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ESZTERHAI MARCELL - ELNÖKHELYETTES 

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2019. június 28. EHÖK tisztújító küldöttgyűlés  

2019. július 8. Hallgatói Kulturális és Szakmai pályázat 

megbeszélés 

Szigeti Balázs, Cseszkó Míra,  

Horváth Viktória 

2019. július 10-15. EFOTT ELTE kitelepülés  

2019. július 24. Pont Ott Parti 2019  

2019. augusztus 1. 
Közéleti pályázat előkészítése, pályázatokkal 

kapcsolatos konzultáció 
Varga Réka 

2019. augusztus 21-
22. 

ÁJK Szabadegyetem Kabinet 

2019. augusztus 22-
23. 

Tétékás GT Kabinet 

2019. augusztus 23-
24. 

IK GT Kabinet 

2019. augusztus 24-
25. 

PPK GT Kabinet 

2019. augusztus 25-
26.  

Bárczi-GTI GT Kabinet 

2019. augusztus 26-
30. 

BTK GT Kabinet 

2019. szeptember 9. EHÖK vezetői ülés 
Horváth Mihály, Horváth Luca, 

Gönczi Lili, Kovács Viki és Mayer 
Kata 

2019. szeptember 
10. 

ELTEfeszt megbeszélés Kovács Viktória, Báli Bernadett 

2019. szeptember 11. EHÖK elnökségi ülés 
Elnökök, Kovács Viki, Horváth 
Luca, Vigh Patricia és Lakatos 

Dorina 

2019. szeptember 
16. 

Pályázatok bírálásáról szóló megbeszélés Varga Réka 

2019. szeptember 
17. 

Pályázatos divízió ülés 
Varga Réka, Menyhárt Barbara, 

Németh Csilla, Mayer Kata 

 

EFOTT kitelepülés 

2019. július 10-15. között az ELTE is képviseltette magát az EFOTT-on. A kitelepülés előzetes szervezői 

tevékenysége és a helyszíni lebonyolítása volt a feladatom, amely zökkenőmentesen zajlott. A kitelepülés 

szokásos formában valósult meg az ELTE és az ELTE Hallgatói Önkormányzat közös szervezésében. 
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Pont Ott Parti 2019 kitelepülés 

2019. július 24-én a Pont Ott Parti az ELTE Lágymányosi Campuson került megrendezésre. A kitelepülés 

előzetes szervezői tevékenysége és a helyszíni lebonyolítása volt a feladatom, amely zökkenőmentesen 

zajlott. Az EFOTT-hoz hasonló kitelepüléssel vártuk az érdeklődőket.  

ELTEfeszt 

2019. október 11-én kerül megrendezésre az ELTEfeszt, amely szervezését szeptember elején elindítottuk 

Báli Bernadett-tel és Kovács Viktóriával.  

Irodarendezés 

A 2019-es őszi félévben szándékaim szerint szeretném az ELTE Hallgatói Önkormányzatának irodáját 

élhetőbbé, kihasználhatóbbá tenni, így ennek kapcsán az EHÖK kabinet tagjaival közösen fogjuk 

átgondolni a jelenlegi használat előnyeit és hátrányait, hogy kialakíthassunk egy optimálisabb működést az 

irodai élet szempontjából. Ezzel kapcsolatban az első megbeszéléseket a szeptember 23-ai héten indítjuk. 

 

Eszterhai Marcell s.k. 

elnökhelyettes 
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HORVÁTH LUCA – GAZDASÁGI ALELNÖK 

 

 Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személyek 

2019. augusztus 2. Egyeztetés gazdasági helyzetről Nagy András 

2019. augusztus 9. Egyeztetés gazdasági helyzetről Nagy András 

2019. augusztus 14. Egyeztetés gazdasági helyzetről Nagy András 

2019. augusztus 21-

26. 
TéTéKás Gólyatábor  

2019. augusztus 26-

30. 
BTK Gólyatábor  

2019. augusztus 30-

1. 
BME TTK HK Alumni Tábor BME TTK HK 

2019. szeptember 4. Egyeztetés gazdasági helyzetről Horváth Mihály 

2019. szeptember 4. Egyeztetés gazdasági helyzetről Nagy András 

2019. szeptember 5. Egyeztetés gazdasági helyzetről Nagy András 

2019. szeptember 9. Egyeztetés ELTE Gólyabálról Horváth Mihály 

2019. szeptember 9. 

ELTE HÖK Vezetői ülés 

Horváth Mihály, Eszterhai Marcell, 

Gönczi Lili, Kovács Viki és Mayer 

Kata 

2019. szeptember 11. Egyeztetés ELTE Gólyabálról Kuti Ferenc és Horváth Mihály 

2019. szeptember 11. 

ELTE HÖK Elnökségi ülés 

Elnökök, Kovács Viki, Eszterhai 

Marcell, Vigh Patricia és Lakatos 

Dorina 

2019. szeptember 

11-12. 
BME Napok  

2019. szeptember 

16. 
ELTE HÖK Kabinet ülés Kabinettagok 

2019. szeptember 

17. 
Gazdasági divízió ülés 

Kalmár Gyöngyvér Bella, Soós 

Nikolett és Murai Bence 

2019. szeptember 

17. 
ELTE Gólyabál szervezői ülés Gólyabál divízió vezetők 
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2019. szeptember 

18. 
Egyeztetés gazdasági helyzetről Nagy András 

2019. szeptember 

19. 
XXXVII. 5vös 5km  

2019. szeptember 

20. 
Kabinet ebéd Kabinettagok 

2019. szeptember 

23. 
Egyeztetés ELTE Gólyabálról Kuti Ferenc és Horváth Mihály 

2019. szeptember 

23. 

ELTE HÖK Vezetői ülés 

Horváth Mihály, Eszterhai Marcell, 

Gönczi Lili, Kovács Viki és Mayer 

Kata 

2019. szeptember 

24. 
Egyeztetés Horváth Mihály 

2019. szeptember 

24. 

Gazdasági divízió ülés 

Kalmár Gyöngyvér Bella, Soós 

Nikolett, Cseszkó Míra, Szabó Áron 

és Murai Bence 

2019. szeptember 

24. 
Egyeztetés IK HÖK gazdasági helyzetéről Bárdosi Bence és Borics László 

2019. szeptember 

24. 
ELTE Gólyabál szervezői ülés Gólyabál divízió vezetők 

2019. szeptember 

25. 
Gazdasági Bizottság ülés részönkormányzati gazdaságisok 

2019. szeptember 

25. 
ELTE HÖK Elnökségi ülés 

Elnökök, Eszterhai Marcell és Vigh 

Patricia 

2019. szeptember 

26. 
TéTéKás Gólyatábor 2019 - After  

2019. szeptember 

27. 
Kabinet ebéd Kabinettagok 

2019. szeptember 

30. 
ELTE HÖK Kabinet ülés Kabinettagok 

2019. október 1. 

Gazdasági divízió ülés 

Kalmár Gyöngyvér Bella, Soós 

Nikolett, Cseszkó Míra, Szabó Áron 

és Murai Bence 

2019. október 2. ELTE HÖK Küldöttgyűlés Küldöttgyűlés tagok 
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Rövid összefoglaló 

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

táblázatok készítése zajlik. Nagy nehézséget okoz, hogy irodavezetőnk még nem kapta meg az SAP 

hozzáférését, emiatt nem rendelkezem exportokkal. Horváth Mihály ezzel kapcsolatban több emailt is írt 

az IIG-nek, én folyamatosan telefonon hívogatom őket, sajnos még nem kaptunk választ. A probléma 

megoldás alatt áll. 

