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Szabó Tamás - Elnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2018.10.01. Irodavezető interjú 
Larsen Zsuzsanna 

Hoffer Klaudia 

2018.10.03. EHÖK elnökségi 
Kari HÖK elnökök, EHÖK 

elnök és képviselők 

2018.10.05. Erasmus ügyrend 
Kósa Dorottya 

Dunka Sarolta Noémi 

2018.10.05. ÁJTK HÖK pénzügyek Szövérffy Margit 

2018.10.08. Kari ügyek Dr. Menyhárd Attila Dékán Úr 

2018.10.08. Irodavezetők betanítása 
Larsen Zsuzsanna 

Hoffer Klaudia 

2018.10.08. Szenátus - 

2018.10.10. EHÖK elnökségi 
Kari HÖK elnökök, EHÖK 

elnök és képviselők 

2018.10.15. Elnökségi ülés Elnökség tagjai 

2018.10.15. Rendes Küldöttgyűlés Küldöttgyűlési képviselők 

2018.10.17. Küldöttgyűlés és elnök Pavelkó Imre 

2018.10.17. Gólyabál helyszínbejárás Kari és EHÖK képviselők 

2018.10.17. EHÖK elnökségi 
Kari HÖK elnökök, EHÖK 

elnök és képviselők 

2018.10.18. 
Kari Tanulmányi Bizottság 

ülése 
- 

2018.10.19. Együttműködési lehetőségek ELTE Szolgáltató Kft. 

2018.10.24. 
Mentorszervezetet vezető 

testület ülése 
Breznay Xavér Attila 
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2018.10.24. EHÖK elnökségi 
Kari HÖK elnökök, EHÖK 

elnök és képviselők 

 

Pénzügyi helyzet 

2018. októberére világossá vált, hogy az EHÖK pénzügyi helyzete kedvezőtlen. Egyetemi szinten 

pedig nincs mód a mindennapos működésen túli beszerzésekre. Kiderült, hogy az SAP bugyraiban 

további összegek állnak rendelkezésünkre, így az utolsó negyedévre is fogunk tudni stabilan 

működni, bár a nadrágszíjat valóban össze kell húzni, de ez tavaly sem volt másképp az azonos 

időszakban. 

Nagyobb aggodalomra ad okot, hogy a 2019. évi költségvetési kilátásaink nem kecsegtetőek. Ugyan 

a sajtóban felreppent a hír, hogy úgy tűnik, hogy tervben van a hallgatói normatíva emelése 

(https://hvg.hu/gazdasag/20181101_Emelik_az_egyetemi_hallgatok_tamogatasat),  de ez esetleges 

elfogadása esetén se less hatással a 2019. évi költségvetésünkre. Ez érdemben 2020-tól jelenthet 

leghamrabb érdemi javulást, de valójában mérsékelt reményeket fűzök hozzá, hiszen a hallgatói 

önkormányzat költségvetésének kb. felét teszi ki a hallgatói normatíva alapján megállapított összeg. 

Legjobb tudomásom szerint az Egyetem 2019. évi költségvetése a 2018-as költségvetéshez hasonlóan 

alakul, ami nemhogy emelést, de inkább csökkenést jelenthet a 2019. évi hallgatói önkormányzati 

keretekre nézve. 

Erre is tekintettel továbblépést kezdeményeztünk külső források egyéb úton való bevonására. Az 

ELTE Szolgáltató Kft-vel való együttműködés egyelőre lehetségesnek tűnik. Ezen az úton szakmai 

támogatók megjelenítését szeretnénk rendszeresíteni a hallgatói önkormányzati eseményeken, bízva 

abban, hogy ezzel jelentős költségeket tudunk majd fedezni ezzel is enyhítve a költségvetésünk 

terheit. 

 

Gólyabál 

A rendeződő pénzügyi helyzet most már egyértelműen stabil lábakra helyezte a rendezvényt, így 

megkezdődtek a fellépők bookingolásai és bejártuk a Gömb Aulát, ami immár második alkalommal 

fog helyet adni Gólyabálunknak. 

