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HORVÁTH MIHÁLY – ELNÖK 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személyek 

június 12. EHÖK KGY EHÖK KGY tagok 

június 14. 
HÖOK KGY értékelés 

BME EHK, HÖOK, Eszterhai 

Marcell 

június 16. Ombudsmani meghallgatás Ombudsmanválasztó bizottság 

június 18. 

Szombathelyi érdekképviseleti 

egyeztetés 
Hajas Ádám 

június 19. OHÜB OHÜB tagjai 

június 21–23 HÖOK Szabadegyetem HÖOK 

június 19. EHÖK Elnökségi HÖK elnökök 

június 24. Egyetemvezetői ülés Egyetemvezetők 

június 25. Szenátus Szenátusi tagok 

június 25. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

június 26. 

EHÖK Iroda megbeszélés 

Horváth Luca, Lukács Cintia, 

Soós Nikoletta, Kutas Viktória, 

Murai Bence, Kalmár Bella 

június 26. EHÖK Elnökségi HÖK elnökök 

június 27. BGGyK HÖK elnökségi ülés Bárczi HÖK 

június 28. ELTE HÖK tisztújító KGY EHÖK KGY tagok 

július 1. Gólyatábori egyeztetés Maszlavér Gábor, Molnár Zalán 

július 2. Pro Ingenio bírálat Kitüntetési Bizottság 

július 4. Tehetséggondozási Bizottság Bizottság tagjai 

július 8–14. EFOTT Fesztivál fesztiválszeretők 

július 8. 
Rektori pályázatok egyeztetés 

Varga Réka, Eszterhai Marcell, 

Cseszkó Míra 

július 16–17. 

Kreditjelentés elkészítése 

Kovács Péter, Pekár Zoltán, 

Kosztrihán Dávid, Áder Nikolett, 

Dallmann Kristóf 

július 17. EHÖK Elnökségi HÖK elnökök 

július 18. Gólyatábor egyeztetés Rikker Emília 
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július 18. Debrecen, Campus Fesztivál fesztiválkedvelők 

július 20. TTK mentortábor TTK mentorok 

július 23. BRSZ egyeztetés Hegedüs Tamás 

július 30. 

ELTE Iskolaszövetkezet 

egyeztetés 
Nagy Gergő 

augusztus 6. 
Balatonlelle helyszínbejárás 

Jancsó Dorottya, Rebbenszki 

Gergő, Mayer Katalin 

augusztus 7. ELTE Kft. egyeztetés Kuti Ferenc 

augusztus 21. ÁJK Szabadegyetem ÁJK 

augusztus 22. TéTéKás GT TTK 

augusztus 23. IK GT IK 

augusztus 24. PPK GT PPK 

augusztus 25. Bárczi-GTI GT Bárczi GTI 

augusztus 26–30. BTK GT BTK 

szeptember 4. 
OTAK tájékoztató 

Horváth Szandra, dr. Antalné 

Szabó Ágnes 

szeptember 4. TTK tanévnyitó Lekics László, Szigeti Balázs 

szeptember 6. ELTE évnyitó egyetemvezetők 

szeptember 9. EHÖK Vezetői ülés Eszterhai Marcell, divízióvezetők 

szeptember 10. Rektori egyeztetés Borhy László 

szeptember 11. Gólyabál egyeztetés Kuti Ferenc, Horváth Luca 

szeptember 11. EHÖK Elnökségi HÖK elnökök 

szeptember 16. 

Kollégiumi beköltözés 

megbeszélés 

Babos János, Vitovszki Marcell, 

Orosz Bernadett, Salga Zoltán 

szeptember 18. yoUDay Debreceni Egyetem 

szeptember 23. Gólyabál egyeztetés Kuti Ferenc, Horváth Luca 

szeptember 25. SHÜTI egyeztetés Kovács Krisztina, ESN 

szeptember 25. EHÖK Elnökségi HÖK elnökök 

szeptember 26. Kancellári egyeztetés Scheuer Gyula, Kuti Ferenc 

szeptember 30. 
SYMA helyszínbejárás 

Bánsági Gergely, Sóos Nikoletta, 

Kuti Ferenc 

szeptember 30. 

Egyeztetés a hallgatói ügyek 

rektori biztosával 
Horváth Georgina 
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szeptember 30. EHÖK Vezetői ülés divízióvezetők 

október 1. 

Egyeztetés az Oktatási 

Igazgatósággal a féléves tervekről 
Gönczi Lili, Cseszregi Tamás 

október 2. EHÖK Küldöttgyűlés EHÖK KGY 

október 3. 

Gólyabál egyeztetés az ELTE 

Szolgáltató kft-vel 
Kuti Ferenc, Horváth Luca 

október 3. 

Hallgatói fórum Szombathelyen 

Eszterhai Marcell, Hajas Ádám, 

Cseszkó Míra, Mayer Katalin, 

Kalmár Bella 

október 4. HÖOK Választmányi ülés HÖOK Választmány 

október 7. Egyeztetés a GTI integrációjáról Mezey Mercedes, Ormos Mihály 

október 7. EHÖK Vezetői ülés divízióvezetők 

október 9.  

ELTE MAB Önértékelési 

Bizottság ülés 
Szigeti Balázs 

október 9. 

Gólyabál egyeztetés az ELTE 

Szolgáltató kft-vel 
Kuti Ferenc, Horváth Luca 

október 9. EHÖK Elnökségi ülés HÖK elnökök 

október 11. 
ELTEfeszt 

Kovács Viktória, Eszterhai 

Marcell, Báli Bernadett 

október 14. Egyetemvezetői ülés Egyetemvezetők 

október 14. Szenátus Szenátus tagjai 

október 14. EHÖK Vezetői ülés divízióvezető 

október 15. Egyeztetés a rektori hivatallal Molnár Bianka 

október 15. CHARM-EU egyeztetés Takó Ferenc, Szigeti Balázs 

október 16. 

Gólyabál egyeztetés az ELTE 

Szolgáltató kft-vel 
Kuti Ferenc, Horváth Luca 

október 16. EHÖK Elnökségi ülés HÖK elnökök 

október 17–19. HÖOK Közgyűlés HÖOK 

október 21–24. 

CHARM-EU workshop 

Montpellier-ben 
Szigeti Balázs 

október 25–26. Kabinethétvége EHÖK Kabinet 

október 25. SYMA helyszínbejárás Kuti Ferenc 

október 28. BEAC egyeztetés Murai László, Simon Gábor 
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október 28. 
51/2007. revízió egyeztetés 

Eszterhai Marcell, Mayer 

Katalin 

október 28. 

Egyeztetés a hallgatói normatíva 

2020-as elosztásáról 

Emmert Margit, Szalay 

Krisztina, Eszterhai Marcell, 

Mayer Katalin 

október 29. 

Gólyabál egyeztetés az ELTE 

Szolgáltató kft-vel 
Kuti Ferenc, Horváth Luca 

október 30. 

Egyeztetés Pintér Mihállyal, a 

hallgatók ügyvédjével 
Pintér Mihály, Horváth Luca 

október 31. Egyeztetés a rektori hivatallal Molnár Bianka 

október 31. 

Egyeztetés a lakhatási 

támogatásról 
Babos János 

október 31. Hallgatói rendezvények egyeztetés HÖK elnökök 

október 31. 

Gólyabál egyeztetés a 

szervezőkkel 

Horváth Luca, Pásztor Csaba, 

Bárdosi Bence, Mezey Mercedes, 

Soós Nikoletta, Kovács Viktória, 

Zentai Dorottya 

november 4. 

Gólyabál egyeztetés a 

szervezőkkel 

Horváth Luca, Pásztor Csaba, 

Bárdosi Bence, Mezey Mercedes, 

Soós Nikoletta, Kovács Viktória, 

Zentai Dorottya 

november 4. Egyetemvezetői értekezlet Egyetemvezetők 

november 7. ELTE Gólyabál ELTE 

november 11. Egyetemvezetői értekezlet Egyetemvezetők 

november 11. Szenátusi ülés Szenátus tagjai 

november 11. EHÖK Vezetői ülés Divízióvezetők 

november 12. CHARM-EU megbeszélés Takó Ferenc, Szigeti Balázs 

november 12. ELTE Szolgáltató Kft. egyeztetés Kuti Ferenc 

november 13. ELTE MAB Önértékelési biz. ülés Szigeti Balázs 

november 13. EHÖK KGY Küldöttgyűlés tagjai 

november 14–17. HÖOK Vezetőképző HÖOK 

november 15. 
DOSZ Jubileum 

Murai László, Kovács Péter, 

Jancsó András 
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november 16. HÖOK Választmányi ülés HÖOK Választmány 

november 18. ELTE Szolgáltató Kft. egyeztetés Kuti Ferenc 

november 18. Kabinetülés kabinettagok 

november 20. EHÖK elnökségi ülés HÖK elnökök 

november 21. ELTE Kortárs Segítők egyeztetés Eszterhai Marcell 

november 25. Egyetemvezetői ülés Egyetemvezetők 

november 25. 

Egyeztetés dr. Hamar Imre 

rektorhelyettessel 
dr. Hamar Imre 

november 26. OKTIG egyeztetés Badinszky Áron 

november 28. TáTK HÖK KGY TáTK HÖK 

november 30. Debreceni Egyetem gólyabál Murai László, Ritzl András 

december 2. KolHÖK KGY KolHÖK 

december 4. EHÖK KGY EHÖK KGY tagok 

december 5. BGE KVIK gólyabál BGE 

december 6. OKTIG egyeztetés Cseszregi Tamás 

december 6. 
SEK tanítóképzés egyeztetés 

dr. Borhy László, dr. Dazázs 

Lénárd, SEK hallgatók 

december 6–8. BTK HÖK Vezetőképző BTK HÖK 

december 9. 
Jeges Est egyeztetés 

Kovács Viktória, Eszterhai 

Marcell, Kuti Ferenc 

december 9. Egyetemvezetői értekezlet Egyetemvezetők 

december 11. OHÜB OHÜB tagjai 

december 11. EHÖK elnökségi HÖK elnökök 

december 11. BRSZ KGY budapesti egyetemek 

december 11. EHÖK karácsony EHÖK 

december 15. HÖOK karácsony HÖOK 

december 16. Szenátus Szenátus tagjai 

december 16. Kabinetülés Kabinettagok 

december 17. 

Egyeztetés dr. Horváth Georgina 

rektori biztossal 
dr. Horváth Georgina 

január 7. Alapszabály egyeztetés dr. Pintér Mihály 

január 9–11. EDUCATIO ELTE HÖK 

január 13. ESN egyeztetés Menyhárt Barbara, Stojan Matic 
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január 14. GTI KGY Eszterhai Marcell 

január 15. EHÖK elnökségi HÖK elnökök 

január 20. Egyetemvezetői értekezlet Egyetemvezetők 

január 22. 
LEN egyeztetés 

Bárdosi Bence, Trencsányi 

Vivien, Lekics László 

január 23. Kollégiumi Központ egyeztetés Orosz Bernadett 

január 25–27. HÖOK Évtervező hétvége HÖOK, EHÖK elnökök 

február 3. Kollégiumi Központ egyeztetés Babos János 

február 3. EHöK Vezetői ülés divízióvezetők 

február 3. 

Igazságügyi Minisztérium 

egyeztetés 

Eszterhai Marcell, Pásztor 

Csaba 

február 5.  EHÖK elnökségi ülés HÖK elnökök 

 

Személyi változások 

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

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

és a nyári során több változás is történt. 

A küldöttgyűlési választások értelmében Badinszky Áron leköszönő elnökhelyettes helyét Eszterhai 

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

helyét Szigeti Balázs, Eszterhai Marcell pályázatokért felelős alelnök helyét Varga Réka, Horváth Viktória 

sportreferens helyét Cseszkó Míra vette át, illetve a korábban megüresedett informatikai referens és 

esélyegyenlőségi referensi helyeket Szabó Áron és Németh Csilla töltik be. A küldöttgyűlés Vigh Patríciát 

választotta meg az EHÖK Ellenőrző Bizottság elnökévé. 

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

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

helyét Soós Nikoletta vette át. 

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

alelnök, Mayer Katalin szociális alelnök, Menyhárt Barbara külügyi alelnök, Blankó Miklós ELTE Press 

főszerkesztő, Horváth Szandra tanárképzési referens, Murai Bence ügyviteli asszisztens, Pap Zsófia külügyi 

asszisztens, Kurdics Zoltán kommunikációs asszisztens. 

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

novemberi küldöttgyűlési ülésen Bognár Fannit választotta meg. A kabinet leköszönő tagjainak ezúton is 

köszönöm a fáradhatatlan munkáját, amelyet a szervezetért, és az ELTE hallgatói közösségéért végeztek. 
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Vigh Patrícia EB elnök 2020 februárjában befejezte tanulmányait, így ezzel mandátuma is lejárt, a pótlását 

a soron következő küldöttgyűlésen fogjuk megtenni. 

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

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

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

elnökét rendezvényekért felelős elnökségi tagnak, innovációs ügyekért felelős elnökségi tagnak pedig 

jómagamat. 

A HÖOK Alapszabályának értelmében az elnökségi tagsággal összeférhetetlen a választmányi tagság, és 

a Budapesti Régió Szövetség tisztségviselőség, így július 31-gyel lemondtam a BRSz elnökségről, illetve a 

választmányi tagságomról is, Menyhárt Barbarával egyetemben, aki a nyár óta Murai László elnök 

felkérésére a HÖOK Külhoni Program programvezetését vállalta el. 