Az ELTE HÖK Vezetői- és Kabinet ülésein meghatároztuk a félév és a ciklus főbb feladatait, tisztáztuk 

a folyamatokat, megbeszéltük az új projekt- és elszámolási rendszert. 

A Gazdasági divízió ülésen megtárgyaltuk mindenki pontos feladatkörét, a félév ütemezését is és 

fejlesztési ötleteket fogalmaztunk meg.  

2019. szeptember 11-én szeptember 30-ig Horváth Mihállyal egyeztetve költés stopot rendeltem el, amíg 

rendezzük sorainkat.  

2019. szeptember 11-ei Elnökségi ülésen az Elnökség az OHÜB és HJB póttagjának delegált.  

Gólyabál szervezési feladatait elkezdtük. Részletesebb beszámolót az ELTE HÖK küldöttgyűlési ülésén 

szóban fogok tenni.  

ELTE HÖK Gazdasági helyzete 

Gazdasági helyzetünk leírására a legegyszerűbb szó a bonyolult. Sajnos az Egyetem nem vette 

kötelezettség vállalásba az ÁJK Szabadegyetemet és a TéTéKás Gólyatábort, ami komoly nehézséget okoz, 

de Andrással meg tudjuk oldani a helyzetet. Ez a két tábor durván 10 millió forintjába fog kerülni az ELTE 

HÖK-nek. Ezen kívül két súlyos probléma van. Az első, hogy a közös keretünk 67,5 millió forintja 

elfogyott. Jelenleg nincs elég összeg a T-0401-en, hogy ki tudjuk fizetni az ÁJK Szabadegyetemet és a 

TéTéKás Gólyatábor, ezért átkönyvelésre lesz szükség. Az Elnökség hatásköre lesz eldönteni, hogy 

honnan történjen az átcsoportosítás. A közös keretünk a gólyatáborok előre nem látható költségei miatt 

merült ki. A második probléma, hogy a T-0400-ra felkerült több olyan költés is, ami nem az EHÖK-öt 

terhelte, ezért átkönyveléseket igényeltem ennek megoldására. A T-0400-on több olyan teljesítés is van, 

amivel nem kalkuláltunk előre, mert létezéséről nagyon sokáig nem tudtunk, mint például 2018-as 

iskolaszövetkezeti költések. Ezeket az EHÖK átvállalta, hogy ne terhelje a részönkörmányzati kereteket.  

A jelenlegi állás szerint számláink kifizetése után az egész Hallgatói Önkormányzatnak nagyjából 14 millió 

forintja marad 2019-re.  
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Iskolaszövetkezet 

Az iskolaszövetkezeti kifizetéseink 1-2 apróbb hibától eltekintve megfelelően működnek. Az 

iskolaszövetkezetre a meghatározott keretből eddig nagyjából 6,5 millió forintot költöttünk. Az 

iskolaszövetkezeti költések részönkormányzati bontása folyamatban van, ezért köszönettel tartozom 

Murai Bencének. Cél, hogy a küldöttgyűlési ülésig mindegyik részönkormányzat megkapja, hogy áll a 

keretével.  

Egyebek 

Jelenleg a sablonok felülvizsgálata zajlik. Elkészítés alatt áll az ELTE HÖK beszerzési szabályzata, hogy 

elkerüljük az elmúlt időszak súlyos hibáit. Kalmár Gyöngyvér Bellával szeretnénk tartani egy gazdasági 

tájékoztatót a részönkormányzatok gazdasági tisztségviselőinek. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!  

 

 

Horváth Luca s.k. 

gazdasági alelnök 

 

 

  



7 

 

GÖNCZI LILI – TANULMÁNYI ALELNÖK 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személyek 

2019. augusztus 23. Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ülés HJB tagok 

2019. szeptember 
10. 

Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ülés HJB tagok 

EHÖK vezetői ülés 
Horváth Mihály, Eszterhai Marcell, 

Kovács Viktória, Horváth Luca, 
Mayer Katalin 

2019. szeptember 
16. 

EHÖK kabinetülés  

2019. szeptember 
19. 

Tanulmányi divízió ülés Horváth Szandra, Szigeti Balázs 

 

Az elmúlt időszak mozgalmasan alakult, az alábbiakban szeretnék rövid helyzetértékelést adni a nyár végi 

és a félév kezdeti időszakáról 

Párhuzamos Képzés kompenzációja  

A PKK pályázati kiírását a kari tanulmányi alelnököknek elküldtem véleményezésre, hogy az esetleges 

módosító javaslataikat tegyék meg, azonban válasz nem érkezett rá. A PKK-ban emiatt csak a dátumok 

változtak meg, tartalmilag azonos a korábbi évben is kiírttal.  

Tanulmányi divízió ülés 

Horváth Szandra tanárképzési referenssel és Szigeti Balázs tudományos alelnökkel való találkozásunk 

során egyelőre csak a féléves célokról beszéltünk.  Felmerült a Tanárképzési Központ kommunikációjának 

segítése, mint egyik fő cél, az el következendő fél évben ezt igyekszünk majd segíteni. Több ötlet is 

felmerült azonban egyetemi szintű eseményekre, melyeknek kidolgozásán és megvalósításán a divízióval 

együtt dolgozunk.  

 

 

Gönczi Lili s.k. 

tanulmányi alelnök   
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KOVÁCS VIKTÓRIA – KOMMUNIKÁCIÓS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személyek 

2019. június 24. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2019. június 28. ELTE HÖK Tisztújító Küldöttgyűlés  

2019. július 10-15. EFOTT egyetemi kitelepülés  

2019.augusztus 14. Kommunikációs Bizottsági ülés A Kommunikációs Bizottság tagjai 

2019. augusztus 

26-31. 
ELTE BTK Gólyatábor 

Az ELT EHÖK Kabinet valamennyi 

tagja 

2019. szeptember 

09. 
ELTE HÖK vezetői ülés 

Horváth Mihály, Eszterhai Marcell, 

Gönczi Lili, Mayer Kata, Horváth 

Luca 

2019. szeptember 

10. 
ELTEfeszt megbeszélés Eszterhai Marcell, Báli Bernadett 

2019. szeptember 

11. 
ELTE HÖK elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

2019.szeptember 

12. 
Kommunikációs Bizottsági ülés Kommunikációs Bizottság tagjai 

2019. szeptember 

16. 
Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2019. szeptember 

17. 
Egyeztetés a Gólyabállal kapcsolatban Horváth Mihály 

2019. szeptember 

17. 
Gólyabál szervezői ülés 

Horváth Mihály, Horváth Luca, 

Bárdosi Bence, Pásztor Csaba, Bánsági 

Gergely, Zentay Dorottya, Soós 

Nikoletta 
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A megszokott módon 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. A jegyzőkönyvek feltöltése az elnöki referenssel 

együttműködve 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 Bizottság munkája gördülékenyen zajlik. A részönkormányzati képviselők 

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

Sajnos a nehézkes időpont egyeztetések, és a számtalan előreláthatatlan feladat és esemény miatt a 

bizottsági üléseket nem tudtam hivatalosan (az Alapszabályban meghatározott időn belül) összehívni, 

ennek ellenére a tagok aktívan, nagy létszámban vettek részt a megbeszélt találkozókon. 

ELTE HÖK rendezvényszervező referens hiányában összeszedtem a részönkormányzatok 

rendezvényes képviselőit, akikkel a jövőben szoros együttműködést tervezek (például szeretnénk 

kialakítani egy egyetemi szintű, akár nyilvánossá tehető eseménynaptárat). 

