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ESZTERHAI MARCELL - ELNÖKHELYETTES 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 

2019. október 3. Tájékoztató 
Szombathelyen a Helyi 
Képviseletről 

Horváth Mihály, Mayer 
Kata, Cseszkó Míra, 
Kalmár Bella 

2019. október 7. Vezetői ülés Mayer Kata, Kovács 
Viktória, Horváth Luca, 
Gönczi Lili, Horváth 
Mihály 

2019. október 9. Elnökségi ülés ELTE HÖK elnöksége 

2019. október 11.  ELTEfeszt  

2019. október 14.  Vezetői ülés Mayer Kata, Kovács 
Viktória, Horváth Luca, 
Horváth Mihály 

2019. október 16.  Elnökségi ülés ELTE HÖK elnöksége 

2019. október 17-20. HÖOK Közgyűlés 
(Marosvásárhely) 

ELTE HÖK 

2019. október 21. Egyetemvezetői 
Értekezlet 

 

2019. október 24. EHSZÖB ülése EHSZÖB tagjai 

2019. október 24. MÜPA megállapodás 
aláírás 

Borhy László 

2019. október 25-27. Kabinethétvége Kabinet tagjai 

2019. október 28. 51/2007. (III. 26.) a 
felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és 
az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 
kormányrendelet 
áttekintése 

Mayer Kata, Horváth 
Mihály 

2019. október 29.  Egyeztetés az EHSZÖB 
munkájáról 

Mayer Kata 

2019. október 31.  Rendezvénynaptárral 
kapcsolatos megbeszélés 

ELTE HÖK elnöksége 
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Kabinethétvége 

2019. október 25-27. dátum között megtartottuk a kabinethétvégét, amelynek elsődleges célja a 

csapatépítés volt. A csapatépítés a szombati napot szántuk, amely során több típusú és tematikával 

rendelkező feladattal és ötlettel készültem. Az együtt töltött hétvégét rendkívül fontosnak és értékesnek 

tartom, hiszen a jelenlegi struktúrában, amelyben dolgozik a kabinet, a divíziós rendszer miatt, a személyes 

érintkezés bizonyos kabinettagokkal ritkábbak. A csapatépülés mellett számos olyan visszajelzés érkezett, 

amelyek segíthetik a dinamikusabb működést, ezeket igyekszem beépíteni a mindennapi feladatok mellé.  

ELTEfeszt 

2019. október 11-én lezajlott az ELTEfeszt, illetve a Gólyakupa is, amelyen számos tisztségviselő 

tevékenykedett és segített sikeresebbé tenni a két rendezvényt. Köszönöm a munkájukat, illetve Kovács 

Viktóriának szeretném megköszönni a tevékenyszervezői munkát!  

Irodarendezés 

Az irodarendezéssel kapcsolatos folyamatok és teendők egyelőre nem tudtak teljes figyelmet kapni a 

részemről az egyéb nagyon prioritást élvezők feladatok miatt, ám a novemberi hónapban újra egyeztetni 

kívánok a kabinettel. 

51/2007. (III. 26.) a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk 

fizetendő egyes térítésekről szóló kormányrendelet áttekintése  

Horváth Mihállyal és Mayer Katával egyeztettünk a témában megadott kormányrendeletről, áttekintettük 

és javaslatokat fűztünk annak egységeihez. Az egyeztetést további ELTE-s, ELTE HÖK elnökségi és 

egyéb szakterületek képviselőivel tervezzük folytatni. 

Eszterhai Marcell s.k. 

elnökhelyettes 
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HORVÁTH LUCA – GAZDASÁGI ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 
2019. október 4. Egyeztetés  Kutasi Botond 

2019. október 7. 

ELTE HÖK Vezetői ülés 

Horváth Mihály, Eszterhai 

Marcell, Gönczi Lili, Kovács 

Viki és Mayer Kata 

2019. október 9. 

Egyeztetés ELTE 

Gólyabálról 

Kuti Ferenc és Horváth 

Mihály 

2019. október 9. 

Egyeztetés GTI HÖK-kel 

Varholik Anna, Cseszárik 

Mátyás, Móna Balázs és Kutasi 

Botond 

2019. október 9. 
ELTE HÖK Elnökségi ülés 

Elnökök, Kovács Viktória és 

Eszterhai Marcell  

2019. október 10.  

Egyeztetés ELTE 

Gólyabálról 
 Gólyabál divízió vezetők 

2019. október 11. ELTEfeszt  

2019. október 11. THSZ   

2019. október 11. BHSZ és THSZ  

2019. október 11. ELTE Gólyakupa  

2019. október 14. 

ELTE HÖK Vezetői ülés 

Horváth Mihály, Eszterhai 

Marcell, Gönczi Lili, Kovács 

Viki és Mayer Kata 

2019. október 15. 

Egyeztetés rektori 

pályázatokról 
Varga Réka 

2019. október 15.  

Egyeztetés ELTE 

Gólyabálról 
 Gólyabál divízió vezetők 

2019. október 16. 

Egyeztetés ELTE 

Gólyabálról 

Kuti Ferenc és Horváth 

Mihály 
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2019. október 16. 

Gazdasági divízió ülés 

Kalmár Gyöngyvér Bella, Soós 

Nikolett, Cseszkó Míra, Szabó 

Áron és Murai Bence 

2019. október 16. 

ELTE HÖK Elnökségi ülés 

Elnökök, Kovács Viktória, 

Eszterhai Marcell és Vigh 

Patricia  

2019. október 17-20. HÖOK Közgyűlés  

2019. október 22.  

Egyeztetés ELTE 

Gólyabálról 
 Gólyabál divízió vezetők 

2019. október 24. Egyeztetés  Ormos Mihály 

2019. október 25-27. Kabinet hétvége Kabinettagok 

2019. október 30. 
Egyeztetés  

Pintér Mihály és Horváth 

Mihály 

2019. október 30. Egyeztetés Horváth Mihály 

2019. október 31. 

Egyeztetés ELTE 

Gólyabálról 
 Gólyabál divízió vezetők 

2019. november 3. 
Egyeztetés 

Balogh Barbara és Kosztrihán 

Dávid 

2019. november 4. 

Egyeztetés ELTE 

Gólyabálról 
Gólyabál divízió vezetők 

2019. november 5.  Egyeztetés Nagy András 

2019. november 6.  

Gazdasági divízió ülés 

Kalmár Gyöngyvér Bella, Soós 

Nikolett, Cseszkó Míra, Szabó 

Áron és Murai Bence 

2019. november 6. 
ELTE HÖK Elnökségi ülés 

Elnökök, Eszterhai Marcell és 

Vigh Patricia  

2019. november 7. 

ELTE Gólyabál 

Kalmár Gyöngyvér Bella, Soós 

Nikolett, Cseszkó Míra, Szabó 

Áron és Murai Bence 

2019. november 8. ELTE TáTK HÖK expert  

2019. november 11. 

ELTE HÖK Vezetői ülés 

Horváth Mihály, Eszterhai 

Marcell, Gönczi Lili, Kovács 

Viki és Mayer Kata 
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2019. november 13.  

Gazdasági divízió ülés 

Kalmár Gyöngyvér Bella, Soós 

Nikolett, Cseszkó Míra, Szabó 

Áron és Murai Bence 

2019. november 13. ELTE HÖK Küldöttgyűlés  

Rövid összefoglaló 

Több formális és informális egyeztetés folytattam az ELTE HÖK gazdasági helyzetéről. Jelenleg a költési 

táblázatok frissítése zajlik az egyes lekötések után. Az elmúlt időszak legfontosabb feladata a 2018 -as 

költségvetési beszámoló elkészítése volt, hogy végre magunk mögött tudjuk hagyni 2018-at.  

Az ELTE HÖK Vezetői ülésen különböző projektek ütemtervét beszéltük meg és a felmerült 

problémákat kezeltük. Meghatároztuk, hogy mely feladatok köthetőek országos szinten. Készülünka a 

következő évre, ami számtalan változást hoz A Gazdasági divízió üléseken megbeszéltük, hogy ki hogyan 

áll feladataival és mik az elkövetkező időszak teendői. Stabilan teljesíttünk, adminisztratív 

kötelességeinknek eleget tettünk.  

