar Egyetemi-Főiskolai 

Sportszövetség Közgyűlés 
MEFS KGY 

Április 10. Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

Április 11–13. HÖOK Vezetőképző HÖOK 

Április 13. HÖOK Választmányi ülés HÖOK Választmány 

Április 15. Egyetemvezetői értekezlet Egyetemvezetők 

Április 15.  Szenátusi ülés ELTE Szenátus 

Április 23. IK HÖK Küldöttgyűlés IK HÖK 

Április 23. 

HÖOK KGY terepbejárás 

Horváth Luca, Garab Emil, R. Nagy 

Tibor Endre, Kovács Klementina, Németh 

Ádám 

Április 24. Rektori egyeztetés a gólyatáborokról Borhy László, Babos János 

Április 24. Humán OTDK megnyitó BTK, PPK 

Április 24. Elnökségi ülés ELTE HÖK elnökség 

Április 24. ELTE Iskolaszövetkezet egyeztetés Nagy Gergő Gyula 

Április 29. Egyetemvezetői értekezlet Egyetemvezetők 

Április 29. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Május 1. Elnökségi ülés ELTE HÖK elnökség 

Május 4. 
TÓK HÖK Vezetőképző 

TÓK HÖK, Esztehai Marcell, Mayer 

Katalin, Kovács Viktória 

Május 6. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Május 7. Végzős bál megbeszélés Pataky Csilla 
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Május 8. Végzős bál megbeszélés Pataky Csilla, Babos János, Kuti Ferenc 

Május 8. Elnökségi ülés ELTE HÖK elnökség 

Május 8–10. Lágymányosi Eötvös Napok egyetemisták 

Május 10. 

Természettudományi Hallgatók 

Szövetsége alakuló ülés 

BME TTK HK, ELTE TTK HÖK, 

DE TTK HÖK 

Május 10–12. ELTE BME HÖOK Közgyűlés HÖOK 

Május 13. Egyetemvezetői értekezlet Egyetemvezetők 

Május 13. BEAC egyeztetés Simon Gábor 

Május 13. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Május 13. BTK HÖK Költségvetés egyeztetés Jancsó Dorottya, Horváth Luca 

Május 14. KolHÖK Költségvetés egyeztetés Horváth Luca, Vitovszki Marcell 

Május 15. GTI TH egyeztetés Szoboszlai László 

Május 15. 

Egyeztetés a Hallgatói Ügyek Rektori 

Biztosával 
Horváth Georgina 

Május 15. ELTE HÖK Küldöttgyűlés ELTE HÖK 

Május 16. Végzős bál megbeszélés Pataky Csilla, Babos János, Kuti Ferenc 

Május 17. MÜPA együttműködés egyeztetés Kurdics Zoltán 

Május 18. EHÖK Szemeszterviszlát ELTE HÖK 

Május 20. LEN egyeztetés Babos János, Geréb Tünde 

Május 20. 

Kirándulásszervezés projekt 

megbeszélés 
Kuti Ferenc Antalóczy Zsanna 

Május 22. OHÜB OHÜB tagjai 

Május 22. Elnökségi ülés ELTE HÖK elnökség 

Május 22. 

LEN egyeztéts a MÜFIG-nél 

Nováki Tamás, Nagyné Vass Éva, 

Székelyhidi László, Maszlavér Gábor, 

Molnár Zalán, Babos János, Geréb Tünde, 

Horváth Luca 

Május 23. 
EFOTT művELTEtő megbeszélés 

Maszlavér Gábor, Molnár Zalán, Kuti 

Ferenc 

Május 27. Egyetemvezetői értekezlet Egyetemvezetők 

Május 27. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Május 27. Szenátusi ülés ELTE Szenátus 

Május 28. BTK HÖK elnökválasztó BTK HÖK 
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Május 29. ELTE Iskolaszövetkezet KGY Elnökség 

Május 29. Elnökségi ülés ELTE HÖK elnökség 

Május 31. Sportösztöndíj átadó Horváth Viktória 

Május 31. KolHÖK elnökválasztó KolHÖK 

Június 3. Egyetemvezetői értekezlet Egyetemvezetők 

Június 5. Magyar Honvédség egyeztetés Zsiga Boglárka őrnagy, Dezső Tamás 

Június 6. MAB, MRK képzés HÖOK 

Június 7. 
SZIE HÖK Nap 

Szabados Levente, Bíró Balázs, Balogh 

Barbara 

Június 11. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Személyi ügyek 

A február 20-i Küldöttgyűlésen két új alelnököt választott az ELTE HÖK Mayer Katalin szociális 

alelnök és Nagy Liza tudományos alelnök személyében. Mindkettejük tekintetében lezajlott az átadás-

átvétel, munkájukat a megkezdték az ELTE HÖK Kabinetjében. 

Az ELTE HÖK berkein belül az utánpótlásképzései koncepciónak megfelelően két új hallgatót 

vontunk be a munkába. Pap Zsófia Menyhárt Barbara külügyi alelnök munkáját fogja segíteni a 

közeljövőben megnövekedő munkaterhei miatt, Soós Nikoletta pedig Badinszky Áron elnökhelyettesnek 

segít be a Tudásbázis Projekt során. 

Szabó Christopher szombathelyi ügyekért felelős alelnök június 30-i hatállyal beadta számunkra 

lemondását. Munkáját ezúton is köszönjük. 

 

Megalakult az ELTE HÖK 10. részönkormányzata 

Rengeteg munka és egyeztetés után március 21-én megtartotta alakuló küldöttgyűlését a 

Gazdálkodástudományi Intézet Hallgatói Önkormányzata. Az ülésen egyhangúlag választották meg 

elnöknek Máthé Izabellát, valamint vele együtt elnöki csapatát. Jelenleg elnök kisasszonnyal azon 

dolgozunk, hogy a GTI HÖK képviselőinek és elnökségének munkáját becsatornázzuk az egyetemi 

döntéshozásba és bizottsági munkákba, valamint a HÖK többi részönkormányzatával való 

együttműködésüket segítsük. A GTI HÖK jelenleg – az intézet sajátos helyzete miatt – nem rendelkezik 

saját irodával, így az EHÖK irodájának infrastruktúráját fogják használni szükség szerint. 

 

HÖOK Közgyűlés 

Március 8–10. között tartotta a HÖOK soron következő közgyűlését. Az újonnan megválasztott 

HÖOK elnökség beszámolt a HÖOK 30 emlékév projektről, amelynek keretein belül 30 felsőoktatást és 
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érdekképviseletet érintő projekttel készülnek 2019-re. Módosításra került a HÖOK Választási Kódexe is, 

a párttagság, illetve pártok ifjúsági szervezeteivel kapcsolatos összeférhetetlenség tekintetében. Innentől 

kezdve minden hallgató szabadon indulhat a választásokon, csak megválasztás esetén kell döntenie arról, 

hogy a hallgatói érdekképviseletben, vagy a politikában szeretné folytatni. A változást az ELTE Hallgatói 

Önkormányzata számára is be fogjuk terjeszteni. 

A HÖOK 30 emlékév keretein belül egy Jubileumi Közgyűlésre is sor került Budapesten, amelyre a 

BME EHK-val közös pályázatot nyújtottunk be. A Közgyűlést az ELTE, BME és a HÖOK közösen 

fogja finanszírozni annak magas költségei miatt. A Közgyűlés eltért a megszokott formulától, hiszen a 

szokásos pénteki választmányi ülés után a szombati napot egy emlékkonferenciának szenteltük, amely az 

elmúlt 30 év mozgalmi történetéről szólt. Az ünnepi közgyűlést vasárnap délelőtt tartottuk az OFÉSZ 

alakulásának helyszínén, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán a Piarista közben, amely annak 

idején az ELTE BTK otthona is volt. Az ülést dr. Fábri György, a szervezet első elnöke vezette le, 

valamint az elmúlt 30 év elnökei tartottak visszaemlékezéseket. A közgyűlésen aláírásra került a HÖOK 

és az NKFIH közötti együttműködési megállapodás, valamint megalapításra került a Forinyák Géza 

ösztöndíj, amelyet a HÖOK adományoz egy közéletben aktv, hátrányos helyzetű hallgatónak. 

 

BRSZ Közgyűlés 

Március 14-ére hívtam össze a HÖOK Budapesti Régió Szövetségének közgyűlését, amelynek a 

Budapesti Corvinus Egyetem adott otthont. Az ülésen HÖOK Választmányi póttagot delegált az NKE, 

valamint fő témája volt a BCE átalakításának jelenlegi állása érdekképviseleti szempontból. 

 

BDPK Helyi Képviselet 

Régóta megoldatlan kérdés a szombathelyi ELTE-sek érdekképviseletének problémája. Az ELTE 

Hallgatói Önkormányzata mindig az egyetemi iránymutatást követve szervezte meg a saját működését, 

ezért amikor a szombathelyi campust az NYME-től az ELTE-hez csatolták, ugyanazt a működési 

modellt használtuk, mint az egyetem. Sajnos ez egy nagyon szerencsétlen, Budapest centrikus működés 

volt, amely ugyanannyira nem működött számunkra, ahogy az egyetem számára sem. 

Az ELTE a szombathelyi működést megkönnyítendő, létrehozta a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző 

Központot, amely a GTI mellett a második sajátos jogállású intézet lett az egyetem képzeletbeli falai 

között. Sajnos nem minden szombathelyi képzés került a BDPK-hoz, ami az érdekképviselet 

szempontjából nem mondható optimálisnak, ám a helyzet utat adott számunkra, hogy újragondoljuk az 

ottani munkát. Az elnökség és Szabó Christopher szombathelyi ügyekért felelős alelnök bevonásával 

elkészítettünk egy alapszabály-módosítást, ami egy részönkormányzatnak nem minősülő helyi 

képviseletet hozna létre a BDPK hallgatói számára. Ez a helyi képviselet szélesebb körű autonómiát 
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biztosítana a szombathelyiek számára. Saját döntéshozó testületük lenne, vezetőjüket, és szakterületi 

tisztségviselőiket maguk választhatnák meg, valamint a költségvetési elosztásba is belecsatlakoznának. 

A képviselet alapszabályát elfogadta az egyetem szenátusa, ám a helyiekkel egyeztetve az a döntés 

született, hogy az őszi félévben kezdjük meg a szervezet megalapítását és a választások megszervezését, 

hogy az ottani hallgatóknak megfelelő idejük legyen a felkészüléshez. 

 

Térítési és Szolgáltatási díjak 

Az elmúlt félévben rengeteg hallgatói visszajelzést kaptunk a nyáron elfogadott térítési és szolgáltatási 

díjakkal kapcsolatban. Folyamatosan monitoroztuk ezeket az észrevételeket, amelyekből egyértelműen 

azt a következtetést vontuk le, hogy lépnünk kell az ügyben. Ügyvédi segítséggel megvizsgáltattuk a díjak 

jogalapját, és úgy találtuk, hogy az egyetem gyakorlata a kredittúlfutás és az újbóli tárgyfelvétel esetében 

nem egyezik meg a jogszabály adta lehetőségekkel. Az ügyben segítséget kértem a BRSZ 

tagintézményeitől is, az ő visszajelzésük is a mi véleményünket támasztották alá. 

A részönkormányzatok elnökei megkezdték az egyeztetést az érintett kari vezetőkkel, valamint az 

EHÖK felvette a kapcsolatot az Oktatási Igazgatósággal az ügyben. Az OHÜB több alkalommal 

ülésezett az ügyben, ám a jogi álláspontunkat a kérdésben sem az Oktatási Igazgatóság, sem a karok nem 

osztották. A helyzet megoldása érdekében felvettem a kapcsolatot Aáry-Tamás Lajossal az oktatási jogok 

biztosával. A beszélgetésünk során nyilvánvalóvá vált, hogy az Nftv. vonatkozó szakaszai többfélre 

jogértelmezésnek is teret engednek, amely sajnos a jelenlegi helyzetben az egyetem számára kedvez, hogy 

a rendelkezésre álló lehetőségek közül kiválassza a számára legjobbat. 

A május 22-i OHÜB ülésen meglepetéssel tapasztaltuk, hogy a karok által kidolgozott díjszabás mellett 

az előterjesztésekben (amelyet előző éjjel kaptunk meg) megjelenik egy, az egész egyetem számára 

egységes javaslat. A kérdés rendezése érdekében a karokkal egyeztetve elfogadásra került a javaslatunk, 

miszerint az OHÜB a júniusi ülésén döntsön a kérdésben, és a szenátus napirendjéről is lekerült ez a 

napirendi pont. Az elnökség javaslatára kidolgoztunk egy saját, egységes javaslatot a térítési díjakra, 

amelyet az elnökség nagy többséggel elfogadott. Ezt a javaslatot ismertettem Cseszregi Tamás oktatási 

igazgató számára, valamint az OHÜB elé is be fogjuk terjeszteni a módosító javaslatainkat. Ez a javaslat 

egybevág az általunk preferált jogértelmezéssel, valamint egy olyan alternatíva lenne, amely a karok nagy 

részén megoldaná az egyre följebb kúszó kreditenkénti kredittúlfutás kérdését úgy, hogy közben a kari 

költségvetések számára sem jelent kiugró kiesést. Hátulütője, hogy az egységesítés előnytelenül érintené 

azokat a hallgatókat, akiknek a kari szabályozások a jelenlegi rendszerben kedvezően állapítja meg ezeket 

a díjakat. Pozitívuma, hogy megoldásra kerülnének olyan problémák, mint az eltérő díjak kiszabása két 

olyan hallgató számára, akik egyébként ugyanazon az órán ültek a félév során. 