 

https://hvg.hu/gazdasag/20181101_Emelik_az_egyetemi_hallgatok_tamogatasat
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Őszi választások 

2018. október 3-ai EHÖK Elnökségi ülésen Varga Ádám Zoltán, az EHÖK Ellenőrző Bizottságának 

Elnöke és Horváth Mihály az EHÖK Elnöke a folyamatban lévő választási kiírások felülvizsgálatát 

kérte azoktól a Karoktól, ahol már kiírásra kerültek az őszi választások. Ennek oka, hogy A Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciájának és Tagönkormányzatainak Választási Kódexébe 

(továbbiakban HÖOK Választási Kódex) foglalt szabályoknak teljesülnie kell a választások 

lebonyolítása során. Az ELTE ÁJTK HÖK választási kiírásai tartalmukban az ELTE ÁJTK HÖK 

Alapszabályának ugyan megfeleltek, de a HÖOK Választási Kódexének 2. § (6) és 3. § (2) 

bekezdéseiben foglalt 15 napos várakozási időnek nem tettek eleget, így emiatt az EHÖK kérése 

szerint a választási kiírások törlését kezdeményeztem a kari HÖK Választási Bizottsága előtt, egyúttal 

az alábbi dátumokat is javasoltam a választásokra vonatkozóan. 

Jelöltállítás: 2018. november 5 – november 12. 

Bemutatkozási időszak: 2018. november 13 – november 19. 

Szavazás lebonyolítása: 2018. november 20 – november 30. 

A Választási Bizottságtól egyúttal azt is kértem, hogy annak ellenére, hogy a választási kiírások ezek 

alapján 2018. október 20-ig írhatók ki, az új választási kiírásokat mielőbb (lehetőleg a napokban) 

hirdesse ki. 

A HÖOK Választási Kódexe ezen a linken érhető el, a 4. számú mellékletben: 

https://hook.hu/public/files/article/f_3c1ce3e64696caaf709e42e335ef979b.pdf 

Az új kiírások az új kiírások valamennyi vonatkozó szabállyal összhangban kerültek kiírásra. 

 

Kari HÖK honlap 

Október folyamán újabb átrendeződés és átfogó frissítés valósult meg honlapunkon. A cél az volt, 

hogy könnyebben megtalálhatóak legyenek a nyilvános adatok. A nem használt füleket 

megszüntettük, átalakítottuk, emellett pedig egységes arculatot kívántunk adni több új felületnek is. 

A feladat nem állt le, folyamatos elfoglaltságot jelent számunkra. 

 

 

 

https://hook.hu/public/files/article/f_3c1ce3e64696caaf709e42e335ef979b.pdf
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Személyi ügyek 

Október során új irodavezetőkkel gazdagodott a HÖK iroda, akik hamar munkába is álltak és azóta 

is kiemelkedően jó munkát végeznek. Az iktatás és iratrendezés új lendületet vett, nagy erővel 

rögzítjük az elmúlt évek dokumentumait a Poszeidón rendszerben. 

Ezen felül tekintettel az elhúzódó választásokra tisztségviselői pályázatokat írtunk ki. Ennek oka az, 

hogy ugyan az elnöki mandátum megszűnik az új elnök megválasztásával, de az alelnökök 

ügyvivőként folytatják tevékenységüket. Közeledve a vizsgaidőszakhoz előállhat az az eset, hogy az 

új Kabinet megalakulása hosszabb időt vesz igénybe, így erre tekintettel szeretnénk úgy ciklust zárni, 

hogy elhúzódó folyamatok esetén is biztosított legyen a feladatok ellátása. Ennek egyetlen veszélye, 

hogy szétaprózza a kari közösség figyelmét, és látszott is, hogy egyesek úgy gondolták, hogy már ez 

a választások része, de igyekszünk megfelelően és pontosan kommunikálni, hogy ez ne okozzon 

félreértést. 