Az Elnökség elfogadta a Beszerzési szabályzatot, ezért a költések ennek megfelelően fognak történni a 

jövőben. Irodavezetőnkkel kialakítottunk egy új folyamatot, ami remélbetőleg megkönnyítette a 

munkánkat. 

2019. október 25-27-ig Kabinet hétvégén vettünk részt, amihez az adminisztratív teendőket Bellával 

közösen intéztünk el. 

Frissítettem a sablon dokumentumokat és létrehoztam egy új gazdaságis csoportot.  

Gólyabál szervezése kisebb elcsúszásokkal és kommunikációs bakikkal sikeresen zajlik. Úgy gondolom, 

hogy sikeres bált tudhattunk majd magunk mögött.  

ELTE HÖK gazdasági helyzete 

ELTE HÖK gazdasági helyzete stabil, nincs már nagy keretünk, de jó tervezéssel kibírjuk 2020-ig. 

Jelenleg átkönyvelések történnek, bízom benne, hogy az ülésre a valós frissített táblázat fog majd 

rendelkezésre állni. Szeretném megkérni a részönkormányzatokat, hogy jól átgondoltan költsenek.  

Iskolaszövetkezet 

Az Iskolaszövetkezeti költéseinknél felmerült 1-2 kérdéses eset, ezért csúszik a részönkormányzati 

bontás. Remélhetőleg sikerül Norbival feloldani az anomálíákat. Szeretném megkérni a 

részönkormányzatokat, hogy a jelenléti íveket az EHÖK irodába hozzák be!  

Egyebek 

A hónap végén szeretnék tartani egy gazdasági képzést a részönkormányzatoknak. A hozzánk beérkező 

kérdések alapján úgy gondoljuk, hogy ez szükséges a hatékonyabb működésünkhöz. 
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A hónap folyamán szeretném elkezdeni a jövő évi gazdasági tervezést.  

2019. október 11-én a THSZ ügyvívőjének választottak. Titkárom Gerner Alexandra(BME TTK Hk 

elnök) lett. Azóta el is kezdtük a munkát és a tervezést. Különbözú testületi anyagokat véleményeztünk. A 

HÖOK 30 – Magyar felsőoktatás nemzetközi térben való elhelyezése projektben aktívan részt veszünk. 

KonTra Konferenciára is nagy erőkkel készülünk. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!  

 

Horváth Luca s.k. 

gazdasági alelnök 
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GÖNCZI LILI- TANULMÁNYI ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 
 

 
2019.10.01. 

HJB HJB tagok – Dr. Horváth 

Georgina; Dr. Matyasovszky-
Németh Márton 

Megbeszélés Horváth 
Mihállyal 

Horváth Mihály, Gönczi Lili 

2019.10.02. EHÖK Kgy nincs pontos adatom 

2019.10.07. EHÖK vezetői ülés Horváth Mihály, Eszterhai 

Marcell, Kovács Viktória, 
Mayer Katalin, Horváth Luca 

2019.10.16. EHÖK TB ülés Kari tanulmányi alelnökök  

2019. 10. 17. MFB ülés nincs pontos adatom 

2019.10.22. HJB HJB tagok – Dr. Horváth 
Georgina; Dr. Matyasovszky-

Németh Márton és Mayer 
Katalin EHÖK szociális 

alelnök  

2019. 10. 29.  Megbeszélés Horváth 
Mihállyal 

Horváth Mihály, Gönczi Lili 

 

Megbeszélések 

Horváth Mihály elnök úrral való megbeszéléseink során azokra a témákra tértünk ki részletesebben, 

amelyek alapvetően munkánkat befolyásolják. Szóba került az oktatási igazgatóság idei évre vonatkozó 

programja is, melyből az egyik 2019. október 25.-én bevezetésre került. Ezen kívül szóba került még a 

tanulmányi bizottsági ülésen elhangzottak is. Ezen megbeszélések során könnyen meg tudjuk beszélni az 

esetleges kérdéseinket és válaszokat is tudunk találni.  

Ahogy a beszámolómból is jól látható, divízió ülésre a hónapban nem került sor. Ennek oka, hogy a 

divízióban hárman vagyunk, az online felületet választottuk a kapcsolattartásra, hiszen az időpontok nem 

voltak megfelelőek. A videó hívások és messenger beszélgetések nem tüntethetők fel eseménynaptár 

formájában, mégis kiemelendő, hogy a kommunikáció folyamatos.  

Minőségfejlesztési Bizottsági ülés 

A Minőségfejlesztési Bizottság október 17-én megtartott ülésén ismertetésre kerültek a 2019. évi első félévi 

alap- és mesterképzéses gólyafelmérések eredményei, valamint az eljárás módja és menete. Ezen kívül szó 
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volt az ELTE jövőre nézve kialakítandó minőségfejlesztési programjáról. A kérdéssorok a korábbiakhoz 

hasonlóan több területet ölel fel, egyfelől az ELTE számára fontos az elsőéves hallgatók intézmény - és 

szakválasztását leginkább befolyásoló tényezőknek a feltárása, másfelől pedig az egyetemre felvételt nyert 

hallgatók főbb demográfiai jellemzőinek, és annak megismerése, hogy milyen elképzelésük van az egyetemi 

élet különböző területeiről, hogyan látják magát az ELTE-t. Végső soron pedig a kérdőív kiterjedt az 

elsőéves hallgatók jövőképének, a továbbtanulással és a későbbi munkavállalással kapcsolatos 

elképzeléseiknek feltérképezésére, valamint a szolgáltatási igényeiknek és sportolási szokásaiknak, 

terveiknek a felmérésére. Ezen kívül Báldy Péter beszámolt a folyamatban lévő mérésekről és az Iroda 

jelenlegi működéséről.  

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülése 

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság október 22-ei ülésén a szociális támogatások kapcsán benyújtott 

fellebbezésekről volt szó, ahol segítségünkre volt Mayer Katalin, szociális alelnök is. A következő ülésre 

november második felében fog sor kerülni.  

Tanulmányi Bizottsági ülés  

A Tanulmányi Bizottság rendes ülése is összehívásra került a hónapban. A Bizottság határozatképes volt. 

Az ülésen az alábbiakra tértünk ki részletesebben:  

- Oktatási Igazgatóság idei évre vonatkozó programterve,  

- Aktualitások kari szinten.  

Az Oktatási Igazgatóság programjairól részletesen írok a következő pontban.  

Oktatási Igazgatóság Programja 

Az Oktatási Igazgatóság Programjai közül, mint ahogy azt már fentebb is írtam több is bevezetésre kerül. 

Ennek köszönhetően megjelent a bankkártyás fizetés lehetősége a Neptunban. Neptun, Pénzügyek / 

Befizetés menüpontban a befizetni kívánt tétel sorának végén a jelölőnégyzet kipipálása után Befizet 

gombra kell kattintani, majd a felugró ablakban meg kell erősíteni a befizetési szándékot. A következő 

ablakban a fizetés típusa jelenik meg, itt ki lehet választani a bankkártyás befizetést. A sikeres befizetésről 

egy felugró ablak ad tájékoztatást. Ezen felül, mint ahogy a korábbi évek tapasztalatai mutatták, problémás 

volt tartozások kezelése is, hiszen, ha a hallgatónak befizetetlen tartozása állt fenn, nem tudta felvenni a 

vizsgáit. Ennek kiküszöbölésére került bevezetése a gyűjtőszámlán lévő összeg automatikus levonása a 

határidő lejárta után. 
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Gönczi Lili 

Tanulmányi alelnök 
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KOVÁCS VIKTÓRIA – KOMMUNIKÁCIÓS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 

2019. október 07., 14. ELTE HÖK vezetői ülés 

Horváth Mihály, Eszterhai 

Marcell, Mayer Kata, Gönczi 
Lili, Horváth Luca 

2019. október 08. ELTEfeszt egyeztetés 

Eszterhai Marcell, Báli 
Bernadett, Fejes Richárd, 

Bartók Bálint, Kurdics Zoltán 
Gábor 

2019. október 09 
Kommunikációs Bizottsági 

ülés 

Az ELTE HÖK 

kommunikációs bizottság 
tagjai 

2019. október 08., 16., 22., 
31. 