A végső szabályozást a június 19-i OHÜB javaslatára a Szenátus fogja eldönteni. 
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Hallgatói Rendezvények 

Március folyamán többször egyeztettem az ELTE Szolgáltató Kft. operatív ügyvezetőjével, Kuti 

Ferenccel, valamint Scheuer Gyula kancellár úrral a társaság megújult vezetésével kapcsolatban, valamint 

a hallgatói rendezvények jövőjéről. A Hallgatói Önkormányzat és az Egyetem egyetértésben elkezdett 

dolgozni annak érdekében, hogy a hallgatói rendezvényeket a jövőben megpróbáljuk saját 

lebonyolításban megtartani. Bízom benne, hogy az ELTE Szolgáltató Kft. új vezetésével tudunk olyan 

hosszútávú projektekben gondolkodni, amik új szintre tudják emelni a hallgatói rendezvényeket az 

ELTE-n. 

Az előző félévben sikeres együttműködésünk volt a Diák Utakkal, akikkel közösen Velencébe vittünk 

kb. 100 ELTE-s hallgatót. Ezen az alkalmon felbuzdulva kerestem meg kirándulásszervezés ügyében 

Kuti Ferencet, az ELTE Szolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy ezeket az utakat ELTE-s keretek között 

szervezzük meg. Vele közösen vettük fel a kapcsolatot Antalóczy Zsanna BTK-s hallgatóval, aki évek óta 

szervezője a Történeti Intézeti Képviselet kirándulásait a történész hallgatók számára, hogy segítsen 

nekünk ELTE szintű utazások szervezésében. Zsanna örömmel vette a felkérést, és jelenleg egy 

koncepció kidolgozásával foglalkozik a következő féléves programokat illetően. Bízom benne, hogy 

idővel az ELTE-s hallgatóknak szervezett utak egy olyan szolgáltatássá tudja magát kinőni, amiért megéri 

az egyetemre járni. 

A gólyatáborok szervezése sajnos az idei évben sok nehézségbe ütközött, hiszen az egyik legnagyobb 

helyszínünk, a Zánkai Sport- és Rendezvényközpont felújítás miatt nem elérhető a nyári időszakban. Az 

ügyben a félév során több egyeztetésünk volt mind Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős 

államtitkár asszonnyal, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, ám sajnos a végső 

válaszunk elutasító volt. Az elmúlt hónapokban több alternatív helyszínt is megkerestünk, és végül az 

érintett karok (BTK, GTI, Bárczi) gólyatáborait egy Balatonlellei helyszínen tudjuk megvalósítani, ami 

valamivel kisebb kapacitással üzemel, mint Zánka, és sajnos a költségbeli vonzatai is magasabbak. 

 

Költségvetés 

Az Egyetem Költségvetési Tanácsa több ízben ülésezett a félév elején, amely hallgatói szempontból egy 

nagyon fontos új elemet is tartalmaz a 2019-es évre. Scheuer Gyula kancellár úr támogatásával a karok 

költségvetésében az idei évtől kötelező elemként jelenik meg a tanulmányi kötelezettség teljesítéséhez 

tartozó költségek sora. Ez azt jelenti, hogy kari forrásokból kötelezően fordítani kell azokra a képzésekre, 

amelyek megkívánnak bizonyos költségeket a teljesítéshez, mint például a TTK-s terepgyakorlatok, vagy 

a TÓK-os egészségügyi vizsgálatok. 

A Költségvetési Tanács az április 15-i szenátusra tűzte ki a költségvetés elfogadását, amelynek része a 

Hallgatói Önkormányzat működési támogatása is. A költségvetést a szenátus nagy többséggel fogadta el, 
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ebben a HÖK számára kiegészítésként 30 millió forint volt előirányozva, amely 10 millió forinttal 

kevesebb, mint a tavalyi támogatás. A magas tavalyi maradvány miatt a Hallgatói Önkormányzat 

költségvetése nincs veszélyben, ám a rendelkezésre álló összeg koránt sem ideális, tekintve, hogy az idei 

évben egy új részönkormányzattal egészültünk ki, valamint az ELTE Szombathelyi rendezvényeire a 

csatlakozás óta méltatlanul kevés jut. 

Egyeztettem az ügyben Scheuer Gyula kancellár úrral, valamint Rozgonyi Miklós gazdasági 

főigazgatóval, akik kifejezték szándékukat további támogatások biztosítására, valamint kértem, hogy már 

most kezdjünk el a jövő évi költségvetésünkről tárgyalni, hiszen erre az idei évben sajnos nem sok 

lehetőségünk jutott. Bízom benne, hogy az idei évre meg tudunk egyezni egy olyan kiegészítő 

támogatásban, amelyre a rendezvények folyamatos drágulása és a bővülés biztosításához mindenképpen 

szükségünk van, valamint ki tudunk dolgozni a HÖK rendezvényeinek támogatására és működési 

költségvetésére vonatkozóan egy olyan modellt, amely bizonyos mértékű stabilitást tud adni pénzügyi 

területen. 

 

Hallgatói Ügyek Rektori Biztosa 

Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán lemondásával megüresedett a hallgatói ügyek rektori biztosának 

pozíciója az egyetemen. Rektor úrral több jelölttel is találkoztunk a félév elején, akik közül végül dr. 

Horváth Georgina kapta a megbízást, aki jelenleg az ÁJK-n dolgozik tanársegédként. Horváth 

Georginával gyorsan felvettük a fonalat, többször volt segítségünkre jogértelmezésben, valamint 

alapszabályi kérdéskeben. 

 

MÁV megállapodás 

Március 26-án megállapodást kötött az ELTE egyetemvezetése és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. 

vezetősége. A megállapodás lehetőséget biztosít a MÁV számára, hogy szorosabban működjön együtt az 

egyetemmel a képzései során, valamint a hallgatókat is várják szakmai gyakorlatokra. Felvettem a 

kapcsolatot a MÁV vezetőségével, akikkel a hallgatói rendezvényeken való részvétel lehetőségét 

tárgyaljuk, valamint egyeztetés folyik a MÁV által szervezett vasutas táborba való becsatlakozásról, 

amelyet Zánkán tartanak a rászoruló vasutas dolgozók gyerekeinek. 

 

MÜPA megállapodás 

Március 19-én tettünk egy látogatást a MÜPA-ban a MÜPA igazgatója meghívására Borhy László 

rektor úrral. Felvázoltunk egy együttműködést az egyetemmel, amelynek kereteiben kedvezményes 

belépést biztosítanak ELTE-s hallgatóknak, valamint kihelyezett eseményeket tartanának az egyetemen 

rendezvényeinken. Ennek az együttműködésnek a kidolgozását rektor úr a Hallgatói Önkormányzatra 
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bízta, ennek keretein belül találkoztunk újra a MÜPA képviselőivel Május 17-én Kurdics Zoltán 

kommunikációs asszisztenssel, ahol a megállapodás részleteiről beszélgettünk. A szöveg jelenleg jogi 

okéját várja az egyetem részéről. 

 

Végzős Bál 

Május hónap során keresett meg Pataky Csilla az Alumni Központ vezetője ötletével, hogy bált 

szeretne rendezni a frissen végzett ELTE-s hallgatók számára. Az ügyben többször egyeztettünk Kuti 

Ferenccel és Babos Jánossal, ám az idő rövidsége és a bál koncepciójának kidolgozatlansága miatt végül 

az a döntés született, hogy ebben az évben nem szervezzük meg ezt a rendezvényt, hanem jövőre 

próbálkozunk vele újra. 

 

Egyetemi Ombudsman 

A szenátus döntése alapján az idei évben megalakult az ELTE Egyetemi Ombudsman rendszere, 

amelyet az elmúlt időben kiemelt figyelem kísért mind az egyetemi közösség, mind a közvélemény által. 

A pozícióra a pályázat benyújtási határideje lejárt, június hónapban kerül sor a bizottság összeülésére, 

amely dönt az ombudsman személyéről. A 15 tagú bizottság a egyetemi és kari képviselőkből, az EHÖK 

és az EDÖK delegáltjából, valamint külsős szakértőkből áll. Az Egyetemi Ombudsman a következő 

félévtől kezdheti meg a munkáját. 

 
       Horváth Mihály s.k. 

       elnök 
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BADINSZKY ÁRON  - ELNÖKHELYETTES 

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személyek 

2019. február 21., március 

12., április 2., 25., május 16.,  

június 6. 

Hallgatói Jogorvoslati 

Bizottság  
HJB Tagjai  

2019. február 26. 
Központi Etikai 

Bizottság  
 

2019. március 5., 28., április 1. 

 

EHÖK Tudásbázis 

megbeszélés 

 

Hulik Bernadett, Soós Nikoletta 

 

2019. március 5., június 4.  Fegyelmi Tanács ülése  Tanácstagok  

2019. 03. 08-10. 
HÖOK Közgyűlés, 

Győr 
 

2019. március 11.  
ELTE BDPK Szabályzat 

kidolgozása 
Varga Ádám Zoltán  

2019. 03. 21. 
ELTE GTI HÖK 

alakuló küldöttgyűlés 
 

2019. 04. 03. 
ELTE HÖK 

Küldöttgyűlés 
 

 
2019. június 4. 

 
adományok elszállítása 

Mayer Katalin  

2019. február 13.,  
2019. március 6., 20., 27. 

ELTE HÖK elnökségi 
ülés 

az ELTE HÖK elnökségének tagjai 

2019. február 11., 18, 25. 
2019. március 4., 25. 
2019. április 1., 8. 
2019. május, 27.  

ELTE HÖK kabinetülés az ELTE HÖK kabinettagok 
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UPK 2.0  

Az elmúlt félév során új lendületet vett az utánpótlásképzés/tudásátadás fejlesztése, amikor döntés 

született arról, hogy az EHÖK Kabinet összes tagjának közreműködésével létrehozzuk az „EHÖK 

Tudásbázist”. A projekt elsődleges célja, hogy idén május végéig megszülessen egy olyan kézikönyv, 

melyet alaposan tanulmányozva bárki rövid idő alatt naprakész tud lenni az egyetemi szintű 

érdekképviselet feladataival.  

Az elkészülő dokumentum  általános és különös részre tagolva fogja részletekbe menően bemutatni a 

HÖK szervezetét és működését, illetve az egyes tisztségek betöltésével járó munkát, így például a 

felügyelt pályázatok ütemezését, a rendszeresen megvalósuló projektek - pl.: Jeges Est -  lebonyolítását.  

Elsődleges szempont, hogy minél érthetőbben, kézzelfoghatóbban állítsuk össze az anyagot, hogy akár 

egy olyan majdani érdekképviselő számára is világos legyen, aki még egyetlen napot sem töltött a 

szervezetben ű 

A feladatot Hulik Dettivel közösen vállaltuk, a megvalósításban pedig segítségünkre  van GTI HÖK 

frissen megválasztott Küldöttgyűlésének tagja, Soós Nikoletta is, aki a „laikus” nézőpontjából ad majd 

tanácsokat és támogatja a szerkesztést. Reméljük, hogy a Tudásbázis megalkotásával egy olyan 

információforrást tudunk összehozni, mely megkönnyíti majd  a jövőben leköszönő  és tisztségbe lépő 

kabinet közötti átadás-átvétel folyamatát, illetve alapul szolgálhat további - akár részönkormányzati 

szinten létrehozott - hasonló anyagok elkészítéséhez.  

A munka jelenleg befejező fázisában van, és várhatóan a Tisztújító Küldöttgyűlésre el is fog készülni.  

BDPK Alapszabály 

A szombathelyi képzési helyen történt változások hatására érkezett az igény Szabó Christopher felől, 

hogy a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ hallgatói érdekképviseleti szervezetének 

működéséhez szükséges szabályzat elkészítéséhez szeretnék kérni segítségünket. Horváth Mihály Varga 

Ádám EB elnök urat és engem bízott meg a szabályzat elkészítésével, melynek eleget is tettünk, a  

Hallgatói Képviselet pedig már meg is kezdte működését a SEK-en . 

Jótékonyság  

A tavaszi szemeszter során több lehetőség adódott az ELTE hallgatói számára, amikor tehettek 

nehezebb sorsú embertársaikért. Még februárban került megrendezésre a Jeges Est, mely során 

jótékonysági tombola- és forraltbor-árusítást is szerveztünk, a résztvevők a Károli egyetem sajnálatos 

körülmények közt leégett Ráday kollégiumának lakóit támogathatták. Az ebből befolyó összeget az 

ELTE Szolgáltató Kft. – aki a Jeges Est szervezésében is részt vett – nagylelkűen megduplázta, így végül 
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– a majd egy tonna ruha mellett -  jelentős összeggel segíthettük hallgatótársainkat, akikhez a Református 

Szeretetszolgálat segítségével jutottak el az adományok.   