Szeptember elején Eszterhai Marcellel és Báli Bernadettel elkezdtünk munkálkodni az októberi 

ELTEfeszt kapcsán. A szervezés egyelőre sínen van. Feladatomnak kaptam, hogy a pályaválasztási napra 

tervezett „Gólyakupa” esemény részletes programját összerakjam. Ebben segítségemre lesz Kurdics 

Zoltán Gábor (EHÖK), Gerely Viktor (IK HÖK), Zsolnai Dóri (PPK HÖK) és Földvári Anett (PPK 

HÖK). Az esemény lényege, hogy a gólyatáborokban nyertes csapatok mérkőzhetnek meg egymással 

egyetemi szinten vetélkedők, kvízek, ügyességi játékok során. A kreatív csapat a játékok kitalálásában vesz 

részt. 

Szintén elkezdődtek a 2019-es Gólyabál előkészületei. Rendhagyó módon idén minden kar közösen 

ünnepel, ennek megfelelően készülünk a rendezvény hatalmas volumenére. A szervezői csapatban 

kommunikációs vezetőként kaptam szerepet. Kurdics Zoltán Gábor (EHÖK), Turcsik Réka (GTI HÖK) 

és Tuza Benedek (TTK HÖK) lesznek tagjai a kommunikációs csapatnak. Az egyeztetéseket megkezdtük, 

az ötletelés aktívan zajlik. Ha minden jól megy, a kampány 2019.09.22-27 között indul. 

 

Kovács Viktória s.k. 

kommunikációs alelnök 
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MAYER KATALIN – SZOCIÁLIS ALELNÖK 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2019. június 28. EHÖK tisztújító küldöttgyűlés  

2019. július 9–15.  EFOTT Fesztivál  

2019. július 18. Egyeztetés a szociális pályázatokról Horváth Mihály 

2019. augusztus 1. 
Rendszeres szociális támogatás pályázati 

kiírásának „véglegesítése” – egyeztető ülés 

Dohány-Juhos Nikolett, Ignéczi 

Orsolya, Monoki Fanni 

2019. augusztus 1. Egyeztetés a szociális pályázatok kiírásairól Varga Réka 

2019. augusztus 13. 
Látogatás Szombathelyen – képzés a leendő 

bírálók számára 

Hajas Ádám. Zelkó Réka, 

szombathelyi bírálók 

2019. augusztus 21-

22. 
III.ÁJTK Szabadegyetem  

2019. augusztus 25-

26. 
Bárczi-GTI Gólyatábor  

2019. augusztus 26-

30. 
BTK Gólyatábor  

2019. szeptember 4. Egyeztetés a pályázati felületekről Földesi-SzékelyZsóka 

2019. szeptember 6. TÓK-os bírálók felkészítése Horváth Éva Sára, TÓK bírálói 

2019. szeptember 9. EHÖK vezetői ülés  

2019. szeptember 11. Köznevelési tanács Horváth Szandra, Zentay Dorka 

2019. szeptember 

13. 

HPO felkészítő előadás az utalási listák 

készítéséről 

Emmert Margit, Varga Réka, 

Horváth Éva Sára, Monoki Fanni, 

Diczkó Dalma 

2019. szeptember 

16. 
Kabinetülés  
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2019. szeptember 

17. 
Pályázatos divízió ülése 

Varga Réka, Menyhárt Barbara, 

Németh Csilla, Eszterhai Marcell 

2019. szeptember 

19. 
5vös 5 km futóverseny  

2019. szeptember 

20. 
SzÖB SzÖB tagjai, Silling Bianka 

 

Nyári előkészületek és felkészülés 

A szociális pályázatok előkészítése az elmúlt félév során már zajlott, így a nyáron egy újragondolt 

rendszeres szociális támogatás pályázati kiírást fogadott el az EHSzÖB. Ez augusztus 3-án került ki az 

ehok.elte.hu-ra, így az egy hónapos meghirdetési határidőt tartottuk. A kiírás kapcsán főként a nyár utolsó 

heteiben és a pályázás kezdeti időszakában érkeztek kérdések, de fogadtatása alapvetően pozitív volt. 

Természetesen gyermekbetegségekben bővelkedik, de amint ezek javításra kerülnek, egy az 51/2007-es 

rendeletnek és a hallgatói igényeknek csaknem teljes mértékben megfelelő rendszeres szociális támogatási 

pályázati kiírása lehet az ELTE-nek. 

Az új kiírás minél tökéletesebb alkalmazása érdekében tartottunk egyeztetést a SzÖB tagjaival, illetve 

Szombathelyen is tartottam egy képzést a leendő bírálóknak. 

Rendszeres szociális támogatás 

A rendszeres szociális támogatás pályázatok leadása szeptember 3-án indult volna, mely technikai okok 

miatt nem volt lehetséges. A módosult pályázati időszak szeptember 10 és 17. között zajlott, valamint a 

hiánypótlás 24-éig tart majd. Ez feszített munkatempót jelent a bírálók számára. A pályázati időszak 

végéről majd beszámolóm kiegészítésében ejtenék szót. 

Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy bár az időszak szerencsétlen módon tolódott ki, még így is jelentős 

számú pályázó jelezte, hogy nem tudta időben beszerezni a hatósági igazolását vagy azt az utolsó napon 

tette meg – holott, az eredeti időpontokat tartva akkor már rég nem tudtak volna pályázni. 

Beszámolómban szeretnék külön köszönetet mondani Németh Csillának és Varga Rékának, továbbá 

Cseszárik Matyinak is, akik az ÁJTK-n és a Bárczin beadott kérvények bírálásában is segítettek, valamint 

szeretném elismerésemet és hálámat kifejezni a SzÖB tagjainak (külön kiemelném Dohány-Juhos Niki 

végtelen segítségét és támogatását) és valamennyi bírálónak. 

Alaptámogatás és rendkívüli szociális támogatás 
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Az alap- és rendkívüli szociális támogatás kérvények alapvetően kisebb problémákkal indultak el, de a 

pályázói számokból ez nem tűnik ki. Pontos számokról következő beszámolómban vagy a kiegészítés 

során adnék számot, hiszen EHSzÖB döntés még nem született a kérvényekről. 

Előre azért elmondható, hogy egyre kevesebb hiányos kérvénnyel találkozunk a bírálás során. 

Pályázatos divízió, ami előttünk áll 

A küldöttgyűlés idejére már három divíziós ülésen is túl leszünk és remélhetőleg egyre inkább 

körvonalazódni látszik majd a pályázatos divízió tevékenységének iránya. Erről a következő beszámolási 

időszak kapcsán tennék majd említést. 

Mayer Katalin s.k. 

szociális alelnök 
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MENYHÁRT BARBARA – KÜLÜGYI ALELNÖK 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személyek 

2019. június 11. Kabinetülés  

2019. június 12. ELTE HÖK Küldöttgyűlés  

2019. június 14. 