Gólyabál megbeszélés 

Horváth Luca, Bárdosi Bence, 

Pásztor Csaba, Bánsági 
Gergely, Soós Nikoletta, 

Mezey Mercedes 

2019. október 11. ELTEfeszt, Gólyakupa  

2019. október 25-27. Kabinethétvége ELTE HÖK Kabinet 

 

Általános feladatok 

A lehető legjobb tudásom szerint folyamatos frissítés alatt tartom az EHÖK honlapot, Facebookot és 

Instagramot. Ebben április óta nagy segítségemre van az ELTE HÖK Kommunikációs asszisztense, 

Kurdics Zoltán Gábor. Büszkén mondhatom el, hogy minden közösségi média fiókunk nagy 

népszerűségnek örvend: a Facebook oldalunk 5940 követővel, Instagram fiókunk 1194 követővel 

rendelkezik beszámolóm készültekor. A jegyzőkönyvek feltöltése az elnöki referenssel együttműködve 

állandó folyamatban van, a bizottságok névsorát igyekszem folyamatosan frissíteni. Személyes 

megkeresések esetén a kéréseket igyekeztem a lehető leghamarabb teljesíteni, pályázati kiírásokat időben 

elhelyeztem a honlapon, és kihirdettem. A kommunikációs divízió munkája aktívan zajlik, bár mivel 

folyamatos online egyeztetés zajlik köztünk, személyes találkozóra eddig ritkán került sor úgy, hogy a 

divízió minden tagja egyszerre volt jelen. Lakatos Dorina időközben sajnos személyes okok miatt 

lemondott elnöki referensi pozíciójáról, szívből köszönöm neki eddigi munkáját! Bognár Fanni, a jelenlegi 

megbízott elnöki referens kiválóan beilleszkedett a csapatba, aktívan, kreatívan és lelkesen igyekszik részt 

venni a közös munkában. A csapat összhangjával abszolút nincs, és úgy gondolom nem is lesz gond.  

Rendezvények  
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Az egyetemi szintű eseménynaptár kialakítása folyamatban van, kiemelt figyelmet még nem tudtam rá 

fordítani sajnos. 

Október 11-én sikeresen lezajlott az ELTEfeszt, melynek lebonyolításában nagymértékben vettem ki 

részem. A pályaválasztási nap végét követően kezdetét vette az ELTE Gólyakupa, mely során a 

gólyatáborokban/orientációs napokon nyertes csapatok mérkőzhettek meg egymással egyetemi szinten 

vetélkedők, kvízek, ügyességi játékok során. A vándorkupát végül az Informatikai Kar csapata vihette haza, 

második helyen a GTI csapata, harmadik helyen pedig a TTK csapata végzett. Ezúton is szeretném 

megköszönni mindenkinek az áldozatos munkát és energiát, illetve természetesen a részvételt. Az estét egy 

nagy sikerű közös bulival zártuk, melyen Balatoni Ádám (PlattenZ) szolgáltatta a talpalávalót. Reméljük 

sikerül hagyományt teremtenünk, és jövőre megrendezésre kerülhet a következő Gólyakupa.  

Folyamatosan zajlanak a Gólyabál előkészületei. Beszámolóm írásakor már a véghajrában járunk, bízom 

benne, hogy minden zökkenőmentesen történik majd a bálon. A kommunikációs munkával a saját 

részemről nem vagyok megelégedve, ugyanis sajnos úgy gondolom, nem tudtam a maximumot nyújtani 

számos külső és belső tényező miatt. Az előre tervezés hiánya gyakran felütötte a fejét, erre a jövőben 

mindenképp kiemelt figyelmet kell fordítani. 

A tavalyi sikeren felbuzdulva elkezdődött az idei Szemeszter ELTEmető szervezése, melyben segítségemre 

van a kommunikációs bizottság valamennyi tagja, név szerint: Trencsányi Vivien, Bajnay Márta, Széles 

András, Rebbenszki Gergő, és Gerencsér Eszter. A tavalyi félreértések után a rendezvény nevének 

„átengedéséért” külön köszönet az IK HÖK-nek! 

Kommunikációs Bizottság  

A Kommunikációs Bizottság munkája abszolút zökkenőmentesen zajlik. A részönkormányzati képviselők 

személyének változása nem okozott semmiféle fennakadást, a legtöbb bizottsági tag jelen volt az üléseken. 

A tagok aktívan, nagy létszámban vettek részt a megbeszélt találkozókon, és külön öröm számomra, hogy 

minden részönkormányzat rendelkezik kommunikációs képviselővel, így teljes a csapat. Nagyszerű az 

összhang, a bizottság tagjaival folyamatos egyeztetések zajlanak online és offline egyaránt. Úgy gondolom, 

mindannyian tudják, hogy bizalommal fordulhatnak hozzám mindenféle kérdésben, rendkívül jó csapatot 

tudhatok magam mellett.  

 

Kovács Viktória s.k. 

kommunikációs alelnök 
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MAYER KATA – SZOCIÁLIS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 
2019. október 2. EHÖK Küldöttgyűlés  

2019. október 3. 

Látogatás Szombathelyre 

Egyeztetés Zelkó Rékával a 

szombathelyi (szociális alapú) 

pályázatokról 

Cseszkó Míra, Eszterhai 

Marcell, Kalmár Gyöngyvér 

Bella,  

Horváth Mihály, 

Hajas Ádám, Zelkó Réka 

2019. október 4. 
Egyeztetés a szociális helyzet 

felmérésének módjáról 

Kasnyik Adrienn, Vitovszki 

Marcell 

2019. október 4. 

Egyeztetés az 51/2007-es 

kormányrendelet 

módosításáról 

Hassmann Bálint 

2019. október 7. EHÖK vezetői ülés  

2019. október 8. Pályázatos divízió ülés 
Menyhárt Barbara, Pap Zsófia,  

Varga Réka 

2019. október 9. informális SzÖB ülés SzÖB tagjai 

2019. október 11. ELTE Feszt 

Varga Réka, Menyhárt 

Barbara,  

Pap Zsófia 

2019. október 14. EHÖK vezetői ülés  

2019. október 15. Pályázatos divízió ülés 
Menyhárt Barbara, Németh 

Csilla, Pap Zsófia, Varga Réka 

2019. október 15. 
Erasmus+ Start ösztöndíj 

bírálás 
Menyhárt Barbara, Pap Zsófia 

2019. október 16. SzÖB ülés SzÖB tagjai 

2019. október 17–20. HÖOK Küldöttgyűlés  

2019. október 22. HJB ülés HJB tagok 

2019. október 24.  
Erasmus+ Start ösztöndíj – 

Operatív bizottsági ülés 

Menyhárt Barbara, Németh 

Katalin 
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2019. október 24. EHSzÖB EHSzÖB tagjai 

2019. október 24. Pályázatos divízió ülés 
Menyhárt Barbara, Németh 

Csilla, Pap Zsófia, Varga Réka 

2019. október 25–27. EHÖK kabinet-hétvége EHÖK kabinet  

2019. október 28. 
51/2007. kormányrendelet 

áttekintése 

Eszterhai Marcell, Horváth 

Mihály 

2019. október 29. 
Egyeztetés az EHSzÖB 

munkájáról 
Eszterhai Marcell 

 

Rendszeres szociális támogatás 

Bár a pályázatok leadási időszaka régen véget ért, a kérvényekkel kapcsolatos munka nem állt le. A 

kiértesítések október elsején történtek meg, így az ezt követő időszakban rengeteg levelet, kérdést, 

telefonos és személyes megkeresést kaptunk. 