Szintén a második félév alatt került lebonyolításra a HÖOK szervezésében a Több lett? Maradhat! 

kampány, aminek kapcsán ismét nagy volt segíteni akarás a Hallgatókban, hiszen június elején több mint 

300 kilogramm tartós élelmiszert, játékot és könyvet jutattunk el a Magyar Vöröskereszt részére, amit 

szinte azonnal ki is tudtak osztani a rászoruló családoknak.  

Ezúton is szeretném megköszönni mindenki munkát, aki részt vett az adománygyűjtő akciók 

bármelyikének lebonyolításában, és külön köszönetet szeretnék mondani az ELTE Hallgatóinak karitatív 

tevékenységükért! 

Badinszky Áron s.k. 

elnökhelyettes 
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KOVÁCS VIKTÓRIA – KOMMUNIKÁCIÓS ALELNÖK 

 

 Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személyek 

2019. 02. 25. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2019. 02. 27. Kommunikációs Bizottsági ülés A kommunikációs bizottság tagjai 

2019. 03. 08-10. HÖOK Közgyűlés, Győr  

2019. 03. 12. 

Megbeszélés a GTI HÖK 

kommunikációért és rendezvényekért 

felelős tisztségviselői jelöltjeivel 

Turcsik Réka, Gregor Kitti 

2019. 03. 12. 

Megbeszélés az ÁJTK HÖK 

újdonsült kommunikációért felelős 

tisztségviselőjével 

Andrikó Imre 

2019. 03. 13. Több lett? Maradhat! megbeszélés 
Mayer Kata, Gyuró György, Sarkadi 

Réka 

2019. 03. 21. 
ELTE GTI HÖK alakuló 

küldöttgyűlés 
 

2019. 03. 25. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2019. 04. 01. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2019. 04. 03. ELTE HÖK Küldöttgyűlés  

2019. 04. 08. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2019. 04. 11-14 HÖOK Vezetőképző  

2019. 04. 16. 
Informális Kommunikációs 

Bizottsági ülés 
A kommunikációs bizottság tagjai 
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2019. 04. 25. Éjszakai Sport  

2019. 04. 29. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2019. 05. 06. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2019. 05. 07-09 Bölcsész Napok  

2019. 05. 08-10 LEN  

2019. 05. 13. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2019. 05. 15. ELTE HÖK Küldöttgyűlés  

2019. 05. 18. ELTE HÖK Szemeszterviszlát  

2019. 05. 27. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

 

Február 

Február 14-én sikeresen lezajlott a Jeges Est, mely a visszajelzések alapján csupa pozitív értékelésnek 

örvend. A korábbi nehézségekből tanulva és merítve sokkal gördülékenyebben ment idén a beléptetés, 

illetve a tombolasorsolás is gyorsabban zajlott az új, elektronikus fejlesztésnek köszönhetően.  

Február 22-én sor került az ominózus velencei utazásra, melynek keretein belül ELTE hallgatók 

kedvezményes áron látogathatták meg a híres velencei karnevált. A szervezésért külön köszönet és 

gratuláció Menyhárt Barbarának, aki nélkül ez az utazás nem valósulhatott volna meg. 

A kabinet tagjaival állandó kapcsolattartásban vagyok, megkeresések esetén azonnal, vagy a lehető 

leghamarabb teljesítem az adott kérést, feladatot.  

 

Március 
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Március elején kezdetét vette a HÖOK Mentorprogram által szervezett országos felsőoktatási 

adománygyűjtés, melyhez az ELTE idén is lelkesen csatlakozott. Ennek intézményi koordinátora Mayer 

Kata szociális alelnök, aki felkért, hogy munkáját kommunikációs területen segítsem. A kampány 

zárásaként eleinte egy tematikus napot szerettünk volna, melynek témája „hogyan legyél hétköznapi 

hős”, ennek megvalósítása azonban sajnos olyan akadályokba ütközött, melyeket nem tudtunk 

megugrani.  

Március 14-én kiírásra került a kommunikációs asszisztensi munkakörének felhívása. A beérkezett 

jelentkezések elbírálását követően Horváth Mihály elnök úrral Kurdics Zoltán Gábort találtuk a 

legalkalmasabbnak a munkakör betöltésére, aki elsősorban a közösségi felületek gondozásában nyújt 

segítséget számomra (például Facebook posztütemtervek elkészítésében, eseménymenedzsmentben).  

 

Április 

Április elején elkezdődtek az ELTE HÖK szemeszterzáró rendezvényének előkészületei. Korábbi 

felvetés alapján Horváth Mihály elnök úr jóváhagyta azon ötletemet, miszerint az EHÖK 

szemeszterviszlát névre keresztelt esemény szervezői csapatát a részönkormányzatok egy-egy önként 

jelentkező képviselőjéből állítsuk össze. A szervezői munkát így egy lelkes, fokozatosan bővülő 

társasággal kezdtük meg. 

Április 16-án informális ülést tartott a Kommunikációs Bizottság. Ennek oka, hogy sajnos (bár az 

időpontot leegyeztettük a bizottság tagjaival) a meghívót technikai okokból nem sikerült idejében 

kiküldeni. Ennek ellenére a Bizottság tagjai kiemelkedő létszámmal voltak jelen. Értékeltük a félév 

munkáját, beszéltünk csapatépítő programokról, és szóba került az ELTE HÖK szemeszterbúcsúztató 

rendezvénye is. Az „ülést” követően a Bizottság tagjaival a csapatkohézió erősítése céljából további, 

személyesebb jellegű programmal színesítettük az estét.  

Április 25-én sikeresen lezajlott az Éjszakai Sport, melynek főszervezői feladatait Horváth Viktória 

sportreferens látta el. Viki korábban felkért, hogy az esemény honlapjával, illetve Facebook 

kommunikációjával kapcsolatban segítsek neki. Az egyeztetések alapján ennek eleget tettem, a 

rendezvény sikerrel zárult, gratulálok Vikinek a szuper szervezéshez! 

Sajnos a hónapban ismét előfordult, hogy egyazon napra több ELTE-s rendezvény került. Ennek 

megoldásán dolgozunk a Bizottsággal. 

Áprilisban lezárult a HÖOK Mentorprogram Több lett? Maradhat! adománygyűjtése, melynek 

sikeréhez az ELTE is hozzájárult több apró projekt által (például sütivásárok). Kiemelten szeretnék 

ebben gratulálni Mayer Katának, amiért lelkiismeretesen, lehetetlent nem ismerve látta el a koordinátori 

feladatokat, ment el bevásárolni, és oldott meg minden útjába kerülő, nem várt akadályt. 
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Május 

Május hónap első fele főként az EHÖK Szemeszterviszlát nevet viselő rendezvény szervezésével, 

előkészületeivel telt. A rendezvényt igyekeztünk úgy megalkotni, hogy a lehető legtöbb felmerülő igényt 

kielégítsük. A programokon egy velem együtt számolva 8 fős divízió dolgozott szorgalmasan. Többször 

leültünk személyes egyeztetésekre, illetve folyamatosan zajlott az online kommunikáció. A bevásárlásban 

Vitovszki Marcell volt segítségemre, ezúton is köszönöm neki a fáradalmakat! A Szemeszterviszlát 

napján (május 18) szerencsére az időjárás maximálisan nekünk kedvezett, körülbelül 100 érdekképviselő 

jött el, és a visszajelzések alapján a legtöbben jól érezték magukat. Köszönjük mindenkinek, aki eljött, és 

részt vett a csapatépítő jellegű játékokon, bízunk benne, hogy sikerült jobban megismerni egymást. A 

fantasztikus ebédet Téglás Eszter és lelkes kukta-csapata szolgáltatta a nap folyamán a PakBiz 

asszisztálásával, ezúton is köszönöm a befektetett energiát! Végül, de nem utolsó sorban szeretném 

hálámat kifejezni a vállalkozó szellemű szervezői brigádnak, akik nélkül a rendezvény nem lett volna 

olyan, amilyen. Ők segítettek a programpontok kialakításában, a játékok lebonyolításában, és tartották 

bennem a lelket, amikor már végképp az összeomlás szélén álltam, név szerint: Gerely Viktor, Kalmár 

Bella, Kurdics Zoltán, Nagy Viktor, Schwartzenberger Panni, Trencsányi Vivien és Tuza Benedek. A 

rendezvényt a visszajelzések alapján sikeresnek könyveltem el. 

Mindezek mellett a lehető legjobb tudásom szerint igyekszem folyamatos frissítés alatt tartani az 

EHÖK honlapot és Facebookot. A jegyzőkönyvek feltöltése állandó folyamatban van, a bizottságok 

névsorát igyekszem frissen tartani. Személyes megkeresések esetén kapacitásomhoz mérten a 

leghamarabb teljesítettem a hozzám intézett kéréseket. Az Instagram fiók az elmúlt időszakban egy kicsit 

háttérbe szorult, Kurdics Zoltánnal folyamatban van egy social media kommunikációs stratégia 

kialakítása. 

 

Kovács Viktória s.k. 

kommunikációs alelnök 
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NAGY LIZA – TUDOMÁNYOS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár 

Időpont  Esemény Személy(ek) 

2019. február 25. Kabinetülés EHÖK Kabinet tagjai 

2019. március 04. Kabinetülés EHÖK Kabinet tagjai 

2019. március 05. EHÖK Tudományos Bizottság 
ülés 

EHÖK Tudományos Bizottság tagjai 

2019. március 11. Kabinetülés EHÖK Kabinet tagjai 

2019. március 25. Kabinetülés EHÖK Kabinet tagjai 

2019. április 01. Kabinetülés EHÖK Kabinet tagjai 

2019. április 08. Kabinetülés EHÖK Kabinet tagjai 

2019. április 15. Tavaszi utazási pályázat bírálás Megyesi Janka, Lénárt Krisztina, 
Horváth Ákos, Nagy Balázs 

2019. április 30. EHÖK Tudományos Bizottság 
ülés 

EHÖK Tudományos Bizottság tagjai 

2019. május 06. Kabinetülés EHÖK Kabinet tagjai 

2019. május 13.  Kabinetülés EHÖK Kabinet tagjai 

2019. május 15. EHÖK Küldöttgyűlés EHÖK Küldöttgyűlés tagjai 

2019. május 27.  Kabinetülés EHÖK Kabinet tagjai 

 

Beszámoló 

Az félévben heti rendszerességgel részt vettem az EHÖK Kabinet ülésein. Megtartottam a 

Tudományos Bizottság üléseit. Az első bizottsági ülésen jobban megismerkedtünk a kari képviselőkkel, 

akik részletesen beszámoltak a karokon éppen aktuális helyzetről, pályázatokról és eseményekről. Ezen 

kívül egy tudományos eseményeket/rendezvényeket magába foglaló táblázatot készítettünk, amely 

segítségével könnyebben átláthatjuk mikor, melyik karon, milyen érdekes konferenciák és előadások 

lesznek, melyeket promózhatunk a hallgatók felé, illetve beszámoltam az aktualitásokról és eseményekről, 

tréningekről, amiket az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa továbbított felém. 

Március 21-én összeültünk Eszterhai Marcellel, akivel átbeszéltük a kulturális és szakmai pályázat 

kiírását és határidejeit. Május 17-én a pályázat kiírásra került. A pályázási időszak 2019. június 17. 10:00 



19 

 

és 2019. június 30. 16:00 között fog zajlani, hiánypótlásra pedig 2019. július 01. 10:00 és 2019. július 07. 

16:00 között lesz lehetőségük a hallgatóknak. 

2019. április 15-én részt vettem az ELTE Tehetséggondozási Tanácsa által kiírt tavaszi utazási pályázat 

bírálásán. A bíráláson részt vett Megyesi Janka, Lénárt Krisztina, Horváth Ákos és Nagy Balázs. 

Összesen 128 pályázat érkezett be, melyek közül sajnos 2 pályázatot nem tudtunk támogatni. Összesen 

közel 10,5 millió forintnyi összeget ítéltünk meg a pályázóknak. Az egyik pályázótól május 26-án érkezett 

egy fellebbezés, a számára megítélt összeggel kapcsolatban, amit nem tudtunk elfogadni. Azt a javaslatot 

tettük számára, hogy a következő pályázási időszakban nyújtson be újabb pályázatot. 

Áprilisban megkerestek a BTK Koreanisztika Tanszékéről, mivel felvételt szerettek volna a május 03-ai 

konferenciájukról. Ebben Bartók Bálint és az ELTEvizió volt a segítségünkre.  

2019. május 27-én került volna sor a Tehetséggondozási Tanács féléves ülésére, azonban vezetői 

elfoglaltság miatt elnapolták, 2019. július 04-én lesz megtartva. 

