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ESZTERHAI MARCELL - ELNÖK 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2020. október 29. ELTE HÖK Tisztújító 
Küldöttgyűlés 

ELTE HÖK KGY tagjai 

2020. november 2. Kabinetülés Kabinet tagjai 

2020. november 2. HÖOK rendkívüli választmányi 
ülés 

Választmány tagjai 

2020. november 3. ELTE videóinterjú ELTE Kommunikációs, 
Marketing és Rekrutációs 
Igazgatóság 

2020. november 4. Egyeztetés az EHÖK és a 
Szolgáltatási Igazgatóság 
együttműködéséről és 
aktualitásokról 

Babos János 

2020. november 4. ELTE Iskolaszövetkezet 
Közgyűlés 

Iskolaszövetkezet közgyűlési 
tagjai 

2020. november 4. Elnökségi ülés Elnökség 

2020. november 5. Egyeztetés az EDÖK-el Bencze Norbert 

2020. november 5. BEAC-EHÖK sportösztöndíjas 
képzés 

Fodor Árpád, 
sportösztöndíjasok 

2020. november 5-6. Irodarendezés Kabinet tagjai 

2020. november 6. Egyeztetés Szabó Tamás 

2020. november 9. Egyetemvezetői Értekezlet EVÉ tagjai 

2020. november 9. Szenátusi ülés Szenátus tagjai 

2020. november 9. Vezetői megbeszélés Szabó Tamás, Kalmár 
Gyöngyvér Bella, Fábián 
Fanni, Varga Réka, Bárdosi 
Bence 

2020. november 11. Egyeztetés az Oktatási 
Igazgatósággal 

Oktatási Igazgatóság 
alkalmazottai és 
osztályvezetői, Fábián Fanni, 
Varga Réka, Mezey Mercedes, 
Székely Ádám 

2020. november 11. Elnökségi ülés Elnökség 

2020. november 12. Egyeztetés pályázati ügyben a 
Szolgáltatási Igazgatósággal 

Varga Réka, Kassa Gabriella, 
Babos János 

2020. november 12. Találkozó a GTI vezetésével Ormos Mihály, Andor 
György, Madai Márk 

2020. november 12. Egyeztetés a Tudományos 
Diákkörökről 

Csomos Attila 

2020. november 16. Találkozó a TáTK vezetésével Juhász Gábor, Livingston 
Zoltán 

2020. november 16. Találkozó a BGGyK vezetésével Papp Gabriella, Kup Katica 

2020. november 16. Elnökhelyettesi megbeszélés Szabó Tamás, Bárdosi Bence 

2020. november 16. Kabinetülés Kabinet 
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2020. november 17. Gazdasági megbeszélés Kalmár Gyöngyvér Bella, 
Szabó Tamás 

2020. november 18. Rektori találkozó Horváth Mihály, Borhy 
László 

2020. november 18. Elnökségi ülés Elnökség 

2020. november 18. Csapatépítés Kabinet 

2020. november 19. Megbeszélés az Almuni Központ 
vezetőjével 

Pataky Csilla 

2020. november 20. Találkozó a TTK vezetésével Kacskovics Imre, Müller 
Viktor, Jeges Viktor 

 

Átadás-átvételi folyamatok 

A tisztújítás után elkezdődtek az átadás-átvételi folyamatok, amely során mindenki számára igyekeztünk 

megteremteni, hogy elkövetkező hónapokban, minél precízebben végezhesse munkáját. A kabinet nagy 

része szerencsés abból a szempontból, hogy az előző kabinetben már ügyvivőként tevékenykedhetett, így 

nem jelentett nagy váltást a tisztújítás utáni időszak. A kabinet tagjai elkezdték felvenni a kapcsolatot a 

részönkormányzati képviselőkkel, hogy a közös munka is kezdetét vehesse. A küldöttgyűlés után soron 

következő elnökségi ülésén az EHÖK elnöksége delegálta az újonnan megválasztott tagokat az 

Alapszabály, illetve az SzMSz követelményeinek megfelelően, így az egyetemi testületek munkájába is 

sikeresen be tudott kapcsolódni az új csapat. 

Irodarendezés 

Az EHÖK irodát a munkavégzésünk elsődleges helyszínének tekinti az új kabinet, ezért mielőbb 

szerettük volna azt rendbe rakni, a felhalmozódott, kidobandó dolgoktól megválni, illetve felmérni, hogy 

mi áll rendelkezésünkre. Sajnos, az online oktatás elindulásával sokáig nem tudtuk élvezni az otthonosabbá 

tett irodát, viszont bízunk benne, hogy a jelenléti oktatás visszaálltával plusz motivációt fog jelenteni a 

rendezettebb, tisztább iroda a hallgatói képviselők számára, hogy minél több időt töltsenek bent. 

Online oktatás 

Az online oktatásra való átállás jelentősen kevesebb problémával zajlott le, mint márciusban, amikor az 

oktatók, hallgatók és az Egyetem is egy eddig ismeretlen helyzet előtt állt. Mivel előző félévben is online 

vizsgaidőszakkal néztünk szembe, így annak tapasztalataira építve, véleményem szerint, a hallgatóknak – a 

körülményekhez képest – ideális vizsgakörnyezetet sikerült biztosítani. 

Kollégiumainkat a hallgatóknak el kellett hagyniuk, amely alól méltányossági kérelem alapján mentességet 

kaphattak. Véleményem szerint a méltányossági kategória megfelelő volt, lehetőségük volt azoknak a 
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hallgatóknak továbbra is fenntartani a férőhelyüket, akiknek ez élethelyzetükből fakadóan fontos volt. A 

kollégiumi kiköltözést az EHÖK és az EHÖK elnöksége szerette volna minél zökkenőmentesebbé tenni 

a hallgatók számára, így az ELTE kollégiumaiba 675 dobozt juttattunk el. Ennek lebonyolításáért külön 

köszönöm Varga Réka, Szabó Tamás és Fodor Árpi munkáját! 

Munkavégzés szempontjából szerencsére nem okoz nagy törést az online jelenlét, hiszen számos olyan 

programpontunk van, amely ehhez igazodik. 

Újabb önkéntes pályázati lehetőség 

Várhatóan ebben a félévben újra megvalósításra kerül az előző félévben kiírt önkéntes ösztöndíj, amely 

most másabb koncepcióban, kiemelten az önkéntes szervezeteknél végzett munkát kívánja díjazni. Az 

ösztöndíj és az ezzel kapcsolatos részletek kidolgozás alatt vannak. 

Találkozók, egyeztetések 

A hónap során számos találkozón vettem részt, amely során igyekeztem felmérni a különböző szervezeti 

egységek tapasztalatait, felkutatni az együttműködési lehetőségeket.  

 Varga Rékával, Fábián Fannival, Mezey Mercedessel, Székely Ádámmal részt vettünk Oktatási 

Igazgatósággal egy közös megbeszélésen, amely során végigjártuk az oktatási, juttatási és mobilitási terület 

aktualitásait. Rendkívül hasznosnak és előremutatónak tartottam a megbeszélést, amely során számos 

kapcsolódási pontot sikerült találnunk az OI-vel.  

A Szolgáltatási Igazgatósággal is egyeztettem az együttműködési lehetőségekről, amely során felmerült, 

hogy az ELTE bekapcsolódik az önkéntes ösztöndíjunk más szintre való emelésébe. Ennek részletei 

megbeszélés alatt vannak. 

Alumni Központtal is folytattam megbeszélést, amely során számos közös pontot és folyamatot találtunk 

saját munkánk tekintetében, így igyekszem itt is minél mélyebb és hasznosabb köteléket kialakítani. Jelenleg 

úgy látszik, hogy közös projekt megvalósítására is van lehetőség, a mindennapi kölcsönös kommunikációs 

segítségen túl, ennek részletei egyeztetés alatt vannak. 

Igyekszem még ebben a félévben ellátogatni egyetemünk kari vezetőihez. Igaz, az EHÖK mindennapi, 

munkakapcsolata jelentősen kisebb a dékánokkal, mint a részönkormányzati hallgatói vezetőknek, de úgy 

gondolom, hogy nekem is minél jobban meg kell ismernem a kari struktúrákat, vezetőket. Az eddigi 

látogatásaim alkalmával egy pozitív, a hallgatói érdekekre, a Hallgatói Önkormányzat munkájára és 

szakmaiságára támaszkodó és igényt tartó képet sikerült feltérképeznem. A részönkormányzati vezetőknek 

külön köszönöm, hogy részt vesznek velem ezeken a megbeszéléseken! 

 
Eszterhai Marcell s.k. 

elnök 
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SZABÓ TAMÁS- ELNÖKHELYETTES 

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személy(ek) 
2020. november 2. Kabinet ülés Kabinettagok 

2020. november 4. ELTE HÖK Elnökségi  ELTE HÖK Elnökség tagjai 

2020. november 5. Gazdasági ügyek Kalmár Gyöngyvér Bella 

2020. november 6. Aktualitások Eszterhai Marcell 

2020. november 6. Irodarendezés Kabinettagok 

2020. november 9. Divízió vezetői ülés Divízióvezetők, Eszterhai 
Marcell 

2020. november 10. Adminisztratív ügyek Bognár Fanni 

2020. november 11. Iskolaszövetkezeti Közgyűlés Iskolaszövetkezeti Közgyűlés 
tagjai 

2020. november 11. ELTE HÖK Elnökségi ELTE HÖK Elnökség tagjai 

2020. november 12. Adományok kiszállítása Varga Réka, Németh Csilla, 
Fodor Árpád 

2020. november 12. Neptun kliens jogosultságok Varga Réka 

2020. november 12. Dobozok Varga Réka, Németh Csilla, 
Eszterhai Marcell, Fodor 
Árpád 

2020. november 13. Dobozok kiszállítása Varga Réka, Fodor Árpád 

2020. november 16. Aktuális ügyek Eszterhai Marcell, Bárdosi 
Bence 

2020. november 16. Kabinet ülés Kabinettagok 

2020. november 17. Gazdasági ügyek Kalmár Gyöngyvér Bella, 
Eszterhai Marcell 

2020. november 17. Adminisztratív ügyek Bárdosi Bence 

2020. november 18. ELTE HÖK Elnökségi ülés ELTE HÖK Elnökség tagjai 

 

Gazdasági ügyek 

Megválasztásomat követően első feladataim között tartottam számon azt, hogy a költségvetésünk 

állásáról pontosan tájékozódhassak. Ennek céljából az első hónapban két alkalommal is összeültünk 

Kalmár Gyöngyvér Bellával, valamint Eszterhai Marcellel. Az első lépés az volt, hogy a 

részönkormányzatoktól érkező kérdésekre válaszokat találjunk, valamint egyúttal átnézzük, hogy milyen 

összegek állnak rendelkezésünkre. Ezt követően került sor a költéseink átfogóbb áttekintésére. Jelenleg 

folyamatban van az átvett kötelezettségvállalások rendezése, racionalizálása annak érdekében, hogy tovább 

pontosíthassuk, hogy milyen forrásokkal rendelkezünk az év hátralévő részére. Ezalatt az ELTE HÖK 
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Elnökségi ülések alkalmával is elindultak az értekezések arról, hogy milyen költésekkel számoljunk még 

2020-ban és milyen lehetőségekkel 2021-ben. 