 Ismételten hatalmas köszönetet szeretnék mondani a szociális tisztségviselőknek, akik 

valószínűleg még a bírálásnál is, nagyobb munkát tettek bele a korrekciós időszakban végzett munkába. A 

szokásosnál talán kicsivel több, de a körülményekhez képest elfogadható számú korrekciós kérelem 

érkezett. A fellebbezések száma sajnos megnőtt, közel 70 fellebbezés érkezett be a HJB -hez, bár ebből 

csak 10 darab került elfogadásra, többségük korrekciós kérvény volt vagy „csak pontszámok iránti 

érdeklődés”, ebből a 10-ből is csak három volt olyan, ami bírálói hiba lett elsőkörben elutasítva, majd 

elfogadva a HJB-n. Ez nagyon örömteli számomra, ugyanis ahogy a Tisztelt Küldöttgyűlés már többször 

hallotta célomnak és feladatomnak tartom a korrekciók és fellebbezések számának csökkentését.  

 

Rendkívüli szociális támogatás 

Rendkívüli szociális támogatás kérvények már másodszor kerültek leadásra a félévben. Számuk 

igen magas volt, 145 leadott kérvényből, összesen 109 kérvény került támogatásra.  

A SzÖB természetesen most is véleményezte a kari szocosok javaslatait, majd azt továbbítottam 

az EHSzÖB felé, ahol elfogadásra került az előkészítésünk. 

 

Pályázatos divízió 

Azt gondolom, a pályázatos divízió viszonylagosan olajozottan működik, gyakorlatilag minden 

héten találkozunk, ülésezünk. Nagyban segíti a munkát, hogy sok közös projektünk van, ebben a hónapban 

például Barbival és Zsófival közösen bíráltuk az Erasmus+ Start pályázatokat. 
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A divízió tagjai beszámolójában munkájukról és terveikről bővebben is írnak, így ezeket én nem 

említeném itt meg. Divízióvezetőként igyekszem képben lenni, ki mit csinál épp, milyen feladatai vannak, 

illetve az ötletelésben is igyekszem segíteni. 

 

Mayer Katalin s.k. 

szociális alelnök 
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MENYHÁRT BARBARA – KÜLÜGYI ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény, tevékenység Személy(ek) 

2019. szeptember 23. EHKB ülés Egyetemi Hallgatói 
Külügyi Bizottság tagjai 

2019. szeptember 24. Nemzeti Ifjúsági Tanács: 
Ifjúsági nap 

 

2019. október 2. ELTE HÖK Közgyűlés  

2019. október 2. Divízióülés  

2019. október 3. ELTE-Újbuda Innovációs 
Nap 

 

2019. október 4. HÖOK Választmányi ülés  

2019. október 7. EHKB ülés Egyetemi Hallgatói 
Külügyi Bizottság tagjai 

2019. október 9. Tematikus nemzetközi 
együttműködések című 
műhelymunka a Tempus 
Közalapítvány 
szervezésében 

Tempus Közalapítvány 
munkatársai 

2019. október 11. Előadás és információs 
pult működtetése az 
ELTEFeszt-en 

 

2019. október 15. Divízióülés  

2019. október 16. Előadás a szlovákiai 
magyar kollégiumban 

 

2019. október 18-20. HÖOK Erdélyi 
Közgyűlés 

 

2019. október 22. HOMB ülés Hallgatói és Oktatói 
Mobilitási Bizottság tagjai 

2019. október 22. Gloria Victis 1956-os 
Emlékünnepség és 
koszorúzás 

 

2019. október 24. Divízióülés  

2019. október 24. Erasmus+ Start operatív 
(bíráló)bizottsági ülés 

Németh Katalin Anna, 
Erasmus+ Programok 
osztályának 
vezetőhelyettese, 
Mayer Katalin, ELTE 
HÖK szociális alelnök 

2019. október 25-27. Kabinethétvége  
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2019. október 28. Kutatásban való részvétel Kasza Georgina, a kutatás 
vezetője 

2019. október 29. ELTE Online interjú a 
HÖOK erdélyi 
közgyűlésével 
kapcsolatban 

Tóth Bálint, ELTE Online 
munkatárs 

 

ELTE HÖK Erasmus+ Start ösztöndíj (korábban: Kiegészítő támogatás) 

Az ELTE HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíjának pályázati időszaka (2019. október 3., 8.00 – 2019. 

október 10., 20.00, Hiánypótlási időszak vége 2019. október 22., 20.00) alatt összesen 36 pályázat érkezett 

be, melyből 30 érvényes és 6 elutasításra javasolt. 

A beérkezett pályázatok pontszámainak átlaga 46,4(6)7 pont.  

A legmagasabb pontszám 99, a legalacsonyabb pontszám 19.  

A pályázatok elbírálását végző operatív bizottság 30 pályázatot javasolt támogatásra, azaz minden érvényes 

pályázatot benyújtó hallgatótársunkat ösztöndíjban tudtuk részesíteni. 

Az ösztöndíjra megadott keretösszeg a korábbi pályázati időszakhoz hasonlóan 3 521 600 forint, 

melyből 3 485 000 forint került felhasználásra az általunk végzett kalkuláció alapján. Célunk az volt, hogy 

a keretösszeg legoptimálisabb kihasználásával megfelelő mértékű anyagi támogatást tudjunk nyújtani az 

Erasmus+ programban résztvevő hallgatók számára. 

A pontonként megállapított összeg 2500 forint, így a legalacsonyabb elnyert támogatás összege 47  500, 

míg a legmagasabb 247 500 forint. 

Jelen pályázati időszakban enyhe visszaesést tapasztaltunk a leadott pályázatok mennyiségében. 

Ezzel szemben azonban a leadott érvényes pályázatok minősége az átlagot tekintve jelentősen javult.  

A Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság munkája 

Október 22-én tartotta a 2019-es év IV. ülését a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB). 

A Bizottság az ülésen minden beérkezett (és az ENPO részére jegyzőkönyvben megküldött) hallgatói 

pályázatot ösztöndíjban részesített, így ebben a pályázati fordulóban összesen 157 pályázat  nyert 

támogatást. 

Az ülés egyebek napirendi pontjában arról is információt kaptunk, hogy az Erasmus+ és Nemzetközi 

Programok Osztálya új munkatársakkal bővült. A jövőben Kovács Erzsébet felel a kreditmobilitásért, 

Kovács Krisztina pedig a KA2-es projektekért. Tájékoztatásul ez utóbbi projektek az alábbi területeken 

valósulnak meg: 
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• UNI-ECO: helyzetfelmérés készül az egyetemi fenntartható fejlődés témakörében, melynek célja 

a jövőben a szemléletformálás az egyetemi polgárok körében 

• Making Mobility the norm: IT eszköz, mely a mintatantervek összehasonlítását segítheti elő 

• How long is too long?: kutatás a nem hagyományos mobilitási típusok feltérképezésére  

A HOMB továbbá tájékoztatást kapott arról is, hogy beadásra került egy Erasmus+ App tender, 

melyben az Egyetemünk a konzorciumvezető. Ilyenformán az ELTE-n jön létre egy informatikus csapat, 

amely a jövőben kifejleszti az Erasmus+ App második verzióját (az első verzió az Erasmus+ Program 

fennállásának 30. évfordulójára készült).  

Az Erasmus+ (pót)pályázat utómunkálatai 

 A 2019/2020-as tanév őszi félévében az Erasmus+ (pót)pályázásra szeptember 9.-től szeptember 

30.-ig volt lehetőség. Amint azt már fentebb említettem, az őszi pótpályázati időszakban 157 hallgatói 

Erasmus+ pályázat került elfogadásra. Ezzel együtt a 2019/2020-as tanévre benyújtott eddigi összes 

hallgatói pályázat száma 887. Ez a szám 26 fővel marad el az intézmény vállalt létszámától, így a 

rendelkezésre álló hallgatói keret a folyamatosan hirdetett szakmai gyakorlatra pályázó hallgatók számára 

rendelkezésre áll. 