Az ELTE RK Nemzetközi Stratégiai Iroda 

2019/2020-as tanévre szóló Heidelberg Egyetem 

ösztöndíj értékelő bizottságában való részvétel 

Csáky Ádám, Nemzetközi 

koordinátor (intézményi kétoldalú 

szerződések) 

2019. június 21-23. HÖOK Szabadegyetem, Balatonlelle  

2019. június 21. HÖOK Választmányi ülés  

2019. június 28. ELTE HÖK Tisztújító Közgyűlés  

2019. július 8. 
Egyeztetés Pap Zsófiával, az ELTE HÖK 

külügyi asszisztensével 

Pap Zsófia, ELTE HÖK külügyi 

asszisztens 

2019. július 8-15. Kárpát-medencei Nyári Egyetem  

2019. július 18. 
Egyeztetés a Nemzetközi Irodával a külügyi 

műhelymunkáról 

Kövecses Gréta, Nemzetközi Iroda 

kommunikációs munkatársa 

2019. július 19-20. Gombaszögi Nyári Tábor, Felvidék  

2019. július 20. TTK HÖK Mentortábor, Varbóc  

2019. július 24-28. Tusványosi Nyári Tábor, Erdély  

2019. augusztus 7. 
Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsági ülés és 

csapatépítés 
EHKB 

2019. augusztus 8. 
Egyeztetés Pap Zsófiával, az ELTE HÖK 

külügyi asszisztensével 

Pap Zsófia, ELTE HÖK külügyi 

asszisztens 

2019. augusztus 13. 
Egyeztetés Varga Rékával, az ELTE HÖK 

pályázatokért felelős alelnökével 

Varga Réka, ELTE HÖK 

pályázatokért felelős alelnök 

2019. augusztus 13. 
Egyeztetés a Nemzetközi Irodával az ELTE 

HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíjról 

Szontágh Anikó, egyetemi Erasmus-

koordinátor 

2019. augusztus 14-

17. 

EHKB levélszavazás elrendelése az Erasmus+ 

Start Ösztöndíj kiírása kapcsán 
 

2019. szeptember 4. 
Egyeztetés a Nemzetközi Irodával az 

ELTEFeszt kapcsán 

Öhler Katalin, Nemzetköziesítési 

projektvezető 
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2019. szeptember 6. 
Egyeztetés Pap Zsófiával, az ELTE HÖK 

külügyi asszisztensével 

Pap Zsófia, ELTE HÖK külügyi 

asszisztens 

2019. szeptember 6. 
Egyeztetés Blankó Miklóssal, az ELTE Online 

főszerkesztőjével 

Blankó Miklós, ELTE Online 

főszerkesztő 

2019. szeptember 6. 

Egyeztetés olyan hallgatókkal, akik korábban 

részt vettek Erasmus+ mobilitási programban a 

(pót)pályázás promóciója kapcsán 

 

2019. szeptember 

13. 

Egyeztetés a Nemzetközi Irodával az Erasmus+ 

(pót)pályázat kampányáról 

Deli Júlia, Nemzetközi Iroda 

kommunikációs munkatársa 

2019. szeptember 

13. 

Találkozás és egyeztetés korábban Erasmus+ 

programban kiutazott ösztöndíjas hallgatókkal. 

Cikkinterjú és videó-interjú elkészítésében való 

közreműködés. 

 

2019. szeptember 

16. 
Kabinetülés és csapatépítés  

2019. szeptember 

17. 

Az ELTE RK Nemzetközi Stratégiai Iroda 

2019/2020-as tanévre szóló hallgatói részképzési 

pótfelhívást értékelő bizottságában való részvétel 

Csáky Ádám, Nemzetközi 

koordinátor (intézményi kétoldalú 

szerződések) 

2019. szeptember 

17. 
Divízióülés  

 

 

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

A 2018/2019-es tanév tavaszi féléve során az ELTE HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíjat több ízben is 

részletesen áttekintettük mind az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsággal, mind pedig a Nemzetközi 

Irodával. Ezt követően olyan módosításokat eszközöltünk a kiírásban és a kötelező beszámolókban 

egyaránt, melyek aktuálissá és pontosabbá tették a pályázati dokumentációt. 

Varga Réka kollégámmal, aki az ELTE HÖK pályázatokért felelős alelnöke, augusztus 13-án kezdtük 

meg az újabb egyeztetéseket a pályázat kiírása kapcsán. Az megbeszélés során megállapodtunk a pályázási- 

és a hiánypótlási időszak ütemezésében, és néhány apróbb kiegészítést fűztünk a kiírás szövegéhez. Az 

elkészült kiírásról további diskurzust folytattam a Nemzetközi Iroda Egyetemi Erasmus+ koordinátorával, 

Szontágh Anikóval. Az így véglegessé vált kiírásról az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság levélszavazás 

keretén belül hozott pozitív döntést. 
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Ilyenformán október 3-10. között kerül majd sor az ELTE HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíj pályázásra, 

a hiánypótlásra pedig október 17.-ig lesz lehetősége az érdeklődőknek. 

Erasmus+ (pót)pályázati időszak 

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

30.-ig van lehetőség.  

Az Európai Bizottság célja, hogy 2020-ra minden ötödik hallgató részt vegyen valamilyen típusú 

mobilitási programban felsőoktatási tanulmányai során. Az ELTE-nek, ahogyan az ELTE HÖK-nek is az 

a feladata, hogy felkeltse a hallgatók érdeklődését a nemzetközi mobilitás iránt, továbbá, hogy minden 

szükséges információt az érdeklődők rendelkezésére bocsásson.  

 Ennek eleget téve létrehoztunk egy központi Facebook eseményt, ahol a legfontosabb pályázással, 

kari tájékoztatókkal kapcsolatos információkat osztjuk meg, illetve olyan tartalmakat jelenítünk meg, amik 

szándékunk szerint növelik a mobilitási kedvet.  

Az úgynevezett kedvcsináló tartalmak létrehozásában nagy segítségünkre van az ELTE Online 

főszerkesztője, Blankó Miklós és csapata. Általuk készül egy négy tapasztalati szakértőt bevonó cikk és egy 

öt korábbi Erasmus-os hallgató közreműködésével létrejövő videó-sorozat is. (A külföldi mobilitás 

népszerűsítésébe egyébként több, mint 10 korábban kiutazott, ELTE HÖK Erasmus+ Start ösztöndíjas 

hallgató működik közre folyamatosan.) 

A feladatunknak érezzük továbbá azt is, hogy a jövőben az Erasmus+ pályázatot elnyert hallgatókat is 

támogassuk. Ők majd különféle felkészítő tréningeken vehetnek rész, melyeken a kiutazás előtti 

adminisztratív és praktikus teendőkről kapnak részletes tájékoztatást, illetve nyelvi kommunikációs és 

interkulturális készségeiket is kipróbálhatják az egyes speciális mini tréningeken. 

Külhoni Program 

A HÖOK megbízásából történő külhoni utazásaim és külhoni rendezvényeken való megjelenéseim során 

több határon túli ifjúsági szervezet vezetőségével is egyeztettem az ELTE HÖK-höz kötődő Társadalmi 

szemlélet-megalapozó program kapcsán.  

Eddig a Diákhálózat jelezte, hogy az elkövetkező év során vendégül látná a projektet Felvidéken. Ezzel 

kapcsolatban további egyeztetések szükségesek. 

Bizottsági munka 
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 Az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság (EHKB) legutóbbi ülésének fókuszában a következő egy 

év feladatainak a szervezése és ütemezése állt.  

A bizottság tagjai ezen felül beszámoltak az aktualitásokról, a felmerülő nehézségeket pedig igyekeztünk 

a bizottságon belül helyben orvosolni.  

 A közelmúltban számos személyi változás történt a Bizottságon belül. Annak érdekében, hogy az 

újonnan megválasztott kari külügyi képviselők naprakészek legyenek a meglévő pályázatok részleteivel, 

illetve az új kínálkozó lehetőségekkel kapcsolatban, a Nemzetközi Stratégiai Irodával együttműködve 

október folyamán megszervezzük az első Nemzetközi Mobilitási Műhelyt. 

