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A KÖZGAZDASÁGTAN ÉS EGÉSZSÉGPOLITIKA SZAKOS HALLGATÓI
ÉRDEKKÉPVISELET BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

Személyek

Egészségpolitikus hétvége

Hallgatók

2014. február 17.

SzHÉK alakuló ülése

SzHÉK tagok

2014. február 18.

Tanszéki értekezlet

Tanszéki tagok

2014. január 24-26.

Tájékoztató beszélgetés a volt
2014. március 10.

2014. március 13.

hallgatókkal 1.

Hallgatók

Beszélgetés volt hallgatókkal 2.

Hallgatók

2014. április 14.

Beszélgetés a volt hallgatókkal 3.

Hallgatók

2014. május 27.

Tanszéki értekezlet

Tankszéki tagok

Gólyatábor szervezői megbeszélés
2014. július 31.

2014. augusztus 29-31.

(összesen 4 volt)
Egészségpolitikus gólyatábor

Szervezők

Hallgatók, szervezők

Egészségpolitikus hétvége
Az egészségpolitikus hétvégét Szabó Péterrel közösen terveztük, és szerveztük
meg (a részvételt tekintve ő volt végig a táborban, és koordinálta az eseményeket).
Visegrádon zajlott a tábor, a két egészségpolitika mesteres évfolyam részvételével. Szabó
Péter és két volt hallgató 2015 januárjára szerveznek egy következő eseményt, amire a
volt hallgatók, elsősök, és a végzős hallgatók is meg lettek hívva.
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Nyílt napok
Az előző tanévben két nyílt napon vettem részt, az egyiken segítőként, a másik
nyílt napon az egészségpolitika mesterképzés asztalánál tájékoztattam az érdeklődő
hallgatókat.

SZHÉK alakuló ülés
A SzHÉK alakuló ülést a kezdeti nehézségek után sikerült levezetni, melynek
során kineveztük a különböző titulusok birtokosait. A SzHÉK alakuló után formális ülés
nem volt, legfőképp az összeszervezhetetlen időpontok és a közgazdász részleg
inaktivitása.

Tanszéki értekezletek
A SzHÉK alakulót követő napon az oktatók tanszéki értekezletén vettem részt,
ahol nagyon sok téma került szóba (pl. angol nyelvű képzés miatt változások, új felvételi
követelmények, a jövő évi egészség-gazdaságtani szimpózium, külföldi jelentkezők és
érdeklődők levelei, stb.) Az oktatók megkérdezték a véleményem pár kérdésben, és
kíváncsiak

voltak

az

évfolyam

véleményére

az

oktatással

kapcsolatban.

Itt

kezdeményeztem először az Excel felzárkóztatást, illetve a matematikai segédórák
szükségességét. Vokó tanár úr ezt feljegyezte, valamint a hiányzó/beszerzendő könyvtári
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könyvekről beszéltünk. Az alábbiakban részletesen ismertetném az eredmények
szempontjából legfontosabb, május végi tanszéki nyílt nap eredményeit.


