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BESZÁMOLÓ 2019. június 11 – 2019. szeptember 29. KÖZTI IDŐSZAKRA 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Esemény Személyek 

június 12. EHÖK KGY EHÖK KGY tagok 

június 14. 
HÖOK KGY értékelés 

BME EHK, HÖOK, Eszterhai 

Marcell 

június 16. Ombudsmani meghallgatás Ombudsmanválasztó bizottság 

június 18. 

Szombathelyi érdekképviseleti 

egyeztetés 
Hajas Ádám 

június 19. OHÜB OHÜB tagjai 

június 21–23 HÖOK Szabadegyetem HÖOK 

június 19. EHÖK Elnökségi HÖK elnökök 

június 24. Egyetemvezetői ülés Egyetemvezetők 

június 25. Szenátus Szenátusi tagok 

június 25. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

június 26. 

EHÖK Iroda megbeszélés 

Horváth Luca, Lukács Cintia, 

Soós Nikoletta, Kutas Viktória, 

Murai Bence, Kalmár Bella 

június 26. EHÖK Elnökségi HÖK elnökök 

június 27. BGGyK HÖK elnökségi ülés Bárczi HÖK 

június 28. ELTE HÖK tisztújító KGY EHÖK KGY tagok 

július 1. Gólyatábori egyeztetés Maszlavér Gábor, Molnár Zalán 

július 2. Pro Ingenio bírálat Kitüntetési Bizottság 

július 4. Tehetséggondozási Bizottság Bizottság tagjai 

július 8–14. EFOTT Fesztivál fesztiválszeretők 

július 8. 
Rektori pályázatok egyeztetés 

Varga Réka, Eszterhai Marcell, 

Cseszkó Míra 
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július 16–17. 

Kreditjelentés elkészítése 

Kovács Péter, Pekár Zoltán, 

Kosztrihán Dávid, Áder Nikolett, 

Dallmann Kristóf 

július 17. EHÖK Elnökségi HÖK elnökök 

július 18. Gólyatábor egyeztetés Rikker Emília 

július 18. Debrecen, Campus Fesztivál fesztiválkedvelők 

július 20. TTK mentortábor TTK mentorok 

július 23. BRSZ egyeztetés Hegedüs Tamás 

július 30. 

ELTE Iskolaszövetkezet 

egyeztetés 
Nagy Gergő 

augusztus 6. 
Balatonlelle helyszínbejárás 

Jancsó Dorottya, Rebbenszki 

Gergő, Mayer Katalin 

augusztus 7. ELTE Kft. egyeztetés Kuti Ferenc 

augusztus 21. ÁJK Szabadegyetem ÁJK 

augusztus 22. TéTéKás GT TTK 

augusztus 23. IK GT IK 

augusztus 24. PPK GT PPK 

augusztus 25. Bárczi-GTI GT Bárczi GTI 

augusztus 26–30. BTK GT BTK 

szeptember 4. 
OTAK tájékoztató 

Horváth Szandra, dr. Antalné 

Szabó Ágnes 

szeptember 4. TTK tanévnyitó Lekics László, Szigeti Balázs 

szeptember 6. ELTE évnyitó egyetemvezetők 

szeptember 9. EHÖK Vezetői ülés Eszterhai Marcell, divízióvezetők 

szeptember 10. Rektori egyeztetés Borhy László 

szeptember 11. Gólyabál egyeztetés Kuti Ferenc, Horváth Luca 

szeptember 11. EHÖK Elnökségi HÖK elnökök 

szeptember 16. 

Kollégiumi beköltözés 

megbeszélés 

Babos János, Vitovszki Marcell, 

Orosz Bernadett, Salga Zoltán 

szeptember 18. yoUDay Debreceni Egyetem 

szeptember 23. Gólyabál egyeztetés Kuti Ferenc, Horváth Luca 

mailto:ehok.elte.hu


 
 

 
 

 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. 