 

Menyhárt Barbara s.k. 

külügyi alelnök 
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VARGA RÉKA – PÁLYÁZATOKÉRT FELELŐS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személyek 

2019. augusztus 

01. 
Szociális pályázatok előkészítése Mayer Katalin 

2019. augusztus 

01. 

Közéleti pályázat előkészítése, pályázatokkal 

kapcsolatos konzultáció 
Eszterhai Marcell 

2019. augusztus 

01. 
Sport pótpályázat előkészítése Cseszkó Míra 

2019. augusztus 

13. 
Erasmus + Start pályázat előkészítése Menyhárt Barbara 

2019. augusztus 

27-30. 
ELTE BTK Gólyatábor  

2019. szeptember 

01. 
Szociális sporttámogatás pályázat előkészítése Cseszkó Míra 

2019. szeptember 

13. 
Hallgatói pénzügyekről szóló tájékoztató 

Hallgatói Pénzügyek Osztályának 

tagjai, Szociális bizottsági tagok 

2019. szeptember 

15. 

Párhuzamos képzés kompenzációja pályázat 

előkészítése 
Gönczi Lili 

2019. szeptember 

16. 
Pályázatok bírálásáról szóló megbeszélés Eszterhai Marcell 

2019. szeptember 

16. 
Kabinetülés Kabinet tagjai 

2019. szeptember 

17. 
EHÖK Pályázatos divízió ülés 

Eszterhai Marcell, Mayer Katalin, 

Menyhárt Barbara, Németh Csilla 

 

Rendszeres szociális támogatás, rendkívüli szociális támogatás, alaptámogatás 

Az alaptámogatás és a rendkívüli szociális támogatás előkészítése és kiírása sikeresen megvalósult, az 

alaptámogatás pályázat pár órás késéssel, de kiírásnak megfelelő napon elindult és le is tudott zárulni. A 

rendkívüli szociális támogatás megvalósulása egy nap csúszással tudott elindulni technikai hibák miatt.  
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A rendszeres szociális támogatás pályázat előkészítése sikeresen megvalósult, ellenben technikai okok 

miatt, a pályázati időszak az eredetihez képest (szeptember 03.- szeptember 12.) egy hetes késéssel indult 

el, szeptember 10-én. A pályázati idő így kitolódott szeptember 17-ig, a hiánypótlási időszak pedig 

szeptember 24-ig.  

A bírálók munkáját ezúton is köszönöm.  

Közéleti pályázat, Sport pótpályázat 

Mindkét pályázat előkészítése sikeresen megvalósult, a kérvénysablonok elkészültek, valamint mindkét 

pályázat a kiírás szerint el tudott indulni, és le is tudott zárulni.  

Erasmus + Start pályázat, szociális sportpályázat 

A pályázatokról az érintett alelnökkel, referenssel konzultáltunk, így a pályázatok előkészítése sikeresen 

megvalósult, a kérvénysablonok elkészítését megkértem a Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer 

Főosztályától, így azok készítése folyamatban van. A pályázási időszak az Erasmus + Start esetében 

október 3-án kezdődik és október 10-ig tart, a hiánypótlás október 17-én ér véget. A szociális sportpályázat 

esetében a pályázási idő október 2-től október 9-ig tart.  

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság 

Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság szeptember 26-án tartja ülését, melyen döntés 

születik a rendszeres szociális támogatás, a rendkívüli szociális támogatás, és az alaptámogatásokról, a sport 

pótpályázatról, valamint a beérkezett közéleti ösztöndíjakról. Az ülésen kiírásra kerül 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. 

Varga Réka s.k. 

pályázatokért felelős alelnök 
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SZIGETI BALÁZS – TUDOMÁNYOS ALELNÖK 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személyek 

2019. július 08. 
Hallgatói Kulturális és Szakmai pályázat 

megbeszélés 

Eszterhai Marcell, Cseszkó Míra,  

Horváth Viktória 

2019. július 22-24. TéTéKás GT 
Horváth Mihály, Eszterhai Marcell, 

Horváth Szandra, TTK HÖK 

2019. augusztus 11. TTK Kari Tanács Kari Vezetés 

2019. augusztus 

16. 

Tudományok Fővárosa konzultáció és 

helyszínbejárás 
Balázs Dóra, Szabó Noémi 

2019. augusztus 

16. 
Kabinetülés EHÖK Kabinet 

2019. augusztus 

19. 
Tanulmányi Divízió ülés Gönczi Lili, Horváth Szandra 

 

A nyár közepén rendben elbírálásra kerültek a Hallgatói Kulturális és Szakmai pályázatok. Az ezt követő 

három hetes eseménytelen időszak alatt külföldi szakmai konferenciákon vettem részt. Idén az ELTE ad 

otthont a régió egyik legnagyobb STEM-területeket felölelő fesztiváljának. Az esemény szeptember 21-én 

kerül megrendezésre, amelynek lebonyolításában részt veszek. 

Szeptember 16-án került sor az első Tanulmányi Divízió ülésre, amely során átbeszéltük az év során 

tervezett projektek részleteit és mérföldköveit. A jobb átláthatóság és kommunikáció érdekében létrejövő 

egységes tudományos honlaphoz rengeteg információra lesz szükség a különböző karoktól, ennek okán 

szükséges a Tudományos Bizottság mihamarabbi összehívására, amely tervezett időpontja szeptember 

utolsó hete. 

 

A divízióülésen felmerült a szükségessége, hogy összegyetemi szintű szakmódszertani előadásokat 

szervezzünk a tanár szakos hallgatók számára, illetve egy egyetemi PubKvíz  megrendezésére is. Az 

események havonta egyszer kerülnének megrendezésre egy adott tematika mentén. Ezen kvízek 

megszervezéséhez szükséges, hogy egyeztessünk a kari rész önkormányzatokkal a megfelelő időpont és 

helyszín kiválasztásához.  
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A következő hetekben felmerülő nagyobb volumenű feladat a Tudományos Ösztöndíj pályázatok kiírása, 

ezen pályázatok kapcsán már egyeztettem Varga Réka Pályázatokért felelős alelnökkel. Az ezzel 

kapcsolatos munkálatokat a jövőhét folyamán kezdjük meg. 

 

 

Szigeti Balázs s.k. 

tudományos alelnök 
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BLANKÓ MIKLÓS – ELTE PRESS FŐSZERKESZTŐ 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2019. augusztus 2. megbeszélés az ELTE Online új plakátjáról Kerekes Hunor grafikus 

2019. augusztus 5. 
részvétel és előadás a Középiskolások 

Szabadegyetemén, Királyréten 
szervezők, vendégek 

2019. augusztus 7. egyeztetés az ELTE Online őszi programjairól Csomos Attila főszerkesztő-helyettes 

2019. augusztus 9. a közélet szeptemberi tematikájának kidolgozása Tóth Bálint rovatvezető 

2019. augusztus 14–
15. 