A BRZs 2019. december 11-én tartotta tisztújító közgyűlését, ahol Hegedüs Tamást, a Semmelweis 

Egyetem HÖK elnökét választotta régióelnöknek, valamint Fodor Márk Joszipovicsot alelnökének. Az 

ELTE HÖK elnöksége még a nyár során jelölte Eszterhai Marcell elnökhelyettest választmányi tagnak, 

illetve Pásztor Csaba ÁJK HÖK alelnököt választmányi póttagságra, akiket szintén megválasztott a 

közgyűlés.  

Szervezeti változások 

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

állományát tekintve is sokat gyarapodott, így több változást eszközöltem a működésünkben, amelyeket a 

gyakorlat már tükröz, a szabályzati leiratát pedig a következő küldöttgyűlésre terjesztem elő. 

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

a legalkalmasabbnak, így a szervezetben megjelenik a divízióvezető mint középvezetői pozíció. A munkát 

a jövőben négy csoportra, azaz divízióra osztanánk, amely a következőképpen nézne ki. 

A Kommunikációs Divízió Kovács Viktória kommunikációs alelnök vezetésével magába foglalná 

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

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

adminisztrátor, ügyviteli asszisztens, informatikus, sportreferens kiegészítéssel. 

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

tudományos alelnökkel működne együtt. 

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

alelnök, külügyi alelnök, külügyi asszisztens és esélyegyenlőségi referens kollaborációjával működne. 

Rendezvények 

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

szerveztük a rendezvényeket. Sajnos ebben az évben több ismeretlen helyzettel kellett a szervezőknek 
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megküzdeniük, hiszen egy tábor kivételével mindegyik rendezvényt új helyszínen kellett megtartanunk. A 

Zánkai Sport- és Rendezvényközpont felújítása miatt a BTK, GTI és Bárczi gólyatáborait ebben az évben 

Balatonlellén, a Hotel Lelle hotelben szervezték meg, a PPK és a TÓK idén a Bodajki Falutáborban 

tartották táboraikat, a TáTK és az IK Pusztafalun, az Öreg Bence Turistaházban. A szervezési nehézségek 

ellenére összességében elmondható, hogy az idei gólyatáborok rendben lezajlottak, egyik esetben sem 

érkezett panasz az egyetemhez, illetve a szervezőkhöz. 

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

szervezését illetően, ami a korábbi gyakorlattól eltérően egy közös, összegyetemi ELTE-s gólyabál. 

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

együttműködtünk velük. A technikai lebonyolítást az ELTE Szolgáltató Kft-vel közösen bonyolítottuk le, 

illetve a programszervezésben közreműködött Horváth Luca projektkoordinátor, Pásztor Csaba és 

Bárdosi Bence programfelelős, Mezey Mercedes és Soós Nikoletta HR felelős, Bánsági Gergely logisztikai 

elhárítási szakértő, Zentai Dorottya dekorkoordinátor és Kovács Viktória kommunikációs. 

A gólyabál szervezésénél sajnos több probléma merült fel a helyszínnel, akik a szervezőcsapat számára 

korábban ismeretlenek voltak. A bál teltházas (4000 fő) volt, amely létszámot folyamatosan 

kommunikáltunk a helyszín felé, akik a szerződésünk szerint a cateringért, ruhatárazásért és a biztonságért 

voltak felelősek. Sajnálatunkra egyik területen sem jeleskedtek, ezért a résztvevők számára is rengeteg 

kellemetlenséget okozott az italpultok csekély száma, valamint silány minősége, a ruhatár 2000 fős 

befogadóképessége, valamint a biztonsági személyzet minősíthetetlen munkája. 

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

összecsapása, a Gólyakupa. A rendezvény előkészítésében szorosan együttműködünk az ELTE 

Rekrutációs Bizottságával, valamint Báli Bernadettel, az ELTEFeszt főszervezőjével, akinek Kovács 

Viktória segít a Gólyakupa megszervezésében, valamint Eszterhai Marcell a rendezvény HR feladatainak 

megoldásában. 

Az érdekképviselet helyzete Szombathelyen 

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

képviseletének rendszere megújulásra szorul. Az egyetemi struktúra átalakítása, ezzel együtt a Berzsenyi 

Dániel Pedagógusképző Központ (BDPK) létrehozása jó alkalmat biztosított, hogy egy olyan képviseleti 

rendszert alakítsunk ki, amely illeszkedik az intézményi felépítéshez, és magasabb fokú önállóságot biztosít 

a BDPK hallgatóinak. Így hoztuk létre a tavalyi évben a BDPK Helyi Képviseletét, amely tavasszal az idő 

rövidsége miatt még nem tudott időben elindulni. Őszre azonban egy nagyobb szabású tájékoztatást és 

választást terveztünk, annak érdekében, hogy mindenki időben értesülhessen a változásokról és a 

lehetőségekről. 
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Vigh Patrícia EB elnököt kértem meg a választások technikai lebonyolítására, valamint Hajas Ádám 

jelenlegi BDPK HK megbízott koordinátorral közösen egy fórumot szervezünk a hallgatók számára, ahol 

egyrészt tájékoztatást kapnak a változásokról és a választások menetéről, valamint feltehetik a saját 

kérdéseiket, illetve egy választási kickoff jelleggel a megoldandó helyi ügyekről is szót ejtünk. 

Lemorzsolódás 

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

átsorolási szabályokról, illetve az átlagok évenkénti növekedéséről, valamint a nyelvvizsga 2020-as 

felvételikövetelménykénti bevezetéséről, az idő előrehaladtával egyre inkább úgy tűnik, hogy egyik esetben 

sem fog engedni a kormány, illetve a felsőoktatás szereplőinek határozott fellépése is egyelőre elmarad. A 

felvételi adatok az ELTE több karán nem jelentene jelentős visszaesést a nyelvvizsgakövetelmény 

bevezetése, ám mégsem dőlhetünk hátra, hiszen egyetemi szinten ennek jelentős költségvetésbeli 

következményei is lehetnek. Árnyalja a képet, hogy a 2019-es átsorolási adatok alapján elmaradt az a 

növekedés, ami a prognosztizált volt. 

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

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

ösztöndíjasok 8,7%-a került átsorolásra, ami a szigorúbb követelmények ellenére a tavalyi évhez képest egy 

15%-os csökkenést jelent 2019-ben. Legnagyobb arányban az IK hallgatói kerültek átsorolásra (18%), a 

legkevesebb hallgatót pedig a TÓK-on kellett átsorolni 4,5%-kal. Az idei javulás ellenére a 2020-as és a 

2021-es minimumátlag-növekedés miatt az anyag prognosztizálja a következő évek várható átsorolási 

aránynövekedését az idei adatok alapján számolva. Amennyiben ez az előrejelzés bekövetkezik, 2021-re 

csaknem duplájára fog nőni az átsorolt hallgatók száma. Megfigyelhető, hogy az átsorolt hallgatók 60%-a 

az átsorolást követő évben passzív státuszra jelentkezik be az egyetemre. 

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

szükséges B2-es nyelvvizsgával. Vannak olyan karok, amelyek esetében ez az arány magasabb, mint 50%. 

Hallgatói normatíva eloszlása 

A tavalyi félévben egyeztettünk az Oktatási Igazgatósággal a hallgatói normatíva elosztásának 

megváltoztatásáról a 2020-as évre, amikor a normatívaemelés az utolsó fázisába fog érkezni. Véleményem 

szerint az ösztöndíjak elosztásával kapcsolatban sok tennivaló van, a jelen helyzetben az tűnt a legjobb 

megoldásnak, ha a százalékokat a 2018-as arányokra állítjuk be, azokon érdemben változtatni csak egy 

átfogó felmérést követően lehet. 

Alapszabály-módosítás 

A félév elejére egyértelművé vált, hogy az alapszabályunk – több mint 5 év után – ismételten megújulásra 

szorul. Sajnos az alapdokumentum is tele van koncepcionális hibákkal, terjedelmében túlzó, valamint sok 
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esetben szakmaiatlan a szövegezése. Ennek feloldására kértem fel dr. Pintér Mihályt, hogy segítsen nekünk 

új alapszabályt írni. Az elnökség január elején látta vendégül Misit, akivel átbeszéltük a munkafolyamat 

részleteit, amely három részből fog állni: az EHÖK, a közös és a részönkormányzati különös részekből. 

MAB akkreditációs eljárás 2020 

Megkezdődött egyetemünkön a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2020 őszi eljárására való 

felkészülés. A felkészülés az egyetemek részéről egy önértékelés megírásával kezdődik, amelyre az egyetem 

egy bizottságot állított fel, amelyben Szigeti Balázzsal veszünk részt. 

CHARM-EU 

Egyetemünk nyertes pályázatot adott le az Európai Bizottság European Universities Programjára a 

Barcelonai Egyetem, a Trinity College, a Montpellieri Egyetem és az Utrechti Egyetemmel közösen. Ennek 

keretében Szigeti Balázzsal 2019 októberében 3 napot voltuk a Montpellieri Egyetemen, ahol a hallgatói 

képviselőkkel találkozhattunk, és megkezdhettük a munkát hallgatói oldalról. 

 

 

 
Budapest, 2020. február 05. Horváth Mihály sk. 

elnök 
ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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ESZTERHAI MARCELL - ELNÖKHELYETTES 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 

2019. június 14. HÖOK KGY értékelése 
BME EHK, HÖOK, Horváth 

Mihály 

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 
 

 

2019. október 3. 
Tájékoztató Szombathelyen a 

Helyi Képviseletről 
Horváth Mihály, Mayer Kata, 
Cseszkó Míra, Kalmár Bella 
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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 

Varga Réka, Menyhárt 
Barbara, Németh Csilla, 

Mayer Kata 
 

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 28. 
Egyeztetés a hallgatói 

normatíva 2020-as elosztásáról 

Emmert Margit, Szalay 

Krisztina, Eszterhai Marcell, 

Mayer Katalin 

2019. október 29. 
Egyeztetés az EHSZÖB 

munkájáról 
Mayer Kata 

2019. október 31. 
Rendezvénynaptárral 

kapcsolatos megbeszélés 
ELTE HÖK elnöksége 

2019.november 7. ELTE Gólyabál ELTE 

2019. november 11. EHÖK vezetői ülés 
Horváth Mihály, Gönczi Lili, 

Kovács Viktória, Mayer 
Katalin 

2019. november 13. EHÖK Küldöttgyűlés  

2019. november 14–17. HÖOK Vezetőképző HÖOK 

2019. november 18. Kabinetülés kabinettagok 

2019. november 19. Jeges Est megbeszélés Kovács Viktória 

2019. november 20. EHÖK elnökségi ülés HÖK elnökök 

2019. november 21. 
ELTE Kortárs Segítők 

egyeztetés 
Eszterhai Marcell 

2019. november 22. EHSZÖB  
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2019. november 25. ELTE HÖK vezetői ülés 

Horváth Mihály, Kovács 

Viktória, Gönczi Lili, Mayer 

Kata, Horváth Luca 

2019. december 4. Megbeszélés Szigeti Balázs 

2019. december 4. EHÖK KGY EHÖK KGY tagok 

2019. december 6-8. ELTE BTK vezetőképző 
Kovács Viktória, Horváth 

Mihály, Mayer Kata 

2019. december 09. Jeges Est megbeszélés 
Horváth Mihály, Kovács 

Viktória, Kuti Ferenc 

2019. december 11. EHÖK elnökségi HÖK elnökök 

2019. december 11. BRSZ KGY budapesti egyetemek 

2019. december 11. EHÖK karácsony EHÖK 

2019. december 12. EHSZÖB  

2019. december 13. EHSZÖB  

2019. december 16. EHSZÖB  

2019. december 16. Kabinetülés Kabinettagok 

2019. december 17. 
Sportösztöndíj pótpályázati 

megbeszélés 
Simon Gábor, Horváth 
Viktória, Varga Réka 

2020. január 6.  EHSZÖB  

2020. január 9–11. EDUCATIO ELTE HÖK 

2020. január 13. Jeges Est megbeszélés 
Bartók Bálint, Kurdics Zoltán 

Gábor, Soós Nikoletta, 
Kovács Viktória 

2020. január 14. Egyeztetés a Jeges estről Cseszkó Mira 

2020. január 14. GTI KGY Eszterhai Marcell 

2020. január 15. EHÖK elnökségi HÖK elnökök 

2020. január 25–27. HÖOK Évtervező hétvége HÖOK, EHÖK elnökök 

2020. január 28. Jeges Est megbeszélés Kovács Viktória, Kuti Ferenc 

2020. február 3. 
Igazságügyi Minisztérium 

egyeztetés 

Eszterhai Marcell, Pásztor 

Csaba 

2020. február 03. ELTE HÖK vezetői ülés 

Horváth Mihály, Kovács 

Viktória, Gönczi Lili, Horváth 

Luca 

2020. február 04. GTI pályázatok megbeszélés 
Mezey Mercedes, Kutasi 

Botond, Cseszárik Mátyás, 
Varga Réka 

2020. február 5. EHÖK elnökségi ülés HÖK elnökök 
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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. 

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.  

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 irodarendezésre nem jutott megfelelő idő az előző félévben, amelynek az oka, hogy a mindennapi 

ügyek mellett kevéssé fért bele a teendők közé, ezért Varga Réka segítségét kértem ezzel kapcsolatban, 

hogy a következő félévben már produktívabban dolgozhassunk az iroda fejlesztésén, amely az EHÖK 

munkaszervezése szempontjából rendkívül előremutató lenne.     

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

fizetendő egyes térítésekről szóló kormányrendelet áttekintése  
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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. 

