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Beszámoló 

 

 

Alulírott, Hajas Ádám (KNDFYP), az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központ 

Tanító- és Óvóképző Kar szombathelyi ügyekért felelős alelnöke, 2018. május 15. és szeptember 11. 

között az alábbi munkákat végeztem:  

 2018. május 11-én 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 5-én a TÓK HÖK meghívott Budapestre a 2018-as Orientációs Tábor szervezői 

megbeszélésére. A megbeszélésen az Orientációs Tábor (továbbiakban OT) helyszínéről, 

lehetőségeiről, beszerzendő eszközeiről, szervezői felosztásáról, annak lebonyolításáról esett 

szó. 

 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 kiértékeltük a félévet. 

 2018. július 3 – 4-ig jelen voltam Szombathelyen a felvételi alkalmassági vizsgákon, 

konkrétabban a rövidciklusú osztatlan földrajztanári és az osztatlan rajz- és vizuális kultúra, 

valamint a Képalkotás szakos felvételizők vizsgáin. Fő feladatom, mint hallgatói delegációnak 

az volt, hogy figyelemmel kísérjem a vizsga menetét, annak tisztaságát és aláírásommal 

hitelesítsem azt. Emellett figyelemmel kísértem a rajz gyakorlati vizsga menetét, segítettem a 

felvételizőket. 
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 2018. július 10 – 16-ig megrendezésre került EFOTT Fesztiválon az ELTE SEK is megjelent, ahol 

személyesen is részt vettem. Feladataim között volt szórólapok, promóciós anyagok 

osztogatása, a szombathelyi, karra vonatkozó kérdések megválaszolása. 

 2018. július 29-én szintén megjelentem Budapesten a 2018-as TÓK OT szervezői 

megbeszélésén, ahol főleg a hagyományos tábori gólyatáncot tanultuk, a tábor témájához illő 

dekorációt, jelmezeket és eszközöket készítettük elő, valamint a programokat beszéltük meg. 

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

Irodavezetői pozícióját tölti be. 

 2018. augusztus 7-én részt vettem Budapesten a TÓK HÖK OT szervezői megbeszélésén. Ekkor 

szintén napirendi ponton szerepelt a tábori gólyatánc gyakorlása, dekorációs elemek (mint 

például az egyes csapatok táblái) elkészítése, a tábori forgatókönyv ismertetése, 

csoportvezetői és segítői pozíciók, valamint ezek feladatainak kiosztása is.  

 2018. augusztus 23 – 26-ig megrendezésre került a minden évben megrendezett Savaria 

Történelmi Karnevál, ahol az ELTE is megjelent, külön standdal. A 3 nap alatt a szombathelyi 

HÖK aktívan részt vett, mind az Egyetem promotálásában (szórólapok, ELTE promóciós 

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

öltözetben vonultunk fel. 

 2018. augusztus 29 – szeptember 2-ig megrendezésre került ELTE TÓK Orientációs Táborban 

szervezőként, azon belül pedig a lila csapat segítőjeként vettem részt. Motivációm arra, hogy 

ezen a rendezvényen részt vegyek az volt, hogy még jobban erősítsem a kapcsolatot Budapest 

és Szombathely között annak ellenére, hogy az említett eseményen SEK-es hallgató nem 

jelent meg. Ennek oka az volt, hogy a SEK-es gólyáknak már szeptember 1-2-án megkezdődött 

a kollégiumi beköltözés, s ez így ellehetetlenítette a kari Táborban való részvételt. A program 

alatt, mint segítő fő feladatom volt a programok előkészítése, szükséges eszközök elhelyezése, 

valamint a csapatok bizonyos szintű koordinálása, és persze az Orientációs Tábor alatt a 

hangulat és jókedv biztosítása. Személy szerint nagyon élveztem ezt a pár napot, mind amiatt, 

mivel nekem nem volt lehetőségem ilyen jellegű táborban részt venni, mind azért is, mivel 

ismét egy nagyon jó, kooperatív csapattal volt lehetőségem dolgozni.  
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 2018. szeptember 3 – 5-ig került megrendezésre az ELTE SEK Gólyahét, ahol szervezői pozíciót 

töltöttem be. A 3 nap alatt inkább formális programok (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. Ezen 

kívül a központi tájékoztató alkalmával tartottam egy összefogó előadást a szociális 

ösztöndíjakról, támogatásiokról és egyéb lehetőségekről, illetve ezeknek leadási módjukról és 

határidöjükről. 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.  

 Mivel a SEK nem önálló részönkormányzatként működik, de a hallgatók igényt tartanak a 

különböző pályázatokra, így a HÖK közös megegyezésével elvállaltam azt a feladatot, hogy 

ellenőrizzem a hallgatók által leadandó kérvényeket. Ennek oka többek között az volt, hogy 

szükségessé vált egy szociális és pályázatok terén kompetens személy, aki itt, Szombathelyen 

segítséget tud nyújtani a hallgatóknak. Így rám esett a választás, de ezzel mind Szombathely, 

mind Budapest érdekeit és munkáját meg lehet könnyíteni. Folyamatos kontaktot tartok a 

különböző karok Szociális bizottsági tagjaival a gördülékeny és kooperatív munka érdekében.  

 

Szombathely, 2018. szeptember 11. 

Hajas Ádám  

szombathelyi ügyekért felelős alelnök 