Barangolás az ELTE-n c. fotókönyv szerkesztése Csomos Attila főszerkesztő-helyettes 

2019. augusztus 17. fotókönyv rektori pályázatának előkészítése Csomos Attila főszerkesztő-helyettes 

2019. augusztus 22. interjú és beszélgetés Badinszky Áronnal 
Badinszky Áron osztályvezető, volt 

elnökhelyettes 

2019. augusztus 26. felvételi pályázatunk kiírása szerkesztőség 

2019. augusztus 29. a szeptemberi kezdés előkészítése Csomos Attila főszerkesztő-helyettes 

2019. szeptember 3. interjú az ÁJK új dékánjával Sonneveld Pál dékán 

2019. szeptember 3. interjú a BTK dékánjával Sonkoly Gábor dékán 

2019. szeptember 5. egyeztetés a Kommunikációs Igazgatósággal 
Joó Gábor igazgató, Reiber Gabriella 

marketingvezető 

2019. szeptember 6. új marketingstratégia kidolgozása Csomos Attila főszerkesztő-helyettes 

2019. szeptember 6. megbeszélés az Erasmus-projekt médiahirdetéséről Menyhárt Barbara külügyi alelnök 

2019. szeptember 9. egyeztetés a közéletiseknek szánt képzésről Kurdics Zoltán kommunikációs referens 

2019. szeptember 
12. 

megbeszélés az Insta-profilunk kiépítéséről Kerekes Hunor 

2019. szeptember 
16. 

új munkatársak felvétele szerkesztőség 

2019. szeptember 
18. 

egyeztetés az új korrektorral Farkas Flóra 

2019. szeptember 
19. 

interjú a BGGYK új dékánjával Papp Gabriella dékán 

Rendszeres ülések 
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Időpont Esemény Személy(ek) 

2019. augusztus 22. 
(online), 

szeptember 10. 
az ELTE Online szerkesztőségi ülése 

főszerkesztő-helyettes, rovatvezetők, 
fotós koordinátor, ELTEvízió-vezető 

2019. szeptember 
19. 

kommunikációs munkabizottság ülése 
kommunikációs alelnök, 

kommunikációs referens, elnöki referens 

rendszeresen egyeztetés a kabinettagokkal kabinettagok 

ELTE Press 

Az ELTE Press új főszerkesztőinek a többségével már személyesen találkoztam az előző félév végén. 

Többekkel beszéltem a terveikről, problémákról. A közös szerkesztőségi ülést szeptember végére 

tervezzük. A kari lapok a nyár folyamán előkészítették a gólya- és őszi számokat, új munkatársakat 

toboroztak a megüresedett helyekre. 

Kiemelném a GTI lapjának megszületését, amely Turcsik Réka főszerkesztő irányítása jött létre. 

ELTE Online 

A szerkesztőség változatlan személyekkel folytatja a munkáját ebben a tanévben is. A nyár folyamán a 

szokásokhoz hűen kevesebb hírt közöltünk. Jelen voltunk számos diplomaosztón fotósainkkal. 

A tanévkezdés rengeteg friss cikk létrejöttét eredményezte. Több kifejezetten gólyáknak szóló írásunk 

mellett a kollégiumi, a sport-, az Erasmus- és a pályázati ügyek stb. is kiemelt szerepet kaptak, de sorban 

közöljük majd a karok új dékánjaival és új HÖK-elnökeivel készült interjúinkat. Több résszel folytatódott 

a Szeretem az ELTE-t, mert című sorozatunk, amely a 20. interjúnál tart. A tudományos konferenciák 

közül egy statisztikai és egy fonetikai volt az, amelyen részt vettünk. Örömmel vesszük továbbra is a karok 

megkereséseit, hogy milyen programokról adjunk hírt. 

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

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

Online legjobb, az egyetemi élet legkülönbözőbb színtereit bemutató képeiből 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.  

Kisprózaíró-pályázat kiírását tervezzük az ELTE Alumni Központtal karöltve, Az én ELTE-s történetem 

címmel – szintén a jubileumi évfolyam elemeként. Ennek kidolgozása a következő hetekben történik majd. 

Az ősz folyamán az Instagram-profilunkat szeretnénk kiépíteni, és ezzel párhuzamosan készítettük el az 

új, figyelemfelhívó plakátokat, amelyek a kari HÖK-ök közreműködésével kikerültek a campusok 

folyósóira. Fontosnak tartom, hogy belekerültünk az ELTE Iránytűbe ezzel az új plakáttal. 

A Kommunikációs Igazgatósággal augusztus végén több együttműködési irányvonalat meghatároztunk. 

Ennek jegyében az ELTE Instagram-oldalán az Olvassatok ELTE-seket! című antológiánkból naponta 

egy szerző versrészletét teszik közzé. 

A félév eleji munkatársfelvétel lezárult, új munkatársaink betanítása hamarosan megkezdődik. (Köszönjük 

a felhívásunk megosztásait a kari HÖK-öknek!) A régi-új közéletrovatos újságíróknak és a videós 
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munkatársainknak közéleti képzést szervezünk a kommunikációs alelnök és referens közreműködésével. 

Az ősz folyamán az összes ELTE Online-soknak csapatépítő találkozót szervezünk, de emellett a 

rovattalálkozókat is megtartjuk. 

Blankó Miklós s.k. 

ELTE Press főszerksztő 
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CSESZKÓ MIRA – SPORTREFERENS 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személyek 

2019. augusztus 1. Pót sportösztöndíj pályázat egyeztetések BEAC 

2019. szeptember 1. Szociális  sportösztöndíj egyeztetések BEAC 

2019. augusztus 24. PPK gólyatábor sportnap BEAC, PPK HÖK 

2019. augusztus 25. BGGYK-GTI gólyatábor sportnap BEAC, BGGYK-GTI 

2019. augusztus 26. IK gólyatábor sportnap BEAC, IK HÖK 

2019. augusztus 28. BTK gólyatábor sportnap BEAC, BTK HÖK 

2019. szeptember 1. TÓK gólyatábor sportnap BEAC, TÓK 

2019. szeptember 9.-

13. 
Sporthét BEAC 

 

Megválasztásom után elkezdtük a betanulást a feladataimba elődömmel, Horváth Viktóriával és a BEAC 

személyeivel, akik nagyon sok segítséget nyújtanak nekem és sokat tanulok tőlük. 

Több találkozón is részt vettem ennek érdekében. Lehetőségem volt részt venni a Sportösztöndíjas 

átadón is, ahol személyesen is megismerhettem a sportösztöndíjas hallgatókat. 

Szeptember 3.-án elkezdődött a Pót Sportösztöndíj pályázása is. A pályázókat felkerestem, egyeztettünk 

a pályázás részleteiről, és a pályázás folyamán folyamatosan tartottam velük a kapcsolatot, hogy 

mindenkinek meglegyenek a szükséges ajánlások, dokumentumok. 

A sportösztöndíj mellett kiírásra került a Szociális Sporttámogatás is. Ez a pályázat a BEAC felajánlásából 

kínál sportbérlet támogatásokat szociális rászorultság alapján. Összesen 55 bérlet kerülhet kiosztásra, 10 

sportágban. 

A gólyatábori időszakban több táborba is sikerült ellátogatnom a BEAC-cal együtt. Részt vettem a PPK, 

BGGYK-GTI, IK, BTK, TÓK gólyatábori sportnapjain, ahol különböző állomásokon informáltuk a 

hallgatókat az ELTE sportéletéről, valamint sok izgalmas sportágat kipróbálhattak a gólyák, mint például 

cheerleading, polefitness, rekeszmászás, ülőröplabda. A sportnapok minden táborban nagyon sikeres 

voltak, idén is rengeteg aktív sportolóval bővült egyetemünk. 

Szeptember 9.-13. között lezajlott a Sporthét, ahol a regisztrációs asztalnál segítettünk eligazodni az 

érdeklődőknek, illetve információ szolgáltattunk a sportok iránt érdeklődőknek, és a bérletvásárlóknak. 