 

Nagya Liza s.k. 

tudományos alelnök   
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MENYHÁRT BARBARA – KÜLÜGYI ALELNÖK 

 

Eseménynaptár 

Időpont  Esemény Személy(ek) 

Március 29-31. Egyeztetés a HÖOK Külhoni 

partnerszervezeteivel az ELTE 

HÖK-kel való lehetséges 

együttműködésről, Marosvásárhely- 

Kolozsvár 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

Hallgatói Önkormányzat, 

Kolozsvári Magyar Diákok Szervezete (KMDSZ) 

HÖOK 

Április 1. Kabinetülést ELTE HÖK Kabinet 

Április 2. Egyetemi Hallgatói Külügyi 

Bizottsági ülés 

EHKB tagjai 

Április 3. Szakmai együttműködési 

megállapodás aláírása az Autizmus 

Alapítvánnyal (a Külhoni Program 

Társadalmi szemlélet-megalapozó 

programja kapcsán) 

Autizmus Alapítvány vezetővége 

Április 8. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Április 11-13. HÖOK tavaszi Vezetőképző, Siófok  

Április 17. Egyeztetés a MEEX-el a lehetséges 

együttműködésről 

Puskás Márton, Kollár Judit- MEEX 

Kövecses Gréta- ELTE Nemzetközi és Stratégiai 

Iroda 

Április 24. Karrierlehetőségek az Európai Unióban 

című konferencián való részvétel 

 

Április 29. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Május 2. Egyeztetés a Nemzetközi Stratégiai 

Irodával az Erasmus+ szakgyak című 

esemény kapcsán 

Kövecses Gréta 

Május 3. Egyeztetés a HÖOK Jubileumi 

Közgyűlésének lebonyolításáról 

Eszterhai Marcell 

Május 4. TÓK HÖK vezetőképzőn való 

részvétel és a külügyi szekciómunka 
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koordinálása 

Május 6. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Május 7. Egyetemi Hallgatói Külügyi 

Bizottsági ülés 

EHKB tagjai 

Május 7. Egyeztetés a HÖOK Jubileumi 

Közgyűlésének lebonyolításáról 

Eszterhai Marcell 

Május 9. Erasmus+ szakgyak esemény 

lebonyolítása 

 

Május 10-12. HÖOK Jubileumi közgyűlés 

lebonyolítása 

 

Május 14. Egyeztetés az ÁJK HÖK külügyi 

referensével az EHKB munkájáról 

és a soron következő feladatokról 

Taskó Lilla 

Május 15. ELTE HÖK Küldöttgyűlés  

Május 16. Egyeztetés a Diák-utakkal a 

lehetséges együttműködésről 

Papp Mihály, a Diák-utak vezetője 

Május 18. ELTE HÖK Szemeszterzáró 

rendezvényen való részvétel 

 

Május 19. A Külhoni Program Társadalmi 

szemlélet-megalapozó programjának 

munkacsoportjával való egyeztetés és 

pályázati anyag összeállítása 

Molnár Erzsébet, 

Vajda Kitti 

Május 27. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

Május 30. Hallgatói és Oktatói Mobilitási 

Bizottsági ülésen való részvétel 

HOMB tagjai 

Június 6. Egyetemi Hallgatói Külügyi 

Bizottsági ülés 

EHKB tagjai 
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1. ELTE HÖK Erasmus+ Kiegészítő Támogatás- tavaszi pályázati időszak 

Pályázat 

Az ELTE HÖK Erasmus+ Kiegészítő Támogatás pályázata február 25. és március 3. között zajlott le. 

A hiányos pályázatok javítására március 9-ig volt lehetőség. Mayer Katalinnal, az ELTE HÖK szociális 

alelnökével közösen bíráltuk el a beérkezett pályázatokat és március 19.-én Szontágh Anikóval, az 

egyetemi Erasmus+ koordinátorral is egyeztettünk ennek kapcsán. 

Összességében az 59 beérkezett pályázatból a bírálóbizottság 52 pályázatot ítélt érvényesnek, ebből 

pedig 39-et javasolt támogatásra. A beérkezett pályázatok pontszámainak átlaga 46,6, a legmagasabb 

pontszám 129, míg a legalacsonyabb -4. A támogatásra javasolt hallgatók minimum pontszáma 32. 

Az ösztöndíjra megadott és teljes mértékben felhasznált keretösszeg 3 521 600 forint. Célunk az volt, 

hogy a keretösszeg maximális kihasználásával megfelelő mértékű anyagi támogatást tudjunk nyújtani az 

Erasmus+ programban résztvevő hallgatók számára.  

A pályázati időszak alatt és azt követően is folyamatosan elérhető voltam és válaszoltam a pályázók által 

megfogalmazott kérdésekre. 

Beszámolók 

Ebben a pályázati időszakban jelentősebb módosításokat eszközöltünk a pályázat beszámolójának 

sablonján, hogy a beérkező anyagok még informatívabbak lehessenek és hatékonyabbá tegyék az 

érdekképviseleti munkánkat.  

Külön sablon készült ezen felül a második, hazaérkezést követő beszámolóhoz is, ami reményeink (és 

az eddigi tapasztalatok alapján) egyszerűbbé teszi a második dokumentáció elkészítését.  

A sablonokban eszközölt módosításokról egyeztettünk a Nemzetközi Irodával és az Egyetemi Hallgatói 

Külügyi Bizottság (EHKB) levélszavazásban hivatalosan is döntést hozott április 13.-án.  

A kötelező beszámolók beérkezésének határideje május 1. volt, amíg  minden egyes pályázatot elnyert 

hallgató megküldte kötelező dokumentációját, így mindenki számára időben tudtuk kezdeményezni az 

ösztöndíj fennmaradó 40%-nak kiutalását. 

2. Külhoni Program 

A Külhoni Program keretein belül működő Társadalmi szemlélet-megalapozó program kapcsán több 

ízben is egyeztettünk az Autizmus Alapítvánnyal, akik a kezdetektől fogva szakmai támogatói a 

munkánknak. Április 3-án aláírásra is került egy szakmai együttműködési megállapodás, ami lehetővé 
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teszi, hogy a program tartalmát a külhoni felsőoktatási intézmények mellett az országhatáron belül 

működő közoktatási intézményekben is népszerűsíteni tudjuk. 

Megemlítendő még, hogy poszter-prezentáció formájában sikeresen beszámoltunk munkánkról a 

nemzetközi EURASHE 29 konferencián is. 

3. Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság tavaszi munkája  

A május 30-án ülésező HOMB minden beérkezet, és az ENPO részére jegyzőkönyvben megküldött, 

ösztöndíjazásra javasolt munkatárs és hallgató pályázatát Erasmus+ ICM ösztöndíjban részesítette. A 

tárgyalt időszakban összesen 9 db hallgatói pályázat érkezett be Erasmus+ szakmai gyakorlatra. Az 

ezekhez a szükséges támogatási keret a 2018/19-es projektben rendelkezésre áll. 

A tervezett Kari Erasmus+ szervezési keretek felosztása a 2019/20-as évre sajnálatos módon (a 

Tempus Közalapítvány késlekedése miatt) nem történt meg a Bizottsági ülésen.  

A Bizottság megállapodott abban, hogy az Erasmus+ pályázatot elnyert hallgatók jelentős 

lemorzsolódásának megakadályozása érdekében a nyertes kiutazó hallgatók számára a „klasszikus” 

tájékoztatókon túl biztosítunk: 

 külön konzultációt szálláskeresés témában 

 angol nyelvi kommunikációs fejlesztést 

 interkulturális felkészítő tréningeket 

 kommunikációs tréningeket 

A Nemzetközi Iroda beszámolt arról, hogy a nyár folyamán elkezdődik a SOP mobility-online 

beszerzése, mely előreláthatóan nagyban meg fogja könnyíteni az Erasmus+ pályázatottal kapcsolatos 

adminisztrációt és ügyintézést. A soron következő Erasmus+ pótpályázati időszakban (várhatóan 2019. 

09. 02-30.) a hallgatók már a mobility-online-on keresztül tudják majd benyújtani a pályázatukat.  

A következő HOMB ülés időpontja: 2019. 10. 17. 

4. Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság  (EHKB) munkája 

Még az előző félév során, az EHKB tagjai két munkacsoportot hoztak létre, melyek közül az egyik 

aktuálisan az ELTE HÖK honlapjának külügyi lehetőségek alpontjának frissítésén, aktualizálásán 

dolgozik. A másik munkacsoport az Erasmus+ programon túli nemzetközi mobilitási lehetőségek 

promóciójának a tervét dolgozza ki és készíti elő a kommunikációt. A munkacsoportok munkáját 

várhatóan az utolsó ülés során zárjuk majd le. 
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Május 9-én, a Nemzetközi Irodával közreműködésben megrendezésre került egy olyan esemény, mely 

célja, hogy népszerűsítse a külföldi szakmai gyakorlatok lehetőségét. Ezen az érdeklődőket egy izgalmas 

kvízzel vártuk, majd két rövid, informatív előadást hallgathattak meg a pályázatról, végül pedig 

megismerhették olyan hallgatók beszámolóit, akik az előző félévben külföldön teljesítettek szakmai 

gyakorlatot, illetve feltehették kérdéseiket. 

Nem utolsó sorban igyekeztem a bizottságba érkező új tagokkal személyes egyeztetéseket folytatni, 

informálni őket az aktualitásokról, következő eseményekről, projektekrl, feladatokról. 

Az utolsó EHKB ülés időpontja június 6, mely során összegezzük az elmúlt egy év közös munkáját. 

 

5. Nemzetközi hallgatók érdekképviselete 

Látnunk kell, hogy a nemzetközi hallgatók érdekképviselete mind kari, mind pedig össz- egyetemi 

szinten jellemzően közvetett módon valósul meg, ami nem minden esetben hatékony és hosszú távon, a 

beérkező külföldi hallgatók számának exponenciális növekedésével nem elegendő. A nemzetközi 

hallgatók érdekképviseletbe való becsatornázására eltérő formában történik a részönkormányzatokban, 

az ország többi egyetemén és a nemzetközi szinten egyaránt. 

A tavaszi Vezetőképző külügyi szekciójában ezzel a kérdéssel hangsúlyosan foglalkoztunk, az ELTE-n 

tanuló nemzetközi hallgatók helyzetéről és érdekképviseletéről előadást is tartottam. A szekció munka 

végén arra jutottunk, hogy szükség van egy országos szintű ajánlásnak a megfogalmazására, ami 

javaslatot tesz arra, hogy a hallgatói mozgalom milyen szerepben és milyen eszközökkel javítsa a 

nemzetközi hallgatók érdekképviseletének minőségét és miképpen mozdítsa elő a közvetlen képviseletet. 

A jövőben az a HÖOK-kal közös cél tehát, hogy megismerjük a nemzetközi jó gyakorlatokat és 

megtaláljuk azokat a koncepciókat, amelyeket részben vagy akár teljes mértékben adaptálhatóak a mi 

szervezeti struktúránkba. 

6. Stipendium Hungaricum Mentorhálózat 

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.  

A hallgatók tavaly 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. 
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 A jelenlegi időszak nagy feladata, hogy új mentorokat toborozzunk a rendszerbe és biztosítsuk 

számukra a megfelelő képzést, hogy a lehető legmagasabb színvonalon tudják támogatni a 2019 őszén 

érkező nemzetközi hallgatókat. 

7. Egyebek 

A legutóbbi beszámolási időszak óta az alábbi egyéb tevékenységeket végeztem: 

 Az ELTE RK Nemzetközi Stratégiai Iroda 2019/2020-as tanévre szóló hallgatói 

részképzési felhívás értékelő bizottságában működtem közre és elbíráltam a beérkezett 21 

hallgatói pályázatot. 

 Május 4-én a TÓK HÖK vezetőképzőjén vettem részt, ahol külügyi szekciómunkát 

vezettem.  

 Több alkalommal is egyeztetéseket folytattam a MEEX illetve a Diákutak szervezetekkel 

az esetleges együttműködésekről. 

 Áttekintettem a tavalyi Gólyairánytű tartalmát és ezt a külügyi információk tekintetében 

módosításra javasoltam. 

 Közreműködtem a május 10-12 között megrendezésre kerülő HÖOK Jubileumi 

Közgyűlés lebonyolításában. 

 

Menyhárt Barbara s.k. 

külügyi alelnök 
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HULIK BERNADETT – TANULMÁNYI ALELNÖK 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személyek 

2019. február 21. Minőségfejlesztési Bizottság ülése  

2019. február 25. PPK Delegált képzés  

2019. március 5. EHÖK Tudásbázis megbeszélés Badinszky Áron, Soós Nikolett 

2019. március 7. HKR módosítással kapcsolatos egyeztetés  

2019. március 8. Szolgáltatási díjakkal kapcsolatos 

megbeszélés 

Horváth Mihály, 

Dr. Pintér Mihály 

2019. március 13. Egyeztetés a TTK tanulmányi helyzetéről Darányi Éva 

2019. március 13. GTI Kreditátvitel Bizottság ülése Máthé Izabella 

2019. március 28. EHÖK Tudásbázis megbeszélés Badinszky Áron, Soós 

Nikoletta 

2019. március 28. Minőségfejlesztési Bizottság ülése  

2019. március 28. GTI Kreditátvitel Bizottság ülése Máthé Izabella 

2019. március 29-31. PPK Delegált Hétvége  

2019. április 1. EHÖK Tudásbázis megbeszélés Badinkszy Áron, Soós 

Nikoletta 

2019. április 3. Szolgáltatási díjakkal kapcsolatos 

megbeszélés 

 

2019. április 3. Oktatási és Hallgatói Ügyek 

Bizottságának ülése 

 

2019. április 5. Oktatási és Képzési Tanács ülése  

2019. április 8. Párhuzamos Képzés Kompenzáció 

pályázattal kapcsolatos megbeszélés 

Mayer Katalin 

2019. április 9. EHÖK Tanulmányi Bizottság ülése Póti Botond (ÁJK), 

Király Petra (BGGYK), Sólyom 

Anna (BGGYK), Áder Nikolett 

(BTK), Varholik Anna (GTI), 

Feigl Erik (IK), 

 Fábián Fanni (PPK), Kasza 

Bernadett (TÁTK), Gattyán 
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Zsófia (TÓK), Darányi Éva 

(TTK), Szalók Orsolya (EB) 

2019. április 11-14. HÖOK Vezetőképző  

2019. április 16. PKK pályázat Operatív bizottságának 

ülése 

Mayer Katalin,  

Csák-Földesi Anikó 

2019. április 25. Minőségfejlesztési Bizottság ülése  

2019. május 17. Oktatási és Képzési Tanács ülése  

2019. május 18. EHÖK Szemeszterviszlát  

2019. május 22. Oktatási és Hallgatói Ügyek 

Bizottságának ülése 

 

2019. május 29. Szolgáltatási díjjakkal kapcsolatos 

megbeszélés 

 

2019. május 30. Minőségfejlesztési Bizottság ülése  

2019. február 25.,  

március 4., 11., 18., 25., 

április 1., 8., 29.,  

május 6., 13., 27. 