HÖOK Évtervező hétvége 

2020. január 25-27-én Horváth Mihállyal és Pásztor Csabával – aki választmányi póttag – részt vettünk a 

HÖOK Évtervező hétvégén, ahol a felsőoktatási aktualitásokról beszélgettünk, ezzel összefüggésben 

pedig a HÖOK számára támpontokat adtunk meg, amelyeket be tudnak építeni az éves tevékenységeik 

közé.     

ELTE Jeges Est 2020  

 2019. novemberében Kovács Viktóriával elkezdtük előkészíteni a 2020-as eseményt. A későbbiekben a 

szervezői csapat kiegészült Soós Nikivel, Bartók Bálinttal és Kurdics Zoltánnal. A szervezés 

zökkenőmentesen zajlik, technikai problémák nem merültek fel. 

Eszterhai Marcell s.k. 

elnökhelyettes 
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HORVÁTH LUCA – GAZDASÁGI ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 

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 
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2019. szeptember 17. 

ELTE Gólyabál szervezői 

ülés 
Gólyabál divízió vezetők 

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 

2019. október 4. Egyeztetés  Kutasi Botond 

2019. október 7. 

ELTE HÖK Vezetői ülés 

Horváth Mihály, Eszterhai 

Marcell, Gönczi Lili, Kovács Viki 

és Mayer Kata 
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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 

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 
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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 

2019. november 13.  

Gazdasági divízió ülés 

Kalmár Gyöngyvér Bella, Soós 

Nikolett, Cseszkó Míra, Szabó 

Áron és Murai Bence 

2019. november 13. ELTE HÖK Küldöttgyűlés  

2019. november 15-17. HÖOK Vezetőképző HÖOK 
2019. november 20. Elnökségi ülés Elnökség, Eszterhai Marcell 

2019. november 25.  Vezetői ülés Horváth Mihály, Eszterhai 
Marcell, Mayer Katalin, Gönczi 
Lili, Kovács Viktória 

2019. november 27. Gazdasági divizíó ülés Gazdasági divízió 

2019. november 29 -
december 1. 

KonTra THSZ, BHSZ, HÖOK 

2019. december 3.  Gazdasági képzés Gazdasági Bizottság, Kalmár 
Gyöngyér Bella 

2019. december 4. ELTE HÖK Küldöttgyűlés  

2019. december 11. Egyeztetés Horváth Mihály 

2019. december 11. OHÜB OHÜB tagok 

2019. december 11. Elnökségi ülés  

2019. december 11. ELTE HÖK Karácsony  

2019. december 14. HÖK Kongresszus  

2019. december 19. Kabinet karácsony Kabinet 

2019. december 20. Egyztetés Kuti Ferenc, Vitovszki Marcell 

2019. január 7. Egyeztetés  Kuti Ferenc, Vitovszki Marcel, 
Kollégiumi napok szervezői 

2020. január 9. Educatio fogadás  

2020. január 9. Egyeztetés Nagy András 

2020. január 14. Egyeztetés Nagy András 
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2020. január 14. GTI HÖK Elnökválasztó GTI HÖK, Ormos Mihály, 
Horváth Mihály, Eszterhai 
Marcell, Mayer Kata 

2020. január 20. Egyeztetés Gyárfási Judit, Nagy András 

2020. január 24. Egyeztetés Borics László, Bárdosi Bence 

2020. január 28. GTI épületátadó  

2020. január 28. Egyeztetés  Csengey Gabriella 

2020. február 3. Vezetői ülés Horváth Mihály, Eszterhai 
Marcell, Mayer Katalin, Gönczi 
Lili, Kovács Viktória 

2020. február 5. Búcsú Geréb Tünde, Horváth Mihály 

2020. február 5. Elnökségi ülés Elnökség, Eszterhai Marcell 

2020. február 7. Gazdasági divízió ülés Gazdasági divízió 

2020. február 10. Vezetői ülés Horváth Mihály, Eszterhai 
Marcell, Mayer Katalin, Gönczi 
Lili, Kovács Viktória 

2020. február 12. ELTE HÖK Küldöttgyűlés  

 

Rövid összegfoglaló 

Izgalmas féléven vagyunk túl, tavaly se unatkoztunk. A félév elején meghatározott terveinket úgy 

gondolom, hogy sikerült megvalósítanunk a gazdasági területen. A divíziómunka bevezetése jó ötlet volt, 

azt gondolom, hogy nagyban megkönnyíti a munkaszervezést. A gazdasági divízió tagok szerintem jól 

teljesítettek a félév során. Megvolt 2020. február 7-én az első ülésünk, ahol mindenki beszámolt egy 2 

hónapos időszakról. Mindenkinél minden rendben van, nincsenek hátráltató tényezők a feladataink 

teljesítéséhez, ezért jelenleg gondtalanul tudunk működni. Mindenki csinálja a feladatát. A következő 

ülésen fogjuk a második félév feladatait átbeszélni és projektjeit kitalálni. Az „irodával” nagyon hatékonyan 

tudunk együtt dolgozni, nagyon jól és könnyen értjük meg egymást. Ennek is köszönhető, hogy az elmúlt 

félévben minden elfogadott igénylőt meg tudtunk valósítani.  

Az OHÜB és HJB delegáltságaimnak eleget tettem. 

THSZ ügyvívő feladataimat elláttam, jelenleg a tavaszi félév megtervezése zajlik. Kosztrián Dávid 

megkeresésére a HÖOK 30 – Magyar felsőoktatás nemzetközi térben való elhelyezése projektben 

résztveszünk. Ez a munka a vizsgaidőszakban szünetelt, de terveink szerint az első anyag még februárban 

elkészül. Képviseltettük magunkat a KonTrán is, véleményeztük a Minisztériumba küldött anyagot is. 

Szaszával a következő hetekben tervezzük meg az új félév feladatait és projektjeit. 

A félév során számomra egyértelművé vált, hogy az Önkormányzatnak szüksége van egy nyári 

vezetőképzőre, ahol lehetőség van „szakmailag” fejlődni. Ez az elmúlt két évben különböző okok miatt 

elmaradt. Ennek szervezését lassan el kell kezdeni. Vizsgáljuk a helyszíni és kivitelezési lehetőségeket.  
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ELTE HÖK gazdasági helyzete   

Minden tekintetben nehéz év áll mögöttünk, de azt gondolom, hogy rengeteget tanulhattunk belőle. Sok 

külső körülmény is hátráltatott minket a költségvetési tervezés során, például, hogy Zánka nem tudott 

minket fogadni, így a gólyatábori költségeink jelentősen megemelkedtek. A közös keretre szánt összeg nem 

volt elég, ezért elindult egy átkönyvelési folyamat. A tavalyi év volt az első olyan év, amikor már ténylegesen 

használtuk a funkcióterületeinket. Ez az új helyzetet sok új tekintetben kihívásokat jelentett mind 

számunkra, mind a KGH munkatársai számára. Ki kellett alakítanunk egy új eljárásrendet, amivel 

elkerülhetjük, hogy mindent a T-0400-ra könyveljenek. Ez sikerült az év végére. Személyi változás is történt 

az eddigi gazdasági ügyintézőnket Csengey Gabriella váltotta. A váltás után személyesen egyeztettem az új 

ügyintézővel és ismertettem, hogy milyen eljárásrendet alakítottunk ki. 2019 nagyon sok szempontból 

tanuló év volt, én nagyon bizakodó vagyok, hogy 2020-ban már gördülékenyen fog menni a funkcióterület 

használata. 2019-es költségvetésbeszámoló elkészítése elkezdődött, terveink szerint a márciusi 

küldöttgyűlésen fogjuk előterjeszteni.  

2020-as keretünkről még nem tudok nyilatkozni. A felosztható keret három komponensből áll: hallgatói 

normatíva 3%-a, maradvány, kancellári kiegészítés. Az első két komponens relatíve könnyen kiszámítható. 

A hallgatói normatívából származó összegről Emmert Margittól kaptunk előzetes számítást. Véleményem 

szerint ez az összeg nem megfelelő, ezért elkértem az Oktatási Igazgatóságtól a szükséges adatokat, hogy 

én is ki tudjam számolni, de nagyjából 85 millió forint fog a rendelkezésünkre állni. Bízom benne, hogy 

mihamarabb ismerté válik a harmadik tényező is, hogy megkezdhessük a tényleges szervezést. A 

forrsáallokációs modellhez szükséges adatokat elkértem az Oktatási Igazgatóságtól. 

Gazdasági Bizottság 

2019 novemberében Bellával tartottunk egy képzést a részönkormányzat gazdasági tisztségviselőknek, 

bízom benne, hogy hasznukra vált. Nagyon sok személyi változás történt a Bizottságban, és sok esetben 

azt tapasztaltuk, hogy az átadás-átvételi folyamatok felületesek. Szükségesnek tartok egy olyan központi, 

gazdasági működéssel kapcsolatos anyag elkészítését, amellyel megkönnyíthetjük a részönkormányzatok 

gazdasági tisztségviselőinek átadás-átvételi folyamatait.  

Határidőkkel még mindig hadilábon állunk. Ez nehezíti Bella munkáját, és problémákat tud okozni a 

kivitelezésben is. Az irodaszer esetén többször is egyeztetnem kellett a KGH-val, hogy sínen legyünk. Ezek 

az egyeztetések elkerülhetőek lennének több odafigyeléssel.  

Iskolaszövetkezet 
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Az iskolaszövetkezet költéseink elszámolása a 2019-es évre nem lesz egy könnyű folyamat, mivel az 

utolsó időszakban több különböző funkcióterületre is könyveltünk költéseket. Az elszámolásban bízom 

benne, hogy az iskolaszövetkezeti munkatársak tudnak segíteni, nélkülük nem fogunk pontos képet kapni. 

A segítség azért szükséges, hogy pontosan minden költést be tudjunk azonosítani. Ettől függetlenül azt 

gondolom, hogy az adminisztratív feladatokat itt tudjuk ellátni a legjobban. Ez amit 2020-ban is fent kell 

tartanunk! 

Az iskolaszövetkezet árai megnövekedtek az új évre, az új díjakat megosztottam a részönkormányzatok 

gazdasági tisztségviselőivel. 2020-ban minden hónap 3-áig kell elküldenünk a jelenléti íveket az 

iskolaszövetkezetnek, ha ez nem sikerül, akkor nem fog teljesülni a kifizetés. Úgy gondolom, hogy nagyobb 

lesz a felelőssége a költségvetés tervezőknek.  

Egyebek 

TTK HÖK elnöként még elkezdtem egy projektet, ami most a megvalósítási fázisba lépett. Miszerint, 

hogy az ösztöndíj pályázati kiírások legyenek elérheetőek angol nyelven is. Jancsó Dorka segítsgének 

köszönhetően fel is vettem a kapcsolatot egy fordítóval. 

Az elmúlt időszakban felismertük, hogy a rektori pályázati kiírásaink felülvizsgálatra szorulnak, ennek 

előkészítését én fogom elvégezni. 

Remélhetőleg a tavaszi félévünk nyugodtabb lesz és jobban tudunk majd a munkára koncentrálni. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!  

 

A beszámolómmal kapcsolatos bármilyen kérdést, észrevételt szívesen fogadok, keressetek bátran az 

alábbi elérhetőségeken! 

 

Horváth Luca s.k. 

gazdasági alelnök 
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GÖNCZI LILI – TANULMÁNYI ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 
2019. augusztus 23.  Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági 

ülés 
HJB taggok 

2019. szeptember 10. Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági 
ülés 

HJB tagok 

EHÖK vezetői ülés Horváth Mihály, Eszterhai 
Marcell, Kovács Viktória, 
Mayer Katalin 

2019. szeptember 16. EHÖK Kabinetülés EHÖK kabinettagok 

2019. szeptember 19. Tanulmányi divízió ülés Szigeti Balázs, Horváth 
Szandra 

2019. október 1 HJB HJB tagok 

Megbeszélés Horváth Mihállyal  

2019. október 2. EHÖK KGY nincs pontos adatom 

2019. október 7.  EHÖK vezetői ülés Horváth Mihály, Eszterhai 
Marcell, Kovács Viktória, 
Mayer Katalin 

2019. október 16. EHÖK TB ülés Kari tanulmányi alelnökök 

2019. október 17.  MFB ülés nincs pontos adatom 

2019. október 22. HJB HJB tagok és Mayer 
Katalin szociális alelnök  

2019. október 29. Megbeszélés Horváth Mihállyal  

2019. november 11. EHÖK vezetői ülés Horváth Mihály, Eszterhai 
Marcell, Kovács Viktória, 
Mayer Katalin 

2019. november 13. EHÖK KGY  

2019. november 25. EHÖK vezetői ülés Horváth Mihály, Eszterhai 
Marcell, Kovács Viktória, 
Mayer Katalin 

2019. november 29. Fegyelmi tárgyalás (HJB) nincs pontos adatom 

2019. december 9.  Tanulmányi divízió ülés – online   

2019. december 5.  MFB ülés nincs pontos adatom 

2019. december 19.  EHÖK Kabinetkarácsony nincs pontos adatom 

2020. január 20.  HJB  

2020. február 3. EHÖK vezetői ülés Horváth Mihály, Eszterhai 
Marcell, Kovács Viktória,  
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A nyár végi és a félév kezdeti időszaka 

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 ezt követendő fél évben ezt igyekszünk majd segíteni. 

Több ötlet is felmerült azonban egyetemi szintű eseményekre, melyeknek kidolgozásán és 

megvalósulásán a divízióval együtt dolgozunk.  