Fax: 483-8000/8256 
web: ehok.elte.hu, e-mail: elnok@ehok.elte.hu 

 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

ELNÖK 

3 

 
 

szeptember 25. SHÜTI egyeztetés Kovács Krisztina, ESN 

szeptember 25. EHÖK Elnökségi HÖK elnökök 

szeptember 26. Kancellári egyeztetés Scheuer Gyula, Kuti Ferenc 

 

Személyi változások 

Az Önkormányzat június 28-án tartotta az éves alakuló és tisztújító küldöttgyűlését, ahol a 

küldöttek a 2019–20-as ciklusra újból bizalmat szavaztak nekem és csapatomnak. A régi-új 

kabinetben a választások és a nyári során több változás is történt. 

A küldöttgyűlési választások értelmében Badinszky Áron leköszönő elnökhelyettes helyét 

Eszterhai Marcell, Hulik Bernadett leköszönő tanulmányi alelnök helyét Gönczi Lili, Nagy Liza 

tudományos alelnök helyét Szigeti Balázs, Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök helyét 

Varga Réka, Horváth Viktória sportreferens helyét Cseszkó Míra vette át, illetve a korábban 

megüresedett informatikai referens és esélyegyenlőségi referensi helyeket Szabó Áron és Németh 

Csilla töltik be. A küldöttgyűlés Vigh Patríciát választotta meg az EHÖK Ellenőrző Bizottság 

elnökévé. 

Az iroda is megújult, hiszen augusztustól új irodavezetőt köszönthetünk Kalmár Gyöngyvér 

Bella személyében, aki Kutas Viktóriától vette át a munkakört, valamint Lukács Cintia pályázati 

adminisztrátor helyét Soós Nikoletta vette át. 

Folytatja a munkáját a Kabinetben Horváth Luca gazdasági alelnök, Kovács Viktória 

kommunikációs alelnök, Mayer Katalin szociális alelnök, Menyhárt Barbara külügyi alelnök, 

Blankó Miklós ELTE Press főszerkesztő, Horváth Szandra tanárképzési referens, Murai Bence 

ügyviteli asszisztens, Pap Zsófia külügyi asszisztens, Kurdics Zoltán kommunikációs asszisztens. 

Bejelentette lemondását 2019. október 2-i hatállyal Lakatos Dorina elnöki referens, akinek a 

pótlása jelenleg is zajlik. A kabinet leköszönő tagjainak ezúton is köszönöm a fáradhatatlan 

munkáját, amelyet a szervezetért, és az ELTE hallgatói közösségéért végeztek. 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája június 22-én tartotta nyári közgyűlését 

Balatonlellén, ahol a lemondó elnökségi tagok (Németh Gergő közkapcsolati elnökségi tag, Kósa 

László rendezvényekért felelős elnökségi tag) helyére választotta meg Zelenák Márkot, a BGE 

KVIK HÖK elnökét rendezvényekért felelős elnökségi tagnak, innovációs ügyekért felelős 

elnökségi tagnak pedig jómagamat. 

A HÖOK Alapszabályának értelmében az elnökségi tagsággal összeférhetetlen a választmányi 

tagság, és a Budapesti Régió Szövetség tisztségviselőség, így július 31-gyel lemondtam a BRSz 
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elnökségről, illetve a választmányi tagságomról is, Menyhárt Barbarával egyetemben, aki a nyár 

óta Murai László elnök felkérésére a HÖOK Külhoni Program programvezetését vállalta el. 

A BRZs 2019. október 10-én tartja közgyűlését, ahol a megüresedett választmányi helyekre 

választ új tagokat, illetve megválasztja elnökét, alelnökeit. Az ELTE HÖK elnöksége még a nyár 

során jelölte Eszterhai Marcell elnökhelyettest választmányi tagnak, illetve Pásztor Csaba ÁJK 

HÖK alelnököt választmányi póttagságra.  

Szervezeti változások 

Az elmúlt 1–1,5 évben sokat változtak az EHÖK feladatai a korábbi évekhez képest, illetve 

személyi állományát tekintve is sokat gyarapodott, így több változást eszközöltem a 

működésünkben, amelyeket a gyakorlat már tükröz, a szabályzati leiratát pedig a következő 

küldöttgyűlésre terjesztem elő. 