Egészségpolitika MSc tanszéki értekezlet ismertetése (2014. május 27.,
16.00-19.00)
Az első pont a felvételi volt. Ezen a héten hétfőn és kedden zajlott le az esti
tagozatra jelentkező egészségpolitikusok szóbeli felvételije, ahol hétfőn (2014.
május 26.) hallgatói tagként én, kedden (2014. május 27.) pedig Szabó Péter
voltunk jelen. 20 estire jelentkező felvételiző jött el, többnyire nagyon
színvonalas felvételiket hallhattunk, és nagyon sokféle területről érkező
jelentkezőkkel találkozhattunk.
A szakirányokra való jelentkezés is lezajlott: esti tagozaton 14 fő
jelentkezett egészség-gazdaságtanra, 11 fő egészségpolitikára, míg nappali
tagozaton 12 fő egészség-gazdaságtanra és 9 fő egészségpolitikára.
Szó volt arról, hogy a következő félévtől Kollányi Zsófiát félállásban
alkalmazzák, aki az egészségpolitika szakirányt erősítené munkájával. (Ez
valóban meg is történt, Orosz Éva tanárnő óráit teljes egészében Kollányi Zsófia
vette át.)
Felvetődött, hogy a szeptemberben kezdődő félév elején legyenek alapvető
orvosi ismeretek, főleg a betegségek és technológiák tekintetében. Ezt az ötletet
teljes mértékben támogatom, támogattam. Az Excel- és statisztikatudás előzetes
felmérést is kezdeményezni szeretnék. Szó volt arról is, hogy szeptemberben pár
órás Excel „gyorstalpalónk” lesz, Kováts Tamás tanár úr segítségével. (Ezek az
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órák valóban lezajlottak, 4 hétig péntek reggelenként voltak megtartva, valamint
a matematika felzárkóztató is lezajlott, amin az első évfolyam is részt vett.)
Az angol tantervben jelentősen változik az informatika tantárgy, és sokkal
jobban az Excel ismeretére fognak fókuszálni. Ami valószínűleg érinti még az
elsősöket, hogy emelt óraszámban fognak statisztikát tanulni - mely ötletet Vokó
tanár úr javaslatára a Kari Tanács elé be fognak terjeszteni - amit az oktatóink
egyöntetűen támogattak. Oktatóink egyeztették, hogy augusztus 15-ig lehetőleg
ki tudják küldeni az elsősöknek a kötelező olvasmányokat és irodalmakat,
információkat, mivel az angol nyelvű képzésre való átállás nem lesz egyszerű, és
mindenképp előzetes felkészülést igényel a hallgatók részéről.
Felvetettem Nagy Balázs tanár úrnak, amit sokan említettetek a hallgatók
közül: a CASP házi feladatokhoz (egészség-gazdaságtani beadandó feladatunk
volt) nem érkezett tényszerű értékelés, csak a pontszámokat kapták meg a
hallgatók. Kaló Zoltán tanár úr azt mondta, hogy megoldókulcsot sosem küldenek
ki a hallgatóknak, mert akkor a szempontrendszer is nyilvánvalóvá válna, amivel
az egész feladat értelmét vesztené. Nagy Balázs tanár úr azt mondta, hogy
mindenki írhatott neki, ha meg akarta volna beszélni, vagy megtekinteni, és akkor
ő/ők elmondták volna a pontos értékelést. A tanár úr kiemelte, hogy lehet neki
írni e-mailt, vagy Zsólyom Adriánának, és egy személyes megbeszélésen
megadnák az indoklást az érdeklődő hallgatóknak, tehát a lehetőséget
biztosították és biztosítják a diákoknak a részletes indoklás megismertetésére.
Orosz Éva tanárnő azt mondta, ha szeretnénk, akkor kiküldi nyárra a
következő félév szakirodalmait. A tanárnő az általunk és a másodévesek által
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megfogalmazott észrevételek alapján készített egy évértékelő lapot, amin
szerepeltek megfogalmazott kritikák. Ezután én olvastam fel a panaszokat, amire
az oktatók reflektáltak és többféle megoldási javaslatot vetettek fel.
A következő félévtől valószínűleg mind az elsősöknek, mind nekünk lehet,
hogy több házi feladatunk lesz a jobb teljesítés elérése érdekében (statisztikából
biztosan). A fő szempont az, hogy elemzéseket értsünk és készíteni tudjunk,
ehhez jó alapok kellenek. Ennek egyik hozománya, hogy emelt óraszámú oktatás
lesz az elsősöknek statisztikából (10 órával több), amit már említettem, valamint
nagyon jó színvonalú könyvekből fognak tanulni az angolosok, mind a gyakorlati,