Az októberi időszak 

Megbeszélésék  

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 ebben a hónapban nem került sor. Ennek oka, hogy 

a divízióban hárman vagyunk, így az online felületet választottuk a kapcsolattartásra. A videó hívások és 

a 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 mesterképzésés gólyafelmérések eredményei, valamint az eljárás módja és menete. Ezen 
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kívül szó 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 felmérésére. Ezen kívül Báldy Péter beszámolt a folyamatban lévő mérésekről 

és az Iroda jelenlegi működéséről.  

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági ülés 

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 ülésű 

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 fizetési 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 bevezetésre a gyűjtőszámlán lévő összeg 

automatikus levonása a határidő lejárta után. 
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Novemberi-decemberi időszak  

MFB ülés 

A vezetői jelentés összefoglalja az ELTE-re és az ország felsőoktatási intézményeibe jelentkező és 

felvett hallgatók adatait. Az ülésen szó volt a 2019. évi jelentkezési és felvételi adatokról, melyből 

pár érdekes adatot a beszámolómba is feltüntetek. 2019-ben az általános felvételi eljárás során 43 

086 jelentkezés érkezett az ELTE valamelyik képzésére, míg 2018-ban 41 835, 2017-ben 37 775 

jelentkezés történt. Megállapítható, hogy az ELTE-re történő jelentkezések száma kismértékben 

növekedett, a 2018-as adatokhoz képest 2,99%-kal többen jelentkeztek az egyetemre. Az egyetem 

még mindig első helyen szerepel a többi nagy egyetem előtt. A 2019-es általános és pótfelvételi 

eljárás során összesen 43 546 jelentkezés érkezett, ebből 13 748 fő első helyen jelölte meg az 

Egyetem valamely szakát. 2018-ban 13 700 fő jelölte meg az ELTE-ét első helyen. Az országos 

jelentkezési és felvételi adatokhoz viszonyítva az összes elsőhelyes jelentkezésből 11,33%-ot, míg az 

összes felvett hallgatónak a 12,36%-át az ELTE mondhatja magáénak, vagyis minden kilencedik 

felsőoktatásban tanuló diák az ELTE hallgatója.  

Gönczi Lili s.k. 

tanulmányi alelnök 
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KOVÁCS VIKI – KOMMUNIKÁCIÓS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2019.09.09 ELTE HÖK vezetői ülés 

Horváth Mihály, Eszterhai 

Marcell, Gönczi Lili, Mayer 

Kata, Horváth Luca 

2019.09.10 ELTEfeszt megbeszélés 
Eszterhai Marcell, Báli 

Bernadett 

2019.09.11 ELTE HÖK elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség 

2019.09.12 
Kommunikációs Bizottsági 

ülés 

Kommunikációs Bizottság 

tagjai 

2019.09.16 Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2019.09.17 
Egyeztetés a Gólyabállal 

kapcsolatban 
Horváth Mihály 

2019.09.17 Gólyabál szervezői ülés 

Horváth Mihály, Horváth 

Luca, Bárdosi Bence, Pásztor 

Csaba, Bánsági Gergely, 

Zentai Dorottya, Soós 

Nikoletta 

2019.09.19 Kommunikációs divízió ülés 
Blankó Miklós, Kurdics 

Zoltán Gábor 

2019.09.23 ELTE HÖK vezetői ülés 

Horváth Mihály, Eszterhai 

Marcell, Gönczi Lili, Mayer 

Kata, Horváth Luca 

2019.09.24. Gólyabál megbeszélés 

Horváth Luca, Bárdosi 

Bence, Pásztor Csaba, Bánsági 

Gergely, Soós Nikoletta, 

Mezey Mercedes 

2019.09.26. Kommunikációs divízió ülés 
Blankó Miklós, Kurdics 

Zoltán Gábor 
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2019.09.26-29 
HÖOK Kommunikációs 

Akadémia 
Kurdics Zoltán Gábor 

2019.09.30. ELTE HÖK vezetői ülés 

Horváth Mihály, Eszterhai 

Marcell, Mayer Kata, Horváth 

Luca 

2019.10.02. ELTE HÖK Küldöttgyűlés  

2019.10.07. ELTE HÖK vezetői ülés 

Horváth Mihály, Eszterhai 

Marcell, Gönczi Lili, Mayer 

Kata, Horváth Luca 

10.08 Gólyabál megbeszélés 

Horváth Luca, Bárdosi 

Bence, Pásztor Csaba, Bánsági 

Gergely, Soós Nikoletta, 

Mezey Mercedes 

2019.10.09. Kommunikációs divízió ülés 
Blankó Miklós, Kurdics 

Zoltán Gábor 

2019.10.09. 
Kommunikációs Bizottsági 

ülés 

Kommunikációs Bizottság 

tagjai 

2019.10.11 ELTEfeszt, Gólyakupa  

2019.10.14 ELTE HÖK vezetői ülés 

Horváth Mihály, Eszterhai 

Marcell, Gönczi Lili, Mayer 

Kata, Horváth Luca 

2019.10.16 Gólyabál megbeszélés 

Horváth Luca, Bárdosi 

Bence, Pásztor Csaba, Bánsági 

Gergely, Soós Nikoletta, 

Mezey Mercedes 

2019.10.17-20. HÖOK vezetőképző  

2019.10.22 Gólyabál megbeszélés 

Horváth Luca, Bárdosi 

Bence, Pásztor Csaba, Bánsági 

Gergely, Soós Nikoletta, 

Mezey Mercedes 

2019.10.25-27 Kabinethétvége ELTE HÖK Kabinet 

2019.10.31 Gólyabál megbeszélés 
Horváth Luca, Bárdosi 

Bence, Pásztor Csaba, Bánsági 
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Gergely, Soós Nikoletta, 

Mezey Mercedes 

2019.11.06. Kommunikációs divízió ülés 
Blankó Miklós, Kurdics 

Zoltán Gábor 

2019.11.07. ELTE Gólyabál  

2019.11.08. ME Gólyabál  

2019.11.11. ELTE HÖK vezetői ülés 

Horváth Mihály, Eszterhai 

Marcell, Gönczi Lili, Mayer 

Kata, Horváth Luca 

2019.11.13. ELTE HÖK Küldöttgyűlés  

2019.11.19. Jeges Est megbeszélés Eszterhai Marcell 

2019.11.25. ELTE HÖK vezetői ülés 

Horváth Mihály, Eszterhai 

Marcell, Gönczi Lili, Mayer 

Kata, Horváth Luca 

2019.11.26. NKE Gólyabál  

2019.11.28. Jeges Est megbeszélés 
Bartók Bálint, Kurdics Zoltán 

Gábor, Soós Nikoletta 

2019.12.6-8. ELTE BTK vezetőképző 
Eszterhai Marcell, Horváth 

Mihály, Mayer Kata 

2019.12.09. Jeges Est megbeszélés 
Horváth Mihály, Eszterhai 

Marcell, Kuti Ferenc 

2019.12.11. ELTE HÖK Karácsony  

2019.12.16. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2020.01.08. 
Educatio Kiállítás – előzetes 

munkálatok 
Báéi Bernadett 

2020.01.09-11. Educatio Kiállítás  

2020.01.12. Jeges Est egyeztetés Kuti Ferenc 

2020.01.13. Jeges Est megbeszélés 
Bartók Bálint, Kurdics Zoltán 

Gábor, Soós Nikoletta, 
Eszterhai Marcell 

2020.01.18. Jeges Est egyeztetés Kuti Ferenc 

2020.01.28. Jeges Est megbeszélés 
Eszterhai Marcell, Kuti 

Ferenc 

2020.01.29.  Jeges Est egyeztetés Kuti Ferenc 

2020.01.31. Jeges Est egyeztetés Kuti Ferenc 

2020.02.03. ELTE HÖK vezetői ülés 

Horváth Mihály, Eszterhai 

Marcell, Gönczi Lili, Horváth 

Luca 

2020.02.03. 
Kommunikációs Bizottsági 

ülés 
Kommunikációs Bizottság 

tagjai 

2020.02.03. Jeges Est egyeztetés Kuti Ferenc 

 



30 

 

Szeptember 

Az év elején 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). 

Eszterhai Marcellel és Báli Bernadettel elkezdtünk munkálkodni az októberi ELTEfeszen. Feladatomnak 

kaptam, hogy a pályaválasztási napra tervezett „Gólyakupa” esemény részletes programját összerakjam. 

Ebben nagy segítségemre volt Kurdics Zoltán Gábor (EHÖK), és Gerely Viktor (IK HÖK). Az esemény 

lényege, hogy a gólyatáborokban nyertes csapatok mérkőzhetnek meg egymással egyetemi szinten 

vetélkedők, kvízek, ügyességi játékok során. 

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

ünnepelt, ennek megfelelően készültünk a rendezvény hatalmas volumenére. A szervezői csapatban 

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

és Tuza Benedek (TTK HÖK) voltak tagjai a kommunikációs csapatnak. Az egyeztetéseket már 

szeptemberben megkezdtük. 

Október 

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. 

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. 

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

lett volna a kommunikációs bizottság valamennyi tagja, név szerint: Trencsányi Vivien, Bajnay Márta, 
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Széles András, Rebbenszki Gergő, és Gerencsér Eszter. Sajnálatos módon kapacitás és idő hiányában az 

eseményt jobbnak láttuk elhalasztani, remélhetőleg a tavaszi szemeszterben kerül rá sor! 

Október utolsó hétvégéjén alkalmam nyílt részt venni a HÖOK első Akadémia programján, melyet az 

egyetemet kommunikációs képviselői számára szerveztek. A hétvége során számos új tapasztalattal lettünk 

gazdagabbak, melyet igyekszem majd munkám során is kamatoztatni, illetve a Kommunikációs Bizottság 

tagjainak is átadni. 

November 

November első hetén lezajlott az első összegyetemi gólyabál. Az eseményre az összes jegy elkelt, teltházzal 

vágtunk neki az éjszakának, amire azonban a helyszín sajnos nem volt felkészülve. A ruhatár betelt, a 

pultoknál hosszú órákig kellett sorban állni, az este felénél számos ital el is fogyott. Számos elégedetlen 

látogató hagyta el keserű szájízzel a rendezvényt. A bál teljes utókommunikációja elmaradt, erre napokkal, 

hetekkel, hónapokkal később sem került sajnos sor. Félő, hogy a rendezvény elég mélyen rányomta 

bélyegét az „ELTE Gólyabálra”, mint rendezvény.  

Rögtön a gólyabál után megkezdődtek a februári Jeges Esttel kapcsolatos egyeztetések. Eszterhai Marcell 

elnökhelyettes úrral főszerkesztőként folyamatos online és offline egyeztetéseket folytatunk annak 

érdekében, hogy a rendezvény a lehető legjobban sikerüljön. Bízunk benne, hogy a jegyeladásokon nem 

köszön vissza a gólyabál okozta negatívum.  

December 

December hónap a vizsgaidőszak kezdete előtt szinte teljes mértékben a Jeges Est körüli tevékenységekkel 

telt. A szervezői csapat folyamatosan építette a rendezvényt. Folyamatos online egyeztetés zajlott a csapat 

tagjai között, amely nagyban elősegítette a produktivitást. Elmondhatom, hogy az eddigiek alapján 

rendkívül gördülékenyen zajlik a szervezés. 

Január 

Január első hete az Educatio Kiállítás körül forgott, melyek az ELTE pultnál segédkeztem Báli Bernadett 

jobbkezeként. Segítettem a pultfőnökök koordinálásában, a felmerülő problémák megoldásában, illetve 

operatív módon igyekeztem mindenki keze alá dolgozni. A rendezvényt sikeresnek tudom elkönyvelni, 

rengetegen látogatták idén (is) az ELTE-s pultokat. 

Miután lezajlott az Educatio, ismét igyekeztünk gondolatainkat az általános teendők mellett a Jeges Estre 

összpontosítani. Folyamatos egyeztetések mellett elindult az esemény promóciója, amely már az első 

napokban hatalmas népszerűségnek örvendett. Remélhetőleg ez az eladott jegyek számán is mutatkozik 

majd.  
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Általános 

Általános tevékenységként az egész félévben igyekeztem a lehető legjobb tudásom szerint folyamatos 

frissítés alatt tartani az EHÖK honlapot, Facebookot és Instagramot. Büszkén mondhatom el, hogy 

minden közösségi média fiókunk nagy népszerűségnek örvend: a Facebook oldalunk 6164 követővel, 

Instagram fiókunk 1328 követővel rendelkezik beszámolóm készültekor. Célom, hogy mandátumom 

lejártáig ezek a számok elérjék a 6500-at és 1500-at legalább. 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. 

 

 

 

Kovács Viktória s.k. 

kommunikációs alelnök 
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MAYER KATALIN – SZOCIÁLIS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személyek 

június 28. EHÖK tisztújító küldöttgyűlés  

július 9–15.  EFOTT Fesztivál  

július 18. 

Egyeztetés a szociális 

pályázatokról 
Horváth Mihály 

augusztus 1. 

Rendszeres szociális támogatás 

pályázati kiírásának 

„véglegesítése” – egyeztető ülés 

Dohány-Juhos Nikolett, 

Ignéczi Orsolya, Monoki 

Fanni 

augusztus 1. 

Egyeztetés a szociális pályázatok 

kiírásairól 
Varga Réka 

augusztus 13. 

Látogatás Szombathelyen – 

képzés a leendő bírálók számára 

Hajas Ádám. Zelkó Réka, 

szombathelyi bírálók 

 III.ÁJTK Szabadegyetem  

 Bárczi-GTI Gólyatábor  

 BTK Gólyatábor  

szeptember 4. Egyeztetés a pályázati felületekről Földesi-SzékelyZsóka 

szeptember 6. 
TÓK-os bírálók felkészítése 

Horváth Éva Sára, TÓK 

bírálói 

szeptember 9. EHÖK vezetői ülés  

szeptember 11. 
Köznevelési tanács 

Horváth Szandra, Zentay 

Dorka 

szeptember 13. 