Kabinet ülés  

 

 

Hallgatói Követelmény Rendszer módosítása 

Március 7-én részt vettem a Hallgatói Követelményrendszer módosításával kapcsolatos egyeztető 

ülésen, ahol az Oktatási Igazgatóság és a Tanulmányi Hivatal vezetői beszélték meg az idei 

módosításokat. Többnyire pontosításokról és egyéb szabályzatok módosulásából fakadó pontosításokról 

volt szó. Ezen kívül fontos módosítás, hogy az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók a jövőben a 

beiratkozásnál meg fogják választani, hogy hány féléves képzésben szeretnének részt venni. Ezt 

módosítani egyszer lesz lehetőségük képzésváltás keretében a képzés 6. félévéig. Ezen kívül fontos 

változások várhatóak a szolgáltatási díjak végleges mértékét illetően, melyekkel kapcsolatban március 8-

án és április 3-án és folytattunk különböző egyeztetéseket. Ezeken felül az Oktatási és Hallgatói Ügyek 

Bizottsága is minden alkalommal tárgyalt a díjak meghatározásának módjával kapcsolatban. A legutóbbi 

OHÜB ülésen (május 22.) a HKR módosítás részletei véglegesítésre kerültek, ezeket a képviselők 

elfogadták, viszont a szolgáltatási díjakkal kapcsolatban még további egyeztetésre volt szükség. Május 29-

én a részönkormányzatok Elnökei és Tanulmányi elnökei közösen vettek részt egy ezzel kapcsolatos 

egyeztetésen, egy közös álláspont kialakításának érdekében.  
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Részönkormányzati munkában való részvétel 

Február 25-én az EHÖK képviseletében vettem részt a PPK Delegált képzésén, mely egy tanulmányi 

témájú utánpótlásképzés. Az EHÖK felépítéséről és működéséről, valamint az EHÖK Tanulmányi 

Bizottságának munkájáról meséltem nekik.  

Majd március 29-31. között megrendezésre került a Delegált Hétvége is, ahol szintén szakmai 

programokon vehettek részt a leendő és már aktív delegáltak. 

A GTI Kreditátviteli Bizottságának ülésén március 13-án és 28-án vettem részt, ahol az erre a félévre 

beérkező kreditátviteli kérelmeket bíráltuk el. Ezen felül szó volt a Kreditátviteli Bizottság ügyrendjének 

létrehozásáról, mely a jövőben számos kérdést megold majd.  

 

 

Minőségfejlesztés 

A Minőségfejlesztési Bizottság február 21-én megtartott ülésén ismertetésre kerültek a 2018. évi alap- és 

mesterképzéses gólyafelmérések eredményei, valamint az eljárás módja és menete. Ezen kívül szó volt az 

ELTE 2016-2020 közötti minőségfejlesztési programjáról. 

Március 28-án került sor a Minőségfejlesztési Bizottság következő ülésére, ahol az ELTE 

gyakorlóiskoláiban 2018-ban érettségizett tanulók jelentkezési és felvételi eredményeiről, valamint a 2018. 

évi jelentkezési és felvételi adatairól szóló jelentésekről kaptunk beszámolót. A jelentkezési adatok 

elemzésekor a diákok intézmény és szak választásának vizsgálatával felmérhető, hogy az ELTE osztatlan 

és alapképzési szakjai milyen utánpótlásra számíthatnak az ELTE közoktatási intézményeiből. A 

felmérésből kiderül, hogy az ELTE középiskolai képzést biztosító három intézményében 2018-ban 412 

tanuló érettségizett, közülük a 2018. évi felsőoktatási felvételi eljárásban 394 fő vett részt. A 

továbbtanulni szándékozók aránya 2018-ban valamivel alacsonyabb volt (95,80%), mint 2017-ben. Az 

ELTE-re 2018-ban 110 olyan tanuló nyert felvételt, akik az Egyetem valamelyik közoktatási 

intézményében érettségiztek. 2018-ban a legtöbb hallgató a TÁTK-ra alkalmazott közgazdaságtan (angol 

nyelven) szakra 12 fő, valamint az ÁJK-ra jogász szakra 11 fő került be, míg 10 fő került be pszichológia 

szakra a PPK-ra. Az ELTE 176 szakjából 36 szakra vett fel a gyakorlóiskolában érettségizett tanulót. Az 

ELTE középiskolákban érettségizettek közül az ELTE-re felvettek aránya 2016 óta növekvő tendenciát 

mutat.  

A május 30-án megtartott ülés napirendjén szerepelt a 2018/19. I. féléves OHV beszámoló megvitatása 

és jóváhagyása, a szakmai gyakorlatok hallgatói véleményezésének kérdőíveiről szóló beszámoló, 

valamint az Egyetemi Minőségfejlesztési Jelentés a 2018. évi minőségügyi tevékenységről és a 2019. évi 
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minőségfejlesztési célok meghatározásáról. Ezen kívül Báldy Péter beszámolt a folyamatban lévő 

mérésekről és az Iroda jelenlegi működéséről. 

Oktatási és Képzési Tanács munkája 

Az Oktatási és Képzési Tanács február 25-i ülése az előterjesztés hiányos előkészítése miatt, más 

napirendi pont hiányában elmaradt. Április 5-én került sor a következő ülésre ahol számos új szak és 

specializáció indításáról szavazott a Bizottság. Ezek, az Alkalmazott viselkedéselemzés szakirányú 

továbbképzési szak létesítése és indítása, a Biológus mesterképzési szak bioinformatikus specializácó 

létesítése, valamint magyar és angol nyelven történő indítása, a Fizika alapképzési szak számítógépes 

fizikus specializáció létesítése és indítása, a Fogyatékosság-kutatás módszertanai mesterképzési szak 

angol nyelven történő létesítése, a Földrajz alapképzési szak turizmus specializáció indítása, a 

Gyermekkultúra mesterképzési szak létesítése, a  Kulturális antropológia alapképzési szak magyar és 

angol nyelven történő indítása, a Művészeti instruktor mesterképzési szak létesítése, valamint a 

Vállakozásfejlesztés mesterképzési szak indítása. Ezen kívül szó volt a tervezett tantervmódosításokról, 

továbbá az alap-és mesterképzési szakok nemzetközi akkreditációjának lehetőségéről. Az Oktatási 

Igazgatóság tájékoztatást tartott a külföldi felsőoktatási intézményekkel való együttműködések lehetséges 

formáiról. 

Május 17-én szintén számos új szak létesítéséről és indításáról szavazott a Tanács. Ezek, a Biológus 

mesterképzési szak bioinformatikus specializácó létesítése, valamint magyar és angol nyelven történő 

indítása, Fizika alapképzési szak számítógépes fizikus specializáció létesítése és indítása, 

Színháztudomány mesterképzési szak indítása,  Francia nyelv, irodalom és kultúra mesterképzési szak új, 

fordítás és műfordítás specializációjának indítása, a Neveléstudomány mesterképzési szak digitális 

pedagógia specializációjának indítása magyar nyelven, a Neveléstudomány mesterképzési szak angol 

nyelvű változatában, az Educational Science MA szakon a Theatre in Education and Theatre Pedagogy 

specializáció indítása angol nyelven, ezen kívül a szakirányú továbbképzési szak létesítése és indítása: 

pénzügyi és gazdálkodási ismeretek tanítása a közoktatásban szakirányú továbbképzési szak létesítése és 

indítása, Pszichológia alapképzési szak indítása Szombathelyen, valamint Testnevelőtanár szakpártag 

indítása Budapesten. Ismét szó esett a tantervmódosításokról. Az Oktatási Igazgatóság javaslatot tett a 

nem MAB-köteles szakindítási és tanterv-módosítási előterjesztések formájára vonatkozóan, továbbá 

tájékoztatta a Tanács tagjait az alap-és mesterképzési szakok nemzetközi akkreditációjának lehetőségéről. 

 

Párhuzamos Képzés Kompenzáció pályázat 

A pályázattal kapcsolatos egyeztetések februárban zajlottak, melynek köszönhetően elkészült egy 

táblázat, amelyben a hallgatók előzetesen ki tudják próbálni, hogy várhatóan mennyi pontjuk lesz a 

pályázati követelményeknek megfelelően, így lehetőség nyílt arra, hogy mérlegeljék, hogy milyen pályázat 
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keretében érdemes támogatást kérniük. A táblázat elkészítését Csák-Földesi Anikó végezte el előzetes 

egyeztetésünk alapján, majd a pályázati kiírással együtt, március 2-án az EHÖK honlapjára is feltöltésre 

került.  A pályázási időszak április 1-jén indult, melynek során összesen 13 pályázat érkezett be. A 

hiánypótlási időszakban három pályázat került visszaküldésre. Az Operatív Bizottság április 16-án bírálta 

el a pályázatokat. Összesen tizenegy hallgató pályázata került méltánylásra és két pályázat került 

elutasításra a tanulmányi pontszámokból elért nulla pont miatt. A legalacsonyabb pontszám, mellyel 

hallgató támogatásra jogosultságot nyert 21 volt. Összesen 1 987 900 Ft támogatás kerül kiosztásra. 

 

EHÖK Tudásbázis projekt 

Az EHÖK Tudásbázissal kapcsolatos megbeszélésre először március 5-én került sor, ahol a projekt 

lépéseit, az ezekkel kapcsolatos határidőket, valamint a Tudásbázis tartalmi jellemzőit egyeztettük. Ez 

alapján a dokumentum általános része minden leendő HÖK-ös számára hasznosítható elméleti és 

gyakorlati tudást tartalmaz, ami a munkához szükséges. Egészen az alapfogalmaktól kezdve, a szervezeti 

felépítésen keresztül a bonyolultabb működési módokra vonatkozó információ is részét képezi a 

Tudásbázis általános részének. A szakterületi részek pedig az átadás-átvételeket fogják segíteni a jövőben. 

Ez a rész tartalmazza az egyes tisztségviselők feladatait, hatásköreit, egész éves időbeosztását, bizottsági 

részvételüket és azt, hogy milyen projektekben kell részt venniük, kikkel kell egyeztetniük stb. A további 

egyeztetéseken a munka aktuális állapotáról és a következő lépésekről volt szó. A saját részterületi 

leírásom alapján elkészült egy egységes sablon, melyet áprilisban a Kabinet tagjai is megkaptak. A 

részterületi leírásokkal párhuzamosan elkezdődött az általános rész elkészítési is, melyet egymás között 

osztottunk fel. A munka remélhetőleg az utolsó Küldöttgyűlésen bemutatásra kerülhet.  