mind az elméleti vetületét nézve a tárgynak. A matematikai alapjaink
hiányosságára valószínűleg lesz gyógymód, és a survey statisztika mesterképzés
oktatói (Németh Renáta tanárnő esetleg Simon Dávid tanár úr) fognak félév elején,
vagy rendes kurzus formájában tartani egy kurzust. Erről Vokó tanár úr fog
egyeztetni a potenciálisan szóba jövő oktatókkal.
Szó volt arról, hogy a tanárok tapasztalatai alapján is voltak nehéz tárgyak,
főleg Kaló Zoltán (HTA), és Varga Piroska szólaltak fel, hogy valamin változtatniuk
kell, mert voltak rossz jegyek, illetve bukások, a hallgatókkal való kommunikáció
nem volt gördülékeny.
Orosz Éva tanárnő kiemelte, hogy nagyon fontos, hogy a prezentációk
során a hallgatók megtiszteljék a tanárnőt és egymást azzal, hogy odafigyelnek az
előadásokra. Mindenkinek érdemes kérdéseken gondolkozni, vitát ösztönözni,
mivel ez mindannyiunk érdeke, és fejlődhetünk általa. Ezt tolmácsoltam a
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hallgatótársaimnak, és egyet értettünk abban, hogy igyekszünk ezen változtatni a
következő félévtől.
Felvetődött, hogy igény lenne a magyar egészségügy aktuális kérdéseiről
szóló órára, mint alternatív tárgyra. Erre az egész évfolyamtól pozitív
visszajelzések érkeztek.
A szakmai gyakorlatról szóló papírt majd egy szakmai kérdésről kell írni,
akár a szakdolgozat egy részét is be lehet majd másolni, mint igazolás. A lényeg,
hogy szakmai tartalmat várnak el tőlünk mindenképpen, amelyet a gyakorlati
helyen végeztünk el.
Az értekezleten elhangzottak alapján a következő változások
várhatóak:
o Lesznek plusz könyvtári könyvek (pár magyar, és angol, zajlik a beszerzés,
de elég nehéz, mert néhány esetben magas költségekről van szó) – Nem
tudom, hogy ez jelenleg milyen fázisban van.
o Lesz matekos felzárkóztatás valamilyen formában (survey statisztika
szakos oktatók)
o Lesz Exceles (lehet, hogy tömbösített, párórás jellegű) óra, valószínűleg
Kováts Tamással
o Ösztönzés a tanulásra, aktivitásra (leckék, csapatmunka, viták)
o Alapvető orvosi ismeretek ősszel (szintén párórás formában gondolták az
oktatók)
o Néhány tantárgy átstrukturálása az igényekre (pl. statisztika, informatika
– ez főleg az elsősöket érinti)
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o Magyar egészségügy aktuális kérdéseiről szóló új válaszható kurzus, ha
van rá igény
o Lesz egy betekintési lehetőség június végén a felvételi esszékbe és
motivációs levelekbe, amit hallgatók fognak végezni (lehetőség lesz
javaslattételre) – 22 magyar jelentkező van, és 16 db állami hely -- a
tanárok párosával bírálják el a dolgozatokat, és június végéig le kell őket
adniuk, a szempontrendszerrel és pontokkal együtt Vékony Editnek. Az
esszék és motivációs levelek bírálatában Orosz Éva tanárnő, Vokó Zoltán
tanár úr, Kaló Zoltán tanár úr, Nagy Balázs tanár úr és Dózsa Csaba tanár
úr vesznek részt. Az évfolyamból megközelítőleg 8 fő jelentkezett
betekintésre.
o 5 külföldi jelentkező van, akik mind a fejlődő országokból érkeznek. Az ő
segítésük és eligazodásuk érdekében lehetőség van mentorként részt
venni az ő eligazításukban, amire az évfolyamból többen is vállalkoztak.
(Jelenleg egy külföldi hallgatónk van, Happyness Frank Kimambo, aki
jelenleg itt folytatja a tanulmányait.)
Három kérdés merült fel a hallgatók felé:
o Lenne-e igény egy magyar egészségügy aktuális kérdései kurzusra?
o Lenne-e kedve 4 jelentkező főnek vállalni külföldi hallgatók segítését
nyártól/ősztől?
o Június végén ki volna az (kb. 2-3 fő legfeljebb), aki eljönne még felvételi
motivációs leveleket és esszéket megtekinteni?
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Beszélgetések a volt hallgatókkal
A tanév során 3 alkalommal volt alumni találkozó, ahol többek közt a szakmai
gyakorlati helyeikről, és a jelenlegi munkáikról meséltek az évfolyamoknak a volt
hallgatók.

