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2017. október 1. – 2017. november 7. 

HALLGATÓI KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÁS 

A hallgatói kérdések gyorsabb és hatékonyabb orvoslása érdekében bevezettük a bejelentő lapot, 

melyet a hallgatók a HÖK irodában tölthetnek ki, anonim jelleggel. Így összesítve tudjuk eljuttatni az 

észrevételt, problémát, megoldási javaslatot az adott személy(ek)hez, gyorsítva az eljárást. 

A legtöbb problémát a kérvények elbírálása jelenti szerintük, mert van, amit Szombathelyen kell leadni 

még papír alapon, s úgy jut fel Budapestre, ami hosszadalmas folyamat és az elbírálásra is várni kell (pl.: 

képzés kompenzációja). 

 

SZOMBATHELYI ÜGYEKÉRT FELELŐS ALELNÖK BETÖLTÉSE 

Megválasztásra került Hajas Ádám, a TÓK HÖK részéről szombathelyi ügyekért felelős alelnöknek, 

ezzel minden pozíciót betöltve a szombathelyi ügyekért felelős bizottságban. A munkánk ezáltal 

könnyebb lett, mert mindenki a saját karával tud maximálisan foglalkozni és a hallgatók is megfelelő 

képviselésben részesülnek.  

Az új képviselő könnyen összeszokott a csapattal és gördülékenyen át tudta venni a feladatait, a 

hallgatók irányából is pozitív visszajelzés érkezett a betöltött pozícióra. 

 

OSZTATLAN TANÁRI TÁJÉKOZTATÓ 

Október 24-én az SRPSZKK-val együttműködve megtartottuk a még NymE rendszerbe felvett 

hallgatók számára az osztatlan tanári tájékoztatót (az ELTE rendszerbe beiratkozott Gólyák már korábban 

megkapták papíralapon a rájuk vonatkozó információkat). Ezen a fórumon elhangzott minden lényeges 

információ a képzéssel, követelményeivel, kimenetellel kapcsolatban. A felmerülő kérdéseket sikerült 
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megbeszélni, értelmezni a leírtak, s további tájékoztatókat is tervezünk, a képzése előre haladtával, ezt 

már évfolyamokra lebontva, specializálva. 

Az érdeklődés maximális volt, minden érintett jelen volt. Az SRPSZKK által készített összefoglaló 

prezentációt minden értintett hallgatóhoz eljuttattuk, ezáltal könnyítve a rájuk zúduló információkat. 

 

GÓLYABÁL 

November 17-én kerül megrendezésre a Gólyabál Szombathelyen, melyre már zajlik a jegyárusítás. Az 

eddig megszokottak szerint nagy az érdeklődés, sok elsőéves jelentkezik Gólyabál király és királynő 

címre, melynek egyik nyereménye egy-egy görögországi nyaralás. 

Emellett számos tombolát sikerült felajánlásként gyűjteni a Szombathely és környéki cégektől, 

magánszemélyektől.  

 

ÜLÉSEK 

Ideje: 2017. október 2. hétfő 18:00 

Napirend: 

 ELTE SEK Gólyahét kiértékelés 

 ELTE SEK Gólyabál programjának átbeszélése 

 Egyéb napirendi pontok 

Megbeszélésre került a Gólyahét, pozitív és negatív tapasztalatai, a hallgatók kérdőíves visszajelzései, 

mely szerint meg voltak elégedve a programokkal, még akkor is, ha szoros volt a kötelező tájékoztatók 

sora. 

Érintőlegesen szóba került a Gólyabál, milyen keretek között képzeljük el, kinek milyen ötlete, javaslata 

van a fejlesztésére, jobbá tételére a korábbi évekhez képest. 

 

 

Ideje: 2017. október 9. hétfő 19:30 

Napirend: 

 Beszámoló a héten történt eseményekről 

 ELTE SEK Gólyabál programjának átbeszélése/fixálása 

 Egyéb napirendi pontok 
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A legfőbb kérdés a Gólyabál volt, felosztottuk, ki mely cégeket keresi fel tombolafelajánlásokért, s 

ezeket milyen formában mutatjuk majd be a hallgatóknak. A műsort is megbeszéltük, mely szerint 

vacsorával kezdődik, aztán megérkezik mindenki, aki vacsorát nem igényelt, utána a Gólyák a 

Gólyahéten megtanult Gólyatánccal nyitják meg a bált, majd kisebb produkciók a hallgatók részéről, DJ 

következik, közben lehet tombolát vásárolni, szavazni a királyra és a királynőre. A hely kivetítőin a 

támogatók logója fut az est elején, majd a jelentkezők fényképe és sorszáma. Bemutatkozásukat 

november 10-e után tesszük közé az esemény facebook oldalán. 

Egyéb napi rendi pont volt az osztatlan tanár szakos hallgatók tájékoztatója, a kimenetelük feltételei és 

könnyebb kommunikációs csatorna kialakítása a hallgatók és a tanulmányi hivatal/neptun között. 

 

2017. október 17. kedd 18:00 

Napirend: 

 Az elmúlt időszak áttekintése, értékelése. Vendégünk: Dr. Németh István rektorhelyettes 

 ELTE SEK Gólyabállal kapcsolatos felvetések 

 Egyéb napirendi pontok 

Rektorhelyettes úrral átbeszéltük az előző év tapasztalatait, a Gólyahetet és célokat tűztünk ki az 

elkövetkezendő évre, többek között a jelenlegi diákpolgármester bevonásával a középiskolások elérését 

az egyetemi jelentkezéssel kapcsolatban. 

A Gólyabállal kapcsolatban szóba került a Gólyakirály- és királynő megválasztásának mikéntje, mely 

végül helyszíni, urnás szavazás lett, s a tombolák kihúzása is (az ottani személyzet fogja végezni). 

Megbeszéltük a meghívottakat, s meghívtuk Dr. Németh Istvánt is. 

Egyéb napirendi pontként a kitűzött célok megbeszélése, pontosítása szerepelt, s az elkövetkezendő 

programok felosztása (beiskolázás, nyíltnap, karácsony). 

 

Szombathely, 2017. november 6. 

Szabó Christopher Bence 

szombathelyi ügyekért felelős referens 