 

Erasmus ügyrend 

Az őszi szemeszter folyamán eljutott hozzánk egy visszajelzés a nemzetközi tanulmányút és az itthoni 

tanulmányi kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan. A visszajelzés elsősorban a vizsgakurzus 

problematikájával foglalkozik, de még egy további téma is felmerült a hallgatóval folytatott 

beszélgetések során. A tavalyi évben is tapasztaltuk már, hogy a szemináriummal vagy gyakorlattal 

járó tárgyak esetében a külföldi tanulmányútra menő hallgatók nehézségekbe ütközhetnek 

meghirdetett vizsgakurzus esetén, ha nem sikerül teljesíteniük a tárgyat, hiszen beadandó híján nem 

teljesíthetik külön a csoportos foglalkozást. A másik téma az "Erasmus-vizsgaidőszak"-ot érintette. 

Felmerült az őszi és tavaszi szemeszterben vizsgázásra ténylegesen rendelkezésre álló időszak 

hossza, illetve az is, hogy a tanulmányi úton lévő hallgatók esetében megadott kivételes tanulmányi 

rendben való vizsgaidőszak hossza az egyéb címen megadott kivételes tanulmányi rendekkel 

összevetve rövidebb (bár ez utóbbinál nem tudjuk, hogy ténylegesen mikortól tudnak vizsgára 

jelentkezni a hallgatók).  

Tekintettel arra, hogy a 2016-os új Erasmus ügyrend már több kiutazási időszakra vonatkozóan 

hatályos volt, így időszerűnek érezzük, hogy egyes pontjairól, az összegyűlt tapasztalatokról 
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beszéljünk, ezért erre vonatkozóan egyeztetést kezdeményeztünk Dr. Sonnevend Pál Dékánhelyettes 

Úrral és Dr. Somssich Réka Dékánhelyettes Asszonnyal. 

 

Kérdőívek 

Valamennyi korábbi szemeszterekben kitöltött kérdőív kiértékelését megkezdtük októberben, így a 

ciklus végére reményeim szerint markáns és releváns anyag állhat össze az elmúlt két tanév 

tapasztalataiból. 
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Szolcsányi Péter - Politológus ügyekért felelős alelnök 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2018.10.02. ÁJK HÖK Küldöttgyűlés ÁJK HÖK Küldöttgyűlés 

tagjai, ÁJK HÖK elnökség 

2018.10.15. ÁJK HÖK elnökségi ülés ÁJK HÖK elnökség 

2018.10.15. ÁJK HÖK Küldöttgyűlés ÁJK HÖK Küldöttgyűlés 

tagjai, ÁJK HÖK elnökség 

2018.10.18. Kari Tanulmányi Bizottsági 

ülés 

Kari tanulmányi bizottság 

tagjai 

2018.10.24. Politikatudományi Intézeti 

Facebook oldal létrehozása 

Arató Krisztina, Mándi Tibor 

2018.10.25. Kari Tanulmányi Bizottsági 

ülés 

Kari tanulmányi bizottság 

tagjai 

- Tájékoztatók szervezése - 

- Hallgatói kérdésekre való 

válaszolás 

- 

Küldöttgyűlés 

Részt vettem a hónapban két küldöttgyűlésen, a küldöttgyűlés tagjai egyik ülésen sem intéztek kérdést 

hozzám. 

 

Elnökségi ülés 

Részt vettem az ELTE ÁJK HÖK elnökségi ülésén, ahol megtárgyaltuk az elmúlt időszak eseményeit 

és az elnökség további feladatait. 
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Kari Tanulmányi Bizottsági ülés  

Részt vettem a Kari Tanulmányi Bizottság két ülésén is, ahol elbíráltuk a hallgatók kérvényeit és a 

kreditelimsmertetés tanszéki döntéseit vizsgáltuk meg.  