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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MAYER KATALIN  – SZOCIÁLIS ALELNÖK 

 

Időpont  Esemény Személy(ek) 

február 21. egyeztetés az utalási listák 
elkészítéséről 

Martina Fanni,  
Eszterhai Marcell 

február 22. SzÖB ülés SzÖB tagjai 

február 25. EHSzÖB ülés EHSzÖB tagjai 

február 25. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

február 28. egyeztetés a rendszeres szociális 
támogatás projektről 

Babos János,  
Ribling Tamás,  
Horváth Mihály,  
Vitovszki Marcell 

március 1. SzÖB csapatépítés Kreszadló Dóra,  
SzÖB tagjai 

március 1. rendszeres szociális támogatás 
újragondolása projekt – operatív 
bizottság megbeszélése 

Horváth Éva Sára,  
Iván Rozália,  
Eszterhai Marcell, Vitovszki Marcell 

március 4. Erasmus+ kiegészítő támogatás 
bírálása 

Menyhárt Barbara 

március 4. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

március 8−10. HÖOK Közgyűlés  

március 11. Erasmus+ kiegészítő támogatás 
bírálása 

Menyhárt Barbara 

március 11. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

március 12. egyeztetés a TR iroda munkatársával Eszterhai Marcell, Földessy-Székely 
Zsóka 

március 12. HJB ülés HJB tagjai 

március 13. Több lett? Maradhat! 
koordinátorokkal való egyeztetés 

Kovács Viktória,  
Sarkadi Réka (KolHÖK),  
Gyuró György (BTK)  

március 14. Több lett? Maradhat! 
koordinátorokkal való egyeztetés 

Németh Csilla (TTK), 
Ballai Viola Lilla (BGGyK), 
Fehér Levente (ÁJTK), 
Martina Fanni 

március 18.  Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

március 18. Több lett? Maradhat! egyeztetés, 
ötletelés 

Kovács Viktória, Menyhárt Barbara, 
Hulik Bernadett, Soós Nikoletta 

március 19. Erasmus+ kiegészítő támogatás 
operatív bizottsági ülés 

Szontágh Anikó, Menyhárt Barbara 

március 19. TáTK expert képzés – előadás Kerezsi Dorottya,  
TáTK HÖK  

március 20. Több lett? Maradhat! 
kommunikációról szóló egyeztetés, 
ötletelés 

Kovács Viktória, Menyhárt Barbara, 
Kalmár Gyöngyvér Bella 

március 25. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

április 3. EHÖK küldöttgyűlés  

április 4. HÖOK ösztöndíj műhely  

április 9.  Horváth Mihály 
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április 11-14. HÖOK vezetőképző juttatási haladó szekció 

április 15. Párhuzamos képzés kompenzációja 
ösztöndíj bírálás 

Hulik Bernadett 

április 15. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

április 16. Párhuzamos képzés kompenzációja 
operatív bizottsági ülés 

Hulik Bernadett, Csák-Földesi Anikó 

április 16. Több lett? Maradhat! bevásárlás Németh Csilla 

április 29. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

április 30. Több lett? Maradhat! bevásárlás Szinok Bianka 

május 4. TÓK HÖK vezetőképző Kovács Viktória, Menyhárt Barbara, 
Eszterhai Marcell, Horváth Mihály,  
Horváth Éva Sára, 
Zentai Dorka 

május 6. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

május 10-12. HÖOK közgyűlés  

május 16. SzÖB SzÖB tagjai 

május 18. EHÖK szemeszterviszlát  

május 22. egyeztetés a Hallgatói Pénzügyi 
Osztály munkatársaival 

Emmert Margit,  

május 23. EHSzÖB EHSzÖB tagjai 

május 23. Több lett? Maradhat! bevásárlás  

június 4. Több lett? Maradhat! adományok 
elszállítása 

Badinszky Áron 

Rendszeres szociális támogatás 
A rendszeres szociális támogatások pályázati időszaka február 18-án zárult le. A beszámolási időszakba 

így nem a pályázati ügyintézés maga, hanem a korrekciós időszak esik. Azt gondolom, nagyon 

szerencsésen alakultak a dolgok, hiszen a pályázatok bírálásával február 20-án végzett minden kar, 

EHSzÖB ülésre pedig csak hétfőn, február 25-én került sor, így az EHSzÖB-nek kiküldött anyagokban 

már nagyon sok pályázó korrigált pontszámát tudtuk megjeleníteni. Ez azért is nagyon jó, mert így a 

korrekciós lista sokkal kevesebb pályázót tartalmaz. A beszámolási időszakban pedig, március 8-án 

sikeresen megérkeztek a kiírt ösztöndíjak.  

Ezúton szeretném megköszönni a kari szociális tisztségviselők, a bizottsági tagok és a felkért bírálók 

munkáját! 

A rendszeres szociális támogatásokkal még volt néhány teendő a későbbiek folyamán is, korrekciók és 

fellebbezések is érkeztek be. A fellebbezések jó része duplikáció volt, azaz korrekciós ügyként is be lettek 

adva, illetve a legtöbb fellebbezést elsőfokra visszaadta a HJB, hszen azok korrekcióval elintézhetőek 

voltak. A jogos fellebbezések száma csökkent ebben a félévben, melyet sikerként könyvelhetünk el. Szám 

szerint 28 fellebbezés érkezett be. Ebből 5 került elfogadásra, 14 elutasításra, 9 kérvény pedig 

korrekciózva lett, így tulajdonképpen ezek is elfogadásra kerültek. Azt gondolom, ez a 30 alatti szám 

példázza, hogy – a Neptunos problémáktól eltekintve – mennyire zavartalan szoctám-időszakunk volt. 
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Rendkívüli szociális támogatás 
 

Februárban – a január hónap kimaradása és a Ráday Kollégium tragédiája miatt – nagyszámú kérvény 

érkezett be. Összesen 166 kérvény érkezett be, 15 hiánypótlásra visszaküldött kérvény mellett 31 

elutasításra, 120 kérvény pedig elfogadásra. Ez a 120 elfogadott kérvény összesen 10.647.500 Forintot 

jelent.  

Márciusban átlagosnak mondható számban érkeztek be a kérvények, 66 kérvényből 8 került 

elutasításra, 4 kérvény hiánypótlásra lett visszaküldve. Így az 53 elfogadott kérvényt benyújtó hallgatót 

összesen 3.912.000 Ft,-tal tudtuk támogatni. 

Szeretném kiemelni, hogy a két hónapban összesen 20 Ráday Kollégiumi károsult adott le kérvényt, 

akiket személyenként 200.000 Forinttal támogattunk. 

Áprilisban 68 kérvény érkezett be. 4.015.000 Forint támogatás került kiosztásra, összesen 58 elfogadott 

kérvényre. 3 elutasított és 7 hiánnypótlásra visszaküldött kérvény volt még a hónapban. 

Májusban a félév utolsó rendkívüli szoctám leadásakor 79 kérvénnyel dolgoztunk. Ebben a leadási 

hónapban azok a kérvények is elutasításra kellett, hogy kerüljenek, amelyek a félév során korábban 

hiánypótlásra lettek visszaküldve, de a pályázó nem hiánypótolta azokat. Így összesen 18 elutasított és 61 

elfogadott kérvény került az EHSzÖB elé májusban. Ezeket a Bizottság egyhangúan elfogadta. 3.882.000 

Forint rendkívüli támogatást osztottunk ki a hónapban. 

A négy pályázási időszakban összesen 292 sikeres pályázat került leadásra. Ezekre összesen 22.456.500 

Forint került kiutalásra. Ezek a számok átlagosan 76.905 Forint támogatást jelentenek. 

Rendszeres szociális támogatás újragondolása – féléves projekt 
A szociális alelnöki tisztségre beérkezett pályázatomban felvázoltam, milyen lépéseket szeretnék tenni a 

rendszeres szociális támogatás pályázati kiírásának újragondolását tekintve. Ezek a lépések ugyan már 

elkezdődtek akkor, amikor megbízottként végeztem munkámat… Az első egyeztetésünkre a projekten 

dolgozó operatív csoporttal a beszámolási időszakra esett. Ezen megbeszéltük azt, kinek mi lesz az 

elsődleges feladata és kijelöltük az irányokat. 

Mindenközben felkereste a Hallgatói Önkormányzatokat, így minket is Hassman Bálint a HÖOK 

diákjólétért felelős elnökségi tagja egy ösztöndíj műhely megrendezésének lehetőségevel. Erre március 

28-án került sor. Az ösztöndíj műhelyen jobbára lokális problémákat osztottak meg a megjelent 

tisztségviselők, helyi megoldásokról hallhattunk. Ezek többségét hasznos volt hallani, hiszen saját 

kiírásunkba adaptálhatóak a jó gyakorlatok. 

Az ezt az alkalmat kövező hétvégén hasonló módon működött a juttatási haladó szekció is a HÖOK 

vezképzőn. A délutáni idősávban egy-egy problémát dolgoztunk fel, ezekre kerestünk megoldásokat; 

délelőtt pedig a HÖOK ösztöndíjjal kapcsolatosan ötleteltünk közösen. 
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Több lett? Maradhat! adománygyűjtés 
A félév másik nagy projektje a Több lett? Maradhat! adománygyűjtés, melyet harmadik alkalommal 

rendezett meg a HÖOK Mentorprogramja, és az ELTE is harmadik alkalommal vett benne részt. A 

projektet az idei évben én koordináltam, de Kovács Vikire és Menyhárt Barbira is sok feladat hárult, 

főleg a kommunikáció és ötletelés terén. Köszönöm ezúton is a lányok munkáját! 

A gyűjtés szervezése során minden karról egyeztettem a karok kijelölt koordinátoraival. Két ülést is 

tartottunk, melyek ötleteléssel teltek. Ezek után pedig további ötletelős ülésekre kerítettünk sort. Az 

adományok folyamatos gyűjtése mellett minden kar készült valamilyen „attrakcióval” a gyűjtés még 

sikeresebbé tételére. Ezek közül a lágymányosi, illetve a BTK-GTI által szervezett sütivásárt és az ÁJK 

Ivó-napját emelném ki. De nagyon sok adomány gyűlt össze a TÓK sütivásárán is. Ezúton köszönöm 

minden résztvevő és kari koordinátor munkáját. 

Külön szeretném kiemelni Németh Csilla és Szinok Bianka munkáját, akikkel a sütivásárokon 

összegyűlt pénzből közösen vásároltunk be. Erről mind a Facebookon, mind Instagramon láthattatok 

számos posztot. 

Az adományokat Badinszky Áron segítségével június 4-én szállítottuk el, amit nagyon köszönök 

Áronnak. A pontos eredményekről beszámolóm kiegészítésében szeretném tájékoztatni a Tisztelt 

Küldöttgyűlést, de azt gondolom, maradéktalanul elégedettek lehetünk, hiszen nagyon sok adományt 

tudtunk gyűjteni. Köszönöm szépen az ELTE HÖK valamennyi képviselőjének segítségét! 

 

Mayer Katalin s.k. 

szociális alelnök 
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ESZTERHAI MARCELL – PÁLYÁZATOKÉRT FELELŐS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár 

Időpont  Esemény Személy(ek) 

2019. február 25. EHSZÖB EHSZÖB tagjai 

2019. február 25.  Kabinetülés  Kabinet tagjai 

2019. március 1.  Szociális támogatás projekt 

megbeszélés 

Mayer Kata, Horváth Éva 

Sára, Iván Rozália, Vitovszki 

Marcell 

2019. március 4. Kabinetülés Kabinet tagjai 

2019. március 5. Rektori sporttámogatások 

megbeszélés 

Horváth Viktória 

2019. március 7. HÖOK jubileumi közgyűlés 

megbeszélés 

HÖOK képviselői, BME 

képviselői, Horváth Mihály 

2019. március 8-10.  HÖOK Közgyűlés ELTE HÖK 

2019. március 11. Kabinetülés Kabinet tagjai 

2019. március 19. HÖOK jubileumi közgyűlés 

megbeszélés 

HÖOK képviselői, BME 

képviselői, Horváth Mihály 

2019. március 21. Rektori kulturális és szakmai 

pályázat megbeszélés 

Nagy Liza 

2019. március 22. HÖOK jubileumi közgyűlés 

megbeszélés 

HÖOK képviselői, BME 

képviselői, Horváth Mihály 

2019. március 25. EHSZÖB EHSZÖB tagjai 

2019. március 25.  Kabinetülés Kabinet tagjai 

2019. április 1.  Kabinetülés Kabinet tagjai 

2019. április 4. HÖOK jubileumi közgyűlés 

megbeszélés 

HÖOK képviselői, BME 

képviselői, Horváth Mihály 

2019. április 8. Kabinetülés Kabinet tagjai 
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2019. április 11-14. HÖOK vezetőképző ELTE HÖK 

2019. április 17. HÖOK jubileumi közgyűlés 

megbeszélés 

HÖOK képviselői, BME 

képviselői, Horváth Mihály 

2019. április 23. Lágymányosi terepbejárás BME képviselői 

2019. április 24. EHSZÖB EHSZÖB tagjai 

2019. április 29. Kabinetülés Kabinet tagjai 

2019. május 10-12.  HÖOK jubileumi közgyűlés ELTE HÖK 

2019. május 13. Kabinetülés  Kabinet tagjai 

2019. május 23. EHSZÖB EHSZÖB tagjai 

2019. május 27. Kabinetülés Kabinet tagjai 

 

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság 

2019. február 25-én EHSZÖB ülést tartottam, amelyen döntöttünk a rendszeres szociális, 

alaptámogatás, rendkívüli szociális támogatásokról és a beérkezett közéleti ösztöndíjakról. Az ülésen 

kiírásra került a párhuzamos képzés kompenzációja pályázat és a pályázathoz tartozó operatív bizottság 

is. A pályázati időszak április 1-én kezdődik, amely április 7-ig fog tartani. A hiánypótlásra április 12-ig 

lesz lehetőségük a pályázóknak.  

2019. március 25-én EHSZÖB ülést tartottam, amelyen döntöttünk a rendkívüli szociális 

támogatásokról, a közéleti ösztöndíjakról és az Erasmus+ kiegészítő támogatásokról. Az ülésen kiírásra 

került a sportösztöndíj pályázata, amely kisebb átalakításon esett át a pontrendszerét, beszámolási 

kötelezettségeket tekintve. 

2019. április 23-én EHSZÖB ülést tartottam, amelyen döntöttünk a rendkívüli szociális 

támogatásokról, a közéleti ösztöndíjakról, ezen felül a Bizottság kiírta a párhuzamos képzés 

kompenzációja pályázatot, illetve elfogadta az ELTE ÁJK KÖB ügyrendmódosítását. 

2019. május 23-án EHSZÖB ülést tartottam, amelyen döntöttünk a rendkívüli szociális 

támogatásokról és a közéleti ösztöndíjakról, illetve elfogadtuk a sportösztöndíjra irányuló 

javaslatot, amelyet az ezért felelős operatív bizottság állított össze.  