Adminisztratív ügyek 

A pályázatomban az ELTE HÖK adminisztrációjának fejlesztését jelöltem meg konkrét célkitűzésnek. 

Ennek első lépésében egyeztettem Bognár Fannival, Eszterhai Marcellel, Bárdosi Bencével is, valamint a 

Kabinet ülésen is sort kerítettünk a legalapvetőbb tudnivalókra. Ebben a hónapban a feltérképezéssel és 

módszertannal foglalkoztunk leginkább. A munka során Bognár Fannival, Bárdosi Bencével és 

irodavezetőinkkel, Bartók Bálinttal és Murai Bencével fogok a legtöbbet együtt dolgozni, de az eddigieknél 

nagyobb mértékben számítok a szakterületi bizottságok vezetőire is, akiknek feladata a saját üléseiknek 

szabály lebonyolítása és az ezzel kapcsolatos adminisztratív teendők teljesítése. A menetrendünk az, hogy 

a frissen keletkezett iratokat folyamatosan iktatjuk, valamint emellett az átvett iratokat ismételten 

rendszerezzük, szükség szerint iktatjuk. Az irodarendezés keretében megkezdtem az iratok válogatását. 

Számos olyan rendezetlen dokumentumcsoportot találtunk, amelyek között keveredtek olyan 

dokumentumok, amelyek tárolására nincs szükség, valamint olyanok, amelyek iktatásra szorulnak. 

Dobozok szállítása 

A 2020. november 11-ei járványhelyzettel összefüggő jelentős jogszabályváltozásokra tekintettel 2020. 

november 9-én a divízió vezetői ülésen, valamint a 2020. november 11-ei ELTE HÖK Elnökségi ülésen 

is felmerült, hogy dobozokkal kellene segíteni azoknak a hallgatóknak a kollégiumokból való kiköltözését, 

akik úgy döntenek, hogy ideiglenesen vagy erre a szemeszterre véglegesen kiköltöznek az ELTE valamely 

kollégiumából. A munka 2020. november 12-én pörgött fel igazán, amikor már sikerült sort keríteni a 

szükséges adminisztratív teendőkre ahhoz, hogy a dobozokat beszerezhessük. Ebben leginkább Kalmár 

Gyöngyvér Bella volt segítségünkre. Bárdosi Bencének sikerült találnia egy vállalkozást, amely kedvező 

áron, rövid időn belül tudott számunkra dobozokat biztosítani. Miután Barbér Mátéval és a kollégiumi 

diákbizottságokkal, valamint az ELTE HÖK Elnökséggel is egyeztettünk a dobozok szükségességéről és 

azok számáról is, megrendeltük azokat. Ezt követően még a csütörtöki napon gondoskodtunk a kollégisták 

tájékoztatásáról, valamint arról, hogy valamennyi kollégiumvezető tudjon a dobozok érkezéséről és várható 

számukról. Az ELTE HÖK nevében Varga Rékával és Fodor Árpáddal közösen 650 darab dobozt és 30-

40 darab közötti ragasztószalagot, valamint Dr. Babos Jánosnak köszönhetően további 25 darab dobozt 

tudtunk szétosztani 2020. november 13-án. A dobozokat kiköltözők számához arányosítva valamennyi 

kollégium (beleértve a szakkollégiumokat is) között osztottuk szét. Ezúton is szeretném megköszönni 

mindenkinek, aki részt vett abban, hogy a dobozok eljussanak a kollégiumokba, és azoknak is, akik részt 

vállaltak abban, hogy ezek a dobozok a kollégiumokban kiosztásra kerüljenek.  
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Egyéb ügyek 

A megválasztásunkat követő első teendőm az átadás-átvételi eljárások lefolytatásának segítése volt. Ehhez 

sablont készítettem, valamint közreműködtem abban, hogy az átadás-átvétellel érintett tisztségviselők 

tudjanak arról, hogy ezt meddig és milyen formában kell megejteni. 

Varga Rékával együttműködve megkezdtük az ELTE HÖK szervezetrendszerében Neptun kliens 

hozzáféréssel rendelkező hallgatók listájának frissítését. 

2020. november 11-én a lezárult ELTE HÖK őszi adománygyűjtés során összegyűlt adományokat 

kiszállítottuk a fogadó szervezethez. 

Összegzés 

A beszámolómból kitűnik, hogy az első hónapban leginkább az átadás-átvétellel járó első feladatokkal 

foglalkoztam, amely a tájékozódásban képeződött le. A következő hónapban a tervezés helyét fokozatosan 

át fogja venni a cselekvés különösen az adminisztratív teendők körében. Emellett fontos része volt a 

munkámnak az aktuálisan felmerülő sürgős ügyek intézése is. Azt gondolom, hogy ez a hónap kiváló 

ízelítőt adott abból, hogy a gyakorlatban mire számíthatok majd, miközben a mindennapos teendők mellett 

legalább annyira arról is szólt, hogy egyfajta „mindenesként” megtaláljam a helyem a szervezetben. 

 

Szabó Tamás s.k. 

elnökhelyettes 
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KALMÁR GYÖNGYVÉR BELLA – GAZDASÁGI ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személy(ek) 
2020. november 2. ELTE HÖK Kabinet ülés Kabinet 

2020. november 2. Gazdasági divízió ülés Fazekas Dávid, Soós Nikoletta 

2020. november 4. SAP áttekintése, 
fedezetvizsgálatok 

Bartók Bálint 

2020. november 5. gazdasági helyzetről, 
dokumentumokról egyeztetés 

Szabó Tamás 

2020. november 5. irodarendezés Kabinet 

2020. november 9. Gazdasági Bizottsági ülés Részönkormányzati 
gazdaságisok 

2020. november 9. Személyes egyeztetés 
gazdaságis tisztségviselőkkel 

Kosztyó Péter, Kántor Kata, 
Dávid Kinga 

2020. november 9. ELTE HÖK Vezetői ülés Eszterhai Marcell, Szabó 
Tamás, Bárdosi Bence, Varga 
Réka, Fábián Fanni 

2020. november 11. Egyeztetés a Központi 
Gazdasági Hivatal 
alkalmazottairól 
feladatmenetekről, SAP-ról és 
egyéb kérdésekről 

Erdősiné Czinke Erika, 
Csengey Gabriella 

2020. november 13. GTI HÖK Gazdasági 
alelnökével egyeztetés a GTI 
HÖK gazdasági ügyeiről 

Kántor Kata 

2020. november 17. Egyeztetetés gazdasági 
helyzetről 

Eszterhai Marcell, Szabó 
Tamás 

2020. november 18. ELTE HÖK Kabinet online 
csapatépítő 

Kabinet 

 

Rövid összefoglaló 

Megválasztásom óta folyamatosan veszem fel a kapcsolatot mind a részönkormányzatokkal, mind pedig 

a kancellárián dolgozókkal és a gazdasági helyzetről rendszeresen egyeztetek velük, a Kabinet 

vezetőségével és a Központi Gazdasági Hivatallal is. Irodavezetőnkkel sikerült áttekintenünk az SAP 

felületét, így már mi is közvetlenül hozzáférünk a fedezetvizsgálathoz, melyből már el is készítettem az 

első olyan kivonatot, amely tartalmazza a költségvetés fontos elemeit, de érthetőbb formában jeleníti meg 

azokat. Sajnos a GTI fedezetvizsgálatát még mindig nem látjuk, ezért az ő lekérésüket a KGH-s 

ügyintézőkön keresztül kaptam meg, így az ő táblázatuk kicsit később készült el, de már megkapták, és 

lehetőségük volt kérdés feltevésére is. 
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Gazdasági Bizottsági ülésen rövid bemutatkozások után át is néztük a részönkormányzati tisztségviselőkkel 

a költségvetési táblázatokat, amely során bár merültek fel kérdések, azok többségére már sikerült választ 

adnom, a többi pedig folyamatban van, erről már személyesen konzultálok az adott gazdaságissal. A 

költségvetésen felül más kérdéseket is kaptam a karoktól, ezek közül a kar specifikusokra már személyesen 

választ adtam az érintetteknek, a mindenkit érintő kérdésekre pedig a következő bizottsági ülésen fogok 

visszatérni. Ezeken kívül pedig szó volt a tervezett gazdasági képzésről is. 

Gazdasági divízió ülésünkön átbeszéltük a közeljövő feladatait, amelyből a legfontosabb jelenleg a 

felzárkózás teendőinket és kapcsolattartásunkat tekintve. Úgy gondolom, hogy azóta ez már nagyon jól 

halad, következő lépésként pedig projektjeinket fogjuk elkezdeni. 

ELTE HÖK Vezetői ülésen megbeszéltük a következő hetek menetét, a pandémia miatt kialakult 

helyzetben a feladataink kivitelezését és a divízióvezetéssel kapcsolatos fontos tennivalókat. 

A Központi Gazdasági Hivatal alkalmazottjaival való beszélgetésem során tisztáztuk az ügyintézések 

menetét, illetve választ kaptam néhány kérdésemre, amellyel hozzájuk fordultam. Szerencsére az 

együttműködésünk sikeresnek bizonyul. 

ELTE HÖK gazdasági helyzete 

Gazdasági helyzetünk jelenleg teljesen jól áll, azonban figyelnünk kell arra, hogy ne költekezzünk 

fölöslegen, hiszen nem tudhatjuk, hogyan alakul a következő évünk, fontos a tartalékolás. 

A Gólyanapok költségeinek kiegyenlítésével kapcsolatban jelenleg folynak az egyeztetések a Szolgáltató 

Kft.-vel és a kancelláriával. 

Eszterhai Marcellel és Szabó Tamással történő egyeztetés alkalmával átbeszéltük a jelenlegi állást, és azt, 

hogy milyen költésekkel számoljunk még az idei évben, illetve a jövő évre való tekintettel is átbeszéltük a 

lehetőségeket. 

Iskolaszövetkezet 

Sikeresen felvettem a kapcsolatot a NEBULÓ Iskolaszövetkezet operatív vezetőjével, illetve azóta már 

adtunk is le iskolaszövetkezeti jelenléti íveket. Az ügyintézés folyamata jelenleg gördülékenyen zajlik. 

  



9 

 

Egyebek 

A gazdasági képzés menetéről, illetve vírushelyzetben való megtartásának módjáról kiküldtem a kari 

gazdasági tisztségviselőknek egy Google Form felületet, ahol a képzések témajavaslataira és kérdések 

feltevésére is lehetőséget adok. 

Az informatikai beszerzés kapcsán adódtak, főként kommunikációs, problémák, de az érintett karokkal 

már megbeszéltük ezek megoldását. 