Szükségesnek éreztem a strukturáltabb működést, amit a kabinet divíziókra való felosztásában 

találtunk a legalkalmasabbnak, így a szervezetben megjelenik a divízióvezető mint középvezetői 

pozíció. A munkát a jövőben négy csoportra, azaz divízióra osztanánk, amely a következőképpen 

nézne ki. 

A Kommunikációs Divízió Kovács Viktória kommunikációs alelnök vezetésével magába 

foglalná magába az ELTE Presst, az elnöki referenst és a kommunikációs asszisztenst. 

A Gazdasági Divízió Horváth Luca gazdasági alelnök vezetésével jönne létre az irodavezető, 

pályázati adminisztrátor, ügyviteli asszisztens, informatikus, sportreferens kiegészítéssel. 

A Tanulmányi Divízió Gönczi Lili tanulmányi alelnök vezetésével a tanárképzési referenssel és a 

tudományos alelnökkel működne együtt. 

Végül pedig a Pályázati Divízió Mayer Katalin szociális alelnök vezetésével, a pályázatokért 

felelős alelnök, külügyi alelnök, külügyi asszisztens és esélyegyenlőségi referens kollaborációjával 

működne. 

A Kabinet reményeim szerint kiegészülne egy új feladattal, amely a szervezetfejlesztés. Az erre 

vonatkozó előterjesztés, és koncepció kidolgozására Eszterhai Marcell elnökhelyettest és Bartók 

Bálint korábbi tudományos alelnököt kértem fel. 

Rendezvények 

A 2019-es gólyatáborszezonjában minden tábor esetében az EFOTT Kft-vel együttműködésben 

szerveztük a rendezvényeket. Sajnos ebben az évben több ismeretlen helyzettel kellett a 

szervezőknek megküzdeniük, hiszen egy tábor kivételével mindegyik rendezvényt új helyszínen 

kellett megtartanunk. A Zánkai Sport- és Rendezvényközpont felújítása miatt a BTK, GTI és 
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Bárczi gólyatáborait ebben az évben Balatonlellén, a Hotel Lelle hotelben szervezték meg, a PPK 

és a TÓK idén a Bodajki Falutáborban tartották táboraikat, a TáTK és az IK Pusztafalun, az 

Öreg Bence Turistaházban. A szervezési nehézségek ellenére összességében elmondható, hogy az 

idei gólyatáborok rendben lezajlottak, egyik esetben sem érkezett panasz az egyetemhez, illetve a 

szervezőkhöz. 

Az Elnökség nyári döntése alapján az idei évben egy új koncepcióval próbálkozunk meg a 

gólyabálok szervezését illetően, ami a korábbi gyakorlattól eltérően egy közös, összegyetemi 

ELTE-s gólyabál. Bízunk benne, hogy ezzel az új koncepcióval jelentősen lecsökkenthetjük 

azokat a technikai költségeket, amelyek például a technikai elemek, biztonsági őrzés, stb. voltak, 

amelyeket minden bálra külön-külön meg kellett vásárolnunk, illetve bizonyos költségek 

összpontosításával, mint például a fellépőköltség, olyan gólyabált tudunk szervezni az idei 

elsőéveseknek, ami méltó az ország első számú egyeteméhez. 

A koncepciót a rektori és a kancellári oldal is egyöntetű lelkesedéssel fogadta, a szervezés során 

szorosan együttműködünk velük. A technikai lebonyolítást az ELTE Szolgáltató Kft-vel közösen 

tervezzük, illetve a programszervezésben közreműködik Horváth Luca projektkoordinátor, 

Pásztor Csaba és Bárdosi Bence programfelelős, Mezey Mercedes és Soós Nikoletta HR felelős, 

Bánsági Gergely logisztikai elhárítási szakértő, Zentai Dorottya dekorkoordinátor és Kovács 

Viktória kommunikációs. 

Az idei ELTEFeszt-re egy régi hagyományt élesztettünk újra, amely a gólyatábori nyertes 

gólyacsapatok összecsapása, a Gólyakupa. A rendezvény előkészítésében szorosan 

együttműködünk az ELTE Rekrutációs Bizottságával, valamint Báli Bernadettel, az ELTEFeszt 

főszervezőjével, akinek Kovács Viktória segít a Gólyakupa megszervezésében, valamint Eszterhai 

Marcell a rendezvény HR feladatainak megoldásában. 