2018/2019 tavaszi félévében lezajlott pályázatok az EHSZÖB által kiírva 

Alaptámogatás 
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Rendszeres szociális támogatás 

Sportösztöndíj pályázat 

Erasmus+ (Start) kiegészítő szociális támogatás 

Párhuzamos képzés kompenzációja pályázat 

 

A félévben nyújtott együttműködő munkát hálásan köszönöm az EHSZÖB tagjainak!  

Erasmus+ kiegészítő támogatás 

2019. február 25-én elindult az Erasmus+ kiegészítő támogatás pályázati időszak, amely sikeresen 

lezajlott. Az operatív bizottság által meghatározott ponthatárt 39 pályázó érte el, amelyről az EHSZÖB 

2019. március 25-én döntött, így a pályázati kiírásnak megfelelően áprilisban a pályázók megkapták az 

ösztöndíj 60%-át. Mind a 39 pályázó készített beszámolót, így az ösztöndíj hátralévő részét, amely 40%-

ot jelent június 10-ei határidővel folyósítja az Egyetem. 

Rendszeres szociális támogatás 

A rendszeres szociális pályázat időszaka rendben lezajlott a félév elején, a február 25-ei ülésen az 

előkészített anyagokról döntés született, majd ennek megfelelően elkészültek Mayer Kata segítségével a 

szükséges dokumentumok. A kiértesítésekkel kapcsolatban sajnos probléma merült fel, mivel a már 

használt határozatsablon nem volt előhívható a Neptunból amelynek oka, hogy a 2018/2019/2 félévben 

zajló szociális támogatást a Neptun fejlesztői egy új kérvénysablon folyamatra ültették át. Mayer Katával 

ezügyben egyeztettünk a Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztállyal, ám a hiba 

elhárításában nem tudtak segíteni. A határozatok ennek következtében a Neptun rendszerén keresztül 

üzenetben kerültek a pályázókhoz, formailag és tartalmilag megfelelve a Neptun által generálandó 

határozatformával.  

A bírálók munkáját külön köszönöm! 

Párhuzamos képzés kompenzációja 

2019. április 1-én elindult a párhuzamos képzés kompenzáció pályázati időszaka, amely sikeresen 

lezajlott. 13 pályázó közül az operatív bizottság 11 pályázót javasolt elfogadásra, amelyet az EHSZÖB 

elfogadott.  

A honlapra segítségként felkerült egy pontszámító táblázat, amelyen a pályázni kívánók ellenőrizhetik, 

hogy milyen eredményt/kompenzációt érhetnek el a pályázás esetén.  
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Sportösztöndíj 

2019. április 29-én elindult a sportösztöndíj pályázati időszaka, amely sikeresen lezajlott. 47 pályázat 

érkezett be a pályázati időszak alatt, amely közül 34-et ítélt elfogadható pályázatnak az operatív bizottság. 

A sikeresen pályázók szeptembertől kezdik sportösztöndíjas tevékenységüket.  

Rektori pályázatok kiírása 

A rektori kulturális és szakmai és a rektori sporttámogatásokkal kapcsolatos ügyintézéseket márciusban 

elindítottam, így a pályázatok májusban kiírásra is kerülhettek. A pályázatok ügyintézésben résztvevő 

személyekkel többször egyeztettünk a pályázati kiírásról és a folyamatokról, amelynek köszönhetően a 

pályázati kiírások sikeresen elkészültek. A pályázatok további formálását, javítását elengedhetetlennek 

tartom.  

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának jubileumi közgyűlése 

Februárban kezdődött a HÖOK-BME-ELTE közös szervezésében megvalósuló jubileumi közgyűlés 

szervezése, amellyel kapcsolatban Horváth Mihállyal többször egyezettünk a szervezőtárs 

intézményekkel. Az operatív feladatok ellátását Menyhárt Barbarával közösen biztosítottuk, amely a 

rendezvényt megelőző előkészületi munkálatokat és a rendezvényen történő szervezési munkát is 

magába foglalja. A rendezvény május 10-12. között zajlott az ELTE-n, BME-n és a Sapientia 

Hittudományi Főiskolán. 

  

Eszterhai Marcell s.k. 

pályázatokért felelős alelnök 
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SZABÓ CHRISTOPHER BENCE – SZOMBATHELYI ÜGYEKÉRT 

FELELŐS ALELNÖK 

Eseménynaptár 

Esemény Időpont 

Tanulmányi nap 2019. március 27 

Véradás 2019. március 27. 

Jótékonysági esemény a Démétér házért 2019. március 27 

Szombathelyi Ügyekért Felelős Bizottság 2019. március 06. 

BDPK vezetőségi értekezlet  2019.február 27. / 2019. március 06. / 2019. április 

03. 

Gazdasági bizottság ülés 2019. május 10. és május 21 

Tudományos és kulturális Bizottság ülés 2019. május 30. 

Tanulmányi Bizottság ülés 2019. május 28. 

Kitüntetési Bizottság ülés 2019. május 28 

BDPK vezetőségi értekezlet  2019. május 22 és június 05. 

BDPK: 

Jelenleg az épületben több felújítás is zajlik. Nemrég befejezték az internet hálózat 

felújítását. A napokban kezdődött az épületben az ablakok cseréje, ami előre láthatólag 

nyár közepére fog befejeződni. Valamint új termek kialakítása is folyamatban van.  

TEN 

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

Szabó Christopher s.k. 

szombathelyi ügyekért felelős alelnök 
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BLANKÓ MIKLÓS – ELTE PRESS FŐSZERKESZTŐ 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

február 12. 
megbeszélés az ELTE Online 

szabályzatáról 
Csomos Attila főszerkesztő-helyettes 

február 13.  
részvétel a HÖK elnökségi 

ülésén – egyeztetés az ELTE 
Online-os kérdésekről 

Horváth Mihály elnök és kari HÖK-
elnökök 

február 14. 
az ELTE Online csapat 

munkájának koordinálása a 
Jeges esten 

Csomos Attila főszerkesztő-helyettes, az 
ELTEvízió csapata 

február 20. 
megbeszélés az ELTE Online 

volt főszerkesztőjével 
Zima Richárd 

február 26. 
egyeztetés az Alumni Központ 

rendezvényeiről 
Pataky Csilla központvezető 

február 27. 
az ELTE Press Akadémia 

előkészítése 
Csomos Attila főszerk.-h. és a segítők 

február 28. 
egyeztetés a Savaria-rovat új 

vezetőjével 
Kardos Laura 

február 28. ELTE Press Akadémia 
az ELTE Online és a kari lapok 

főszerkesztői és munkatársai 

március 7. 
megbeszélés az Egyetemi 
Könyvtár munkatársaival 

kommunikációs és könyvtáros munkatársak 

március 7–9.  
az Egyetemi Anyanyelvi Napok 

sajtócsapatának koordinálása 
rovatvezetők, fotós koordinátor, 

munkatársak 

március 12. 
médiatámogatói egyeztetés az I. 

Kárpát-medencei 
korrektorverseny kapcsán 

szervezők 

március 25. 
az ELTE Online képviselése az 

ELTE Művészeti Együttes 
zeneakadémiai koncertjén 

Csomos Attila főszerkesztő-helyettes 

március 26. 
médiatámogatói egyeztetés 

Ilyash Györggyel 
Ilyash György, Csomos Attila főszerk.-h. 

március 28. 
megbeszélés a Jurátus 

főszerkesztőjével 
Szövérffy Margit 

április 1. egyeztetés az Alumni Központ Pataky Csilla  
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vezetőjével 

április 3. 
egyeztetés a tervezett GTI-s 

hallgatói lapról 
Turcsik Réka  

április 4. 
sajtóegyeztetés az OTDK 

szervezőivel 
Nagy Balázs tszv. egyetemi docens 

április 9. 
interjú a Jessup-verseny 

győzteseivel 
ÁJK-s hallgatók és felkészítő oktatók 

április 9. 
részvétel a fotósok 

megbeszélésén 
Baló Tímea rovatvezető és a fotósok 

április 10. 
az ELTE Online képviselete 

Seres Lili Hanna 
könyvbemutatóján 

érdeklődők, Csomos Attila főszerkesztő-h. 

április 16. egyeztetés egy új sorozatról Mészáros Márton kulturális újságíró 

április 17. 
interjú az Alumni Központ 

munkatársaival 
Pataky Csilla központvezető és munkatársai 

április 17. 
megbeszélés és interjú az új 

rektori ügyek hallgatói 
biztosával 

Horváth Georgina tanársegéd 

április 24. 
OTDK-sajtóreggeli és megnyitó 

ünnepség 
Sonkoly Gábor és Demetrovics Zsolt 

dékánok, szervezők, sajtósok 

április 26. 
stratégiai megbeszélés a 
főszerkesztő-helyettessel 

Csomos Attila 

május 2. 
megbeszélés az ELTEvízió 

ügyeiről 
Süll Kristóf projektvezető 

május 6. 
megbeszélés a Perspektíva új 

főszerkesztőjével 
Zelena Dorina 

május 7. 
egyeztetés az ELTE Szolgáltató 

Kft.-vel 
Kuti Ferenc, Csomos Attila 

május 10. 
részvétel a Pázmány-napi 

ünnepségen 
ünneplő közönség 

május 13. 
kiváló végzős munkatársaink 

búcsúztatása 
Csomos Attila főszerk.-h. 

május 13. 
egyeztetés a BTK 

hivatalvezetőjével a kari fotók 
összegyűjtéséről 

Losonczi Júlia 

május 14. a nyári tematika előkészítése Csomos Attila főszerkesztő-h. 

május 18. EHÖK-szemeszterviszlát hökösök 

május 23. egyeztetés a Savaria-rovatról Kardos Laura rovatvezető 
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május 29. 
értekezlet az új kabinettag-

jelöltekkel 
Horváth Mihály elnök és kabinettagok 

(jelöltek) 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

február 19., 28., március 
12., 26., április 9., május 
7., 21., június 7. 

az ELTE Online szerkesztőségi 
ülése 

főszerkesztő-helyettes, rovatvezetők, fotós 
koordinátor 

február 28., május 13. 
az ELTE Press szerkesztőségi 

ülése 
kari lapok főszerkesztői 

február 18., 25., március 
18., 25., április 1., 8., 29., 
május 6., 13. 

kabinetülés kabinettagok 

rendszeresen egyeztetés a kabinettagokkal kabinettagok 

 

ELTE Press 

Február 28-án, csütörtökön 16 órától az ELTE BTK A/47-es termében rendeztük meg az ELTE Press 

Akadémiát. Több mint száz hallgató munkatársunk vett részt az eseményen, amelynek támogatója az 

ELTE EHÖK volt. Meghívott előadónk Constantinovits Milán, a Matthias Corvinus Collegium egyik 

vezetője, a meggyőző kommunikáció és a sajtó szakértője volt. A kari lapok és az ELTE Press 

bemutatkozásán kívül sajtóhelyesírási és sajtófotós előadást is meghallgathattak a résztvevők. Az ELTE 

Press Akadémián az idén létrehozott ELTE Press-díjat is átadtuk Zima Richárdnak, az ELTE Online és 

az ELTE Press volt főszerkesztőjének, valamint Krammer Dórának, a Bárczium volt főszerkesztőjének. 

Az eseményről a tudósítást, videót és fotóalbumot is közöltük honlapunkon. Az ELTE Press Akadémiát 

2020 tavaszán újra megrendezzük, amikor az ELTE Online a 15. születésnapját fogja ünnepelni. 

A kari lapok főszerkesztőivel szerkesztőségi ülést tartottunk. Megismerkedtem a PPK, az ÁJK és a 

TTK-s lapok új főszerkesztőivel, főszerkesztő-jelöltjeivel. A Tétékás Nyúz újjászületése kapcsán 

egyeztettem Tóth Bálinttal több alkalommal az elmúlt félévben. Örömmel olvastuk a Pesti Bölcsész 

Újság tavaszi számát is, amely hosszú szünet után jelent meg. 

ELTE Online 

Több személyi változás is történt a szerkesztőségben az elmúlt bő fél évben. A közéletrovat vezetését 

több mint egy év után Sági Enikő átadta Tóth Bálintnak, aki a Tétékás Nyúz főszerkesztője is, így jártas 
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az egyetem közéleti ügyeiben. A Savaria-rovatot Tóth Dávidtól Kardos Laura szombathelyi 

hallgatótársunk vette át. Az ELTEvíziót pedig Somody Evelin helyett Süll Kristóf vezeti március elejétől. 

Mindhármuk betanítására sok figyelmet fordítottunk. 

Több rendezvénynek voltunk sajtótámogatói: Kárpát-medencei Egyetemek Kupája, Egyetemi 

Anyanyelvi Napok, I. Kárpát-medencei korrektorverseny, ELTE Művészeti Együttes zeneakadémiai 

fellépése, Eötvös-szónokverseny, Simonyi-verseny stb. Kiemelten kezeltük a TTK-s dékánválasztást és 

természetesen a Jeges estet. Nagy figyelmet fordítottunk az OTDK két, egyetemünkön tartott 

szekciójára, illetve a tavaszi egyetemi fesztiválokra (LEN, BN stb.) és rendezvényekre (Pázmány-nap, 

Eötvös-nap, 5vös5 stb.).   