 

Politikatudományi Intézeti Facebook oldal létrehozása  

Részt vettem egy megbeszélésen Arató Krisztina Tanárnővel és Mándi Tibor Tanár Úrral. A 

Politikatudományi Intézetben felmerült egy, saját Intézeti Facebook oldal létrehozása, ami elsősorban 

arra fektetné a hangsúlyt, hogy mi történik az Intézetben, az Intézet oktatói milyen egyéb tudományos 

tevékenységet foyltatnak, konferenciák, publikációk. Ezzel népszerűsítve a tudományos pályát, a 

meterképzést, illetve lehetőséget ad a hallgatóknak, hogy jobban tudják követni az oktatók 

munkásságát és megismerjék szakterületeiket.  

 

Tájékoztatók 

Idén is szeretnénk szervezni továbbtanulási tájékoztatót, ami elsősorban a harmadéveseknek szól, 

hiszen ők állnak közvetlenül a mesterszak választás előtt. Erre az eseményre különböző 

mesterszakokról hívunk el jelenlegi vagy volt hallgatókat, hogy meséljenek az adott szakról.  

Évfolyam- és szakdolgozat írási tájékoztató, ezen az eseményen elmondjuk, hogy hogyan kell szak-, 

illetve évfolyamdolgozatot írni.  

 

Problémás hallgató  

Egy másodéves hallgatóval akadtak problémák. Ezzel a hallgatóval már korábban is volt probléma, 

de nem találták elég súlyosnak. Jelenleg újra összegyűjtük, hogy miket csinált az elmúlt időben ez a 

hallgató.  

 

Tanulmányi kérdések  

Különböző tanulmányi kérdésekkel kerestek meg, melyekre válaszoltam.  
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Kovács Réka - Tanulmányi ügyekért felelős alelnök 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2018.10.02. Küldöttgyűlés nincs pontos adatom 

2018.10.08. Egyeztetés a Közgazdaságtan 

tanszékkel a téli 

vizsgaidőszakról 

 

2018.10.10. Kérdőívek eredményeinek 

letöltése a Kliens rendszeréből 

 

2018.10.20. Egyeztetés az elnökséggel a 

novemberi utalások csúszásáról 

 

 

Egyéni hallgatói kérdések megválaszolása 

Több hallgatóval is egyeztettem a szervezeti ösztöndíjak maradványainak felhasználásáról. Sokan 

kerestek meg továbbá elkésett kérelmek, lecsúszott határidők miatt, velük egyeztettem a megoldási 

lehetőségekről. 

 

Ülések 

A hónapban sajnos nem tudtam részt venni üléseken. Ennek egyik oka október közepi külföldi 

tartózkodásom volt, mely alatt egy elnökségi, és egy küldöttgyűlés volt. Másik oka, hogy a Kari 

Tanács idejében szemináriumom van, mely csak két hetente esedékes, eddig összesen 2 alkalom volt, 

így nem áll módómban hiányozni. A Kari Tanulmányi Bizottság üléseiről azért maradtam távol, mert 

az októberben megadott időpontokban dolgozom. Ennek kapcsán felvetettem, hogy a jövőben a tagok 

állapodjanak meg egy fix időpontban, mivel így, hogy folyamatosan változik az ülések napja, nincs 

lehetőség előre tervezni, és a munkahelyen pedig nem biztosítanak lehetőséget arra, hogy 

abbahagyjam a munkát változó időpontokban, így nem tudok részt venni a bizottság munkájában. 
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Kari Ösztöndíj Bizottsági ülés  

A hónapban nem volt Kari Ösztöndíjbizottsági Ülés, mivel novemberben nincsenek kiutalások. A 

tisztviselői ösztöndíjak utalási listája alelnöki hiba miatt nem lett leadva, az érintettekkel egyeztettünk 

a helyzetről, és az elnökség többi tagját tájékoztattam a kiutalás csúszásáról. 