Hamarosan sor kerül a Sportbizottság ülésére is. 

Ezek voltak a fő tevékenységeim, ezen felül igyekeztem segíteni a hallgatókat, akik rengeteg kérdéssel, 

kéréssel fordultak hozzám az elmúlt időszakban. 

 

Cseszkó Mira s.k. 

sportreferens 
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SZABÓ ÁRON – INFORMATIKAI REFERENS 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2019. augusztus 01-
??? 

Informatikai jogkörök átadása Vitovszki Marcell, IIG 

2019. augusztus 09-
20. 

A SEK gólyahét regisztrációs felületének 
elkészítése, üzemeltetése 

Hajas Ádám 

2019. augusztus 14. EHÖK iroda internetproblémájának elhárítása Kalmár Bella, Vitovszki Marcell 

2019. szeptember 
14. 

EHÖK kabinetülés EHÖK kabinet 

2019. szeptember 
03.-?? 

BGGYK HÖK dokumentumok ELTE 
szerverre történő költöztetése 

Kup Katica Anna 

2019. szeptember 11. 
EHÖK iroda és BTK HÖK iroda 

gépproblémáinak orvosolása 
Horváth Luca, Kurdics Zoltán Gábor, 

Mayer Kata 

 

Augusztus elsejei tisztségbe lépésem után Vitovszki Marcell minden belépési információt átadott 

részemre. Az Informatikai Igazgatóságnak még július 29-én emailben jelezte, hogy az általuk biztosított 

jogköröket adják át a részemre. Ebből sajnos csak minimális részletek valósultak meg azonnal. Augusztus 

22-én a várakozást megelégelve (illetőleg a TTK-s informatikusnak történő régi jogaim átadása miatt) úgy 

döntöttem, hogy Manta szálat indítok az ügyért. Aznap délután 15:21-kor ez meg is történt. Reakció a 

részükről 2019.09.09-én érkezett, akkor egy napon belül elintézték a kéréseimnek nagyrészét. Jelenleg az 

EHÖK-ös Manta szálakra még mindig nem látok rá, egy kollégájukra várunk, aki ehhez a felülethez 

hozzáfér és hozzá tud csatolni.  

Augusztus elején Horváth Luca továbbított egy emailt nekem, amiben Hajas Ádám segítséget kért a SEK 

Gólyahét regisztrációjának lebonyolításában. Nyolcadikán telefonon felvettem vele a kapcsolatot, majd 

emailes egyeztetések után elkészült a felület. Tudomásom szerint a finomhangolások után rendben lezajlott 

a regisztráció, a regisztrációs határidő lejárta után az exportot elküldtem részére. 

Az aliasokkal és tisztségviselői levelezésekkel történő megkeresésekkel sajnos csak azután tudtam 

dolgozni, miután az IIG reagált a megkeresésekre, és hozzám csatolta az aliaskezelői jogokat. A BGGYK 

HÖK, GTI HÖK, PPK HÖK és Blankó Miklós részéről érkezett/érkeztek ilyen témában kérés/kérések, 

ezeket azonnal, vagy legkésőbb aznap éjszaka elvégeztem.  
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Több irodában is voltak informatikai zűrök, ennek nagy részét sikerült elhárítani. Az EHÖK irodában 

az interneteléréssel volt probléma az A épületben végzett karbantartások után, illetve a „szocos” gép távoli 

asztali elérése se működött megfelelően. Ezek a problémák már elhárultak. A BTK HÖK is megkeresett, 

mivel nekik a Neptun kliens hozzáféréssel rendelkező számítógépük nem akart rendesen működni. Ezen 

a gépen nem tudtam segíteni, a rácsatlakoztatott eszközök nagy részét (pl: hálózati kártya) nem is látja, 

pedig csatlakoztatva van és áramot is kap. Mivel nem csak a hálókártya nem működött a gépen, hanem 

mások is, gyanítom, hogy a számítógép alaplapjával van valami probléma. (A gép korát és állapotát tekintve 

ezen nem valószínűtlen.) Javítani és alkatrészeket cserélni természetesen lehet benne, de mivel éppen 

„szoctám időszak” van, ASAP megoldásként a BTK HÖK alelnöki gépére telepítettem Neptun klienst, 

biztosítottam hálózati hozzáférést a megfelelő IP címre, illetőleg beállítottam a távoli asztali kapcsolatot. 

A TÓK HÖK „szocos” gépe is tönkrement, nekik nem volt szükség beállításokra, csupán Neptun kliens 

telepítőfájlra, ezt elküldtem részükre. Emailben levelezéssel kapcsolatos problémákkal is felkerestek, egy 

kivételével mindegyiket orvosolni tudtam. A fennmaradó egy problémát a hallgatóval együtt tovább 

irányítottam az IIG-nek. 

A programomban írtam egy szoctám pontszámító kalkulátorról. Ez nem készült el erre a pályázási 

időszakra két indokból. Egyrészt nagyon kapkodva kellett volna összerakni a felületet, ami a kisebbik 

probléma volt. A nagyobbik volt az igazi ok: maga a rendszeres szociális támogatás pályázói felülete se 

működik normálisan a mai napig. Mivel teljességgel random pontszámokat ír ki (már ha ír ki) a 

hallgatóknak, úgy gondoltam, hogy a tavaszi pályázati időszakra készítem el ezt a kalkulátort, amikorra 

remélhetőleg a pályázási felület is megfelelően fog működni.(Véleményem szerint sok munkát adnék a 

szocosoknak, ha a hallgatók még a pontszám differenciák miatt is felkeresnék őket.) 

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 VIKTÓRIA – TANÁRKÉPZÉSI REFERENS 

 
Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2019. július 28. – 
augusztus 16. 

Erzsébet tábor – MÁV turnus  

2019. augusztus 27. Tanítási gyakorlatokról szóló tájékoztató Antalné Dr. Szabó Ágnes, Grund 
Ágnes, TKK munkatársai 

2019. augusztus 28. Tanítási gyakorlatokról szóló tájékoztató Antalné Dr. Szabó Ágnes, Grund 
Ágnes, TKK munkatársai 

2019. szeptember 
02. 

Tanárképző Központtal egyeztetés Antalné Dr. Szabó Ágnes, Grund 
Ágnes 

2019. szeptember 
03. 

Tanárképzési fórum Antalné Dr. Szabó Ágnes, Grund 
Ágnes, TKK munkatársai, Bucsánszki 

Tamás, Lőrincz Péter 

2019. szeptember 
04. 

Tanárképzési fórum Antalné Dr. Szabó Ágnes, Grund 
Ágnes, TKK munkatársai, Áder 

Nikolett 

2019. szeptember 11. Köznevelési Bizottsági ülés  

2019. szeptember 
19. 

Tanulmányi Divízióülés Gönczi Lili, Szigeti Balázs 

2019. szeptember 
23. 

Rekrutációról egyeztetés Balázs Dóra 

2019. szeptember 
25. 

Tanárképző Központtal egyeztetés Antalné Dr. Szabó Ágnes, Grund 
Ágnes 

 
Nyári időszak 

A nyári időszak legfontosabb eseményei közül mindig lényeges kiemelni a gyermektáboroztatásokat. 