Egészségpolitika gólyatábor
A gólyatábort hatan szerveztük és kiviteleztük az évfolyamból, összességében egy
nagyon jól sikerült rendezvény volt, ami 3 napig tartott, és Visegrádon tartottuk. Az új
évfolyam ¾-e eljött a táborba. Egyik oktatónk, Nagy Balázs tanár úr is lejött tájékoztatót
tartani a gólyáknak.

Szántó Adrienn
elnök
Közgazdaságtan és Egészségpolitika
Szakos Hallgatói Érdekképviselet
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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A NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK SZAKOS HALLGATÓI
ÉRDEKKÉPVISELET BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

Személyek

Nemzetközi Tanulmányok
2014. szeptember 8.

SzHÉK ülés

A SzHÉK tagjai

2014. szeptember 11.

NT SzHÉK Évnyitó Buli

A SzHÉK tagjai

2014. szeptember 15.

NT SzHÉK ülés

A SzHÉK tagjai

Az informatikai hadviselés
2014. szeptember 30.

nemzetközi jogi aspektusai

A SzHÉK tagjai

előadás
2014. október 1.

NT SzHÉK Filmklub

A SzHÉK tagjai

2014. november 11.

NT SzHÉK Infoóra

A SzHÉK tagjai
A SzHÉK tagjai, Német

2014. december 4.

I. TáTK Emberi Jogi Nap és

Alexandra, Csukovics Balázs,

Jótékonysági Buli

Vizi Karolina, Balogh Vivien,
Parcsami Attila

Rendszeres ülések
Időpont
2014. október és november
szerdánként

Tárgy

Személyek

I. TáTK Emberi Jogi Nap

A SzHÉK tagjai, Német

szervezői ülések

Alexandra, Csukovics Balázs,
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Vizi Karolina, Balogh Vivien,
Parcsami Attila

A szeptember 9-i ülésen a tagok túlnyomó része új tisztséget vállalt, amihez
konkrét vállalások is tartoztak. Elkészítettük az év esemény-naptárát, ami a szemeszter
közepére jelentős módosításokon ment keresztül.
2014. szeptember 11-én azNT SzHÉK tartotta a TáTK-s évnyitót, a rendezvény
sikeres volt, több mint 200 hallgató jelent meg.
A következőülésen értékeltük a történteket, mivel a helyszín alkalmazottai nem
viselkedtek megfelelően, úgy döntöttünk a legközelebbi nem szervezünk ott találkozót.
Szeptember 30-án a BSZK-val közösen szakmai előadást szerveztünk, Az
informatikai hadviselés nemzetközi jogi aspektusai címmel, az együttműködés azonban
a részünkről egyoldalúnak bizonyult, ezért úgy döntöttünk a továbbiakban nem
szervezünk közös programot a Biztonságpolitikai Szakkollégiummal.
Az NT SzHÉK Filmklubon polgárjogi témájú filmet vetítettünk, ahol Unger Anna
beszélt a film politikatudományi aspektusairól.
Novemberben az elsőéves hallgatók számra rendeztünk információs órát az
Intézet és a hallgatók kérésére, az esemény sikeres volt, a helyszínül választott kari
tanácsterem megtelt.
Októberben és novemberben minden szerdán találkoztunk a SzHÉK tagjaival,
valamint Németh Alexandrával, Vizi Karolinával, Balogh Viviennel, valamint Parcsami
Attilával, akikkel az I. TáTK Emberi Jogi Nap szervezésének részleteit beszéltük meg.
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Horváth Barbara
elnök
Nemzetközi Tanulmányok
Szakos Hallgatói Érdekképviselet
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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A SZOCIOLÓGIA SZAKOS HALLGATÓI ÉRDEKKÉPVISELET
BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

Személyek

2013. november

Választások

2013. december 20.