Mindenképpen figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a várhatóan teljesítendő hallgatói mobilitási 

számokat árnyalja, hogy 2019 októberéig 57 hallgató mondta vissza az elnyert ösztöndíjat.  

A lemorzsolódás okai közé tartozhatnak az alábbi tényezők:  

• nehézségek a fogadóintézménnyel való kapcsolatfelvétellel vagy a kommunikáció során  

• nem elégséges mértékű anyagi támogatás 

• a nemzetközi mobilitással sajnálatos módon gyakran együtt járó nehézségek a hazai tanulmányi 

kötelezettségeknek való megfelelés tekintetében 

• a pályázat elnyerését követő teendőkkel kapcsolatos praktikus ismeretek hiánya  

• félelem az interkulturális különbségektől  

Mindezeket látva, nyomatékosan a feladatunknak érezzük, hogy a jövőben az Erasmus+ pályázatot 

elnyert hallgatókat támogassuk különböző felkészítő tréningek keretein belül.  

Az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság munkája 

 Az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság (EHKB) októberi ülésének fókuszában az ELTE 

HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj, az Erasmus+ őszi (pót)pályázat utmunkálatai és az ELTEFeszt álltak. 
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Mivel előbbiekről a beszámolómban fent részletesen írok, ebben a fejezetben csak az ELTEFeszt-re térnék 

ki részletesebben. 

Október 11-én került megrendezésre az egyetemünk hagyományos rekrutációs rendezvénye az 

ELTEFeszt. A programok keretén belül tájékoztató előadást tartottam az érdeklődő gimnazistáknak az 

ELTE HÖK külügyi tevékenységéről, a nemzetközi mobilitás előmozdításához kapcsolódó munkánkról 

és a Hallgatói Önkormányzat Erasmus+ Start Ösztöndíjáról. Emellett az EHKB tagjaival a Gólyavárban 

az esemény teljes ideje alatt egy információs standot működtettünk. Ennél a résztvevőknek lehetőségük 

volt kérdéseket feltenni a mobilitással, a tevékenységünkkel kapcsolatban, illetve interaktív feladatokkal, 

játékokkal vártuk őket. 

Kutatásban való részvétel 

 Az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola keretében létrejött egy doktori kutatás, melynek célja, 

hogy jobban megértsük a felsőoktatás nemzetköziesedési folyamatának logikáját, mechanizmusait, 

intézményi gyakorlatait, a kapcsolódó oktatáspolitikák intézményi szintű megvalósítását. A kutatás során 

több szereplőt (oktatókat, nemzetközi munkatársakat, hallgatókat) kérédeznek meg, minden szereplő 

tapasztalatát, véleményét fontosnak tartják. Ehhez kapcsolódva a kutatás vezetőjével az alábbi kérdésekről 

beszélgettünk: 

• kifelé irányuló (Erasmus, Campus Mundi) mobilitás: tendenciák, akadályai, kreditelismerés, oktatók 

szerepe; 

• befelé irányuló hallgatói mobilitás: külföldi hallgatók fogadása (integráció kérdése, hogyan fogadják 

a hallgatókat, hogyan tudnak a külföldi hallgatók beilleszkedni) 

• nemzetköziesítés egyéb formái: idegen nyelvű kurzusokon való részvétel, idegen nyelvi képzések, 

a hallgatók elvárásai ezzel kapcsolatban; 

• mi a HÖK feladata, szerepe a fenti tevékenységekben? Milyen visszajelzések érkeznek a 

hallgatóktól a fenti kérdésekkel kapcsolatban? 

 

 

Menyhárt Barbara s.k. 

külügyi alelnök 
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VARGA RÉKA – PÁLYÁZATOKÉRT FELELŐS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 

2019. szeptember 24. 

Pályázatos divízió ülés 

Mayer Katalin, Menyhárt 

Barbara, Németh Csilla, Pap 

Zsófia  

2019. szeptember 26. EHSzÖB ülés EHSzÖB tagok 

2019. október 02. EHÖK Küldöttgyűlés EHÖK KGY tagok 

2019. október 02. 

Tudományos pályázatok 

előkészítése 
Szigeti Balázs 

2019. október 02. 

Szociális sporttámogatás 

megvalósulásának kezdete 
Cseszkó Míra 

2019. október 03. 

Erasmus + Start 

megvalósulásának kezdete 

Mayer Katalin, Menyhárt 

Barbara, Pap Zsófia 

2019. október 07-11. 

ELTE kari pályázatok 

összeírása 

karok pályázatokért felelős 

képviselői 

2019. október 08. 
Pályázatos divízió ülés 

Mayer Katalin, Menyhárt 

Barbara, Pap Zsófia 

2019. október 11. ELTE Feszt Mayer Katalin 

2019. október 15. 

Egyeztetés a rektori 

pályázatokról  

Horváth Luca, Soós 

Nikoletta 

2019. október 15. 
Pályázatos divízió ülés 

Mayer Katalin, Menyhárt 

Barbara, Pap Zsófia 

2019. október 18. 

Tudományos pályázatok 

közzététele 
Kovács Viktória 

2019. október 23. 
Szocsport megbeszélés 

Cseszkó Míra, Eszterhai 

Marcell 

2019. október 24. EHSzÖB ülés EHSzÖB tagok 

2019. október 24. 

Pályázatos divízió ülés 

Mayer Katalin, Menyhárt 

Barbara, Németh Csilla, Pap 

Zsófia 
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2019. október 25-27. EHÖK kabinet hétvége EHÖK kabinet tagok 

2019. november 02. 

Rektori pályázatok 

közzététele 
Kovács Viktória 

 

téma címe  

Erasmus + Start pályázat, szociális sportpályázat  

A pályázatok sablonjai elkészültek, a Neptun rendszerébe sikeresen bekerültek. A pályázatok a kiírásnak 

megfelelően elindultak. A szociális sporttámogatás pályázati szakasza problémamentesen lezajlott, a 

bírálata zökkenőmentesen ment. A bírálatokról október 23-án tartottunk megbeszélést Eszterhai Marcellal 

és Cseszkó Mírával. A pályázók kiértesítése megtörtént.  

Az Erasmus + Start pályázatnál rendszerhiba miatt, a kiíráshoz képest a pályázat hiánypótlását meg kellett 

hosszabbítani, így a pályázók október 22-ig adhatták le a hiánypótolt pályázatokat. A pályázók kiértesítése 

megtörtént.  

A bírálók munkáját ezúton is köszönöm! 

 

Párhuzamos képzés kompenzációja, tudományos pályázatok 

 

A párhuzamos képzés kompenzációja kérvény a szeptember 26-ai EHSzÖB ülésen elfogadásra került, így 

annak a honlapon lévő kiírása megvalósult, a pályázat előkészítése sikeresen lezajlott, a Tanulmányi és 

Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztálya a kérvénysablont elkészítette, a pályázat november 4 -én 

kezdődik, és november 17-ig tart.  

A tudományos pályázatokról az érintett alelnökkel, konzultáltunk, az EHSzÖB megszavazta, a pályázatok 

előkészítése sikeresen megvalósult, a kérvénysablonok elkészítését megkértem a Tanulmányi és Hallgatói 

Ügykezelő Rendszer Főosztályától, így azok készítése folyamatban van. A pályázatok november 18-tól 

lesznek elérhetőek a Neptun rendszerében, a hiánypótlás december másodikán ér véget.  

 

Rektori pályázatok 

 

A rektori pályázatok kapcsán többször egyeztettünk Soós Nikolettával, Horváth Lucával, Horváth 

Mihállyal, valamint Horváth Georginával. A végleges verzió az egyeztetések után az elnökségnek ki lett 

küldve levélszavazásra, majd a pályázatok kikerültek a honlapra is.   
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Kari pályázatok 

 

Azért, hogy az egyes karok pályázatai könnyebben átláthatók legyenek, a karok pályázatokért felelős 

alelnökeivel, valamint referenseivel, átbeszéltük pályázataikat, és aktualizáltuk azokat.  