HPO felkészítő előadás az utalási 

listák készítéséről 

Emmert Margit, Varga 

Réka, Horváth Éva Sára, 
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Monoki Fanni, Diczkó 

Dalma 

szeptember 16. Kabinetülés  

szeptember 17. 

Pályázatos divízió ülése 

Varga Réka, Menyhárt 

Barbara, Németh Csilla, 

Eszterhai Marcell 

szeptember 19. 5vös 5 km futóverseny  

szeptember 20. SzÖB SzÖB tagjai, Silling Bianka 

szeptember 24. 
Pályázatos divízió ülés 

Menyhárt Barbara, 

Németh Csilla, Pap 

Zsófia, Varga Réka 

szeptember 26. EHSzÖB EHSzÖB tagjai 

október 2. EHÖK Küldöttgyűlés  

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 

október 4. 
Egyeztetés a szociális helyzet 

felmérésének módjáról 

Kasnyik Adrienn, Vitovszki 

Marcell 

október 4. 
Egyeztetés az 51/2007-es 

kormányrendelet módosításáról 
Hassmann Bálint 

október 7. EHÖK vezetői ülés  

október 8. Pályázatos divízió ülés 

Menyhárt Barbara, Pap 

Zsófia,  

Varga Réka 

október 9. informális SzÖB ülés SzÖB tagjai 

október 11. ELTE Feszt 

Varga Réka, Menyhárt 

Barbara,  

Pap Zsófia 

október 14. EHÖK vezetői ülés  
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október 15. Pályázatos divízió ülés 

Menyhárt Barbara, Németh 

Csilla, Pap Zsófia, Varga 

Réka 

október 15. Erasmus+ Start ösztöndíj bírálás 
Menyhárt Barbara, Pap 

Zsófia 

október 16. SzÖB ülés SzÖB tagjai 

október 17–20. HÖOK Küldöttgyűlés  

október 22. HJB ülés HJB tagok 

október 24.  
Erasmus+ Start ösztöndíj – 

Operatív bizottsági ülés 

Menyhárt Barbara, Németh 

Katalin 

október 24. EHSzÖB EHSzÖB tagjai 

október 24. Pályázatos divízió ülés 

Menyhárt Barbara, Németh 

Csilla, Pap Zsófia, Varga 

Réka 

október 25–27. EHÖK kabinet-hétvége EHÖK kabinet  

október 28. 
51/2007. kormányrendelet 

áttekintése 

Eszterhai Marcell, Horváth 

Mihály 

október 29. 
Egyeztetés az EHSzÖB 

munkájáról 
Eszterhai Marcell 

november 7. ELTE Gólyabál  

november 12. HJB ülés HJB tagok 

november 13. EHÖK Küldöttgyűlés 
 

november 14–17. HÖOK vezetőképző  

november 21. SzÖB SzÖB tagjai 

november 22.  EHSzÖB 
 

november 28. 

Pályázatos divízió ülés 

Menyhárt Barbara, 

Németh Csilla, Pap 

Zsófia, Varga Réka 

december 2. KolHÖK elnökválasztó 

küldöttgyűlés 
 

december 4. EHÖK Küldöttgyűlés 
 

december 12. EHSzÖB ülés 
 

december 13.  EHSzÖB ülés 
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december 16.  EHSzÖB ülés 
 

december 16. EHÖK Kabinetülés 
 

december 19. Karácsonyi gyűjtés adományainak 
elszállítása 

Németh Csilla 

december 19. EHÖK Karácsony 
 

január 6.  EHSzÖB 
 

január 9–11. EDUCATIO  

február 5. Szoctám felkészítés PPK HÖK 

február 6.  Szoctám felkészítés BDPK és TÓK HÖK 

február 6. Szoctám felkészítés BTK HÖK 

február 7.  Szoctám felkészítés- SzÖB SzÖB tagjai 

 

Pre-szoctám időszakok 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. 

A tavaszi féléves kiírásokat a január 6-ai EHSzÖB ülésen véleményezte a Bizottság, majd másnap, január 

7-én ki is kerültek a honlapra a kiírások.  

 

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 jelentett a bírálók számára. 

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. 
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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. 

Bár a pályázatok leadási időszaka szeptemberben 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. 

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. 

A korrekciós időszak elültét követően megkezdtük az új pályázat előkészítését, melyet számos egyeztetés 

előzött meg. A jelenleg érvényben lévő kiírás nagyban köszönhető Kasnyik Adrienn csodálatos és odaadó 

munkájának, akivel a rendszeres szociális támogatás pályázat és a kollégiumi jelentkezés egységesítésén 

dolgoztunk a félév során. 

Örömteli hír, hogy a beszámoló elkészültének napján el is indult a tavaszi féléves pályázati időszak, a 

küldöttgyűlés idejére pedig már a hiánypótláson is majdnem túl leszünk. 

 

Alaptámogatás és rendkívüli szociális támogatás 

Az alaptámogatás kérvények leadása alapvetően kisebb problémákkal indult el, de a pályázatok számából 

és minőségéből ez nem tűnt ki. 

Rendkívüli szociális támogatás kérvény leadására 4 alkalommal volt lehetőség a félévben, nagyszámú – a 

korábbiaknál sokkal több – kérvény érkezett be. 

A tavaszi félévben szintén elindultak ezek a pályázatok is. 

 

Pályázatos divízió 

Azt gondolom, a pályázatos divízió viszonylagosan olajozottan működött a félév első felében, 

gyakorlatilag minden héten találkoztunk, üléseztünk. Nagyban segítette a munkát, hogy sok közös 

projektünk van és volt a félév során. 
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A szervezett ülések a félév végére megfogyatkoztak és inkább egyénileg egyeztettünk, beszélgettünk a 

divízió tagjaival. Ennek oka főként a vizsgaidőszak közeledte és az egyéni elfoglaltságaink voltak. 

Divízióvezetőként továbbra is igyekszem képben lenni, ki mit csinál épp, milyen feladatai vannak, illetve 

amiben tudok, igyekszem segíteni. 

Mayer Katalin s.k. 

szociális alelnök 
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MENYHÁRT BARBARA – KÜLÜGYI ALELNÖK 

FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

2019. SZEPTEMBER 23.- 2020 JANUÁR 31. 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személy(ek) 

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 

nem releváns 

2019. szeptember 4. Egyeztetés a Nemzetközi 

Irodával az ELTEFeszt kapcsán 

Öhler Katalin, 

Nemzetköziesítési 

projektvezető 

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 

nem releváns 
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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. 

nem releváns 

2019. szeptember 16. Kabinetülés és csapatépítés ELTE HÖK Kabinet 

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 Divízió 

 

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

2019. szeptember 24. Nemzeti Ifjúsági Tanács: 
Ifjúsági nap 

nem releváns 

2019. október 2. ELTE HÖK Közgyűlés ELTE HÖK Közgyűlés 

2019. október 2. Divízióülés Divíziótagok 

2019. október 3. ELTE-Újbuda Innovációs 
Nap 

nem releváns 

2019. október 4. HÖOK Választmányi ülés HÖOK Választmányi tagok 

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 

nem releváns 

2019. október 15. Divízióülés Divíziótagok 

2019. október 16. Előadás a szlovákiai magyar 
kollégiumban 

nem releváns 
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2019. október 18-20. HÖOK Erdélyi Közgyűlés nem releváns 

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

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

nem releváns 

2019. október 24. Divízióülés Divíziótagok 

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 ELTE HÖK Kabinet 

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 

2019. november 3-9. Részvétel az ESU, a HÖOK 
és a SRVS által szervezett 
képzésen a felsőoktatási 
minőségbiztosítás témában, 
Brüsszelben 

HÖOK QA Super Expert 
csapat, ESU és SRVS 
képviselői 

2019. november 11. EHKB ülés és ezt követő 
csapatépítés 

Egyetemi Hallgatói Külügyi 
Bizottság tagjai 

2019. november 14-17. HÖOK Vezetőképző, Siófok nem releváns 

2019. november 18. Kabinetülés ELTE HÖK Kabinet 

2019. december 1-7 ESU BM, Málta nem releváns 

2019. december 9. EHKB ülés Egyetemi Hallgatói Külügyi 
Bizottság tagjai 

2019. december 11. Stipendium Hungaricum 
karácsonyi fogadás a 
Külügyminisztériumban 

nem releváns 

2019. január 6. egyeztetés Zatykó Rolanddal Zatykó Roland, SH vezető 
mentor 

2019. január 7. egyeztetés Dénes Dorottyával Dénes Dorottya, TTK HÖK 

2019. január 9. Az ELTE HÖK Erasmus+ 
Start Ösztöndíj tavaszi 
kiírásával kapcsolatban 
elrendelt levélszavazás 
eredményének az összesítése 
és a hivatalos határozat 
megküldése a bizottság tagjai 
számára 

nem releváns 

2019. január 9-11. Educatio Nemzetközi 
Felsőoktatási Szakkiállításon 
való részvétel 

nem releváns 

2019. január 13. egyeztetés az ESN-nel való 
közös munkával kapcsolatban 

Stojan Matic, ESN elnök 
Horváth Mihály, ELTE HÖK 
elnök 
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2019. január 14. egyeztetés Keve Dórával Keve Dóra, TÓK HÖK 

2019. január 17. egyeztetés Pásztor Katával Pásztor Kata, PPK HÖK 

2019. január 20. EHKB ülés Egyetemi Hallgatói Külügyi 
Bizottság tagjai 

2019. január 24. Pályázat kiírása a 
Teljesképzéses Nemzetközi 
hallgatók érdekképviseletéért 
felelős Operatív Bizottsági tag 
részére 

nem releváns 

2019. január 28. egyeztetés Pap Zsófiával Pap Zsófia, GTI HÖK, ELTE 
HÖK külügyi asszisztens 

2019. január 31. Erasmus+ főpályázat 
facebook eseményének 
elindítása és egyeztetés a 
Nemzetközi Irodával 

Deli Júlia, kommunikációs 
munkatárs, Nemzetközi Iroda 

 

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

Őszi pályázati szakasz 

Az ELTE HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíjának őszi 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. 

Az őszi időszakban enyhe visszaesést tapasztaltunk a leadott pályázatok mennyiségében. Ezzel 

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

Tavaszi pályázati szakasz 

December folyamán kezdtem meg az egyeztetéseket Varga Réka pályázatokért felelős alelnök 

kollégámmal és a Nemzetközi Irodával az ELTE HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíjának 2020. tavaszára 

vonatkozó pályázati kiírása kapcsán. 



43 

 

Az egyeztetéseket követően az EHKB levélszavazásban döntött a pályázati kiírás szövegéről és a 

vonatkozó szabályozásnak megfelelően ez elérhetővé vált az ELTE HÖK honlapján.1 

A pályázatok benyújtására 2020. február27., 8.00 – 2020. március 04., 16.00 között lesz lehetősége 

azoknak a hallgatóknak, akik a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében az Erasmus+ program keretein belül 

résztanulmányokat vagy szakmai gyakorlatot folytat Európán belül vagy kívül.  A tavaszi pályázati 

időszakban hiánypótlásra várhatóan 2020.március 11., 16.00-ig kerülhet sor. 

Beszámolók 

 Az ELTE HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíjának pályázati kiírása szerint a sikeres pályázónak 

megadott határidőig kötelessége egy irányított kérdések alapján összeállított beszámolót küldeni 

számomra. Ez a beszámoló a feltétele annak, hogy a pályázatában elnyert összeg fennmaradó 40%-át is 

kiutaljuk a pályázónak. Ezen túl a hazaérkezést követő 14 napon belül a pályázatot elnyert hallgatónak 

további kötelessége egy másik, szintén irányított kérdések alapján összeállított beszámolót írni, melyben a 

mobilitási időszak egészéről számol be.  

Az ELTE HÖK Erasmus+ Start Ösztöndíjának őszi pályázati időszakét követően összesen 30 mobilitás 

közbeni és 13 mobilitás utáni beszámoló érkezett, melyek tartalmát Pap Zsófia kollégám összesítette, 

rendezte táblázatba. Az így nyert információkat az EHKB tagjaival és a Nemzetközi Irodával is 

megosztottuk és megtárgyaltuk. 

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: 

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

a jövőben a szemléletformálás az egyetemi polgárok körében 

 
1 Megtekinthető itt: 
http://ehok.elte.hu/nu/wp-content/uploads/2020/01/erasmus_start_palyazati_kiiras_2019_20_2.pdf 

http://ehok.elte.hu/nu/wp-content/uploads/2020/01/erasmus_start_palyazati_kiiras_2019_20_2.pdf
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• 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).  

Erasmus+ pályázat  

Őszi pótpályázás 

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

30.-ig volt lehetőség. Ebben a 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 állt. 

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.  

Tavaszi főpályázás 

 A Nemzetközi Irodával való egyeztetéseket követően január 31-én, az Erasmus+ pályázás 

kezdetével elindítottunk egy központi Facebook eseményt2, amelynek célja, hogy hasznos, praktikus és 

hiteles információkat juttasson el az érdeklődő hallgatókhoz, ezzel is segítve a pályázási folyamatot. 

 
2 https://www.facebook.com/events/647261302710478/  

https://www.facebook.com/events/647261302710478/
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Az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság munkája 

ELTEFeszt 

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. 