 

Egyebek 

Megkezdem a kérdőívek kiértékelésének rám eső részét, ezzel előreláthatólag november első felében 

fogok elkészülni. 
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Varga Luca - Tudományos és kulturális ügyekért felelős 

alelnök 

Esemény  Időpont  Részvétel  

2018. október 2. 20:00 Küldöttgyűlés igen 

2018. október 15. 19:30  Elnökségi  igen  

2018. október 17. 14:00 Gólyabál helyszínbejárás  igen  

2018. október 19: 00 BOE megbeszélés  igen  

 

Az októberi hónap elején a havonta esedékes Küldöttgyűlésen jelentem meg, amelyen sajnos nem 

volt határozatképes a KGY, így rövid lett a gyűlés.   

Október 10-én szerdán este indult a Gólyabálra a gólyák keringőjének oktatása, melyet ismét 

ugyanazzal a tánctanárral csinálunk közösen, mint akivel tavaly és tavaly előtt is együtt dolgoztunk. 

A ruhákat a tavaly előtti cégtől béreljük.  

 

Október 15-én tartottunk egy Elnökségit, melyen szintén részt vettem, majd szerdán október 17-én a 

Gólyabál helyszínén voltunk bejáráson és egyeztetésen.  

 

Október 19-én volt a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének Emberjogi ügyekért felelős 

koordinátorával egy megbeszélésem azzal kapcsolatban, hogy az ÁJK és a SOTE között lehetne 

valamilyen együttműködést létrehozni, mert a két területnek vannak határterületei, melyek mindkét   

kar hallgatói számára érdekesek lehetnek. Ennek egyik első megnyilvánulása a november 15-én 

megrendezésre kerülő ELTE ÁJK HÖK x BOE presents: The Green Mile c. Esemény, mely során a 

Halálsoron című klasszikus filmet fogjuk megtekinteni együtt, előtte pedig egy beszélgetés lesz a 

halálsoron töltött idő szervezetre ható pszichiátriai hatásairól, illetve arról, hogy milyen lehetőségek 

vannak arra vonatkozólag, hogy a megsértett alapjogok orvosolásra kerüljenek. További programként 

még szeretnénk csinálni fordított egyetemi programokat, melynek értelmében a joghallgatók 

mehetnének bonctani intézetbe egy igazságügyi boncolásról szóló előadást meghallgatni, illetve a 
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orvostan hallgatók börtön látogatásra mehetnének, de a programok még nem kiforrottak, csak 

gondolkodunk rajtuk, hogy minél gyümölcsözőbb együttműködést tudjunk kialakítani és így a két kar 

hallgatói meg tudják egymást ismerni.  

 

Emellett az Örkény Színházzal továbbra is kapcsolatban állunk, a következő előadásokra szintén lehet 

majd a kulturális email címen jelentkezni majd.  

 

Úgy szintén szervezés alatt áll a Palacsintabisztró, amelynek szervezését idén többen is elvállaltuk. 

Felosztottuk, hogy ki mivel foglalkozik, nekem fő feladatom a helyszín megtervezése, hogy milyen 

arculata legyen az eseménynek, illetve híres emberek szervezése.   
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Kemény Alex – Rendezvényekért felelős alelnök 

 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2018. október 3. Kocsmasportok Olimpiája Na. 

 

2018. október 4. Gólyahajó Na. 

2018. október 4. Gólyahajó After Na. 

 

2018. október 10. Kocsmasportok Olimpiája Na. 

2018. október 15. Elnökségi ülés Az elnökség tagjai, Szabó 

András, Kerekes Dóra 

2018. október 15. ÁJK HÖK Küldöttgyűlés Küldöttgyűlési tagok, 

elnökségi tagok, EB 

2018. október 16. ÁJK Movie Night Na. 

2018. október 17. Gólyabál helyszínbejárás Szabó Tamás, Pásztor Csaba, 

Varga Luca, ELTE 

rendezvényesek és elnökök 
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Eseménynaptár 

2018. október 25. ÁJK Kocsmaváltó Na. 