 

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság 

 

Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság szeptember 26-án tartotta első ülését, melyen 

döntés született a rendszeres szociális támogatásról, a rendkívüli szociális támogatásról, és az 

alaptámogatásokról, a sport pótpályázatról, valamint a beérkezett közéleti ösztöndíjakról. Az ülésen 

elfogadásra került a párhuzamos képzés kompenzációjának pályázata, és a hozzá tartozó operatív bizottság 

tagjainak meghatározása. A pályázat november 4-től november 10-ig tart, a hiánypótlás pedig november 

17-én ér véget.  

Az október 24-én tartott EHSzÖB ülésen döntés született az Erasmus + Start pályázatra beérkezett 

pályázatokról, a havi közéleti ösztöndíjakról, valamint a rendkívüli szociális támogatásokról.  

 

Varga Réka s.k. 

pályázatokért felelős alelnök 
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SZIGETI BALÁZS - TUDOMÁNYOS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 
2019. október 06. Egyeztetés TTK Kari TDK 

felelőssel 

Horváth Ákos 

2019. október 09. Tudományos Bizottság ülés Dióssy Anna Laura, Sólyom 

Anna, Baumgartner Bence Péter 

 

2019. október 15. EU-CHARM megbeszélés Horváth Mihály, Takó 

Ferenc, Németh Katalin Anna, 

Demeter Blanka 

2019. október 21-24. EU-CHARM Workshop 

Montpellier 

Horváth Mihály, Takó Ferenc, 

Hamar Imre, Demeter Blanka, 

Szőke Dorottya, Dániel Béla 

más egyetemek képviselői 

2019. október 06. TTK Kari Tanács Kari vezetés 

 

TDK 

A múlt hónapban további egyeztetésekre kerül sor a Tudományos Diákkört érintő kérdésekben. Egyrészt 

megvitatásra kerültek a megoldandó problémák a Tudomány Bizottság ülésén. Egyrészt felmerült egy a 

TDK-t és általában vett kutatási munkát népszerűsítő videó készítése, amely minden résztvevő által 

támogatásra került. Másrészt a résztvevőkkel megvitattuk a karokon lévő jelenlegi helyzetet. Sajnálatos 

módon, a karok nagy része nem képviseltette magát a Tudományos Bizottság ülésén, így nem tudtunk 

teljes mértékű áttekintést készíteni. Ezen kívül felmerült a Bizottság Ügyrendjének módosítása, ennek 

szupervíziója folyamatban van, a Tudományos Bizottság a következő ülésen szavaz róla.  

 

CHARM-EU 

A CHARM-EU egy öt egyetemet (University of Barcelona, Trinity College Dublin, Utrecht University, 

University of Montpellier, Eötvös University) összefogó új képzési központ, amely célja, hogy létrehozzon 

egy teljesen újszerű képzései struktúrát. Ezen feladat végrehajtására létrehoztak több “Workpackage -t”, 
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amelyből kettőben vesz részt az ELTE (Governance, Mobility and Inclusiveness). Ennek kapcsán utaztunk 

többedmagammal Montpellierbe, ahol a többi egyetem hallgatóival és a projektek vezetőivel egyeztettünk 

a felmerülő problémákról, illetve egyeztetésre kerültek bizonyos kérdések. A projekt a három éves 

előkészítés kezdeti szakaszában jár, így nem kerültek napirendre konkrét kérdések, inkább általános rálátást 

kaptunk a jövőbeli tervekre. A jövőben további rendszeres egyeztetésekre fog sor kerülni, mind hazai, 

mind nemzetközi szinten.  

Szigeti Balázs s.k. 

tudományos alelnök 
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BLANKÓ MIKLÓS – ELTE PRESS FŐSZERKESZTŐ 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 
2019. szeptember 23. tájékoztató az új ELTE 

Online-munkatársaknak 

főszerkesztő-helyettes, 

rovatvezetők 

2019. szeptember 25. Az én ELTE-s történetem 

című pályázat megtervezése 

Pataky Csilla, az Alumni 

Központ vezetője 

2019. október 1. az új munkatársakkal 
kapcsolatos tapasztalatok 

összegzése 

Csomos Attila főszerk.-h. 

2019. október 7. Az én ELTE-s történetem 
című pályázat elindítása 

Békefi Teodóra kultúrarovat-
vezető 

2019. október 9. részvétel az ELTE Sikereken 

(Spiró György) 

Csomos Attila főszerk.-h. 

2019. október 11. sajtós csapat vezetése az 
ELTE Feszten 

fotósok, videósok 

2019. október 11, az ELTE Press Workshop 
programjának kidolgozása 

Csomos Attila főszerk.-h. 

2019. október 16. egyeztetés Az én ELTE-s 

történetem című pályázat 
zsűrielnökével 

Fráter Zoltán egyetemi docens 

2019. október 21. egyeztetés a kommunikációs 

igazgatóság és az ELTE 
Online közös projektjeiről 

Joó Gábor kommunikációs 

igazgató 

2019. október 22. értekezés a közéletrovat 

ügyeiről 

Tóth Bálint rovatvezető 

2019. október 24. megbeszélés a BEAC-al Csomos Attila főszerk.-h., 

Simon Gábor ügyvezető, Simó 
Szabolcs munkatárs 

2019. október 25. egyeztetés az Arany Medál-díj 

sajtótámogatásáról 

Mészáros Márton díjalapító 

2019. október 26–27.  részvétel az EHÖK 
kabinethétvégéjén 

kabinettagok 

2019. október 30. megbeszélés az ELTEvízió és 

a fotós csapat ügyeiről 

Süll Kristóf projektvezető, 

Baló Tímea koordinátor 

2019. október 31. a Barangolás az ELTE-n 
című album terveinek 

áttekintése 

Csomos Attila főszerk.-h. 

Rendszeres ülések 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2019. szeptember 23., 
október 14. 

az ELTE Online 
szerkesztőségi ülése 

főszerkesztő-helyettes, 
rovatvezetők, fotós 

koordinátor, ELTEvízió-
vezető 
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2019. október 10. az ELTE Press szerkesztőségi 
ülése 

kari lapok főszerkesztői 

2019. szeptember 26., 

október 9. 

kommunikációs 

munkabizottság ülése 

kommunikációs alelnök, 

kommunikációs referens, 
elnöki referens  

rendszeresen egyeztetés a kabinettagokkal kabinettagok 

 

ELTE Press 

Az ELTE Press szerkesztősége megtartotta őszi ülését. A kari lapok működési nehézségeirő l, illetve az 

online megjelenés módszertani kérdéseiről beszéltünk. A főszerkesztők kérésére az ELTE Online 

szervezésében ELTE Press Workshopot rendezünk (november 11-én 17 órától), amelyre a kari lapok és 

az ELTE Online újságíróit és fotósait-videósait várjuk külön-külön szekcióban. A szakmai kérdések 

mellett közéleti-HÖK-ös témák is terítékre kerülnek majd. Előadók az ELTE Online csapatából: Baló 

Tímea, Békefi Teodóra, Blankó Miklós, Csomos Attila, Süll Kristóf és Tóth Bálint. A projekt szakmai 

megvalósításában részt vesz Kovács Viktória kommunikációs alelnök is. A workshopot terveink szerint az 

ELTE Press minden ősszel megrendezi. 

Az ELTE Press Akadémia a 2019-es és 2018-as rendezvényünkhöz hasonló lesz, 2020 március végén. 

ELTE Online 

A tanévkezdés rendkívül sok cikktémát és fotózási-videózási feladatot adott az ELTE Online számára. 

Októberben ez főként bulikkal, sporteseményekkel és konferenciákkal bővült.  

Az ELTE Online születésnapját 2020 február végén tartjuk majd.  Ekkora készül el a Barangolás az ELTE-

n című fotóalbumunk Blankó Miklós és Csomos Attila szerkesztésében. A kötethez a rektori kulturális 

pályázaton és a BTK HÖK kulturális pályázatán elnyert összeget használjuk majd fel, a szerkesztési munka 

jó ütemben zajlik.  