Az érdekképviselet helyzete Szombathelyen 

Mind hallgatói, mind egyetemi szintű visszajelzések alapján érzékeltük, hogy a szombathelyi 

hallgatók képviseletének rendszere megújulásra szorul. Az egyetemi struktúra átalakítása, ezzel 

együtt a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) létrehozása jó alkalmat biztosított, 

hogy egy olyan képviseleti rendszert alakítsunk ki, amely illeszkedik az intézményi felépítéshez, és 

magasabb fokú önállóságot biztosít a BDPK hallgatóinak. Így hoztuk létre a tavalyi évben a 

BDPK Helyi Képviseletét, amely tavasszal az idő rövidsége miatt még nem tudott időben 

elindulni. Őszre azonban egy nagyobb szabású tájékoztatást és választást terveztünk, annak 

érdekében, hogy mindenki időben értesülhessen a változásokról és a lehetőségekről. 
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Vigh Patrícia EB elnököt kértem meg a választások technikai lebonyolítására, valamint Hajas 

Ádám jelenlegi BDPK HK megbízott koordinátorral közösen egy fórumot szervezünk a 

hallgatók számára, ahol egyrészt tájékoztatást kapnak a változásokról és a választások menetéről, 

valamint feltehetik a saját kérdéseiket, illetve egy választási kickoff jelleggel a megoldandó helyi 

ügyekről is szót ejtünk. 

Lemorzsolódás 

Habár több oldalról egyöntetű negatív visszajelzést kapott a kormányzat a pár évvel ezelőtt 

bevezetett új átsorolási szabályokról, illetve az átlagok évenkénti növekedéséről, valamint a 

nyelvvizsga 2020-as felvételikövetelménykénti bevezetéséről, az idő előrehaladtával egyre inkább 

úgy tűnik, hogy egyik esetben sem fog engedni a kormány, illetve a felsőoktatás szereplőinek 

határozott fellépése is egyelőre elmarad. A felvételi adatok az ELTE több karán nem jelentene 

jelentős visszaesést a nyelvvizsgakövetelmény bevezetése, ám mégsem dőlhetünk hátra, hiszen 

egyetemi szinten ennek jelentős költségvetésbeli következményei is lehetnek. Árnyalja a képet, 

hogy a 2019-es átsorolási adatok alapján elmaradt az a növekedés, ami a prognosztizált volt. 

Elkészült az ELTE idei átsorolási és nyelvvizsga-helyzetet vizsgáló elemző anyaga, amelyben az 

egyetemre a következő években váró változásokra kereste az egyetemvezetés a válaszokat. Idén az 

állami ösztöndíjasok 8,7%-a került átsorolásra, ami a szigorúbb követelmények ellenére a tavalyi 

évhez képest egy 15%-os csökkenést jelent 2019-ben. Legnagyobb arányban az IK hallgatói 

kerültek átsorolásra (18%), a legkevesebb hallgatót pedig a TÓK-on kellett átsorolni 4,5%-kal. Az 

idei javulás ellenére a 2020-as és a 2021-es minimumátlag-növekedés miatt az anyag 

prognosztizálja a következő évek várható átsorolási aránynövekedését az idei adatok alapján 

számolva. Amennyiben ez az előrejelzés bekövetkezik, 2021-re csaknem duplájára fog nőni az 

átsorolt hallgatók száma. Megfigyelhető, hogy az átsorolt hallgatók 60%-a az átsorolást követő 

évben passzív státuszra jelentkezik be az egyetemre. 

Nyelvvizsga tekintetében elmondható, hogy az ELTE-re felvettek 20,7%-a nem rendelkezett a 

jövő évtől szükséges B2-es nyelvvizsgával. Vannak olyan karok, amelyek esetében ez az arány 

magasabb, mint 50%. 

 

 
Budapest, 2019. 09. 29. Horváth Mihály sk. 

elnök 
ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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