Alakuló ülés

SzHÉK tagok

2014. január 24.

Nyílt nap

SzHÉK tagok

2014. február 13.

Szoc Szerda
Szociológusok

2014. február 27.

Gregor Anikó
Testközelben

2014. április.
2014. augusztus 25-30.

Szoc SzHÉKParty
Kurzusleírások készítése

Novák Dániel

Tárgyfelvételi
2014. szeptember 2.

SzHÉK tagok
segítségnyújtás

2014. szeptember 22.

SzHÉK ülés

2014. október 16.

Informális SzHÉK ülés

2014. október 20.

SzHÉK elnöki ülés

SzHÉK tagok

SzHÉK elnökök, Nanosz
Eleni Vaya
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Szociológusok
2014. november 18.

Papp Richárd
Testközelben
Tanulmányi ösztöndíj

2014. november

Mogyorósi Pálma
módosítás

2014. november 20.

I Love Neptun buli

2013 novemberében a szokott módon lezajlottak a küldöttgyűlési választások. A
választási eredményeket november 29-én kaptam meg. A szociológia mesterszak
jelöltjeként jutottam be és felvettem a kapcsolatot a survey statisztikus küldöttgyűlési
taggal, valamint a szociológia alapszak kilenc legtöbb szavazatot kapott tagjával. A
logikus nyolc helyett kilenc tagot kerestem meg, mert a kilencedik helyen holtverseny
állt elő.
Az Ellenőrző bizottság flexibilitásának hiányában sajnos csak december hónap
20-án tudtunk hivatalosan megalakulni, mint Szociológia SzHÉK. Az alakuló ülésen
elnöknek választottak. Csukovits Balázst választottuk gazdasági alelnöknek, Csontos
Norbertet a rendezvényes, Mogyorósi Pálmát a kulturális csoport elnökének választottuk.
Bővítettük a SzHÉK-et 11-tagúra. Elfogadtuk az új ügyrendet. Minden tanszékbe és
intézetbe, melyekbe delegálási kötelezettségünk volt, választottunk is tagot.
Január 24-én részt vettem több SzHÉK taggal együtt az aktuális ELTE TáTK nyílt
napon, ahol az általunk képviselt három szak külön standdal volt jelen, és állt
rendelkezésére az érdeklődő hallgatójelölteknek.

14

Egy kellemes februári csütörtökön megrendeztük a Szoc Szerda néven létrehozott,
szociológusok integrációját célzó eseményt.
Február 27-én a Helvécia nevű helyen megtartottuk a korábban nagy sikernek
örvendő, Szociológusok Testközelben névre hallgató rendezvényünket, melynek
keretében a szociológia szakos hallgatók informális keretek között ismerkedhetnek meg
oktatóikkal, miközben aktuális témákat vesézhetnek ki velük. Meghívott vendégünk a
módszertan tanszék oktatója, Gregor Anikó volt, aki a prostitúcióval kapcsolatos
társadalmi és etikai kérdésekről beszélt velünk. Külön köszönet illeti Mogyorósi Pálmát a
szervezésért.
Augusztusban Novák Dániel kezdeményezésére közzé tettünk a Facebook
közösségi