Az ELTE HÖK segített a kollégiumban lakó hallgatók kiköltözésének egyszerűbbé tételébe, amelyhez 

dobozokat szállítottunk az egyes helyszínekre, ezek beszerzésének és kifizetésének folyamatát 

irodavezetőnkkel közreműködve lebonyolítottam. 

Köszönöm, hogy elolvastad beszámolómat! 

Kalmár Gyöngyvér Bella s.k. 

gazdasági alelnök 
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TUZA BENEDEK –KOMMUNIKÁCIÓS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személy(ek) 
2020. október 29. Tisztújító Küldöttgyűlés EHÖK Küldöttgyűlés 
2020. november 2. Kabinetülés Kabinet 

2020. november 13. EHSKB ülés 
a bizottság tagjai és 
Trencsányi Vivien EB elnök 

2020. november 17. Egyeztetés Kassa Gabriellával 
Kassa Gabriella, 
Németh Csilla és Fazakas 
Dávid 

2020. november 17. Kabinetülés Kabinet 

2020. november 17. Szociális divízió ülés 
Fodor Árpád, Mezey 
Mercedes, Németh Csilla, 
Varga Réka 

2020. november 18. EHÖK Kabinet csapatépítés Kabinet 

2020. november 21. HÖOK Akadémia  

 

Általános feladatok 

Folyamatosan teljesítem az egyedi kéréseket, amelyek az elmúlt időszakban leginkább tudományos 

ösztöndíjpályázatok (az Év Tudományos Rendezvénye, K+I+F és Keltető), központi szervezésű 

események (ELTEfeszt, Karriernap) és BEAC felől érkező kérések voltak. A Karriernap és a tudományos 

pályázatok esetében a bizottság segítségét is kértem a terjesztésben, mivel úgy ítéltem meg, ezek kiemelten 

fontos dolgok, amelyek nem árt, ha a részönkormányzatoknál is megjelennek. Bár későn érkezett a 

hirdetési kérés a Karrierközponttól, az ÁJK kivételével minden bizottsági tag teljesítette a kérésemet – 

sikerült is erősen megtolni a bejegyzés elérését. A tudományos pályázatok esetében nov. 22-ig adtam időt 

a megosztásra (ezt a posztot nemcsak a nyilvános oldalakra, hanem az évfolyamcsoportokba is kértem), ez 

még nem mindenhol teljesült. A pályázási időszak indulása napján (nov 23.) írok egy emlékeztető 

bejegyzést is a Facebook-oldalra. 

Aktuális projektek 

Németh Tamás Zoltán informatikai referenssel közösen elkezdtük rendbe rakni a honlapot, frissítettem 

az összes bizottság névsorát, továbbá tervezünk egy nagyobb ráncfelvarrást is, melynek operatív feladatait 

Tamás látja majd el. Szeretnénk informatívabbá tenni a felületet, és a design terén is szeretnénk eszközölni 

némi változtatást. Németh Csilla esélyegyenlőségi és Fazakas Dávid rendezvényszervező referenssel együtt 

részt vettem egy megbeszélésen Kassa Gabriellával (Kancellária), amelyen egy új önkéntességi ösztöndíj 
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tervéről volt szó. Az ELTE több egyetemhez csatlakozva szintén szeretné önkéntes munkára ösztönözni 

a hallgatóit, így ehhez gyűjtünk most össze karitatív munkát végző szervezeteket, amelyek szívesen 

fogandának ELTE-s hallgatókat önkéntesként. Ehhez megírtam a kör-email szövegét és egy Google-

táblázatba gyűjtjük a jelentkező szervezeteket november 22-ig, azonban a megbeszélés óta nem érkezett 

visszajelzés Gabriellától, így nem tudom, pontosan hol tart most ez a projekt. 

Időközben bekerültem a szociális divízióba, mivel a leggyakoribb egyedi kérések rendszerint Réka, Csilla 

és Merci felől érkeznek. Tartottunk is egy divíziós ülést a kabinet után november 17-én, ahol a közelgő 

karácsonyi adománygyűjtésről és egy Gantt-diagram formátumú pályázatos naptár megvalósításáról esett 

szó, amelyet célszerű a következő félévre időzítenünk, de ezzel jobban nyomon tudjuk követni a honlapra 

és a Facebookra posztolandó pályázatokat, és gördülékenyebb lesz tőle a munka. 

Bizottság 

November 13-án este 6 órától megtartottam első bizottsági ülésemet, amelyen nagy örömömre szinte 

mindegyik részönkormányzati bizottsági tag ott tudott lenni (az ÁJK kivételével), illetve az ülésen jelen 

volt Trencsányi Vivien EB elnök is. A bizottsági tagok sorban bemutatkoztak, és arra kértem őket, vázolják 

fel, hogy milyen kommunikációs formákat használnak a részönkormányzati közösségi médiában (nyilvános 

Fb-oldalak, -csoportok, honlapok és Instagram-felületek). Erre azért van szükség, mert rendszeresen 

küldök nekik megosztandó dolgokat az EHÖK Facebook-oldaláról, és ezáltal pontosabban tudom belőni, 

hogy egy adott bejegyzést hol hirdessenek (elég a nyilvános oldalakon, honlapokon, vagy esetleg kerüljenek 

be a legalacsonyabb szintre, az évfolyam-csoportokba is. Ezek megbeszélése után arra kértem a tagokat, 

hogy frissítsék az elérhetőségeket a jelenlegi állapotnak megfelelően, és a táblázat – a kabinet 

közbenjárásával is – mára teljesen frissült. A bizottsági ülés a munka szempontjából eredményes volt és 

emellett jó hangulatban is telt, úgyhogy bizakodó vagyok a további közös munkát illetően. 

 

Tuza Benedek s. k. 

kommunikációs alelnök 
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FÁBIÁN FANNI – TANULMÁNYI ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont  Esemény Személy(ek) 
2020. november 2. Kabinetülés EHÖK Kabinettagok 
2020. november 2. Megbeszélés a Párhuzamos 

Képzés Kompenzációja pályázat 
kapcsán 

Varga Réka, Mezey 
Mercedes 

2020. november 3-16. Párhuzamos Képzés 
Kompenzációja pályázási és 
bírálási időszak 

Mezey Mercedes, Bodnár 
Erika 

2020. november 5. Minőségfejlesztési Bizottság ülése MFB tagjai 

2020. november 6. Megbeszélés a TáTK HÖK 
tanulmányi alelnökével 

Nagy Tamás Ádám 

2020. november 9. Megbeszélés a GTI HÖK 
tanulmányi alelnökével 

Medve Vivien 

2020. november 9. Megbeszélés az IK HÖK 
Tanulmányi Bizottságának 
elnökével 

Feigl Erik 

2020. november 9. Divízióvezetői ülés Eszterhai Marcell, Szabó 
Tamás, Bárdosi Bence, 
Kalmár Gyöngyvér Bella, 
Varga Réka 

2020. november 10. Tanulmányi Divízió ülése Bérczes Luca, Csomos 
Attila, Székely Ádám 
János 

2020. november 11. Megbeszélés az Oktatási 
Igazgatóság tagjaival 

Cseszregi Tamás, Szalay 
Krisztina, Emmert Margit, 
Badinszky Áron, Mezey 
Mercedes, Varga Réka, 
Eszterhai Marcell, Székely 
Ádám János 

2020. november 11. Megbeszélés a Bárczi HÖK 
Tanulmányi Bizottság elnökével 

Sólyom Anna 

2020. november 12. Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 
ülése 

Matyasovszky-Németh 
Márton, Horváth 
Georgina, Fábián Áron, 
Mezey Mercedes 

2020. november 13. Megbeszélés a TÓK HÖK 
Tanulmányi Bizottság elnökével 

Baumgartner Bence 

2020. november 16. Kabinetülés EHÖK Kabinettagok 

2020. november 17. Párhuzamos Képzés 
Kompenzációja pályázattal 
kapcsolatos megbeszélés 

Varga Réka, Mezey 
Mercedes, Bodnár Erika 

2020. november 18. Kabinet csapatépítés EHÖK Kabinettagok 
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Párhuzamos Képzés Kompenzációja pályázat 

November 3-9. között volt a 2020/2021/1. féléves PKK pályázat leadási időszaka, majd 9-16-ig 

pedig a hiánypótlási időszaka. A pályázás elindulása előtt és után egyeztettünk Varga Rékával és Mezey 

Mercedessel a bírálás teendőiről. A pályázás alatt az Operatív Bizottsággal (melynek tagjai Bodnár Erika a 

Hallgatói Pénzügyek Osztályáról, Mercedes, valamint jómagam) folyamatosan egyeztettünk. Összesen 28 

pályázat érkezett be, ebből 25 hallgató felelt meg a pályázati feltételeknek, 7 pályázat elutasításra került a 

tanulmányi pontszámokból elért nulla pont miatt. 18 hallgató pályázatát tudtuk támogatni a kompenzáció 

elnyerésére, összesen 2 725 150  Ft kerül kiosztásra. 

Minőségfejlesztési Bizottság ülése 

November 5-én részt vettem a Minőségfejlesztési Bizottság ülésén, melyen elsősorban a 

2020/2021/1. félévre felvett alap- és mesterszakos hallgatókkal készített gólyafelmérések eredményéről 

esett szó. Az ELTE-re felvettek száma nem csökkent, valamint kiemelten nagy népszerűségnek örvendtek 

a GTI-n és a BDPK-n induló szakok. A járványhelyzet tehát nem vetette vissza a jelentkezők számát. A 

felvett, de be nem iratkozottak aránya sem nőtt az elmúlt évekhez képest, azonban ennél a csoportnál 

gyakran megjelent a Covid, mint döntő tényező. 

Emellett szó esett a távolléti oktatási kérelemről, kicsivel több, mint 2000 hallgató igényelte meg, 

ebből 1806 támogatásra került. Beszámolásra kerültek a munkatársi, szolgáltatási felmérés eredményei, 

valamint szó esett az OHV kérdőívek felfrissítéséről is, a távolléti oktatásra való fókuszálással 

kapcsolatban, mely miatt november végén, december elején történnek majd újabb egyeztetések. 

 

Oktatási Igazgatóság tagjaival való megbeszélés 

November 11-én Eszterhai Marcellel, Mezey Mercedesszel, Varga Rékával és Székely Ádámmal 

részt vettünk az Oktatási Igazgatóság tagjaival egy megbeszélésen. Köszöntöttek minket és gratuláltak a 

megválasztásunkhoz, ezután pedig átbeszéltük a szociális, tanulmányi és külügyi témákat a mindkét félt 

érintő közös pontokat kiemelve. Tanulmányi szempontból a HKR módosításokról, valamint az OKT 

képzési szabályzatáról esett szó. 