Az ELTE Online ősszel lép a 15. évfolyamába. 2020 tavaszán éppen ezért szeretnénk méltó módon 

megünnepelni ezt az eseményt. A tervezett rendezvény kidolgozása az őszi szemeszter feladata. Egy 

fotóalbum kiadását tervezzük, amely az ELTE Online legjobb, az egyetemi élet legkülönbözőbb 

színtereit bemutató képeiből készül, Blankó Miklós és Csomos Attila szerkesztésében. A munka 

tervezése megkezdődött. Az ELTE BTK HÖK kulturális pályázatán a kiadás költségeinek egy részét 

fedező támogatást kaptunk, amelyet ez úton is köszönünk.  

Elkészültettünk egy belső működési és etikai szabályzatot, ami a HÖK-öt, a szerkesztőket és a 

munkatársaink jogait egyformán védené, ugyanakkor tisztábbá tenné az itt végzett munka elvárt 

követelményeit. Ez minden munkatársunkra érvényes az őszi szemesztertől. 

A BEAC jóvoltából 100 db ELTE Online-os pólót kaptunk, amiből másfél éve hiány van, így újra 

tudunk adni a munkatársainknak, akik ezt viselik a különböző rendezvényeken. 

Az elmúlt hetekben kidolgoztuk a nyári tematikát, illetve egy projekttervet, amellyel a szeptemberben 

ELTE-re érkező új hallgatók nagyobb arányú olvasói bevonását érnénk el (plakátok, hirdetések stb.)  

 

Blankó Miklós s.k. 

ELTE Press főszerksztő 
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HORVÁTH SZANDRA – TANÁRKÉPZÉSI REFERENS 

 

Eseménynaptár 

Időpont  Esemény Személy(ek) 

Február 4. Egyeztetés szakzárásról Kari tanulmányi hivatalok referensei, TKK 
munkatársai 

Február 6. Elsőéves tájékoztató BTK, TTK, IK, PPK HÖK referensek, TKK 
munkatársai, első éves hallgatók 

Február 7. Elsőéves tájékoztató BTK, TTK, IK, PPK HÖK referensek, TKK 
munkatársai, első éves hallgatók 

Február 8. TTT TTT tagok 

Február 11. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

Február 13.  Szaktárgyi tanítási gyakorlattal 
kapcsolatos tájékoztató 

BTK, TTK, IK, PPK HÖK referensek, TKK 
munkatársai, felsőbb (5.) éves hallgatók  

Február 18. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

Február 22. ET ET tagok 

Március 4. ET ET tagok 

Március 4. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

Március 6. Tanárképzési Bizottsági ülés kari tanárképzési referensek 

Március 7. Egyeztetés szakzárásról Kari tanulmányi hivatalok referensei, TKK 
munkatársai 

Március 22. TTT TTT tagok 

Március 25. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

Április 1. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

Április 5. ET ET tagok 

Április 8. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

Április 29. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

Május 6. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

Május 10-12. HÖOK30 - 

Május 13. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

Május 13. ET ET tagok 

Május 14. Szakmódszertanos megbeszélés Kari szakmódszertanos oktatók 

Május 27. Kabinet ülés EHÖK Kabinet 

 

Elsőéveseknek szóló tájékoztatók 

A szemeszter elején sor került a már előre egyeztetett tájékoztatók megtartására. Kísérleti jelleggel 

tartották ezt a két szemeszter között a regisztrációs héten. Mindkét alkalommal vettek részt rajta elsős 

hallgatók, viszont számuk nem érte el a kari HÖK-ök által tartott év eleji tájékoztatókon megjelent 

tanulók számát. Mindezek fényében a következő tanévben másképpen zajlik majd ennek a 

megszervezése, első sorban az időpont mindenképpen az őszi szemeszter elejére kerül, másrészt a kari 

HÖK-ökkel együttműködve közösen szeretnék ezeket a közeljövőben megrendezni.  
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Szakzárással kapcsolatos egyeztetések 

A szemeszter első heteiben már elkezdődött a részletes egyeztetés a záróvizsga eljárásrendek 

kialakításáról. Szükség volt a portfólió elkészítésének és leadásának menetét; a szakdolgozat 

elkészítésének és leadásának menetét; záróvizsgák megszervezésének részleteit pontosan meghatározni.  

Ezen egyeztetéseken a TKK munkatársai, hallgatói érdekképviselet és a kari tanulmányi hivatalok 

delegáltjai is véleményt formáltak. Kialakult egy konszenzusos eljárásrend, amely a következő hetek 

függvényében lesz véleményezhető.  

A portfólió és szakdolgozat elkészítésének menete és a fontosabb határidők (címbejelentő, leadási 

határidő) kommunikálásra kerültek a hallgatók felé a részönkormányzatok tanárképzési referensei által a 

facebook csoportokban és levelezőlistákon, valamint a TKK munkatársai által a neptun felületén 

üzenetek formájában. A követelmények részletekbe menő pontosítása nem volt lehetséges a határidők 

rövidsége miatt, így maradtak kisebb kérdések, amiket még a közeljövőben érdemes lesz pontosítani.  

A záróvizsgák 3 napra lettek szétosztva, így külön napon védhetik meg a hallgatók a potfóliót, majd 

vizsgázhatnak a szakjaikból. 

A hasznos információk kikerültek a TKK hivatalos honlapjára, melyet a félév során folyamatosan 

frissítettek és most már naprakész információkat tudhatnak meg a hallgatók a felületet böngészve. 

A megfelelő kommunikációs stratégia kialakításának érdekében már elkészültek határidős naptárak 

mind a TKK mind a TKB részéről, így a következő években remélhetőleg még hamarabb és még 

pontosabban értesülhetnek majd a hallgatók a fentebb említett információkról. 

Álláslehetőségek és egyéb megkeresések 

A TKK a félév során továbbított álláslehetőségeket és táboroztatási lehetőséget, ezek különféle 

platformokon továbbítva lettek a hallgatók számára. Az iskolai állásajánlatok a Karrierközpont facebook 

csoportjának felületén kerültek megosztásra, míg a táboroztatási opció a kari Tanárképzési referensek 

által került publikálásra. A MÁV-al történő sikeres együttműködés során 3 turnusba 6-6 hallgató lett 

delegálva, egy részük ennek segítségével a közösségi gyakorlatát is tervezi elvégezni. 

Együttműködés a Tanárképző Központtal  

A Tanárképző Központtal sikerült szoros együttműködéssel végigvinni a szemesztert. A folyamatos 

kapcsolattartás révén minden egyeztetésre (TTT, ET, Szakmódszertanos, egyéb) eljutott hallgatói 

képviselő, valamint minden témakörben meghallgatásra kerültek a hallgatói érdekképviselők véleménye. 

A TKK kommunikációjának javulását részben Grund Ágnes munkájának is köszönhető, aki által még 
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nagyobb számú hallgatóhoz jutottak el a TKK által közzétett információk. Összességében ez a 

szemeszter gördülékenyebb volt információáramlás tekintetében, a TKK is ki tudott küldeni adott 

információkról neptun üzenetet, és el tudta érni a megfelelő célcsoportokat többé-kevésbé, így ez 

véleményem szerint egy jó kezdet lehet a megfelelő kommunikáció kiépüléséhez.  

A TKK a szemeszter folyamán kért hallgatói segítőket egy-egy feladatkör elvégzésére, ezekben tudtunk 

számukra segítséget nyújtani. A legutóbbi ilyen esemény a pályaalkalmassági vizsgák, melyekre nem lett 

pontosan egyeztetve, hogy milyen feladatkörök ellátására kérnek segítőket. Mindemellett ezekre a 

vizsgákra nem sikerült elég hallgatói segítőt delegálni. 

Horváth Szandra s.k. 

tanárképzési referens 
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HORVÁTH VIKTÓRIA – SPORTREFERENS 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2019. február 26.  Női önvédelmi tanfolyam BEAC, ELTE 

2019. február 28. KEK Konferencia BEAC, ELTE 

2019. március 1. KEK BEAC, ELTE 

2018. március 2. KEK BEAC, ELTE 

2019. március 5. Sportösztöndíj kiírás megbeszélés Eszterhai Marcell 

2019. március 5. ELTE Sport Kft. megbeszélés  ELTE Sport Kft, Horváth Mihály 

2019. március 7. Sportbizottsági ülés ELTE HÖK Sportbizottság 

2019. március 12.  Sportösztöndíj megbeszélés BEAC, Ilyash György 

2019. március 19. Éjszakai sport megbeszélés BEAC, ELTE Sport Kft, Ilyash György 

2019. április 4. TÓK Egészségnap előadás TÓK HÖK 

2019. április 10-14 HÖOK közgyűlés HÖOK 

2019. április 25. ELTE Éjszakai Sport BEAC 

2019. május 8. Sportösztöndíj megbeszélés Simon Gábor 

2019. május 13.  Sportösztöndíjak elbírálása Eszterhai Marcell, Ilyash György 

2019. május 31. Sportösztöndíjas átadó ELTE, BEAC, EHÖK 

 

Rendszeres ülések 
  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2019. február 15.  Kabinetülés EHÖK Kabinet 

2019. március 4. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

2019. március 7. Sportbizottsági ülés ELTE HÖK Sportbizottság 

2019. március 11. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

2019. március 18.  Kabinetülés EHÖK Kabinet 

2019. március 25. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

2019. március 28. Sportbizottsági ülés ELTE HÖK Sportbizottság 
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2019. április 1.  Kabinetülés EHÖK Kabinet 

2019. április 3.  Közgyűlés EHÖK 

2019. április 8. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

2019. április 29. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

2019. május 13.  Kabinetülés EHÖK Kabinet 

2019. május 27. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

2019. május 28. Sportbizottsági ülés ELTE HÖK Sportbizottság 

 

Tevékenységeim 

Női önvédelmi tanfolyam: megrendezésre került az első ilyen esemény, és kimondottan sikeresnek volt 

mondható. Ilyash Györggyel én és Menyhárt Barbara közreműködtünk a szervezésben. Kb. 800 hallgatói 

regisztráció érkezett, ebből az első 300 hallgatónak biztosítottunk lehetőséget részvételre (a terem 

kapacitása miatt) és kb. 150-en jöttek el ténylegesen. A rendezvény sorozat folytatódott és további 

sikereket aratott. 

 

KEK: A rendezvény minden napján jelen voltam, segítettem a lebonyolításában és a szervezésben. Idén 

először szélesedett ki a rendezvény profilja egy konferenciával, ami nagy előrelépésnek számít. A 

rendezvény sikeres volt, van még hova fejlődni, de nagy fennakadások nem voltak.  

 

Sportösztöndíj: Újra írtuk a szerződést, a kiírást és a pontrendszert is, hogy gördülékenyebbé tehessük 

az ösztöndíjas jogviszony létrejöttét és lezajlását is. Ezáltal a jelentkezés és a feladatok ellátása is 

egyértelműbb és könnyebb lesz a hallgatók számára. Az idei kiírás és pályázás zökkenőmentesen zajlott, 

34 pályázónak osztottunk ki ösztöndíjat. Páran többszörös figyelmeztetés sorozat után sem adtak le 

sikeres hiánypótlást, de szeptemberre mindenképp írunk ki pótpályázatot, így azok is tudnak pályázni, 

akik lemaradtak és azok is, akik elrontották a pályázást, vagy a jogviszonyukkal van probléma. Az átadó 

rendben zajlott, képviseltette magát a Rektori iroda, részt vett rajt a Kancellár úr, a BEAC képviselői, az 

ELTE Sportiroda és két olimpikonunk is, Burján Csaba és Csere Gáspár.  
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Az ELTE SPORT Kft. Megkeresett minket, hogy az aktuális vezetői változások kapcsán egyeztessük 

terveinket és céljainkat. Pozitív hangvételű megbeszélés volt, nem látok a jövőre nézve problémát a 

további együttműködés kapcsán. Ebben az ügyben ez óta nem volt szükség közreműködésre.  

 

Éjszakai Sport: idén, folytatva egy félbemaradt hagyományt, megrendeztük újra az ELTE Éjszakai sport 

nevű rendezvényt. Minden tekintetben sikeres volt a rendezvény, több, mint 15 féle sportágat 

próbálhattak ki a hallgatók. A résztvevők száma 300 fő körül alakult. Bajnokságot rendeztünk futsalban, 

kosárlabdában és röplabdában is, ezen felül volt kama bajnokság és számos egyéni sportág.  

 

 

Sportrektori pályázat: A pályázat kiírásra került, a pályázási folyamat a beszámolási időszakon kívül esik.  

 

Horváth Viktória s.k. 

sportreferens 
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LAKATOS DORINA – ELNÖKI REFERENS 

 

  

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2019. február 13., 27. 

2019. március 6., 20., 27. 

2019. április 3., 10., 24. 

2019. május 29. 

ELTE HÖK elnökségi ülés az ELTE HÖK elnökségének tagjai 

2019. február 11., 18, 25. 

2019. március 4., 11., 25. 

2019. április 1., 8., 29. 

2019. május 13., 27.  

ELTE HÖK kabinet ülés az ELTE HÖK kabinet tagok 

 

Az elnökségi és kabinet üléseken részt vettem és jegyzőkönyvet vezettem. Részt vettem a Külügyi 

Bizottság (2019. március 5.) ülésén. 

 

Lakatos Dorina s.k. 

elnöki referens 

 