felületén

egy

általunk

készített

kurzusleírást,

mely

szubjektív

tapasztalatainkat tükrözi a különböző kurzusokról útmutatóul szolgálva ezzel a
szociológus hallgatóknak.
Szeptember másodikán a szociológus hallgatók beiratkozása alatt és után
tárgyfelvételi segítségnyújtást tartottunk. A friss hallgatóknak segítettünk a tárgyaik
felvételében, a mintatanterven való kiigazodásban.
Szeptemberben Herold Anna, aki korábban a szociológia szak egyik képviselője
volt, felvételt nyert a kisebbségpolitika mesterszakra, és ezzel körzetet váltott, így tőle el
kellett búcsúznunk.
Szeptember 22-én SzHÉK ülés tartottunk, aminek keretében betöltöttük az
intézményes űrt, melyet Anna távozása okozott. A SzHÉK létszáma újfent 10-re csökkent.
Leporoltuk az ügyrendet. Belekezdtünk a félév teendőinek megbeszéléseibe.
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Az októberben összehívott ülésen kevesen jelentünk meg, így csupán informális
ülésre volt lehetőségünk.
Részt vettem az október 20-ára, Nanosz Eleni Vaya TáTK HÖK elnök által
összehívott SzHÉK elnöki ülésen, ahol az elnökök beszámoltak a tevékenységükről,
valamint a SzHÉK-ek jelenét és jövőjét beszéltük meg.
November 18-án újfent sikerrel rendeztük meg a Szociológusok Testközelben-t,
melyre meghívtuk Papp Richárdot, az Antropológia Tanszék adjunktusát. A
rendezvényen a törzsi és modern tetoválások jelentőségéről, értelmezéséről volt szó.
Külön köszönet Mogyorósi Pálmának a szervezésért.
Novemberben a SzHÉK-ek részt vettek a TáTK HÖK Tanulmányi és Tudományos
Bizottságának kezdeményezésére a tanulmányi ösztöndíj rendszerének reformját övező
egyeztetésben.
November 20-án a még viszonylag új tanulmányi rendszerünk, a Neptun
Egységes Tanulmányi Rendszer elvi és lelki támogatására tartottunk bulit a
szociológusoknak, akik a részvétellel kifejezhették elköteleződésüket az új elektronikus
tanulmányi rendszer iránt.
A fent leírt, pontokba szedett tevékenységeken felül, mint SzHÉK elnök
látogattam a TáTK HÖK elnökségi üléseit, amennyiben időm engedte. Folyamatosan
egyeztettem a SzHÉK többi tagjával a közös web2.0-s felületünkön, elősegítve ezzel a
könnyebb, rugalmas kommunikációt. Képviselőként részt vettem a többi küldöttgyűlési
taggal a küldöttgyűléseken. A többi Szociológia SzHÉK taggal együtt aktívan segítettük a
hallgatókat szóban, valamint internetes felületen válaszolva kérdéseikre.
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Károlyi Kristóf
elnök
Szociológia Szakos
Hallgatói Érdekképviselet
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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A TÁRSADALMI KAPCSOLATOK SZAKOS HALLGATÓI
ÉRDEKKÉPVISELET BESZÁMOLÓJA
Miután a tavalyi választások után a SzHÉK tagjai megválasztottak elnöknek,
igyekeztem egy olyan koncepciót kitalálni, ami frissítő hatással lesz az egyetemi
közéletre. Célom volt az, hogy (főleg) a társadalmi tanulmányok szakos hallgatók egy
összetartó közösséget alkossanak. Legelső dolgunk az volt, hogy létrehoztunk egy
hivatalos TTSzHÉK Facebook oldat, hogy legyen egy olyan felületünk, ahol mindenki
láthatja a legújabb információkat, programokat.
Sokat gondolkodtunk azzal kapcsolatban, hogy mégis milyen programokkal
lehetne színesebbé, jobbá tenni a TT-sek életét, voltak igen merész gondolatok, de mégis
a legjobb az volt, hogy „mi lenne,ha csinálnánk QuizNightot?”. Ez az ötlet egyszerűen
kivitelezhető, és kifejezetten olyan kulturális esemény, ami több embert is meg tud
mozgatni. Az első eseményen meg is látszódott, hogy 40 ember jelentkezett a
“megmérettetésre”, ami úgy gondolom, szép számnak tekinthető. Az este folyamán
körülbelül 70-80 ember megfordult. Ez mindenféleképpen egy pozitív visszajelzés volt
nekünk, és ennek az eseménynek a másik pozitívuma pedig az, hogy velünk személyesen
is tudnak a hallgatók találkozni.
Alapvető probléma, hogy nincs állandó személyes kontaktus a képviselet és a
hallgatók között, így ezek az események havonta egyszer/kétszer orvosolhatják ezt a
hiányt, és megoszthatják velünk az észrevételeiket, javaslataikat.
Ez a félév viszont a jómagam miatt elég sikertelenül telt el. Demotivált lettem és
az ELTE botrány sem javította a helyzetünket. Végül úgy döntöttem, hogy lemondok
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elnöki posztomról, és Várady Zsófiát jelöltem meg, mint lehetséges SzHÉK elnököt, akit a
tagok egyöntetűen megszavaztak.
Remélem, hogy fel tudja majd lendíteni a TT-s közéletet, és ezúton is sok sikert
kívánok hozzá!