Október elején kisprózaíró-pályázatot írtunk ki az ELTE Alumni Központtal karöltve, Az én ELTE -s 

történetem címmel – szintén a jubileumi évfolyam elemeként. A pályázatra terjedelmi megkötéssel (max. 

20 ezer leütés) bármilyen (kis)prózai műfajban várjuk az írásokat, amelyeknek középpontjában az ELTE 

áll. Minden egykori és jelenlegi ELTE-s hallgató pályázhat. A zsűri elnöke Fráter Zoltán irodalomtörténész, 

egyetemi docens, társelnöke Sonkoly Gábor történész, a bölcsészkar dékánja. Az Alumni Központ 

képviselője: Gyalai Zsófia irodalmár, az ELTE Online-é: Seres Lili Hanna költő-doktorandusz. A 

jelentkezési határidő: 2019. november 30. A legjobb írások szerzői díjat kapnak, és a tervek szerint kötet 

kiadását is tervezzük. 

A campuszokra kikerültek a plakátjaink – ebben köszönöm a részönkormányzatok segítségét. Emellett 

elindult az Instagram-oldalunk, amelyen friss tartalmakkal és nyereményjátékokkal várja az érdeklődőket. 

A Kommunikációs Igazgatóságnak köszönhetően az ELTE Instagram-oldalán az Olvassatok ELTE-seket! 

című antológiánkból naponta egy szerző versrészletét teszik közzé az elkövetkezendő hetekben. 
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Az új munkatársaink betanítása jól indult, a rovatok többsége megtartotta már a rovattalálkozóját is. Az 

ELTE Press Workshopra az ELTE Online munkatársait is várjuk.  

 

Blankó Miklós s.k. 

ELTE Press főszerkesztő 
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CSESZKÓ MÍRA - SPORTREFERENS 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 

2019. október 02. BEAC megbeszélés BEAC Vezetőség, 

sportösztöndíjasok, edzők 

2019. október 02. Sportbizottsági ülés BGGYK, BTK, TáTK, TÓK, 

KolHÖK, PPK 

2019. október 02.-09. Szociális sporttámogatás 

pályázási időszak 

 

2019. október 03. SEK Horváth Mihály, Eszterhai 

Marcell, Mayer Katalin, Kalmár 

Gyöngyvér Bella 

2019. október 11. Sportösztöndíjas képzés  

2019. október 16. Divízió ülés Gazdasági Divízió 

2019. október 16-18. MOVE Congress Szalay Krisztián, Simon Gábor, 

Horváth Viktória 

2019. október 23. Szociális sporttámogatás 

megbeszélés 

Varga Réka, Eszterhai Marcell 

2019. október 25-27. Kabinethétvége  

 

Október 2.-án a BEAC szervezett egy ebéddel összekötött megbeszélést, azoknak a személyeknek akik 

részt vettek a gólyatábori sport programok szervezésében, lebonyolításában. Az ebéd folyamán minden 

résztvevő elmondta a véleményét, tapasztalatait és ötleteit, hogyan lehetne fejleszteni ezeket a 

sportprogramokat, min változtassunk és mi az ami jól működik. Emelett ötleteltünk azon is, hogyan 

lehetne motiválni a hallgatókat a sportolásra. A program jó hangulatban telt, mindenki számára hasznos 

volt és sok új ötlet született. 

Október 2.-án lezajlott az első sportbizottsági ülés, ahol a karok sportreferenseivel megbeszéltük a 

gólyatábor sportnapokat, elmondták a visszajelzéseket a gólyáktól, szervezőktől. A referensek beszámoltak 

a féléves terveikről, ötleteikről, sportporgramokról. 

Október 3.-án Szombathelyre utaztunk a SEK épületébe Horváth Mihállyal, Eszterhai Marcellel, Mayer 

Katával és Kalmár Gyöngyvér Bellával, ahol Horváth Mihály előadást tartott a Hallgatói Önkormányzat 

felépítéséről és működéséről  az érdeklődők számára. 
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Október 11.-én megrendeztem a Sportösztöndíjas képzést, ami sok előszervezést igényelt. A délután 

folyamán előadást tartott Dr. Bárdos György az ESI működéséről, Simon Gábor a BEAC felépítéséről, 

munkájáról valamint kommunikációjáról és Sajben Marcell beszélt az általa elért eredményekről, 

tapasztalatairól, és sok hasznos tanáccsal látták el az új és régi sportösztöndíjasokat. A program jól sikerült, 

baráti hangulat alakult ki, az előadások után az ösztöndjíasoknak lehetőségük volt beszélgetni, ismerkedni 

egymással. 

Október 16-18 között lehetőségem volt részt venni a Kongresszusi Központban megrendezett MOVE 

Congress-en, Szalay Krisztiánnal, az ELTE sportért felelős rektori megbízottjával, és a BEAC 

képviseletében Simon Gáborral és Horváth Viktóriával.  

Október 2-től 9-ig a hallgatóknak lehetőségük volt pályázni a 2019/2020. 1. félév Szociális 

Sporttámogatására. Ennek elbírálásra hosszú folyamat volt, több megbeszélést is igényelt. Végül 53 pályázó 

nyert el támogatást az idei félévre, különböző sportágakban: kick box, modern jazztánc, cheerleading, 

argentin tangó, aerobik, funkcionális köredzés, intenzitásmánia, kettlebell, spinning, kondi, kajak-kenu, 

muay-thai. 

 

 

Cseszkó Míra s.k. 

sportreferens 
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SZABÓ ÁRON – INFORMATIKAI REFERENS 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személyek 

2019. október 

07.-15. 

Gólyabál keringő jelentkezési felület 

elkészítése, eredmények exportálása 
Bárdosi Bence, Horváth Luca 

2019. október 

11. 
ÁJK HÖK neptun kliens probléma Szabó Tamás 

2019. október 

16. 
Gazdasági divízió ülés gazdasági divízió tagok 

2019. október 

20.-24. 
Webmail problémák felderítése Horváth Luca, Mayer Kata, IIG 

 

Az elmúlt időszak nyugodtabb volt az előzőnél, ennek nyilván oka az is, hogy ünnepet és szünetet is foglalt 

magába ez a bő egy hónap. Az eseménynaptárban említett tevékenységeken kívül a részönkormányzatok 

elnökeinek kéréseire folyamatosan frissítettem az Aliaskezelőben a tisztségviselői levelezéseket. Kovács 

Viktória kommunikációs alelnök kérésére egy új shared imap igénylését is megindítottam az IIG felé. 

Ezenkívül érkeztek még hozzám az EHÖK honlapjával kapcsolatos kérések, ezeknek megfelelően 

készítettem új oldalakat/frissítettem a régiek tartalmát. 

Az előző Küldöttgyűlés végén Bárdosi Bence keresett fel azzal, hogy el kellene készíteni a gólyabál 

keringőjének jelentkezési felületét. Az általa megadott információknak megfelelően elkészítettem és 

üzemeltettem a felületet (link). A jelentkezés végével az exportot továbbítottam Horváth Lucának. 

Tudomásom szerint minden rendeltetésszerűen működött. 

Szabó Tamás azzal keresett fel, hogy az ÁJK HÖK irodájában nem működött a neptun kliens a szocos 

gépen. Egy pénteki napra egyeztetett időpontban bementem, és elhárítottam a problémát, ami a neptunban 

engedélyezett IP címnek volt köszönhető. Ezenkívül felmerült még az operációs rendszerekkel is némi 

kivetnivaló, ezért az ELTE által rendelkezésünkre bocsájtott telepítő fájlokat is otthagytam. 