 

Kocsmasportok Olimpiája és ÁJK Movie Night  

 Gyulai András sportreferens és az általam szervezett rendezvénysorozatok folytatódtak 

októberben is. Az Olimpia változatlan lendülettel halad előre a regisztrált csapatokkal. A filmest 

másodszori próbálkozásra lényegesen kevesebb érdeklődőt vonzott, de ezt betudjuk a késői 

meghirdetésnek és a ZH időszaknak.  

 

Gólyahajó és az After 

 Idén az eredeti tervek szerint az ÁJK HÖK gazdasági okok miatt nem tervezett az éves 

gólyahajó rendezvény megszervezésével, azonban az esemény előtt két héttel a TAG Formáció 

képviselői megkerestek egy ajánlattal, amely abból állt, hogy ők vállalják az összes szervezési 

költséget a hajó és az after rendezvényekkel kapcsolatban, a HÖK-nek csak az ott elvégzendő 

helyszíni munkákra kellene embert biztosítani és az ott elvégzett munkáért számukra munkadíjat 

fizetni. Szabó Tamás HÖK elnök jóváhagyása után elkezdődött a közös munka, amelynek első 

szakasza az adott hajó megtekintése volt. A TAG Formáció képviselőivel, a HÖK részéről pedig 

Pásztor Csabával közösen megtekintettük a MAHART Táncsics nevű sétahajóját, amelyet később 

megfelelőnek találtunk a rendezvény lebonyolítására.  

 Ezt követően a mi feladatunk volt a szükséges munkaerő felvonultatása a hajón és az afteren. 

A HÖK online felületein kezdtem el hirdetni, mint munkalehetőség elsősorban a rendezvényes 

bizottságnak, aztán pedig az egész HÖK-nek. A hajón az alábbi személyek látták el a feladatokat 

beléptetés és ruhatár munkakörben:  

• Munkácsi Orsolya 

• Baglyas Dorottya 

• Antal Sára 

• Kiss Bernadett 

• Deák Péter 
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 Pásztor Csaba és jómagam is jelen voltunk a rendezvényen és helyszínbiztosítási feladatokat 

láttunk el.  

 Az Afteren Kóbor Frida és Póti Botond végeztek beléptetési feladatokat.  

 A HÖK a TAG-nak segített a rendezvény promóciójában, felhasználva erre saját online 

felületeit.  

 A rendezvény mindkét része teltházas volt.  

 

Gólyabál 

 Az idei gólyabál pénzügyi okok miatt az ELTE TTK-val közös szervezésben fog 

megvalósulni. Jómagam ezzel kapcsolatban részt vettem a Gömb aulában zajló helyszínbejáráson, 

ahol kifejtettem a véleményemet, minden kérdéssel kapcsolatban, amely releváns volt az ELTE ÁJK 

HÖK szempontjából.  

 Ezt követően elkészítettem a Gólyabál Facebook-eseményéhez szükséges grafikát.  

 

Kocsmaváltó 

 Az idei Kocsmaváltó október 25-én került megrendezésre, amelynek szervezését 

helyettesemre Pásztor Csabára bíztam, első sorban abból az okból, mivel ő szándékozik a 

továbbiakban rendezvényes alelnökként tevékenykedni és úgy gondoltam, hogy ez számára is 

megfelelő “próbatétel” lesz, illetve mivel a Kocsamváltó szervezése eltér a többi rendezvényétől, 

ebben is tudjon tapasztalatot szerezni. Természetesen Csaba a szervezés alatt minden részletben 

egyeztetett velem és az általam jóváhagyottaknak megfelelően tevékenykedett.  

 Idén a Kocsmaváltó regosztrációs időszaka rövidebb volt, annak érdekében, hogyha - 

figyelemmel a határidő előtti utolsó este jelentkezési dömpingjére - nagy a túljelentkezés akkor is 

legyen elegendő időnk pót-útvonalakat kidolgozni.  