Külügyi Akadémia 

 A második külügyi alelnöki pályázatomban fogalmaztam meg azt az elképzelést, hogy szükség 

lenne egy külügyi műhelyre, mely egyfajta tudástranszfert garantálna az Egyetemi Hallgatói Külügyi 

Bizottság tagjai számára. Olyan képzéseket, tréningeket, előadásokat, tematikus beszélgetéseket álmodtam 

meg, melyek lehetővé teszik a bizottság tagjainak és akár további külügyek iránt érdeklődő kari bizottsági 

tagoknak vagy egyéb tisztségviselőknek, hogy a külügyi szakterületen belül folyamatosan frissen tartsák 

tudásukat, új információkra tegyenek szert és újabb készségeket sajátítsanak el. Sajnálatos módon a 

november végére tervezett első alkalom külső technikai okok miatt meghiúsult, februárban azonban 

konkrétabb koncepcióval, negyedéves tematikával és töretlen lelkesedéssel el tudjuk indítani a projektet. 

 A Külügyi Akadémiát havonta egy alkalommal rendezzük majd meg. Februárban az Erasmus+ 

pályázat lesz a fókuszban, hiszen ekkor zajlik a főpályázási időszak. A februári alkalmon a Nemzetközi 

Iroda két munkatársa Németh Katalin és Deli Júlia lesznek a vendégeink. A segítségükkel áttekintjük a 

pályázati feltételeket, különös tekintettel a legutóbbi módosításokra annak érdekében, hogy a résztvevők 

beható és pontos tudás ismeretében tudják segíteni a hallgatók sikeres pályázását. Ezen túl a Külügyi 

Akadémia februári alkalma lehetőséget fog adni arra is, hogy beszélgessünk az Erasmus+ mobilitási 

programban rejlő további lehetőségekről, a Nemzetközi Iroda működéséről, tevékenységéről és az 

esetleges jövőbeni szorosabb együttműködésekről. 

Márciuban az Akadémia fő témája a hatékony és modern online kommunikáció lesz. Berzy Dominika, a 

HÖOK marketing munkatársa lesz a vendégünk és gyakorlati tippeket fog adni számunka arra 

vonatkozóan, hogy milyen eszközökkel és milyen formában, milyen platformokon és hogyan érdemes 

népszerüsítenünk a nemzetközi mobilitási lehetőségeket, nyáriegyetemeket, külföldi gyakorlati- és 

munkalehetőségeket. 



46 

 

Az áprilisi hónapban az Erasmus+ programon túli mobilitási lehetőségekkel fogunk foglalkozni. Hogy 

jobban megismerjük a legfőbb és a hallgatók számára legkedvezőbb lehetőségeket, a Tempus 

Közalapítvány munkatársainak segítségét kérjük. 

Az esetleges további alkalmak témáit egyéb aktuálisan felmerülő problémák adják majd. Ilyen lehet például 

a nemzetközi hallgatók közvetlen érdekképviseleti rendszerének a kialakítása vagy akár a külföldön szerzett 

kreditek hazai elfogadtatásának az örökös problematikája. 

Külügyes Kávézások Projekt 

 Az EHKB tagjaival legalább havi rendszerességgel találkozom az üléseken és igyekszem a 

rendelkezésükre állni telefonon, e-mailben, személyesen és akár a közösségi médián szeresztül is. Ezen 

felül azonban szerettem volna számukra lehetőséget biztosítani arra, hogy szemtől szembe 

visszajelzehessenek a munkámra vonatkozóan, megfogalmazhassák észrevételeiket, javaslataikat, 

ötleteiket, igényeiket. Ebből az elgondolásból kiindulva hívtam életre 2020 januárjában a Külügyes 

Kávézások Projektet. A bizottság tagjaival egyenként egy kávé mellett egyeztettem a kari és egyetemi 

külügyi aktualitásokról, jövőbeli elképzelésekről. 

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) kérdeznek 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? 
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Menyhárt Barbara s.k. 

Külügyi Alelnök 
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VARGA RÉKA – PÁLYÁZATOKÉRT FELELŐS ALELNÖK 

 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 

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 

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 
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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 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 

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

2019. november 13. EHÖK KGY ELTE KGY tagok 

2019. november 13. Divízió ülés Mayer Katalin, Németh Csilla 

2019. november 14-17. HÖOK vezetőképző  

2019. november 22.  EHSzÖB ülés EHSzÖB tagok 

2019. november 28. 
Divízió ülés 

Mayer Katalin, Menyhárt 
Barbara, Németh Csilla, Pap 
Zsófia 

2019. november 29. 
Tudományos pályázatok 
operatív bizottsági ülése 

Szigeti Balázs, Lénárt 
Krisztina 

2019. december 04. 
Tudományos pályázatok 
operatív bizottsági ülése 

Szigeti Balázs, Lénárt 
Krisztina 

2019. december 09. 
Egyeztetés a 
sportpályázatokról 

Dr. Babos János 

2019. december 12. EHSzÖB ülés EHSzÖB tagok 

2019. december 13.  EHSzÖB ülés EHSzÖB tagok 

2019. december 16.  EHSzÖB ülés EHSzÖB tagok 

2019. december 16.  Kabinet ülés Kabinet tagjai 

2019. december 17. 
Sportösztöndíj pótpályázati 
megbeszélés 

Simon Gábor, Horváth 
Viktória, Eszterhai Marcell  

2019. december 18. 
Egyeztetés a sportösztöndíj 
pótpályázatról 

Cseszkó Míra 

2019 december 20. Kabinet karácsony  

2019. december 29. 
Egyeztetés a rektori 
pályázatokról 

Cseszkó Míra, Szigeti Balázs 

2020. január 06.  EHSzÖB ülés EHSzÖB tagok 

2020. január 10.  

Egyeztetés a rektori 
pályázatokról 

Cseszkó Míra, Szigeti Balázs, 
Soós Nikoletta, Horváth 
Mihály 

2020. január 27. 
Szociális sporttámogatás 
pályázat előkészítése 

Cseszkó Míra 

2020. február 04.  
GTI pályázatok megbeszélés 

Mezey Mercedes, Kutasi 
Botond, Cseszárik Mátyás, 
Eszterhai Marcell 

2020. február 07. 
Szociális támogatás 
megbeszélés 

SzÖB 
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Szociális pályázatok  

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.  

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! 

A második félévre vonatkozó pályázati kiírások előkészítése és kiírása sikeresen megvalósult, a pályázatok 

időben el tudtak indulni a Neptunban.  

Közéleti ösztöndíj pályázat, Sportösztöndíj pótpályázat 

Mindkét pályázat előkészítése sikeresen lezajlott. A pályázás során nem merültek fel hibák, így mindkét 

pályázat időben elindult és le is zárult.  

A második félévre vonatkozó pályázatok előkészítése és kiírása időben megvalósult, a sportösztöndíj 

pótpályázat hallgatói megkeresésre bővítésre került. A pályázatok a kiírás szerint elindultak a Neptunban. 

Erasmus + Start pályázat, Szociális sporttámogatás 

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! 
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A második félévre vonatkozó pályázati kiírások sikeresen elkészültek, ezeket közzé tettük az EHÖK 

honlapján. A pályázatok kérvénysablonját a TR irodától megkértem.  

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-től 

november 17-ig tartott. A beérkező pályázatokról az EHSzÖB levélszavazás útján döntött.  

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, a pályázási időszak november 18. és november 24 között sikeresen 

lezajlott. A pályázat idén nagyobb népszerűségnek örvendett, ugyanis mindhárom tudományos pályázatra 

magasabb számú kérvény érkezett be. 

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. A decemberi pályázási idő sikeresen 

megvalósult. Ezután újra többször egyeztettünk a bírálókkal, Horváth Mihállyal, Horváth Georginával a 

pályázatokról, végül az elnökség szavazott a beérkezett pályázatokról.  

ELTE 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.  

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

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

A november 22-én tartott EHSzÖB ülésen döntés született a közéleti ösztöndíjakról, a beérkezett 

rendkívüli szociális támogatásról, IK KÖB ügyrendjéről. A Bizottság külön döntött a Párhuzamos képzés 

kompenzációja kérvényekről.  
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Az EHSzÖB december 12-én tartott ülésén elfogadásra kerültek a beérkezett tudományos pályázatok 

bírálatai, és a közéleti ösztöndíjak is.  

Az EHSzÖB január 6-án tartott ülésén fogadta el a második félév több pályázatát, is, mint például a 

közéleti ösztöndíj pályázatot, a szociális pályázatokat, valamint a sportösztöndíj pótpályázatát is.  

 

Varga Réka s.k. 

pályázatokért felelős alelnök 
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SZIGETI BALÁZS ENDRE - TUDOMÁNYOS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 

2019. június 08. Hallgatói Kulturális és 

Szakmai pályázat 

megbeszélés 

Eszterhai Marcell, Cseszkó 

Míra, Horváth Viktória 

2019. július 24. Pont Ott Parti Eszterhai Marcell, Cseszkó 

Míra, Kovács Viktória, 

2019. augusztus 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. szeptember 16. Kabinetülés EHÖK Kabinet 

2019. szeptember 19. Tanulmányi Divízió ülés Gönczi Lili, Horváth Szandra 

2019. szeptember 21. Tudományok Fővárosa Szervezők, Látogatók 

2019. szeptember 24. Központi Etikai Bizottság 

ülése 

Központi Etikai Bizottság 

tagjai 

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 09. Akkreditációs Bizottság ülés Akkreditációs Bizottság ülése 

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, 

Németh Katalin Anna, 

Demeter Blanka, Szőke 

Dorottya, Dániel Béla 
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2019. november 12. EU-CHARM megbeszélés Horváth Mihály, Takó Ferenc, 

Németh Katalin Anna, 

Demeter Blanka, Szőke 

Dorottya, 

2019. november 29. Operatív Bizottsági Ülés Lénárt Krisztina, Varga Réka 

2019. december 4. Megbeszélés Eszterhai 

Marcell 

Eszterhai Marcell 

2019. december 6.  Kabinetülés Kabinet tagok 

2019. december 12. Tehetséggondozási Tanács 

ülése 

Tehetséggondozási Tanács 

tagjai  

2020. január 7. Utazási Pályázat Bíráló 

Bizottsági Ülés 

Horváth Ákos, Nagy Balázs, 

Lénárt Krisztina, Megyesi 

Janka 

2020. január 10.  EDUCATIO Kiállítás ELTE hallgatók 

2020. január 29. Utazási Pályázat Bíráló 

Bizottsági Ülés 

Horváth Ákos, Nagy Balázs, 

Lénárt Krisztina, Megyesi 

Janka 

 

Tudományos Bizottság Ülés 

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 

került összehívásra a Tudományos Bizottság ülése október 9-én, ahol részletesen átbeszéltük a megjelent 

Kari delegáltakkal a jövőbeli teendőket, illetve a különböző TDK népszerüsítő ötleteket, amelyek még 

megvalósításra várnak.  

Tehetséggondozási Tanács 

A Tehetséggondozási Tanács őszi félévben tartott ülésén megvitatásra és elfogadásra került az éves 

költségvetés. Idén is kapott jelentős utazási támogatást az ELTE Hallgatói Önkormányzata. Ezen felül 

megvitatásra kerültek az Új Nemzeti Kiválósági Program kapcsán szervezendő programok és a megítélt 

ösztöndíjak dologi kerete körül és a pályázati szempontok körül felmerült problémák, illetve az idei 

akkreditációhoz kapcsolódó anyagok. 
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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”, 

23 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 Montpellierben lezajlott megbeszélés óta, több videókonferenciára, 

illetve elektronikus levél formájában történő egyeztetése sor került, amelyet figyelemmel követtem. A 

jövőben további rendszeres egyeztetésekre fog sor kerülni, mind hazai, mind nemzetközi szinten. 

Ösztöndíjak 

A nyár közepén rendben elbírálásra kerültek a tavaszi félévre vonatkozó Hallgatói Kulturális és Szakmai 

pályázatok, a kulturális pályázatokra kevés pályázat érkezett be, így lényeges összeget tudunk 

átcsoportosítani a következő időszakra.  

Ezt követően szeptember végén kerültek kiírásra a Tudományos Ösztöndíj Pályázatok. Az “Év 

Tudományos Rendezvénye pályázatra” 12 érvényes pályázat a “Keltető” és “K+F+I” pályázatra pedig 

rendre hat-hat pályázat érkezett be. Mindhárom esetben három helyezést hirdetünk a pályázók között. A 

pályázók felől felmerült, hogy a pályázatok szempontjai modernizálásra szorulnak, ezért a következő félév 

során részletesen áttekintjük, hogyan tudnánk újragondolni ezen pályázatokat. 

December végén és január elején elvégeztem az őszi félévben benyújtott Hallgatói Kulturális és Szakmai 

pályázatok bírálását. Rengeteg pályázat érkezett be, ahol az összesen pályázott összeg meghaladta a 
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költségvetés másfélszeresét. Ennek ellenére szinte az összes pályázatot tudtuk támogatni kisebb-nagyobb 

mértékben.  

A Tehetséggondozási Tanács által meghirdetett Utazási Pályázatokra ezen tanulmányi évben a hallgatók 

folytatólagosan tudnak pályázni, amelyet a Tehetséggondozási Tanács albizottsága bírál. A Bizottság 

munkájában aktívan részt vettem és az eddigi pályázók közül minden pályázó hallgatót teljes vagy részleges 

támogatásban tudtunk részesíteni.   

Egyéb 

A félév során több olyan népszerűsítő rendezvényen is részt vettem, amelyre az ELTE hivatalosan is 

kivonult (Pont Ott Parti, EDUCATIO). Ezen eseményeken igyekeztem aktívan segíteni az egyetemünk 

népszerűsítését.  

