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Megválasztásomra 2018. május 11-én került sor az Alakuló Küldöttgyűlésen. 

 

 Más személyi változás is történt ebben az időszakban, visszahívásra került Egervári 

György az EHÖK szombathelyi ügyekért felelős alelnöki tisztségről, ezt követően 

június 15-ig a posztot Szabó Christopher Bence megbízottan töltötte be. 

 

 Az adott időszak májusra vonatkozó időszakában szombathelyi ügyekért felelős 

bizottsági ülés nem került megrendezésre. 

 

 2018. június 15-én hivatalosan is megválasztásra került Szabó Christopher Bence, mint 

az EHÖK szombathelyi ügyekért felelős alelnöke. 

 

 A félév lezárása előtt tartottunk egy nem hivatalos szombathelyi ügyekért felelős 

bizottsági ülést, ahol az elmúlt félév értékelése és az előttünk álló feladatok átbeszélése 

történt meg. 

 

 Első feladataim közé tartozott, hogy 2018. június 27–29 jelen legyek Szombathelyen a 

felvételi alkalmassági vizsgákon, konkrétabban a rövidciklusú fizika és biológia szakos 

felvételizők vizsgáin. Fő feladatom, mint hallgatói delegációnak az volt, hogy 

figyelemmel kísérjem a vizsga menetét, annak tisztaságát és aláírásommal hitelesítsem 

azt. 

 

 2018. augusztus 1-jén megválasztásra került Gelsei Zsófia, aki az adott időponttól a 

SEK HÖK Irodavezetői pozícióját tölti be. 

 

 2018. augusztus 3-án, Bodajkon részt vettem a Tisztségviselői napon. Itt kellemes 

légkörben ismerkedhettem meg a többiekkel. Sokat beszélgettünk, nagyon jól éreztem 

magam és persze sok hasznos tanáccsal és információval lettem gazdagabb. 

 

 2018. augusztus 23 – 26-ig került megrendezésre a híres Savaria Történelmi Karnevál, 

ahol az ELTE is megjelent, külön standdal. A 3 nap alatt a szombathelyi HÖK aktívan 

részt vett, mind az Egyetem népszerűsítésében (szórólapok, ELTE promóciós 

szóróanyagok osztogatása), mind a hagyományos felvonuláson, ahol Eötvös Loránd-

korabeli öltözetben fáklyával a kezünkben sétáltunk végig a városon. 

  

 2018. szeptember 3 – 5-ig tartottuk az ELTE SEK Gólyahetet, ahol szervezői pozíciót 

töltöttem be. A 3 nap alatt inkább formális programok kerültek megrendezésre 

(beiratkozás, központi tájékoztató, kari tájékoztató, Tanévnyitó Ünnepség), de különös 

figyelmet fordítottunk arra, hogy egy maradandó élményt adjunk az elsőéves 

hallgatóknak. Több mint 600 elsőéves kezdte meg tanulmányait idén a SEK-en, amiből 

közel 300 jelent meg a Gólyahéten. Fő feladatom itt a hallgatói kérdésekre történő 

válaszadás volt, valamint a kari tájékoztatók megtartása is. A 3 nap mondhatni 

gördülékenyen zajlott leszámítva, hogy az egyetem „D” épületének integrálása miatt 

sok tanszék, illetve intézeti hivatal nem tudta zökkenőmentesen végezni munkáját, 

amiből következve sokszor megsértette ezzel a hallgatói érdekeket is. Sok hallgató tett 

panaszt, hogy nem megfelelő hangnemet engedtek meg bizonyos alkalmazottak, 



valamint az inkompetencia jeleit érzékeltetve küldték el a hallgatókat, hogy 

problémáikkal forduljanak máshoz. Mind ezek ellenére a program nagyon jól sikerült, 

sok pozitív visszajelzést kaptunk, mind a rendezvény lebonyolítását illetően, mind az 

ELTE-minőség érzékelhetőségével kapcsolatban. 

   

 2018. szeptember 13-án az ELTE is megjelent a Pályaorientációs show-n, 

szombathelyen. Az egész napos rendezvény keretében az iskola népszerűsítése, az 

egyes szakok bemutatása volt a feladatunk. Sokan érdeklődtek az egyetemünk iránt és 

már konkrét kérdéssel kerestek fel bennünket. 

 

 2018. szeptember 19- én került sor az ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős 

bizottság első ülésére a félévben. Legfontosabb téma a közelgő gólyabál megbeszélése 

volt, emellett a gólyahét értékelésére is sor került. Végig vettük a félév feladatait és 

megnéztük milyen lehetőségeink vannak a hallgatói élet jobbátételére. 

 

 2018. szeptember 26-án volt az első (persze nem utolsó) Észrevételezési nap, melynek 

keretében a hallgatók észrevételeiket, ötleteiket oszthatják meg velünk. A legtöbb 

panasz a kollégiumi internettel, vagyis ennek hiányával kapcsolatban érkezett, melyet 

továbbítottunk az illetékeseknek. Mint kollégista bízom a mielőbbi megoldásban. 

 

 2018. szeptember 28-án többen segítettünk a Kutatók Éjszakája lebonyolításában, az 

általános szervezési feladatokon túl én megkaptam a Győrvári és Gersekaráti iskola 

csoportját, hogy segítsem őket az intézményben való eligazodásban és az esetlegesen 

felmerülő kérdéseik megválaszolásában. A gyerekek nagyon élvezték a programokat, 

jó volt látni a lelkesedést az arcukon. 

 

 2018. október 1- én két program is megrendezésre került az egyetemen, egyik az AVON 

kitelepülése ahol sok hasznos tanácsot kaphattak a hallgatók, a bőrápolás területén és 

persze a lányok a sminkelés csínját- bínját is el leshették. Másik program az ennél sokkal 

nemesebb véradás volt, amely szerencsére nagy népszerűségnek örvendet. 

 

 2018. október 3-án Tanulmányi napot tartottunk, ahol a hallgatók feltehették az eddig 

felmerült tanulmányaikat érintő kérdéseiket az illetékeseknek. Többen érdeklődtek a 

szakmai gyakorlatok, szabadon választható tárgyak és persze a tanulmányi ösztöndíj 

iránt, csak hogy a legfontosabbakat említsem. 

 

Következő szombathelyi ügyekért felelős bizottság ülésére 2018. október 8-án kerül sor. 
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