EHÖK Tanulmányi Bizottság 

A választásokra írt programomban kitértem az EHÖK Tanulmányi Bizottság munkájának 

megújítására. Ezzel kapcsolatban megtettem a kezdő lépéseket, már öt részönkormányzati képviselővel 

(TáTK, GTI, IK, Bárczi, TÓK) tudtam ismerkedést és megbeszélést tartani a kari tanulmányi helyzetekről, 

problémák feltérképezéséről. Már felmerült néhány ötlet, melyekről érdemes lenne EHÖK szinten 
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gondolkodni. Eddig nagyon jó tapasztalatokat szereztem, mindenképpen hasznosnak tartom az egyesével 

eltöltött órákat, nem csak szakmai szempontból, de a személyes kapcsolatok kialakítása miatt is. 

Tanulmányi Divízió 

November 9-én Bérczes Lucával, Csomos Attilával és Székely Ádámmal megtartottuk az első 

Tanulmányi Divízióülést. Átvettük a nyáron felvetett projektötleteket, melyek közül bár volt olyan, melyet 

el kell napolnunk a járványhelyzet miatt (Erasmus szakmai gyakorlat népszerűsítése), de alapvetően 

igyekeztünk a megvalósítható tervek kezdő lépéseit megbeszélni, mint például a mobilitási ablakkal, a 

Language Quality Surrey-vel kapcsolatos teendőket. Nagy örömmel töltött el, hogy minden divíziótag 

aktívan részt vett a megbeszélésen, kétségkívül produktívnak mondhatom az eltöltött időt. Emellett a 

divíziótagok beszámoltak az aktuális feladataik állásáról is. 

Távolléti oktatási kérdőív, tananyagdigitalzációval kapcsolatos felmérés 

Eszterhai Marcell megbízott azzal a feladattal, hogy kezdjem el egy, a távolléti oktatásra 

specializálódott kérdőív alapjainak kidolgozását. Jelenleg ezen a projekten dolgozom, melyhez alapul 

vettem a HÖOK által a témában készített kérdőíveket is. Még nagyon kezdeti státuszban áll a dolog, több 

egyeztetést is tennünk kell még mielőtt bármit is elkészítünk, és közzéteszünk. Fontosnak tartom, hogy az 

OHV-s egyeztetéseket megvárjuk, hogy ne kerüljenek ismétlések a kérdőívbe, más perspektívából is meg 

tudjuk ragadni a témát. 

Szintén Marci bízott meg engem és Csomos Attilát az egyetemi tananyagdigitalizáció aktuális 

állapotának felméréséről. Ez a projekt is még jelenleg a tájékózódás fázisában mozog. 

 

 

Fábián Fanni s.k. 

tanulmányi alelnök 
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MEZEY MERCEDES – SZOCIÁLIS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár 

 

Időpont Esemény Személy(ek) 
2020. október 29. EHÖK tisztújító küldöttgyűlési ülés Küldöttgyűlés tagjai 

2020. november 2. Egyeztetés a Párhuzamos képzés 
kompenzációja kérvényről 

Varga Réka, Fábián Fanni 

2020. november 6. Egyeztetés a szociális pályázatok 
fellebbezési rendszeréről 

Jakabné dr. Szalai Krisztina, dr. 
Matyasovszky-Németh Márton, 
Földesi-Székely Zsóka, Zaka 
Ferenc, Varga Réka 

2020. november 11. Egyeztetés a következő időszak 
terveivel és lehetséges közös 
projektekkel kapcsolatban 

Jakabné dr. Szalai Krisztina, dr. 
Cseszregi Tamás, Emmert Margit, 
dr. Badinszky Áron, Németh 
Katalin Anna, Lafferton Luca, 
Eszterhai Marcell, Varga Réka, 
Fábián Fanni, Székely Ádám 
János 

2020. november 12. Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági 
ülés 

dr. Matyasovszky-Németh 
Márton, dr. Horváth Georgina, 
dr. Fábián Áron, Fábián Fanni 

2020. november 15. SZÖB ülés SZÖB tagjai 

2020. november 16. Kabinet ülés EHÖK kabinet tagjai 

2020. november 16. Szociális és pályázati divízió ülés Varga Réka, Németh Csilla, Tuza 
Benedek, Fodor Árpád 

2020. november 17. Egyeztetés a Párhuzamos képzés 
kompenzációja pályázatokról 

Varga Réka, Fábián Fanni 

2020. november 17. Egyeztetés a Párhuzamos képzés 
kompenzációja pályázatokról az 
Operatív Bizottsággal 

Bodnár Erika, Fábián Fanni 

2020. november 19. Egyeztetés a szociális pályázatok 
fellebbezési rendszeréről 

Földesi-Székely Zsóka, Varga 
Réka 

Szociális támogatás pályázatok korrekciós és fellebbezési időszaka 

Az elmúlt időszak a szociális pályázatok korrekciós és fellebbezési időszakával telt legfőképpen. A 

korrekcióra beérkezett pályázatok esetében az ösztöndíjak kiutalásának és adminisztrációs teendőinek 

ellátása volt feladataim középpontjában. A fellebbezések során a pályázatok előzetes véleményezése 

(amelyeket a kari szociális tisztségviselőkkel és bizottsági elnökökkel is egyeztetek), illetve ezekkel a 

beérkezett kérvényekkel kapcsolatban a HJB elnökével, Dr. Matyasovszky-Németh Mártonnal való 

folyamatos kapcsolattartás is a tevékenységeim közé tartozik. Ezekhez szorosan kapcsolódik, hogy 

előkészítsem az Egyetemi Hallgatói Ösztöndíj Bizottság (EHSZÖB) szükséges anyagait, továbbá, hogy 

magával a hallgatókkal is egyeztessek (illetve, ha szükséges, akkor pályázataikat újra is bíráljam). Ezeken 
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felül pedig a Hallgatói Pénzügyek Osztályával való egyeztetések is szerves részét képezték ezen hónapnak 

legfőképpen a korrekciók és azok speciális dokumentációja miatt. 

Mivel a korrekciós időszakban sok rendszerbeli hiba is feltárásra került, ezért ezzel kapcsolatban több 

szálon is elindultak egyeztetések, hogy mind maga a Neptun rendszer hibáira megoldást találjunk, illetve, 

hogy jogi szempontból a korrekciók és a fellebbezések kezelése is a legmegfelelőbb formában működjön 

a következő félévtől. A Neptun rendszer esetében a pályázatok kezelésekor felmerülő hibák kiküszöbölése, 

a korrekcióra beérkező pályázatok és fellebbezések módszertana esetében pedig a megfelelő jogi háttér 

biztosítása a cél, amely a folyamat átformálását vonja maga után (egy Neptun kérvény formájában). 

Párhuzamos képzés kompenzációja pályázat 

Ahogyan elértünk a félév feléhez, úgy a Párhuzamos képzés kompenzációja pályázat is aktuálissá vált. A 

pályázat részét képezi szociális szempontrendszer is, így ezen pályázatok során a pályázatok ezen részének 

elbírálásáért feleltem. 28 pályázat érkezett be összesen, melyeket Fábián Fanni, tanulmányi alelnökkel és 

az Oktatási Igazgatóság és Hallagatói Pénzügyek Osztályának részéről Bodnár Erikával, mint a pályázat 

Operatív Bizottsága készítettünk elő, véleményeztük és bíráltuk is el őket. Ezen felül pedig Varga Réka, 

pályázatokért felelős alelnök is segédkezett ezen folyamatok leggördülékenyebb lebonyolításában. 

Rendkívüli szociális támogatás pályázat 

Ahogyan minden hónapban, így novemberben is előkészítettük a SZÖB tagjaival a beérkezett rendkívüli 

szociális támogatás pályázatokat az EHSZÖB számára. Ezen felül pedig a veszélyhelyzet újbóli kihirdetése 

maga után vonta, hogy újból átgondolva az előző félévben már erre specializálódott pályázati kiírást újra 

aktuálissá tegyük a rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat pályázati kiírásában. 

A következő időszak 

A fentebb említett tevékenységeken kívül a pályázati kiírások javítása és aktualizálása lesz a következő 

időszak fő projektje, hiszen lassan újra elérkezünk a félév végéhez és elindulnak újra a szociális támogatás 

pályázatok is. Viszont mielőtt ez megtörténne, szeretném a bírálói felkészüléseket egy keretezett 

rendszerbe áttenni, illetve átgondolni, hogy mely gyakorlatok működhetnek online a legjobban ahhoz, hogy 

a következő félévben még jobban felkészülve, magunkat fejlesztve vághassunk bele egy újabb szociális 

időszakba. 

 

Mezey Mercedes s.k. 

szociális alelnök 



17 

 

 

SZÉKELY ÁDÁM – KÜLÜGYI ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személy(ek) 
2020. november 02. Kabinet ülés Kabinet 
2020. november 03. Átadás-átvételi, és folyamatban 

lévő ügyek átnézése 
Menyhárt Barbara 

2020. november 03. Külügyi Kávézás PPK Pásztor Kata 
PPK HÖK Külügyi Bizottsági 
elnök 

2020. november 03. Külügyi Kávézás Tók Keve Dóra 
TÓK HÖK Külügyi Bizottsági 
elnök 

2020. november 04. Külügyi Kávézás BTK Kálmán Levente 

BTK HÖK Külügyi és Határon Túli 

Ügyekért Felelős Bizottsági elnök 

2020. november 07. Külügyi Kávézás TáTK Sármány Áron 
TáTK HÖK Külügyi Bizottsági 
elnök 

2020. november 07. Külügyi Kávézás TTK Dénes Dorottya 
TTK HÖK Külügyi Referens 

2020. november 10. HOMB ülés (online) Hallgatói és Oktatói Mobilitási 
Bizottság tagjai 

2020. november 10. Tanulmányi Divíziós ülés Tanulmányi Divízió tagjai 

2020. november 11. Oktatási Igazgatóság – EHÖK 
megbeszélés (online) 

Oktatási Igazgatóság tagjai 
Kabinet több tagja 

2020. november 11. Külügyi Kávézás ESN (online) Mile Tamás Zoltán 
ESN ELTE Elnök 

2020. november 12. 
 

IP-18TMKG – Egyetemi alapozó 
és tanulásmódszertani kurzus 11. 
csoport óráján előadás a mobilitási 
lehetőségekről (online) 

Cserép Máté András 
egyetemi tanársegéd 
Nagy Bendegúz 
gyakorlatvezető 

2020. november 12. 
 

Külügyi Kávézás SH (online) Perecz Patrik 
ELTE Intézményi SH 
vezetőmentor  

2020. november 13. Külügyi Kávézás GTI (online) Pap Zsófia 
GTI HÖK Külügyi alelnök 

2020. november 14. Külügyi Kávézás IK (online) Mészáros Gábor 
IK HÖK Külügyi Bizottsági 
elnök 

2020. november 16. Kabinet ülés (online) Kabinet 

2020. november 18. EHÖK csapatépülés (online) EHÖK tisztségviselők 
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Külügyi kávézások 

Megválasztásom után szerettem volna minden EHKB taggal leülni és bevonni őket a programom 

különböző pontjaiba, és átbeszélni, felmérni, hogy a projektötleteimre mennyire van szükség kari 

szinteken. Teljes képet szerettem volna kapni minden külügyis szakterületi feladatokról, és felépítésekről, 

amire a személyes beszélgetéseket ítéltem meg a legjobbnak. Sikeresen beszéltem majdnem minden EHKB 

taggal az elmúlt hetekben, és nagyon értékes ötletek és problémák merültek fel. Nagyon hasznosnak ítélem 

meg ezen meetingeket. 