  

Szigeti Balázs Endre 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 Sonnevend 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 

2019. szeptember 23. 
tájékoztató az új ELTE 
Online-munkatársaknak 

főszerkesztő-helyettes, 
rovatvezetők 



58 

 

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-cal 
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. 

2019. november 5. 
egyeztetés a Kommunikációs 

Igazgatóságon 
Imre Veronika belső 

kommunikációs vezető 

2019. november 6. 
a gólyabál ELTE Online-os 

csapatmegbeszélése 
Csomos Attila főszerk.-h., 
részt vevő munkatársak 

2019. november 7. ELTE gólyabál 
gólyabálozók, ELTE Online 

csapata 

2019. november 11. 
 

ELTE Press Workshop 

Horváth Mihály elnök, 
Kovács Viktória komm. 

alelnök, kari lapok és ELTE 
Online munkatársai 

2019. november 13. egyeztetés a sportrovatról 
Wojciechowski Patrícia 

rovatvezető 

2019. november 16. 
részvétel a BTK kari 

ünnepén 
ünneplők 

2019. november 20. 
megbeszélés Az én  

ELTE-s történetem c. 
pályázatról 

Békefi Teodóra kultúrarovat-
vezető 
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2019. november 25. 
Az EO 15. születésnapi 

rendezvényének 
megtervezése 

Csomos Attila főszerk.-h. 

2019. november 29. EHÖK-csapatépítés kabinettagok 

2019. december 4. 
interjú Pásztor Csaba ÁJK 

HÖK-elnökkel 
Pásztor Csaba 

2019. december 8. 
munkamegbeszélés Mészáros 

Márton újságíróval 
Mészáros Márton 

2019. december 11. HÖK-karácsony hökösök 

2019. december 16. 
egyeztetés a tudományrovat 

vezetőjével 
Szilák Flóra rovatvezető 

2019. december 17. 
megbeszélés az ELTE Press 

Akadémiáról 
Veszelszki Ágnes egyetemi 

docens, felkért előadó 

2019. december 19. kabinetkarácsony kabinettagok 

2019. december 30. 
a Barangolás az ELTE-n c. 

kötet szerkesztése 
Csomos Attila főszerk.-h. 

2020. január 4. 
a Barangolás az ELTE-n c. 

kötet szerkesztése 
Csomos Attila főszerk.-h. 

2020. január 9. rektori pályázat ügyintézése 
Soós Nikoletta EHÖK-

munkatárs 

2020. január 15. egyeztetés a közéletrovatról Tóth Bálint rovatvezető 

2020. január 22. 
megbeszélés a 

Kommunikációs 
Igazgatóságon 

Teslár Ákos osztályvezető, 
Imre Veronika belső komm. 

vezető 

2020. január 24. 
Az én ELTE-s történetem c. 
pályázat zsűrimegbeszélése 

zsűritagok 

2020. január 28. 
EO 15. ünnepségének 

szervezői ülése 
szervezők 

2020. február 3. 
ELTE Press Akadémia 

szervezői ülése 
szervezők 

2020. február 4. 
részvétel a rekrutációs 

kampányban egy dorogi 
középiskolában 

Balázs Dóra komm. 
munkatárs 

Rendszeres ülések   

Időpont Esemény Személy(ek) 

2019. augusztus 22. (online), 
szeptember 10., 23., október 
14., november 4., 25., 
december 9., 2020. január 
15. 

az ELTE Online 
szerkesztőségi ülése 

főszerkesztő-helyettes, 
rovatvezetők, fotós 

koordinátor, ELTEvízió-
vezető 

2019. szeptember 19., 26., 
október 9., november 6., 
december 9.  

kommunikációs 
munkabizottság ülése 

kommunikációs alelnök, 
kommunikációs referens, 

elnöki referens  
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2019. szeptember 16., 
október 21., november 18., 
december 16. 

kabinetülés kabinettagok 

rendszeresen egyeztetés a kabinettagokkal kabinettagok 

2019. október 10., november 
11. 

az ELTE Press 
szerkesztőségi ülése 

kari lapok főszerkesztői 

rendszeresen egyeztetés a kabinettagokkal kabinettagok 

 

ELTE Press 

Az ELTE Press főszerkesztőjével való találkozón merült fel az ELTE Press Workshop szervezése, amelyet 

az ELTE Online vállalt magára. A 2019. november 11-én délután tartott rendezvényen Horváth Mihály 

EHÖK-elnök és Kovács Viktória kommunikációs alelnök a közéleti-hökös témákról beszélt, és válaszolt 

a felmerült kérdésekre. Előadók az ELTE Online csapatából: Baló Tímea, Békefi Teodóra, Blankó Miklós, 

Csomos Attila, Süll Kristóf és Tóth Bálint.  

Az V. ELTE Press Akadémia 2020. március 19-én csütörtökön 16 órától lesz. Az idei vendégelőadónk 

Veszelszki Ágnes, a BCE docense lesz, aki Fake-ek és ellensúlyok? Fake news és deepfake az újságírásban címmel 

tartja meg majd előadását. Ezt kerekasztal-beszélgetés követi majd, melynek témája: milyen legyen egy 

hallgatói magazin a 21. században? Hogyan viszonyuljon a közéleti eseményekhez? A beszélgetés 

résztvevői: Blankó Miklós, az ELTE Online főszerkesztője; Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok 

Országos Konferenciájának sajtófőnöke; Menyhárt Barbara, az ELTE Hallgatói Önkormányzat külügyi 

alelnöke; Varga Dominika, a Jurátus főszerkesztője; a moderátor: Mészáros Márton kulturális újságíró, az 

ELTE hallgatója lesznek. Ezután Csomos Attila főszerkesztő-helyettes bemutatja a Barangolás az ELTE-n 

című fotóalbumot. Az esemény az ELTE Press-díj átadásával és kötetlen beszélgetéssel zárul. 

 

ELTE Online 

A mindennapi munkánkból a következőket érdemes kiemelnem. Az ősz folyamán a kifejezetten gólyáknak 

szóló írásaink 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. Számos tudományos konferenciára kaptunk 

meghívást.  

Az ELTE Online ősszel lépett a 15. évfolyamába. Ez alkalomból 2020. február 27-én 17.30-tól rendezünk 

ünnepséget, amelynek védnöke Sonkoly Gábor, a BTK dékánja. Az eseményen a főszerkesztői és a dékáni 



61 

 

köszöntő után Horváth Georgina, a hallgatói ügyek rektori biztosa köszönti a lapot. Ezen az estén mutatja 

be Csomos Attila főszerkesztő-helyettes az alapításunk 15. évfordulójára fél éven át készült Barangolás az 

ELTE-n című fotókönyvet. Szintén ekkor adjuk át az Alumni Központtal közösen hirdetett Az én ELTE-

s történetem című pályázat díjait is. A 15. születésnap fogadással zárul, ahol Eszterhai Marcell EHÖK-

elnökhelyettes mond pohárköszöntőt. 

A 15. évforduló alkalmából indítjuk el Tudós tanáraink – tanár tudósaink című sorozatunkat, amelyben a 

Szeretem az ELTE-t, mert… és a Művész tanáraink sorozathoz hasonlóan beszélgetnénk, ezúttal oktatóinkkal.  

A Kommunikációs Igazgatósággal való együttműködésünk tovább zajlik, amellyel egymás programjait és 

megosztásait igyekszünk népszerűsíteni. Fontos előrelépésnek tartom az Instagram-oldalunk követői 

táborának növekedését. Több próbálkozásunk után a nyelvi-helyesírási sorozatunk lett a legnépszerűbb.  

Szokásainkhoz hűen pályázatot írtunk ki több álláshelyre: újságíró (közélet, tudomány, sport) és fotós 

munkakörre. A jelentkezéseket a honlapunkon megadott feltételek mellett 2020. február 20-áig várjuk. 

 

Ezúton hívom meg a Küldöttgyűlés tagjait a 2020. február 27-én, 17.30-kor az ELTE BTK kari 

tanácstermébe, ahol az ELTE Online 15. születésnapi köszöntését tartjuk.  

 

Blankó Miklós s.k. 

az ELTE Press főszerkesztője 

ELTE Hallgatói Önkormányzat 
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CSESZKÓ MÍRA- SPORTREFERENS 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény  

2019. Augusztus 1. 

Pót sportösztöndíj pályázat 

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 1. 

Szociális  sportösztöndíj 

egyeztetések 
BEAC 

2019. szeptember 9.-13. Sporthét  BEAC 

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  

2019. november 7. Divízió ülés Gazdasági divízió 

2019. november 13. Küldöttgyűlés  
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2019. november 18. Kabinetülés  

2019. november 14-17. HÖOK Őszi vezetőképző  

2019. november 29. University Sports Festival 

Budapest 

BEAC, sportösztöndíjas hallgatók 

2019. december 4. 

 

Küldöttgyűlés  

2019. december 6. BEAC Sportkarácsony 

 

 

2019. december 2-15. Rektori sporttámogatás 

pályázási időszak 

Varga Réka 

2019. december 11. Sütivásár a BEAC-on  

2019. december 18. Egyeztetés a pót 

sportösztöndíjról 

Varga Réka, Eszterhai Marcell 

2019. december 19. Kabinet karácsony  

2020. december 29. Egyeztetés a rektoriról Varga Réka 

2020. december 31. Sportösztöndíjas beszámoló 

határidő 

 

2020. január 10.  Rektori véglegesítése Soós Nikoletta, Varga Réka, 

Horváth Mihály, BEAC 

2020. január 14. Egyeztetés a Jeges estről Eszterhai Marcell 

2020. január 27. Egyeztetés a szociális 

sporttámogatásról 

BEAC, Varga Réka 

2020. január 30. Egyeztetés a Jeges estről BEAC, Kovács Viktória, Bence 

György 

2020. február 7.-13. Sportösztöndíj pótpályázat Varga Réka 

 

Bevezetés 

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. 

 Ösztöndíjak, pályázatok 
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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. 

Gólyatáborok 

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. 

Sporthét 

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. 

Sportbizottság 

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 

 BEAC 

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. 

Sportbizottság 

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. 
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SEK 

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. 

Sportösztöndíj 

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 ösztöndíjasoknak lehetőségük volt beszélgetni, ismerkedni 

egymással. 

Konferencia 

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.  

Szociális sporttámogatás 

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. 

HÖOK 

Részt vettem a HÖOK Vezetőképzőn november 14.-17. között, ahol sajnos sportos szekció nem volt, így 

a pályázatos szekciókon vettem részt, ahol bővebb információt szerezhettem a pályázatok szabályairól, 

működéséről amelyeket hasznosítani tudok további munkám során. 

University Sports Festival 

November 29.-én megrendezték a USFet a BEAC csarnokában ami a az egyetemek külföldi hallgatóinak. 

Rengeteg hallgató volt jelen, SZIE, Corvinus, stb. A sportösztöndíjas hallgatókkal segítettünk a csarnok 

berendezésében, eszközök elrendezésében. A rendezvény ideje alatt a BEAC shopban tevékenykedtem, 

több terméket vásárolhattak BEAC logóval: pulcsikat, pólókat, melegítő szettet, zászlót- 
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BEAC sportkarácsony 

December 9.-én a Mérnök utcai sporttelep éttermében rendezték meg a BEAC sport karácsonyt, ahová a 

munkatársakat, támogatókat, ösztöndíjasokat, vezetőket, edzőként hívtak, meg, hogy megköszönjék az 

eddigi munkájukat. 

Rektori sporttámogatás 

Decemberben elkezdődött a rektori pályázási időszaka, ami rendszeres kommunikációt igényelt Varga 

Rékával, Soós Nikolettával,Simon Gáborral és Virág Tündével. Ennek a véglegesítése január 10.-re esett, 

sikeresen lezárultak az adminisztratív teendői. 

Pót sportösztöndíj 

Visszajelzések alapján több szakosztály igényelte a tavaszi féléves pótpályázatot a soortösztöndíjasok 

részére, ugyanis változások vannak az ösztöndíjas hallgatók között. Varga Réka  és Eszterhai Marcell 

segítségével kiírásra került a sportösztöndíj pót pályázása, amely február 7.-én fog elkezdődni. 

A sportösztöndíjasokkal a félév során a kari nyílt napokat látogattuk, ahol az ösztöndíjasok a BEAC idei 

sportkisokos osztásában segítettek.  

Jeges est 

A jeges est sport programok szervezésében vettem részt. Idén is meghívtuk a MAC újbuda hokicsapatát, 

valamint megrendezzük a fókaversenyt is. 

Sport bizottság 

A bizottsági ülésre február 12.-én kerül sor. A tavaszi félévben jóval több sporteseményünk lesz, ezeket 

fogjuk előre eltervezni, átbeszélni. 