Ezeken tanárképzésben részt vevő hallgatók vehetnek részt, és szerezhetnek hatalmas élményeket nemcsak 

a gyermekek számára, hanem saját maguknak is. Többek között érdemes kiemelni a Prügyi gyermektábort 

valamint a MÁV-val történő együttműködés révén született Erzsébet táboros turnusokat. Utóbbi 

ügyintézése a 2018/19-es tanév végén, valamint a nyár folyamán zajlott, mivel a megállapodás szerint mind 

a 3 turnusba 6-6 főt kellett delegálnunk. Sikerült nem csak elegendő számú jelentkezőt gyűjtenünk, de a 

későbbi fennakadásokat is hamar rendezni. Összességében, az együttműködést sikeresnek tartottam. Mivel 

a MÁV részéről első alkalom volt, hogy az Erzsébet táborral együttműködve turnusokat szerveztek, így 

mindenképpen felmerültek adminisztratív és egyéb problémák főleg az első turnus alatt, azonban ezek 

áthidalhatóak voltak.  

A nyári időszak természetesen nem csak a gyermekek táboroztatásáról szól, de az egyetemi gólyáknak 

szervezett programokról is. Mivel felmerült, hogy érdemes lenne személyesen találkoznom a kari 

tanárképzéssel foglalkozó referensekkel, szakterületi koordinátorokkal, mentorokkal, így már a nyár 
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folyamán is ellátogattam a TTK mentortáborába, ahol ezúton is köszönöm a lehetőséget, hogy időt 

biztosítva röviden beszélgethettem a tanárképzéssel foglalkozó mentorokkal, és tisztségviselőkkel. Ezt 

mindenképp folytatni szeretném majd az őszi szemeszterbe, hogy másik karokon is tudjak egyeztetni 

minden referenssel annak érdekében, hogy egyrészt még jobban megismerhessük egymást és tőlem is 

tudjanak segítséget kérni, valamint összegyűjthessük a nagyobb problémákat, amiket a jövőben együtt 

megoldhatunk.  

Közös munka a Tanárképző Központtal  

A nyár folyamán egyeztettem a Tanárképző Központ munkatársaival és igazgatójával, így arra jutottunk, 

hogy több megbeszélésre lenne szükség a következő szemesztert illetően, így hetente kilátogatok a TKK 

központjába, ahol minden aktuális problémát egyeztetve még gördülékenyebben tudnánk együttműködni.  

Évkezdés részeként megtartásra kerültek a tanárképzésben részt vevő hallgatók számára rendezett 

tájékoztatók a rövid és a hosszú gyakorlatot érintően. Az első közös esemény a tanárképzésben részt vevő 

gólyáknak szánt fórum, melyet idén már év elején szerveztek meg. Ennek kapcsán itt is köszönöm a 

referensek részvételét és segítségét a fórumok alatt. Mindezek mellett lezajlottak a kari tájékoztatók is, így 

minden új hallgató széleskörű információt kaphatott minden tanulmányi, kari, tanárképzési és egyéb 

kérdéskörben is. 

Újdonságot jelentett az évkezdés során a szaktárgyi tanítási gyakorlat követelményének változása, mely 

már régebben a TKK által tartott ülésen megszavazásra került. A hospitálási órák számának változása miatt 

új igazolólap került fel a TKK honlapjának felületére, valamint ezek kiküldésre is kerültek minden hallgató 

számára. A neptun felületén nem sikerült a hallgatókat értesíteni, azonban canvas felületen zajlik majd a 

gyakorlat dokumentumainak ügyintézése, így azon a felületen a hallgatók is értesültek a változásról.  

A hallgatókkal történő kommunikáció mindazonáltal, hogy fejlődik, dolgozunk még azon, hogy ezen 

információk mielőbb és minél pontosabb szűréssel kerüljenek kiküldésre.  

Eltefeszt  

A TKK kérésére egy külön felületen már gyűjtjük a segíteni vágyó érdekképviselőket, akik a TKK 

standjánál segédkezhetnek majd az esemény alatt. 

Tanárképzési Bizottság 

Szeptember folyamán lesz az első bizottsági ülés, mely során egyeztetésre kerülnek majd az első 

tanárképzésben részt vevő hallgatóknak szánt programok, valamint az évkezdés során felmerült problémák 

és egyéb tervek. Mindemellett kialakul majd a szemeszter alatt használt kommunikációs felület is. Ezek 
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egyeztetéséhez átmeneti nehézség, hogy nem minden karon került még megválasztásra a tanárképzési 

referens, de az ideiglenes megoldás már egyeztetésre került, így ez alapján indul majd el az őszi félév. 

 

Horváth Szandra s.k. 

Tanárképzési referens 
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NÉMETH CSILLA – ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2019. augusztus 27. SHÜTI nulladik nap  SHÜTI dolgozók, kari segítők 

2019. szeptember 
04.  

Körbevezetés Lágymányoson  

2019. szeptember 
16.  

EHÖK Kabinet ülés  EHÖK Kabinet tagok 

2019. szeptember 
16.  

Egyeztetés a SHÜTI-ben  SHÜTI dolgozók 

2019. szeptember 
17. 

Pályázatos divizió ülés  Divizió tagok 

Együttműködés a SHÜTI-vel 

A tisztségbe lépésem első teendőjeként egyeztetem a SHÜTI dolgozóival az aktuális ügyekről. A nyári 

szabadságok miatt csak augusztus 16-án tudtam velük leülni, és egy közel 2 órás tárgyalás során elég sok 

dolgot meg is vitattunk. Ennek eredményeként augusztus 27-én megrendezésre került a SHÜTI nulladik 

nap nevű rendezvénye. Itt egy másfél órás előadás során mutattam meg, közel 40 elsőéves hallgatónak, 

mik is a legfontosabb teendőik, illetve adtam pár hasznos tippet nekik az egyetemi élethez. A visszajelzések 

alapján jól sikerült az esemény.  Minden karról próbáltam segítőket szerezni, de sajnos az esemény 

időpontja nem volt szerencsés, így ez nem sikerült. Az érkező hallgatókkal megvoltam elégedve, úgy tudom 

minden elsőéves választ kapott a kérdéseire.  Külön köszönöm Horváth Éva Sárának a segítségét, aki a 

szülőknek tartott egy előadást az ösztöndíjakról. A program végén volt lehetőség még külön beszélgetni, 

ekkor érkezett hozzám a kérés, hogy legyen körbevezetés a Lágymányosi kampuszon.  Így szeptember 4-

én egy kis létszámú csoportnak mutattam meg az északi és a déli épületet.   

A SHÜTI személyi segítő programjában végre megtörtént a nagy előrelépés, ugyanis létre jött egy 

jelentkezési felület. Hamarosan megkapom a linket hozzá, valamint a SHÜTI által megfogalmazott felhívás 

szövegét, és megkezdődhet az érdeklődő hallgatók hatásosabb toborzása. Nagyon remélem, hogy ez majd 

megoldja az örökös munkaerőhiányt erre a feladatra. 

Egyebek 
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Bár nem a tisztségemhez tartozó feladat, besegítek a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok 

elbírálásában.  

Október elejére terveznék egy esélyegyenlőségi ülést, jelenleg is próbálom felvenni a kapcsolatot a 

bizottsági tagokkal a karokról. 

Németh Csilla s.k. 

Esélyegyenlőségi referens 
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LAKATOS DORINA – ELNÖKI REFERENS  

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2019. június 5., 19., 
26., 

2019. szeptember 11. 

ELTE HÖK elnökségi ülés az ELTE HÖK elnökségének tagjai 

2019. június 24. 

2019. szeptember 
16. 

ELTE HÖK kabinet ülés az ELTE HÖK kabinet tagok 

 

Az elnökségi és kabinet üléseken részt vettem és jegyzőkönyvet vezettem.  

 

Lakatos Dorina s.k. 

elnöki referens 

 