Nem csak a részönkormányzati képviselők tagjai az EHKB-nak, így szerettem volna a Stipendium 

Hungaricum és az ESN működését, és felépítését is jobban megérteni. Ezt megelőzően tárgyaltam 

Eszterhai Marcellal az EHÖK egységes álláspontjának kialakításáról ezen partnerekkel kapcsolatosan. 

Átbeszéltük itt is az ötleteket, valamint a már korábban felmerülő folyamatokat, és terveket. 

Mentorórán tartott előadás 

Mindenkit bíztatok arra, hogy a legrelevánsabb helyről szerezzen információt a mobilitási 

programokkal kapcsolatban. Programomban is szerepelt az offline jelenlétek bővítése, melynek eleget téve 

fogadtam el a felkérést a november 12-én tartott Egyetemi alapozó és tanulásmódszertani kurzusra, hogy 

tartsak előadást a mobilitási lehetőségekről, természetesen online keretek között. Köszönöm a felkérést 

Nagy Bendegúznak, így az előadásom után több felmerülő félinformációt tudtam letisztázni annak a 20 

IK-s elsőéves hallgatónak. Amennyire időm engedi mindenhol szívesen képviselem a külügyes 

lehetőségeket, amennyiben ilyen felkéréseket kapok. 

Erasmus+ Start pályázat beszámolók sablonjai  

A november 16-ai hét fő témája az Erasmus+ Start pályázat beszámolási kötelezettségei voltak. 

Rengeteg hallgatói megkeresés érkezett ezzel kapcsolatban, így sürgetve ugyan, de az EHKB véleményezte 

a sablonokat, valamint a Nemzetközi Iroda Erasmus+ Osztálya is. A hétvégén kiküldésre kerül azok 

számára, akiknek ez szükséges, valamint az oldalra is kikerül. Ezt követően december 1-ig van lehetősége 

a hallgatóknak megküldeni az első beszámolójukat, így bő egyhetet hagyva ennek teljesítésére. Ezt 

követően feldolgozom, és mindenkit értesítek az eredményekről. 
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Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság (HOMB) munkája 

A november 10-én tartott HOMB ülésen képviselte az EHÖK-öt és tárgyaltuk az SH-s pályázatok 

meghosszabbításával és a disszertációs ösztöndíjra jelentkezők elbírálásával kapcsolatban. Döntés született 

a HOMB eljárásrendjéről, továbbá jelentkeztem az Erasmus koordinátori bónusz módosításaira vonatkozó 

javaslatok kidolgozására létrehozott munkacsoportba, mellyel kapcsolatban november 26-án fogunk 

egyeztetni. 

Tanulmányi Divíziós munka 

A november 10-én tartott ülésen átbeszéltük a közös projektek elkezdésével kapcsolatos 

feladatokat, valamint beszámoltunk az eddig elvégzett munkánkról. Előlegesen utánajártam, és beszéltem 

olyan tisztségviselőkkel, akik a projektjeinkben kicsivel jártasabbak. Ilyen például a MUNAPEST-tel 

kapcsolatos információszerzés, vagy a Mobilitási ablak projekttel kapcsolatos egyetemi közalkalmazott 

megkeresése, aki a legtöbbet tud segíteni a megvalósításban. 

Oktatási Igazgatósággal tartott megbeszélés 

Nagyon hasznosnak és eredményesnek ítélem meg az Oktatási Igazgatóság, és az EHÖK közötti 

megbeszélést. A programom több pontja is felmerült, és beszélgettünk a tanulmányi divíziós tervekről is. 

Kaptam ígéretet több olyan általam felhozott ötletre, amelyeket fontosnak tartottam megemlíteni. 

Biztosíthatok mindenkit azzal kapcsolatban, hogy szoros együttműködés fog megvalósulni a Külügy és az 

Oktatási Igazgatóság között. 

ELTE HÖK Külügyi Bizottság (EHKB) munkája 

November 29-én 16 órakor fogjuk megtartani a novemberi EHKB ülést, ahol az eltervezett 

Projektmenedzsment képzés időpontjáról szeretném, ha döntés születne. Ezen felül a mások által felmerült 

ötleteket szeretném reprezentálni a Bizottság felé. 
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EHÖK csapatépítés 

Jelenlegi helyzetben nagyon fontos, hogy megtartsuk az EHÖK-ös tisztségviselők közötti jó 

kapcsolatot és a csapatépítés a legjobb módszere erre. Nyilván valóan az online lehetőségek jelenleg az 

egyedüli lehetséges módja ennek, így nagyon fontosnak tartottam, hogy részt vegyek a november 18-ai 

csapatépítésen. 

 

Székely Ádám János s.k. 

   külügyi alelnök 
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VARGA RÉKA – PÁLYÁZATOKÉRT FELELŐS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személy(ek) 
2020. október 28-29. EHSzÖB levélszavazás EHSzÖB tagok 

2020. október 29. ELTE HÖK Küldöttgyűlés  EHÖK KGY tagok 

2020. november 2. Egyeztetés a Párhuzamos 
képzés kompenzációja 
kérvényről 

Bodnár Erika, Fábián Fanni, 
Mezey Mercedes 

2020. november 2. Kabinet ülés EHÖK Kabinet tagjai 

2020. november 5-6. EHÖK iroda rendezése EHÖK Kabinet tagjai 

2020. november 6. Szociális pályázatok 
fellebbezési rendszerének 
megbeszélése 

Mezey Mercedes, dr. Szalai 
Krisztina, Zaka Ferenc, 
Matyasovszky-Németh 
Márton, Földesi-Székely 
Zsóka 

2020. november 9. EHÖK vezetőségi ülés Eszterhai Marcell, Bárdosi 
Bence, Fábián Fanni, Kalmár 
Gyöngyvér Bella, Szabó 
Tamás 

2020. november 11.  OKTIG megbeszélés dr. Cseszregi Tamás, Emmert 
Margit, dr. Szalai Krisztina, 
Németh Katalin, Lafferton 
Luca, Eszterhai Marcell, 
Székely Ádám, Fábián Fanni, 
Mezey Mercedes  

2020. november 11. Bárczi pályázatos 
megbeszélés 

Eszterhai Marcell, Kup 
Katica, Monoki Fanni 

2020. november 12. Rendkívüli pályázati 
megbeszélés 

dr. Babos János, Kassa 
Gabriella, Eszterhai Marcell 

2020. november 12. Neptun jogosultságok 
megbeszélése 

Szabó Tamás 

2020. november 12.  Adományok szállítása Szabó Tamás, Németh Csilla, 
Fodor Árpád 

2020. november 13. Dobozos akció Szabó Tamás, Fodor Árpád 

2020. november 16.  Kabinet ülés EHÖK Kabinet tagjai 

2020. november 16. Divízió ülés Fodor Árpád, Mezey 
Mercedes, Németh Csilla, 
Tuza Benedek 

2020. november 17. Egyeztetés a Párhuzamos 
képzés kompenzációja 
pályázatokról 

Bodnár Erika, Fábián Fanni, 
Mezey Mercedes 

2020. november 18. ELTE Feszt  

2020. november 18. Kabinetes csapatépítés EHÖK Kabinet tagjai 

2020. november 19. Szociális pályázatok 
fellebbezési rendszerének 
megbeszélése 

Földesi-Székely Zsóka 
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2020. november 19.  ISZTK-s pályázatok 
megbeszélése 

Kari ISZTK kerettel 
foglalkozó tisztségviselők 

2020. november 20.  TáTK pályázatos 
megbeszélés 

Csomos Attila, Tóth Kata, 
Nagy Tamás 

 

Párhuzamos képzés kompenzációja, közéleti ösztöndíj 

A párhuzamos képzés kompenzációja kérvény pályázati kiírása szeptember végén 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 3-án indult, 

a hiánypótlás november 16-án ért véget. Pozitívum, hogy az előző félévekhez képest több pályázat érkezett 

be, ezekről az EHSzÖB november 26-án hoz döntést.  

A bírálók munkáját ezúton is köszönöm! 

A november 10-ig beérkezett közéleti ösztöndíjakról az ESzÖB következő héten, november 26-án hoz 

döntést.  

Tudományos ösztöndíjak, rektori pályázatok  

A Tudományos ösztöndíj pályázatok kiírása rendben lezajlott, a kérvénysablonok a Neptunban 

elkészültek. A három pályázat következő héten hétfőn, vagyis november 23-án fog elindulni. 

A rektori pályázatok pályázatai október hónapban kiírásra kerültek, a kérvénysablonokat a Tanulmányi 

és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztálytól megkértem, a pályázatok november 30-án indulnak el a 

Neptunban, hiánypótlásra december 18-ig lesz lehetősége a hallgatóknak.   

Új pályázati lehetőség  

A járványhelyzet súlyosbodásával ismét előtérbe került egy rendkívüli ösztöndíjlehetőség gondolata, 

ugyanis az előző féléves Rendkívüli helyzet ideje alatt végzett önkéntes hallgatói tevékenység ösztöndíja 

pályázatot felülvizsgálva, egy kissé másabb koncepció keretében, ismét szeretnénk hallgatókat támogatni, 

akik ezekben a nehezebb időkben segítik lakókörnyezetüket, embertársaikat. Az erről szóló egyeztetéseket 

Eszterhai Marcell segítségével megkezdtük.  

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság 

 Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság október 29-én hozott határozatot a fellebbezett 

rendszeres szociális támogatások elfogadásáról, és az új eljárások menetéről.   

Az EHSzÖB a következő ülését november 26-án fogja tartani.   
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Kari pályázatok aktualizálása  

A tanév során az EHÖK-ös pályázatok aktualizálása mellett, szeretnék hangsúlyt fektetni a kari 

pályázatokra is, mind egyéni kérések, mind átfogó csoportos fejlődések kapcsán. Az utóbbi időben több 

kar is megkeresett egy-egy pályázatuk miatt, melyeket így alaposabban át tudtunk nézni, és a problematikus 

részeket újra tudtuk gondolni. 

Az egyéni megkeresések mellett november 19-én, a kari ISZTK keretes ösztöndíjjal foglalkozó 

tisztségviselőkkel elkezdtünk egy közös munkát, melynek lényege, hogy olyan alkalmakat teremtsünk, 

melyen az összes kar ott van, és ahol az alapoktól kezdve át tudjuk beszélni a pályázatok felépülését, a 

karok nyugodtan feltehetik kérdéseiket, a problémákra megoldást tudunk találni, mindezt kötetlen módon, 

a felmerülő igények szerint.  