Cseszkó Míra s.k. 

sportreferens 
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HORVÁTH SZANDRA VIKTÓRIA – TANÁRKÉPZÉSI REFERENS 

 
Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 

07.28.-08.16. Erzsébet tábor – MÁV turnus  

08.27. Tanítási gyakorlatokról szóló 
tájékoztató 

Antalné Dr. Szabó Ágnes, 
Grund Ágnes, TKK 
munkatársai 

08.28. Tanítási gyakorlatokról szóló 
tájékoztató 

Antalné Dr. Szabó Ágnes, 
Grund Ágnes, TKK 
munkatársai 

09.02.  Tanárképző Központtal 
egyeztetés 

Antalné Dr. Szabó Ágnes, 
Grund Ágnes 

09.03. Tanárképzési fórum Antalné Dr. Szabó Ágnes, 
Grund Ágnes, TKK 
munkatársai, Bucsánszki 
Tamás, Lőrincz Péter 

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

09.11. Köznevelési Bizottsági ülés Köznevelési Bizottsági 
tagok 

09.16. Kabinetülés EHÖK kabineti tagok 

09.19. Tanulmányi Divízióülés Gönczi Lili, Szigeti Balázs 

09.23. Rekrutációról egyeztetés Balázs Dóra 

09.25. Tanárképző Központtal 
egyeztetés 

Antalné Dr. Szabó Ágnes, 
Grund Ágnes 

10.01. Rekrutációról egyeztetés Balázs Dóra, Tegzes Nóra, 
Somodi Csenge, Dobos 
Kata, Varga Benjámin, 
Mózs Barbara, 

10.04. TKB ülés Bucsánszki Tamás, Lőrincz 
Péter 

10.04. PPT PPT tagok 

10.04. Megbeszélés a Tanárképző 
Központtal 

Antalné Dr. Szabó Ágnes, 
TKK munkatársai 

10.05. Rekrutáció Vác 
 

10.10. Rekrutációról megbeszélés Balázs Dóra 

10.11. ELTE feszt Antalné Dr. Szabó Ágnes, 
TKK munkatársai 

10.14. Rekrutációról megbeszélés Balázs Dóra 
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10.18. Rekrutáció Budapest 
 

10.25. Rekrutáció Kecskemét 
 

10.25-27. Kabinet hétvége EHÖK kabineti tagok 

11.06. Rekrutációról megbeszélés Balázs Dóra 

11.14-17. HÖOK Vezetőképző  

11.18. Rekrutáció Keszthely  

11.18. Kabinetülés EHÖK kabineti tagok 

11.19. Rekrutáció Sárospatak  

11.21. Rekrutáció Pécs  

11.22. PPT PPT tagok 

11.22. Megbeszélés a Tanárképző 
Központtal 

Antalné Dr. Szabó Ágnes, 
TKK munkatársai 

11.26. Rekrutáció Budapest  

11.29. Rekrutáció Gyöngyös, Eger  

12.02.  KolHÖK Elnökválasztó  

12.03. Rekrutáció Érd  

12.05. Rekrutáció Barcs  

12.06. Rekrutáció Székesfehérvár  

12.07. Rekrutáció Zalaegerszeg  

12.09. Tanulmányi Divízióülés Gönczi Lili, Szigeti Balázs 

12.10. Rekrutáció Balatonfüred, Zirc  

01.10. Educatio kiállítás  

 

 

Nyári időszak 

A MÁV-val történő együttműködés révén született Erzsébet táboros turnusok ügyintézése a 2018/19-es 

tanév végén, valamint a nyár folyamán zajlott, mivel a megállapodás szerint mind a 3 turnusba 6-6 fő 

tanárképzésben részt vevő hallgatót kellett delegálnunk. Sikerült nem csak elegendő számú jelentkezőt 

gyűjtenünk, de a későbbi fennakadásokat is hamar rendezni. Összességében, az együttműködést sikeresnek 

tartottam. 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 a nyár 

folyamán ellátogattam több kari rendezvényre. 

Közös munka a Tanárképző Központtal  

2019/20-as tanév kezdésének részeként megtartásra kerültek a tanárképzésben részt vevő hallgatók 

számára rendezett tájékoztatók a rövid és a hosszú gyakorlatot érintően. Mindezek mellett lezajlottak a kari 
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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. 

Továbbá egyéb eljárásrendek is javításra kerültek a szokásos munkák részeként. Úgy gondolom, a 

kommunikáció és az együttműködés a TKK-val gördülékeny volt a szemeszter során. 

Eltefeszt  

A TKK munkatársaival, valamint hallgatói segítőkkel részt vettem az ELTE feszt 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.  

Tanárképzési Bizottság 

A bizottság a szemeszter folyamán többnyire csak informálisan tudott ülésezni, melyeken a félévre 

kitűzött terveket bontottuk le kisebb feladatkörökre. A kari hallgatói referensekkel együtt részt vettünk a 

PPT és PET ülésein, valamint többnyire ezek előtt, után sikerült egyeztetni is az ott elhangzottakat. A félév 

nagyobb részében a PPK HÖK részéről ideiglenesen Fábián Fanni látta el a referensi feladatokat, a 

munkáját ezúton is köszönöm. A segítségével sikerült felvenni a kontaktot a jelenlegi megszavazott 

referenssel, Tóth Cintiával is.  

Rekrutáció 

Az elmúlt szemeszterben 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 elmúlt szemeszter távlataiban nézve úgy gondolom 

zökkenőmentesen zajlott. Több alkalmon személyesen is részt vettem, hogy még nagyobb rálátásom 

legyen, hogy hogyan zajlik a rekrutáció. Többségében kialakultak a megfelelő kommunikációs sávok a 

részönkormányzatokkal, így ezúton is köszönöm az együttműködést a kapcsolattartóknak és az eddigi 

munkájukat.  

Educatio 

Az Educatio rendezvény során az ELTE standjánál a TKK is kapott kitelepülési lehetőséget, így oda 

kellett delegálni a tanárképzésben részt vevő hallgatókat úgy, hogy minél jobban le legyenek fedve a 

különböző szakok. Személyesen is részt vettem a kiállításon a tájékoztatásokban. Mind a három napra 
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elegendő számú hallgatót sikerült felkérni a munkára és itt meg is köszönném egész napos fáradhatatlan 

munkájukat. Mindig nagy élmény végzős diákokkal beszélgetni a céljaikról, és látni a motiváltságukat és 

érdeklődésüket a továbbtanulásukkal, hovatovább az ELTE-vel és a tanárképzéssel kapcsolatban.  

Horváth Szandra s.k. 

Tanárképzési referens 
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NÉMETH CSILLA – ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 
2019. augusztus 16. Egyeztetés a SHÜTI-ben SHÜTI dolgozók 
2019. augusztus 27. SHÜTI Nulladik nap SHÜTI dolgozók, kari 

segítők, érdeklődő elsőévesek 

2019. szeptember 4. Körbevezetés Lágymányoson TTK-ra jelentkezett hallgatók 

2019. szeptember 16. EHÖK Kabinet ülés  EHÖK Kabinet tagok 

2019. szeptember 17. Pályázatos divízió ülés divízió tagok 

2019. szeptember 24. Pályázatos divízió ülés divízió tagok 

2019. október 2. Pályázatos divízió ülés divízió tagok 

2019. október 10. Egyeztetés a SHÜTI-ben SHÜTI dolgozói 

2019. október 22. ELTE HÖK 
Esélyegyenlőségi Bizottság 
ülés 

Kari referensek  

2019. október 24. Pályázatos divízió ülés SHÜTI dolgozói 

2019. november 12. Egyeztetés a SHÜTI-ben SHÜTI dolgozói 

2019. november 18.  ELTE Esélyegyenlőségi 
Bizottság ülés  

EEB tagok (kari 
koordinátorok, delegáltak) 

2019. november 18.  EHÖK Kabinet ülés Kabinet tagok 

2019. november 19. Az én szuperhős történetem 
esemény 

Kortárs segítők, érdeklődő 
hallgatók 

2019. november 27. ELTE HÖK 
Esélyegyenlőségi Bizottság 
ülés 

Kari referensek 

2019. november 28. Pályázatos divízió ülés divízió tagok 

2019. december 2-13. Egy doboz kedvesség 
adománygyűjtés 

 

2019. december 16. EHÖK Kabinet ülés EHÖK Kabinet tagok 

2019. december 19-20. Adományok elszállítása Mayer Katalin, Keszthelyi 
Szilvia 

2019. december 20. SHÜTI nyíltnap megbeszélés SHÜTI dolgozói 

2019. december 19. Kabinet karácsony Kabinet tagok 

2019. január 21. SHÜTI nyíltnap megbeszélés SHÜTI dolgozói 

2019. január 23. SHÜTI nyíltnap Kari referensek, segítők, 
SHÜTI dolgozók, érdeklődő 
hallgatók és szülők, kari 
koordinátorok. 

2019. február 17. ELTE Esélyegyenlőségi 
Bizottság ülés 

EEB tagok 
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Együttműködés a SHÜTI-vel 

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

szabadságok miatt csak augusztus 16-án tudtam velük leülni, és egy közel kétórás 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 meg voltam elégedve, úgy 

tudom minden elsőéves választ kapott a kérdéseire.  Külön köszönöm Horváth Éva Sára 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 létrejött 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. Ezzel kapcsolatban november 19-én megrendezésre 

került „Az én szuperhős történetem” című esemény, amelyen már személyi segítőként dolgozók meséltek 

a tapasztalataikról. Az eseményre kisszámú érdeklődő jött el, de ők lelkesek voltak. Kicsit más 

megközelítéssel, de hasonló eseményeket még tervezek a jövőben. 

Január 23-án került megrendezésre a SHÜTI nyíltnap, amely során a speciális szükségletű hallgatók 

tájékozódhattak a lehetőségeikről az ELTE-n. Itt egy 15 perces előadásban foglaltam össze a legfontosabb 

tudnivalókat az ösztöndíjakról és a hallgatói életről, majd az előadás után még beszéltem pár érdeklődővel. 

Az eseményre az elmúlt évekhez képest sajnos kevesebben, kb. 60-an érkeztek. A legtöbb karról érkezett 

hallgató segíteni, ha nem a kari referens, akkor helyettesítő, nekik ismét köszönöm a munkájukat.  Sajnos 

a SHÜTI nem volt képviselve az Educatio kiállításon, a nyíltnapnak a szórólapja se jutott ki. Mindezek 

hiányát csak későn ismertem fel, de felhívtam a SHÜTI-ben rá a figyelmet, hogy a jövőben legalább egy 

szórólappal készüljünk. 

A félév során a SHÜTI-vel több alkalommal is egyeztettem, gyakran telefonon is beszéltünk egy-egy 

aktuális problémáról. Jelenlegi feladatom, hogy az összes pályázat elérhető legyen akadálymentesített 

formátumban is a hallgatók számára. Ez jelenleg még folyamatban van, remélem a következő félév 

kiírásainál már így kerülnek ki.  

A SHÜTI-nek lett novemberben Facebook oldala is, ennek kezelésében, amikor szükséges, segítek. 
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ELTE HÖK Esélyegyenlőségi Bizottság 

A bizottság a félév során két alkalommal ült össze. Nagy örömömre szolgál, hogy jelenleg minden karról 

van delegált hallgató, és úgy érzem, jól együtt tudunk dolgozni. Az üléseken többek közt a személyi segítők 

toborzását, és a karácsonyi gyűjtést terveztük meg közösen. 

Karácsonyi adománygyűjtés 

Idén két szervezetnek gyűjtöttünk, a Remény Alapítványnak, és a Baptista Szeretetszolgálatnak. Tartós 

élelmiszert, meleg ruhát, cipősdoboz-ajándékcsomagot vártunk két héten keresztül.  Minden karon, és a 

kollégiumokban is volt gyűjtőpont, valamint a gyűjtést süteményvásárokkal is támogattuk. Az „Egy doboz 

kedvesség” esemény népszerű volt, rengeteg adomány érkezett be. December 10-én a BTK és a GTI 

együtt, december 11-én a BEAC és a TÓK két külön helyszínen, december 12-én pedig Lágymányoson az 

IK, TáTK és a TTK összefogva tartottak süteményvásárokat. Két alkalommal verseny is volt a vásár alatt, 

amellyel a beérkező sütik mennyiségét és a lelkesedést szándékoztunk megnövelni. A nyertes hallgatók 

ajándékot kaptak. A vásárok nagyon sikeresek voltak, a befolyt összegből a Remény Alapítványnak 

csokoládét, a Baptista Szeretetszolgálatnak pedig pokrócokat és tartós élelmiszert vettünk. A gyűjtést az 

érdeklődés miatt pár nappal még meg is hosszabbítottuk. Először szerveztem adománygyűjtést, úgy 

gondolom jól sikerült, de rengeteget tanultam belőle. Az adományok nagy mennyisége miatt gondot 

okozott az elszállítás. A legtöbb adományt végül Lágymányoson a TTK hallgatói irodában gyűjtöttük 

össze, és innen vitték el. Köszönöm szépen Mayer Katának a rengeteg segítséget az adományok 

fuvarozásában, illetve mindenkinek, aki segített a gyűjtés és az elszállítás lebonyolításában. Nagyon sok 

problémát okozott, hogy a cipősdobozokba nem megfelelő dolgok kerültek, amennyire tudtuk, ezeket 

rendszereztük és újracsomagoltuk, de a jövőben sokkal jobban fel kell majd hívni erre a figyelmet. 

Egyebek: 

Az ELTE Esélyegyenlőségi Bizottság egyszer ült össze, illetve február 17-én fog legközelebb. Az előző 

ülésen az Esélyegyenlőségi Tervet néztük át, a következőn pedig a jegyzettámogatási pályázatokat fogjuk 

elbírálni Erről a pályázatról a kari referenseket tájékoztattam. Ha lenne olyan kari hallgatói önkormányzat, 

amely adna le idén, akkor nagyon szívesen segítenék ebben. 

Németh Csilla s.k. 

Esélyegyenlőségi referens 
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BOGNÁR FANNI – ELNÖKI REFERENS 

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személy(ek) 
2019. október 16. EHÖK Elnökségi ülés HÖK elnökök 
2019. október 25–26. Kabinethétvége EHÖK Kabinet 

2019. november 13. EHÖK Küldöttgyűlés EHÖK KGY 

2019. november 20. EHÖK Elnökségi ülés HÖK elnökök 

2019. december 4. EHÖK Küldöttgyűlés EHÖK KGY 

 

Bognár Fanni s.k. 

Elnöki referens 

 