 Idén bevezettük a részt vevő csapattagok létszámkorlátját. Erre azért volt szükség, mivel az 

elmúlt évek minden Kocsmaváltójával felmerülő probléma a nem dinamikus haladás volt. Ennek fő 

okaként a nagy létszámú csapatok részvételét gondoltam. Annak érdekében, hogy ez megszűnjön 

korlátoztuk a létszámot minden csapatban 10 főre.  
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 Négy bejárható útvonal volt az idei rendezvényen, amelyeken az állomásokat a bizottsági 

tagok, a mentorok és a szervezetek vezették. 

 Az After idén is a TAG Formáció szervezésében került megrendezésre.  

 

Ülések 

 Az időszak minden elnökségi és Kari Tanácsi ülésén részt vettem.  

 

Lemondás 

 2018. október 21-én, vasárnap delelőtt 9:44-kor e-mailben elküldtem a lemondásom Szabó 

Tamás HÖK elnöknek. A lemondást tudtommal és a honlapon elérhető Alapszabály szerint nem kell 

megindokolnom.   
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Kiss Zsófia – Gazdasági ügyekért felelős alelnök-

helyettes 

Időpont Esemény Részvétel 

2018.10.02. 20:00 Küldöttgyűlés igen 

2018.10.15. 19:30 Elnökségi ülés igen 

2018.10.15. 20:30 Küldöttgyűlés igen 

 

Az ELTE Gazdasági Főigazgatósága postán elküldte az ÁJK HÖK jelenlegi leltárívét és megkezdtem 

az ellenőrzését, hogy megvan-e minden, ami rajta szerepel: Ezek közül fogom kiválasztani melyek 

azok a tárgyak, amelyeket selejtezni lehet.  

Elkezdtem dolgozni szponzorációk bevonásán. 

 

Októberben nem sok teendőm volt a rendezvényeket illetően. Az október 4-én megrendezésre került 

Gólyahajón a ruhatárosok és beléptetők kifizetése az iskolaszövetkezeti keretből történt.  

 

Ebben a hónapban is leadtam az októberre vonatkozó iskolaszövetkezeti utalási listát Czinege 

Andrásnak. Ezt követően a listát egy ízben kellett módosítani.  

 

Segédkeztem a külső támogatás bevonását lehetővé projekt megvalósításában. 

 

Október 30-án leadtam a pályázatomat a Gazdasági ügyekért felelős alelnöki tisztségre. 
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Fehér Levente – Szociális ügyekért felelős alelnök-

helyettes 

Eseménynaptár 

Időpont Tárgy Résztvevők 

2018. 10. 15. Elnökségi ülés Az Elnökség tagjai 

2018. 10. 15. Küldött Gyűlés Megjelent KGY tagok, 

elnökségi tagok 

2018. 10. 16. EHSZÖB levélszavazás EHSZÖB tagok 

2018.10. 16. Novemberi pályázatok 

meghirdetése 

A Facebook csoportokban 

történő megosztás 

2018. 10. 24. EHSZÖB ülés EHSZÖB tagok 

 

Október hónapban csak rendkívüli szociális pályázatokat lehetett leadni, ezeket intéztem főként. 

Emiatt október 17-én EHSZÖB ülésen vettem részt, ezen el lettek fogadva a rendkívüli szociális 

támogatások összegei. 

A rendszeres szociális pályázatokkal összefüggő panaszok, kérdésekkel foglalkoztam, válaszoltam 

az e-mailekre, kérdésekre. 

Október 16-án meghirdetésre kerültek (Facebook csoportokban is a nagyon nyilvánosság céljából) a 

november havi pályázatok (sport, kulturális, tanulmányi versenyek és konferenciák való részvétel és 

az egyszeri közéleti ösztöndíj). 

Október 15-én 20:30-tól részt vettem a Küldött Gyűlés ülésén. 

Október 16. és 19. között EHSZÖB levélszavazás volt a 2018/2019-es tanév tudományos 

ösztöndíjairól és az operatív bizottságáról. 

Október 24-én 10 órától részt vettem az EHSZÖB ülésen. 

 