Az aktív részvételt ezúton is köszönöm a kari tisztségviselőknek!   

A fellebbezési rendszer átalakítása  

A szociális támogatás pályázatok lezárultával, Mezey Mercedesszel egy ülésen vettünk részt, melyen jogi, 

valamint technikai szempontból vizsgáltuk meg a mostani fellebbezési rendszerünket, ugyanis a jelenlegi 

rendszer sok hibalehetőséget hordoz magában. Ezek kiküszöbölésére, egy nagyobb projektbe kezdtünk 

bele, hogy a pályázási időszak utáni ügyintézés is gördülékeny, jogilag megfelelő körülmények között 

történhessen. Ennek érdekében szeretnénk, ha a fellebbezések is átkerülnének a Neptun rendszerébe, az 

erről szóló egyeztetéseket, előkészítési folyamatokat pedig megkezdtük a Tanulmányi és Hallgatói 

Ügykezelő Rendszer Főosztályával.  

Szociális és pályázati divízió  

Az új kabinet megalakulásával, megalakult az új divíziós rendszerünk is. A hatékonyság, valamint a szoros 

együttműködés segítésére a szociális és pályázati divízió tagjai a szociális alelnök, a kommunikációs alelnök, 

a sport referens, valamint az esélyegyenlőségi referens lettek. Mivel a járványhelyzet rövid időn belül 

megváltoztatta a mi munkarendünket is, így a divízióval úgy döntöttünk, hogy inkább rövid távú célokat 

jelölünk ki időről időre. Ezekre jobban rá tudunk fókuszálni, és gördülékenyebben véghez tudjuk vinni 

ezeket a projekteket. Az első divíziónkhoz kapcsolódó feladat az októberi adományok elszállítása volt, 

melyeket november 12-én el is vittünk a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei 

számára. A következő kisebb céljainkról, melyek már a karácsonyhoz kapcsolódnak, a Küldöttgyűlés a 

hetekben értesülhet, az előzőhez hasonlóan az online médiafelületeinken, valamint a következő 

beszámolóinkban.   

Varga Réka s.k. 

pályázatokért felelős alelnök 
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CSOMOS ATTILA –TUDOMÁNYOS ALELNÖK 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 
2020. november 2. Kabinetülés Az EHÖK kabinet tagjai 

2020. november 11. Tanulmányi divízió ülése Fábián Fanni, Székely Ádám, 
Bérczes Luca 

2020. november 11. Csapatépítő találkozó Az EHÖK kabinet tagjai 

2020. november 12. Megbeszélés a Tudományos 
Diákköri Konferenciák 
digitalizációjának, 
rendszerezésének helyzetéről 

Eszerhai Marcell 

2020. november 16. Kabinetülés Az EHÖK kabinet tagjai 

2020. november 18. Az EHÖK Tudományos 
Bizottsági tagjaival való 
egyeztetés 

EHÖK Tudományos 
Bizottság 

2020. november 20. Megbeszélés a TáTK 
tudományos pályázatairól 

Varga Réka, Tóth Kata, Nagy 
Tamás 

 

Tudományos pályázatok, ösztöndíjak 

November 16.-án kiírásra kerültek az EHÖK tudományos pályázatai, az Év tudományos rendezvénye, a 

K+I+F és a Keltető pályázatok. A tudományos pályázatok már egy megújúlt, pontosított kiírással léptek 

életbe. A pályázatokról részletesen írtam a programomban és továbbra is nagyon fontosnak tartom 

kiírásaik megújítását, valamint hatékony hirdetésüket. Emiatt a TáTK Hallgatói Önkormányzat tanulmányi 

referensével és tudományos referensével áttekintettük a TáTK tudományos pályázatait. A pályázók 

alacsony számát és a pályázati kiírás jelenlegi hiányosságait állapítottuk meg fő problémaként és átbeszéltük 

azon irányvonalakat, amelyek mentén a pályázatok népszerűsége, hatékonysági foka javítható. A 

pályázatokkal egyrészt a már megvalósult tudományos teljesítményt kell értékelni, továbbá ösztönözni kell 

újabb tudományos tevékenységek létrejöttét a projektek megvalósítására adott támogatásokkal. Ezen célok 

figyelembevételével tervezünk kialakítani egy megújult pályázati rendszert. Az ülésen a tanulmányi 

pályázatok rendszereit is áttekintettük.  

Tudományos diákköri konferenciák (TDK) 

A tudományos diákköri konferenciák intézménye országos szinten a hallgatói tudományos munka 

legfőbb platformja. Amint korábbi beszámolómban említettem, elkezdtem dolgozni azért a célért, hogy a 

tudományos diákköri munkák eredményei jobban rendszerezve legyenek, jól átlátható formában, könnyen 
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hozzáférhetőek legyenek. Végleges formát öltött az a tudásbázis, amelyben egy átfogó táblázatban 

összegeztem az egyetem karjain és intézményeiben működő TDK műhelyeket, a szervezett konferenciákat, 

az ezekért felelős személyeket és elérhetőségeiket, valamint a konferenciák tervezett időpontjait, a 

műhelyek weblapjainak elérhetőségét és azok frissítésének időpontjait. A tudásbázist ismertettem a 

tanulmányi divízió ülésén. Eszterhai Marcell elnökkel áttekintettük a jelenlegi helyzetet és megbeszéltük a 

megvalósítás következő lépéseit. Első lépésként írtam egy jelentést a jelenlegi állapotról, kiemelve a jó 

gyakorlatokat és a fennálló problémákat, melyben felvázolom egy új rendszer kiépítésének kulcspontjait, 

az azzal kapcsolatos elképzeléseimet és javaslataimat. A TDK-k helyzetét az EHÖK Tudományos 

Bizottsággal a soron következő, november 25.-ére összehívott ülésen beszélem át. Kiemelendő és fontos, 

hogy a felmérés rámutatott, hogy a járványhelyzet ellenére is a karokon, intézetekben megszokott TDK-

konferenciák kiírásra, megszervezésre kerülnek online módon. A fő problémák általában az archíválással 

kapcsolatosak, a körülményes kereshetőséggel, valamint esetenként az adatok aktualizálásának hiányával.  

EHÖK Tudományos Bizottság 

Az EHÖK Tudományos Bizottsága a kari referensekből, a szakkollégiumok delegáltjaiból, az EDÖK 

tanácskozási joggal rendelkező delegáltjából, valamint az EHÖK tudományos alelnökéből áll. A 

tudományos referens pozíció két karon jelenleg betöltetlen, a szakkollégiumi és EDÖK delegáltak 

személye és elérhetőségei pedig ismeretlenek voltak. Ennek ellenére, a bizottság tagjait összehívtam, a 

bizottsági ülés megszervezésére pedig időpontot egyeztettünk. A november 25.-i dátumra összehívott 

ülésen a korábban említett TDK-problémák megbeszélése mellett a kari folyamatok áttekintésére és 

egymás megismerésére tervezek sort keríteni. A szakkollégiumokat és az EDÖK-öt e-mailben felkerestem 

a delegáltak személyének és elérhetőségeinek megismerése érdekében, az ülésre pedig mehívót küldtem 

részükre. Remélhetőleg a következő ülésen már teljesen kiegészülve fog működni a bizottság és sor 

kerülhet a pályázatok áttekintésére is.  

Tananyagdigitalizáció felmérése 

Elkezdtük felmérni a tananyagok digitalizációját, valamint tervet kidolgozni arra, hogy hogyan lehet jól 

hozzáférhetővé tenni digitális tananyagokat, a munka folyamatban van, remélhetőleg hamarosan 

alkalmunk adódik konkrét lépéseket is tenni az ügyben.  

Csomos Attila s.k. 

tudományos alelnök 
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BLANKÓ MIKLÓS- ELTE PRESS FŐSZERKESZTŐ 

 

Eseménynaptár 

Időpont Esemény Személy(ek) 

2020. november 3. 
Megbeszélés a közéletrovat 
vezetőjével 

Martzy Réka rovatvezető 

2020. november 5. 
Megbeszélés a kultúrarovat 
vezetőjével 

Békefi Teodóra rovatvezető 

2020. november 9. 
Az ELTE Online átállásának 
előkészítése 

Csomos Attila főszerk.-h. 

2020. november 10. 
Egyeztetés a Kommunikációs 
Igazgatósággal 

Teslár Ákos osztályvezető 

2020. november 11. 
Megbeszélés a tudományrovat 
vezetőjével 

Szilák Flóra rovatvezető 

2020. november 13. 
A Barangolás az ELTE-n 
című fotóalbum postázása 

Tóth Bálint irodavezető 

2020. november 16. 
Egyeztetés az Alumni 
Központtal 

Pataky Csilla központvezető 

2020. november 17. 
Új sorozatok indítása az 
Instragramon  

Csomos Attila főszerk.-h., 
Kerekes Hunor Insta-
szerkesztő 

2020. november 19. 
Megbeszélés a sportrovat 
vezetőjével 

Wojchiechowski Patrícia 
rovatvezető 

2020. november 20. 
Egyeztetés az Innovációs 
Központtal 

Magyar Dávid igazgató, 
Csomos Attila főszerk.-h. 

2020. november 3., 19. 
Az ELTE Online 
szerkesztőségi ülése 

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

2020. november 2., 16. Kabinetülés Kabinet 

rendszeresen Egyeztetés a kabinettagokkal Kabinet 

 

ELTE Press 

Az V. ELTE Press Akadémia 2020. március 19-én csütörtökön 16 órától lett volna, de a 

koronavírus-járvány miatt elhalasztottuk (2021 tavaszára). A tervezett program: Vendégelőadónk 

Veszelszki Ágnes, a BCE tanszékvezető egyetemi 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 kari lapok számára igen negatív volt a járványhelyzet, hiszen az így keletkező problémák 

hozzáadódtak az eddig is fennálló kiadási nehézségekhez. Több helyen is friss személyi változások voltak 
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főként a vezetőségben a vészhelyzet kialakulása előtt, így a helyzet kezelésére még nem volt összeszokott 

csapat. 

A tanév elején több kari lapnak is új főszerkesztője lett. Őket megismertem, hamarosan 

szerkesztőségi értekezletet hívok össze. 

 

ELTE Online 

Az elmúlt hetekben az ELTE Online számára is a távolléti oktatásra való átváltás jelentette a 

legfőbb kihívást. A különböző rendezvények szervezői az online térbe tették át rendezvényeiket, ezekről 

adunk és adtunk hírt az elmúlt hetekben.  

Újraválasztásom után a rovatvezetőkkel átbeszéltük a jelenlegi pályázati ciklusra vonatkozó, 

rovatspecifikus terveimet. A tematikát a távolléti oktatáshoz igazítottuk. 

Az Instragramon új sorozatokat indítottunk. Ezeknek a célja, hogy hallgatótársainknak vonzó 

tartalmakat adjunk az egyetemitől távoli létben is. Ismét tervezünk videós tartalmakat, amelyek 

szórakoztatást nyújtanak a járványhelyzet idején. 