A legnagyobb, egész ELTE-t érintő gond a webmaillel van. Jelenleg az összes .elte.hu-s e-mail címről 

érkező levelet a Gmail a spambe helyez. Ezzel kapcsolatban felkerestem az IIG-t, akik tudnak a 

problémáról, de tehetetlenek. Javaslatuk szerint értesítsük a hallgatókat, hogy manuálisan szedjék ki a 

spamből a leveleket, illetőleg a Google Supportnak lehet írni egy levelet. Utóbbit még nem tettem meg, de 

tervben van, az angolomat csiszolom hozzá. Éppen ezért szeretnék kérni minden elnököt/kommunikációs 

tisztségviselőt, hogy ezt a hibát kommunikálja a hallgatók felé, akik pedig figyeljék a spam mappát!  

http://ehok.elte.hu/nu/index.php/golyatanc-jelentkezes/
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Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Bármilyen kérdés esetén keress az elérhetőségeimen vagy 

személyesen! 

 Szabó Áron s.k. 

 informatikai referens 
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HORVÁTH SZANDRA – TANÁRKÉPZÉSI REFERENS 

 
Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 

2019. október 01. rekrutációról egyeztetés Balázs Dóra, Tegzes Nóra, 
Somodi Csenge, Dobos 
Kata, Varga Benjámin, 
Mózs Barbara, 

2019. október 04. TKB ülés Bucsánszki Tamás, Lőrincz 
Péter 

2019. október 04. PPT  

2019. október 04. megbeszélés a Tanárképző 
Központtal 

Antalné Dr. Szabó Ágnes, 
TKK munkatársai 

2019. október 05. rekrutáció Vác Rácz Gergely 

2019. október 10. rekrutációról megbeszélés Balázs Dóra 

2019. október 11. ELTEfeszt Antalné Dr. Szabó Ágnes, 
TKK munkatársai 

2019. október 14. rekrutációról megbeszélés Balázs Dóra 

2019. október 18. rekrutáció Budapest Balázs Dóra 

2019. október 25. rekrutáció Kecskemét Balázs Dóra, dr. Babos 
János, Schmall Róbert 

2019. november 06. rekrutációról megbeszélés Balázs Dóra 

 

Közös munka a Tanárképző Központtal  

 Az ELTEfeszt rendezvénye során a TKK kitelepülésénél segédkeztem, így ez képezte az 

egyik fő kommunikációs témát a TKK munkatársaival. Első sorban segítőket kellett 

biztosítani, valamint segíteni az előadások zavartalan lebonyolítását. Ezek mellett a délutáni 

idősávban kerekasztal beszélgetések indultak, melyeken szerencsém volt részt venni, mint 

meghívott, és mint megfigyelő is. Emellett a gyakorlatokról érkeztek kérdések a hallgatók 

részéről, melyeket egyeztetve az adott területen dolgozókkal megválaszolásra kerültek. 

Legfontosabb feladatomnak pedig jelenleg a TKK OTAK munkacsoport 

együttműködésének nyomon követését és segítését tekintem. A munkacsoport első ülésén 

nem volt szerencsém részt venni, azonban azóta egyeztettem az ott történtekről, valamint 

a továbbiakban is lesz még megbeszélésem a TKK-al. 
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ELTEfeszt 

A TKK munkatársaival, valamint hallgatói segítőkkel részt vettem az ELTEfeszt 

programjain. Antalné Dr. Szabó Ágnes előadásában való segédkezés után a kerekasztal 

beszélgetéseken adódott lehetőségem kicsit megismerni az ELTE iránt érdeklődő diákokat. 

A TKK által kért adott számú segítőt sikerült időben beszervezni, így zökkenőmentesen 

zajlottak a programok. Ezúton is köszönöm a hallgatói segítőknek a kitartó munkájukat a 

TKK kitelepülésénél való segédkezésben. Az előadások bár kevesebb embert vonzottak, 

nagyon hasznosnak bizonyultak a résztvevő diákok és szülők visszajelzései alapján.  

Tanárképzési Bizottság 

A bizottság a legutóbbi küldöttgyűlés óta csak informálisan tudott ülésezni, melyen a már 

eddig egyeztetett terveket bontottuk le kisebb feladatkörökre. A TKK által tartott PPT 

ülésen részt vettem a tanárképzési referensek társaságában. 

Rekrutáció 

Az elmúlt időszakban több megbeszélésen vettem részt rekrutációval kapcsolatban, 

melyek során egyeztettük Balázs Dórával, hogy mely feladatkörökben tudnám legjobban 

segíteni a munkáját. Főbb feladataim közé tartozik, hogy a részönkormányzatokkal tartsam 

a kapcsolatot és adott alkalmakra elegendő számú hallgatói segítőt delegáljak. Ez az eddigi 

alkalmak során zökkenőmentesen teljesült. Több alkalmon személyesen is részt vettem, 

hogy még nagyobb rálátásom legyen, hogy hogyan zajlik a rekrutáció, milyen előadásokat 

kérnek az ELTE részéről az iskolák, és a standolások alkalmával mik a főbb kérdéseik a 

diákoknak. Többségében kialakultak a megfelelő kommunikációs sávok a 

részönkormányzatokkal, így ezúton is köszönöm az együttműködést a kapcsolattartóknak 

és az eddigi munkájukat.  

Horváth Szandra s.k. 

Tanárképzési referens 
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NÉMETH CSILLA – ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS 

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személyek 

2019. szeptember 24.  Pályázatos divizió ülés Divizió tagok 

2019. október 02. Pályázatos divizió ülés Divizió tagok 

2019. október 07.  Egyeztetés a SHÜTI-ben SHÜTI munkatársak 

2019. október 22.  

Esélyegyenlőségi bizottsági ülés 

Cseszárik Mátyás, Koós 

Nikolett, Kesztelyi Szilvia, 

Fehér Levente, Ignéczi 

Orsolya, Gergely Viktor 

András, Brezóczki Bianka  

2019. október 24. Pályázatos divizió ülés Divizió tagok 

 

Személyi segítők toborzása 

Néhány fontos változtatás megbeszélése után a SHÜTI-ben, kinyomtatásra kerültek a személyi segítők 

munkáját reklámozó plakátok, amelyeket már sikerült a legtöbb karra eljuttatnom.  

Október 22-én ülést tartott az Esélyegyenlőségi bizottság. Ezen megbeszéltük, hogy a személyi segítők 

toborzásának fellendítésére megrendezünk egy eseményt. Ennek fő programja a jelenleg is, vagy a 

közelmúltban személyi segítőként dolgozó hallgató társaink élménybeszámolója lesz, valamint egy rövid 

tájékoztató a személyi segítők rendszerének működéséről. Az esemény időpontjának fixálása még 

folyamatban, várhatóan november 11. és 15. között lesz, valamikor késő délután.  A programot minden 

megjelent kari referens egyetértően támogatta.  

Karácsonyi gyűjtés tervezése:  

Elkezdtük tervezni a karácsonyi gyűjtést, amely a tavalyihoz hasonlóan egy összevont, nagy gyűjtés lenne, 

amit már november utolsó hetében elkezdhetnénk népszerűsíteni. Eddig a Remény Alapítvány cipősdoboz 

és csoki gyűjtő programját találtam megfelelőnek, velük már felvettem a kapcsolatot. Tartós élelmiszer és 

ruha gyűjtéshez is keresek még partnert, remélem hamarosan a végleges tervekkel tudunk majd szervezni.  

A kari referensekkel azt is beszéltük, hogy több karon is megszerveznénk a már jól bevált sütivásárokat. 
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Előre is szeretnék kérni mindenkit, hogy amikor aktuálissá válik a gyűjtés, támogassa majd a munkánkat, 

hogy ismét minél több adományt gyűjthessünk.  

Egyebek:  

Részt vettem Marosvásárhelyen a  HÖOK Közgyűlésen.  

Jelenleg is tart az Együtt Kárpátaljáért III. - jótékonysági gyűjtés, melynek többek között az EHÖK iroda 

is egyik gyűjtőpontja. Aki teheti, járuljon hozzá valamilyen módon, november 20-ig várjál az adományokat.   

  

Németh Csilla s.k. 

Esélyegyenlőségi referens 

 

 