Az új kari HÖK-elnökökkel interjúsorozatot közlünk, ennek két száma már meg is jelent e héten: 

Dióssy Panka és Diczkó Dalma elnök asszonyokkal.  

A mostani időszakban is elkötelezettek vagyunk a tartalmas működés mellett, és még inkább 

szívesen vesszük az ötleteket. Az online konferenciákról, rendezvényekről rendszeresen tudósítunk. 

 

 

Blankó Miklós s.k. 

ELTE Press főszerkesztő 
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FODOR ÁRPÁD - SPORTREFERENS 

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személy(ek) 

2020. október 29. ELTE HÖK Küldöttgyűlés EHÖK KGY Tagok 

2020. november 2.  Kabinet Ülés EHÖK Kabinet Tagok 

2020. november 4. Elnökségi Ülés ELTE HÖK Elnökség 

2020. november 5. Sportösztöndíj Képzés Sportösztöndíjasok 

2020. november 12.  Adományok átadása Németh Csilla, Varga Réka, 

Szabó Tamás 

2020. november 13. Dobozok átadása Varga Réka, Szabó Tamás 

2020. november 16. Kabinetülés EHÖK Kabinet Tagok 

2020. november 16. Divízió ülés  Németh Csilla, Varga Réka, 

Mezey Mercédesz, Tuza 

Benedek 

2020. november 17. Sport Bizottsági Ülés Pomházi Dóra, Neuvirt 

Zsanett Irén, Ballasa Szilvia, 

Mészáros Donát, Nagy Gergő, 

Nagy Viktor, Kovács Keve, 

Kollárik Blanka 

2020. november 18. Kabinet csapatépítés EHÖK Kabinet Tagok 

 

Elnökségi ülés 

Az október 29-én a küldöttgyűlés úgy döntött, hogy referenseket a következő Elnökségi Ülésen 

szavazzák meg. Ezért vettem részt az Elnökségi Ülésen, november 4-én, továbbá, hogy az esetleges 

kérdésekre válaszoljak.  Az elnökség megszavazott engem Sportreferensnek. 

Sportösztöndíj Képzés 

Ahogy az előző küldöttgyűlésen jeleztem, ezt az eseményt el kellett halasztani még októberben, a 

sok lemondás miatt (többnyire vírushelyzethez köthető okok miatt). November 5-én már meg tudtuk 

tartani ezt az eseményt a BEAC egyik tantermében. Ezen a képzésen az ELTE sportintézményeiről, és 

karrier lehetőségekről kapnak információkat a jelenlegi sportösztöndíjas hallgatók. Az ELTE 



29 

 

sportintézményeiről Michaletzky Márta, a Sportiroda projektvezetője tartott előadást. Magáról a BEAC 

működéséről és a sportösztöndíjas múltról Simon Gábor, Ügyvezető Igazgató és Simó Szabolcs, 

kommunikációért felelős referens adott elő. Az eseményen még részt vett Eszterhai Marcell, ELTE HÖK 

Elnök. 

Adományok Átadása 

Én a Szociális és Pályázati Divízióba tartozom, ezért minden szociális és pályázattal kapcsolatos 

ügyekben segédkezem. Most az adomány gyűjtésből származó adományokat segítettem eljuttatni a 

Budapesti Módszertani Szociális Központba.  

Dobozok Átadása 

Az ELTE HÖK 690db dobozzal segítette meg a kollégiumi kiköltözéseket. Ezeket a dobozokat 

november 13-án Varga Rékával és Szabó Tamással közösen kiszállítottuk ezeket a dobozokat az összes 

ELTÉ-hez tartozó kollégiumokhoz. Igyekeztünk arányosan elosztani. 

Divízió Ülés 

Az első divíziós ülésen egyelőre csak rövid távú célokat tűztünk ki, a jelen helyzet bizonytalansága 

miatt. A karácsonyi adománygyűjtést beszéltük meg elsősorban. Arról még egy promo videó is fog készülni 

a tervek szerint. 

 Nagyon jó a csapatdinamika, minden felmerülő kis tevékenységben igyekszünk segíteni egymást 

Pl. ilyen keretek közt segítettem be az adományok célba juttatásában, amiről fentebb írtam. 

 

Sport Bizottsági Ülés 

Ez volt a tanév első Sport Bizottsági ülése. Három napirendi pont volt: 1. Személyügyek; 2. 

Aktualitás; 3. Egyebek. Az első pontban mindenki bemutatkozott. 2. pontban mindenki elmondta, hogy 

milyen sportos és/vagy a tisztségükhöz kapcsolódó esemény történt ebben a félévben, idáig. A IK, PPK, 

BGGyK karokon már megjelent az a gondolat, hogy online formában bonyolítsanak le sportos 

eseményeket. Az IK-n már meg is jelent kisebb formában az E-Sport, mint esemény (volt már egy 5 

csapatos mini bajnokság egy stratégiai játékban). A többi kar referensei hagyományos eseményekről 

számoltak be, azonban a mostani korlátozás miatt már mindenki gondolkodik az online térben 

megrendezhető eseményeken.  

 Összességében többnyire új emberek töltik be most a sportreferens tisztséget, ezért én 

folyamatosan tartani fogom velük a kapcsolatot, és segítek az egyes karokon lévő projektek 
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megvalósításában. Reális célként merült fel kisebb sportkörök kialakítása tetszőleges platformokon, illetve 

mozgáshoz kapcsolódó, egészségközpontú előadások szervezése. Amelyik kar nem rendelkezik 

sportreferenssel, ott a rendezvényszerveő bizottsággal, vagy a sportügyi delegáltal veszem fel majd a 

kapcsolatot. Egyelőre minden ötletelés kari szinten folyik, nagyobb, összefogó projektek a későbbiekben 

lesznek megfogalmazva. 

 A 3. napirendi pontban a csapatépítés lehetőségeiről beszéltünk, ami szintén online térben fog 

zajlani. 

 

Sportösztöndíjasok 

A sportösztöndíjasokkal való kommunikáció továbbra is folyamatos. A veszélyhelyzet kihirdetésé 

előtt még tervben volt egy csapatépítő túra, amit november végén, december elején tartottunk volna meg, 

de ezt ebben a helyzetben nem lehet kivitelezni.  

 A Sportkoordinátorokkal már folyik az egyeztetés, és ha minden jól megy akkor a jövő héten 

elkezdődnek az edzés látogatások. 

 

 

Fodor Árpád s.k. 

sportreferens 
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NÉMETH CSILLA – ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS 

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személy(ek) 
2020.október 29.  ELTE HÖK Küldöttgyűlés  EHÖK KGY tagok 

2020. október 5-november 7.  Őszi szolidaritási 
adománygyűjtés 

 

2020.november 2.  EHÖK Kabinet ülés  Kabinet  

2020.november 4.  EHÖK elnökségi ülés Elnökségi tagok + referensek  

2020. november 9.  Megbeszélés két lehetséges 
személyi segítővel  

jelentkezett hallgatók  

2020.november 12.  Adományok szállítása Varga Réka, Szabó Tamás, 
Fodor Árpád 

2020.november 16. Egyeztetés az önkéntes 
ösztöndíjjal kapcsolatban  

Kassa Gabriella, Tuza 
Benedek, Fazakas Dávid 

2020.november 16.  Divízió ülés Varga Réka, Tuza Benedek, 
Mezey Mercedes, Fodor 
Árpád 

2020.november 18.  Esélyegyenlőségi Bizottság 
ülés  

Bizottság tagjai  

2020.november 18.  Kabinetes csapatépítés Kabinet 

 

Őszi szolidaritási adománygyűjtés  

Október elején létrejött az Őszi szolidaritási adománygyűjtés. Partnerünk ezúttal a Szociális Ágazatban 

Dolgozók Szakszervezete (SZÁD) és a Szolidáris Gazdaság Központ, akikkel közösen a  BMSZKI 

hajléktalanszállóinak és a SZÁD ezekben dolgozó tagjainak gyűjtöttünk:  

- szállókra: műanyag/fém (nem törékeny) tányérok, evőeszközök, konyhai eszközök, 

- szakszervezeti tagoknak és a szálókra: írószerek, könyvek 

- fertőtlenítő szerek, steril maszk, steril kesztyű, szappan. 

Az esemény a megszokottól eltérően lett megtartva, több mint egy hónapon keresztül vártuk a gyűjtő 

pontokon (EHÖK iroda, BTK HÖK iroda, PPK HÖK iroda, TáTK hallgatói iroda, ELTE TTK Hallgatói 

Alapítvány irodája) az adományokat. Az őszi szünet utáni hét végéig meghosszabbítottuk a gyűjtést. Az 

esemény zárására végül egy egészen szép adag adomány gyűlt össze, rendkívül hasznos eszközökkel. A 

fertőtlenítő szerek, steril maszkok és gumikesztyűk mellett evőeszközök, írószerek is adományoztak. A 

legtöbb adomány az EHÖK irodába érkezett, de ide bármelyik kar hallgatója hozhatott. Szeretném ezúton 

is megköszönni mindenkinek, aki tárgyi adománnyal, vagy az esemény népszerűsítésével hozzájárult a 
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gyűjtéshez. November 12-én az adományokat el is juttattuk a szervezetnek, így beszámolóm írásakor már 

valószínűleg el is kezdték használni ezeket. Célom, hogy amikor újra lehetséges, ismét gyűjtsünk ennek a 

szervezetnek, hiszen jól együtt tudtunk dolgozni, valamint úgy gondolom, ha nincs ilyen súlyos 

vírushelyzet, még több adomány gyűlne a rászorulóknak.  

Karácsonyi adománygyűjtés tervezése:  

A hónap elején többször is egyeztettem a Baptista szeretetszolgálat adománygyűjtésével foglalkozó 

munkatársával, a terv szerint ismét tudtunk volna cipősdoboz-ajándékcsomagokat, tartós élelmiszert és 

melegruhát gyűjteni számukra. Sajnos már ekkor is jeleztem feléjük, hogyha távoktatásra kell átállnia az 

egyetemünknek, ezt nem tudjuk teljesíteni. Mivel így nincs értelme gyűjtőpontokat kialakítani az egyetemi 

épületekben vagy a kollégiumokban, valamint a kontaktok számát se lenne jó növelni, új tervekkel 

készülünk. A divízióm tagjai, majd az Esélyegyenlőségi Bizottsági tagjai is támogatták az ötletet, hogy a 

hallgatókat online formában buzdítanánk az adományozásra. Megosztva, hogy hol és kinek tudnak 

adományt bevinni (pl. cipősdoboz gyűjtés az országban 350 gyűjtőponton lesz) valamint Tuza Benedekkel 

együttműködve ismét kaphatnának az adományozó hallgatók egy kis hírnevet az EHÖK Instagram 

oldalán.  Remélem az akció sikeres lesz, és ilyen formában is számos nehéz sorsú család karácsonyát tudjuk 

szebbé tenni az ELTE hallgatóinak segítségével.  

Hallgatók önkéntes munkájának megsegítése  

Kassa Gabriella megkeresésére Tuza Benedekkel és Fazakas Dáviddal elkezdtünk dolgozni, egy az 

önkéntes munkalehetőségeket összegyűjtő adatbázison dolgozni. A cél az lenne, hogy aki szeretne ilyen 

tevékenységet végezni, könnyen találhasson magának megfelelő szervezetet, akikkel az ELTE már 

egyeztetett és várják a hallgatókat. Így az ismét meghirdetésre kerülő önkéntes ösztöndíjra is még többen 

tudnának pályázni.  Ez a munka még éppen csak kezdetét vette, remélem hamarosan számos szervezetet 

sikerül felkeresnünk.  

Egyebek 

November 18-án sor került az első bizottsági ülésre, amelyet online tartottam meg. Nagy örömömre 

minden karról van jelenleg delegált és részt is tudott venni mindenki az ülésen. A kari referensek röviden 

tájékoztattak a különböző karok aktualitásairól, majd egyeztettünk a karácsonyi gyűjtésről, melynek 

eredményét már fentebb ismertettem.  
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Az elmúlt időszakban ismét volt pár személyesebb ügy a SHÜTI-vel kapcsolatban, például két 

hallgatónak is segítettem megtalálni a megfelelő személyi segítőt. Természetesen ez is teljesen online 

történt.  

 

Németh Csilla s.k. 

              esélyegyenlőségi referens 
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BÉRCZES LUCA –TANÁRKÉPZÉSI REFERENS 

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személy(ek) 
2020. október 29. ELTE HÖK Küldöttgyűlés  EHÖK KGY tagok 

2020. november 02. Kabinetülés  Kabinet  
2020. november 05-06. EHÖK iroda rendezése  

2020. november 10. Tanulmányi divízióülés Tanulmányi divízió tagjai 

2020. november 11. Tanárképzési Bizottsági ülés TKB tagjai 

2020. november 16. Kabinetülés Kabinet 

2020. november 17. ELTEfeszt megbeszélés TKK munkatársai 

2020. november 18. ELTEfeszt  

2020. november 18. EHÖK csapatépítés EHÖK kabinettagok 

2020.november 20. Pedagógusképzési és 
Pedagógus-továbbképzési 
Tanács 

PPT tagjai 

 

TKB ülés 

A bizottsági ülést a Teams felületen bonyolítottuk le. Szó volt az ELTEfesztről, beszéltünk a távoktatás 

miatt felmerülő problémákról, mint például a tanítási gyakorlatok vagy a hospitálás. Szeretnénk, a 

Tanárképző Központtal együttműködve, hogy a hallgatók gond nélkül folytatni tudják a gyakorlatukat, 

illetve, hogy senkinek ne származzon hátránya abból, hogy online folyik tovább az oktatás.    

ELTEfeszt 

Az idei ELTEfeszt november 18-án került megrendezésre online formában. A TKK előzetesen jelezte, 

hogy szüksége van hallgatói segítségre a programok során. A kérésüknek eleget téve, jómagam segítettem 

több programpontnál is. Az egész délután futó ’kérdezz-felelek’ során, a TKK munkatársaival együtt 

válaszoltunk az érdeklődők kérdéseire. A ’Tanár leszek’ című workshop során pedig Salát Magdolna 

tanárnő munkáját segítettem. Véleményem szerint, sikeresen zártuk ezt az eseményt. 

Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 

A PPT novemberi ülése során az előre kiküldött előterjesztéseket vitattuk és szavaztuk meg. A napirendi 

pontok során a tagok megszavazták a szaktárgyi tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 

beosztása eljárásrendjének a módosítását az osztatlan tanárképzésben. Ezen kívül megvitattuk a rövid 

ciklusú tanári mesterképzés gyakorlatainak beosztását, és tanári a szakokon, Budapesten és Szombathelyen 

a szakzárásra vonatkozó előterjesztést is.  
Bérczes Luca s.k. 

tanárképzési referens 
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FAZAKAS DÁVID –RENDEZVÉNYEKÉRT FELELŐS REFERENS 

 

Időpont Esemény Személy(ek) 
2020. november 2. EHÖK kabinet ülés  EHÖK 

2020. november 4. EHÖK elnökségi ülés Elnökség és 
részönkormányzati elnökök. 

2020. november 11. Rekrutációs Egyeztető 
bizottsági ülés 

Dr. Zentai László, Báli 
Bernadett, kari képviselők 

2020. november 16. Önkéntesség-ösztöndíj 
megbeszélés 

Kassa Gabriella, Tuza 
Benedek, Németh Csilla 

2020. november 23. Rendezvényszervező 
bizottsági ülés 

Részönkormányzati 
képviselők 

 

EHÖK kabinet és elnökségi ülés  

Legutóbbi küldöttgyűlés óta megvolt az első kabinet ülés, melyen megbeszéltük a delegáltakat és a 

legfontosabb dolgokat a bizottságokkal kapcsolatban. Ezután november 4-én részt vettem az EHÖK 

elnökségi ülésen, amin megválasztásra kerültek az EHÖK referensei az elnökök által. 

 Rekrutációs Egyeztető bizottsági ülés  

November 11-én volt a bizottság utolsó ülése az ELTE-Feszt előtt, aminek keretében a további 

részleteket beszéltük át a 18-án megrendezett online eseményről. 

Önkéntesség-ösztöndíj pályázati megbeszélés  

A megbeszélés alatt arra jutottunk, hogy létre szeretnénk hozni egy olyan táblázatot, melyen azok a helyek 

vannak feltüntetve, amik várják az önkénteseket a vírus idején is. Jelenleg ezeknek a helyeknek a felkeresése 

és összeírása zajlik. Ha ezek készen vannak közzé tesszük ezt, ami alapján a diákok tudnak majd jelentkezni, 

és ösztöndíj vagy kredit formájában kapnak a diákok ezért kompenzációt. 
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Rendezvényszervező bizottsági ülés 

November 23-án hétfőn lesz megtartva az első bizottsági ülés az évben. Itt át fogjuk beszélni az elmúlt 

időszak tapasztalatai, jövőbeli terveket, esetleges megoldásokat, továbbá egy csapatépítőt, hogy 

összeszokjon a csapat. 

Fazakas Dávid 

rendezvényekért felelős referens 
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NÉMETH TAMÁS ZOLTÁN – INFORMATIKAI REFERENS 

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személy(ek) 
2020. október 29. EHÖK Tisztújító KGY EHÖK küldöttgyűlés 
2020. november 6. Divíziós ülés Bárdosi Bence 

Bognár Fanni 

2020. november 16. Divíziós ülés Bárdosi Bence 
Bognár Fanni 

2020. november 16. Kabinet ülés Kabinet 

 

Aliaskezelő  

A régi OnlyOffice-os aliaskezelő táblázatot lecseréltem egy O365-ös (ideiglenes) megoldásra, amihez a 

részönkormányzati elnökök (és megbízottjaik) férhetnek csak hozzá. Így nincs szükség folyamatos 

levelezésre ezügyben és az ügyintézés is viszonylag gyorsabb. Az IIG az új aliaskezelő felülettel 

kapcsolatban további türelmet kér, emiatt továbbra sem tudom módosítani a postafiók hozzárendeléseket 

közvetlenül. 

Titkos szavazások 

Az EHÖK és EDÖK Küldöttgyűlésén a titkos szavazások lebonyolítását végeztem az ELTE 

Habilitációs Szavazórendszerén keresztül. Ezek mindegyike rendben lefolyt, eddig nem érkezett hozzám 

panasz ezügyben. 

Mindennapi teendők 

Elláttam a mindennapi feladataimat melyek a kabinettől és a részönkormányzatoktól érkeztek. Ezek 

dióhéjban: VPN igénylések és hibaelhárítások, hálózati karbantartások, levelezőfiók hozzárendelések, 

Teams csoportok létrehozása, illetve több alkalommal tárgyaltam az IIG-vel, többek között a tervezett 

tudásbázis technikai megvalósítása ügyében.  

 

Németh Tamás s.k. 

informatikai referens 
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BOGNÁR FANNI – ELNÖKI REFERENS 

 

Eseménynaptár  

Időpont Esemény Személy(ek) 
2020. november 2. Kabinet ülés Kabinet 

2020.november 4. Elnökségi ülés Elnökök 

2020. november 5. Divízióülés Bárdosi Bence, Németh 
Tamás Zoltán 

2020. november 5-6. Irodarendezés Kabinet 

2020. november 10. Adminisztratív ügyek Szabó Tamás 

2020. november 16. Divízióülés Bárdosi Bence, Németh 
Tamás Zoltán 

2020. november 16. Kabinet ülés Kabinet 

2020. november 18. Elnökségi ülés Elnökök 

 

Általános teendők 

Az elmúlt időszakban ez elnöki referens általános teendőit elláttam. Ebbe tartozik többek között az 

elnökségi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, az ott készült hangfelvételek segítségével. Ezek már csak 

javításra várnak, ezt követően hitelesítés és iktatás után felkerülnek az EHÖK honlapjára.  

 A beszámolók összeállításán kívül igyekeztem a Kabinet többi tagjainak is segítségére lenni, hiszen 

többek is a megválasztott tisztségviselők közül először találkoztak effajta adminisztratív teendőkkel, így 

többükkel átbeszéltük a teendőket, formai és tartalmi feltételeket. 

Eszterhai Marcell kérésére a hétfői Kabinet ülésekről is készült egy rövid nem hivatalos összefoglaló, 

amelyben a legfontosabb teendők és megbeszélt pontok találhatóak meg, amely szintén a Kabinet tagjainak 

segítésére szolgál. Ezen kívül szintén Eszterhai Marcell kérésére több határozat is elkészült a beszámolási 

időszak alatt. 

 

Adminisztráció fejlesztése 

 

Bárdosi Bencével és Szabó Tamással is megegyeztünk abban, hogy a jelenlegi adminisztráció átláthatatlan 

és korszerűtlen. 

Tomi kérésére az elkövetkezendő ülésekről nem csak jegyzőkönyv készül majd, hanem egy jegyzék az 

azon az ülésen hozott határozatokról. Ez mind a nyomonkövethetőséget, mind pedig az átláthatóságot 

elősegíti majd a későbbiekben. 
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Bencével ezen dokumentumok tárolásáról és digitalizálásról egyeztettünk. Megegyeztünk abban, hogy a 

jelenleg elérhető Kabinetet és elnököket munkáját segítő dokumentumok tára nem teljes, és nehezen 

elérhető. Éppen ezért ezek legtöbbje majd digitalizálásra kerül majd, amelyeket egy szerveren tárolnának. 

Ezen kívül ezeket a dokumentumokat kiegészítenénk egyéb, a munkát elősegítő mintákkal, előre elkészített 

formátumokkal és hasonló hasznos anyagokkal. Ezeknek elkészítése jelenleg is folyamatban van.  

 

Bognár Fanni s.k. 

    elnöki referens 

 