Somogyi Krisztián Péter
elnök
Társadalmi Kapcsolatok
Szakos Hallgatói Érdekképviselet
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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A SZOCIÁLIS TANULMÁNYOK SZAKOS HALLGATÓI
ÉRDEKKÉPVISELET BESZÁMOLÓJA
2014. január. 15 – 2014.november 30.

A Szociális tanulmányok SzHÉK január 15-én alakult meg, ahol egyhangúan
elnöknek választottak. Programomban a korrekt hallgatói (érdek)képviseletet, és
tájékoztatást, valamint színvonalas szakmai és kulturális rendezvények biztosítását,
szervezését tűztem ki célul.
A tavaszi félév során részt vettem az elnökségi üléseken, illetve a HÖOK néhány
közgyűlésén, illetve a DOSZ egyes ülésein, hogy a megfelelő tájékoztatást és
érdekképviseletet elősegítve az aktualitásokkal mindig napra kész legyek.
Az egy év során a küldöttgyűléseken mandátummal rendelkező SzHÉK tagjaink a
lehető legnagyobb létszámmal voltak jelen, és Kis Diána alelnökkel azon voltunk, hogy
minden küldöttgyűlést követően, diáktársaink figyelmét személyesen is felhívjuk az ott
tárgyalt, őket leginkább érintő napirendi pontokra.
Az előző félévekben szép létszámmal jelen voltunk az Educatio Kiállításon, és az
ELTE saját nyílt- és felvételi tájékoztató napjain.
Március 20-án a Szociálpolitika Tanszék támogatásával érdekképviseletünk
sikeresen megszervezte első nagyszabású konferenciáját, melynek kivitelezéséhez a
TáTK HÖK kulturális ösztöndíj keretében 200 000 Ft anyagi támogatást biztosított. Az
irányításommal levezényelt ALAP-jövedelem feltétel nélkül konferencia sikerességéért
ezúton is szeretnék köszönetet nyilvánítani az ötletekért, és a szervezésben való
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segítségért Kis Diána alelnöknek, a lebonyolításban való segítségükért a SzHÉK tagoknak,
Nyilas Mihály tanszékvezető Úrnak a szakmai támogatásáért, külön köszönet a
részvételért a Debreceni Egyetem delegációjának, és természetesen meghívott neves
előadóinknak, és moderátorunknak. Az aktuál-, szociálpolitikai vitának sajtó visszhangja
is volt, ezzel is növelve a TáTK hírnevét.
SzHÉK-ünk a felvételi elbeszélgetésekre is delegált hallgatókat, a felvételi
eljárásban is képviseljük hallgatóink, és leendő hallgatóink érdekeit, így Kis Diána a
Szociálpolitika MA szekcióban és jómagam a Közösségi és Civil tanulmányok MA
szekcióban vettünk részt.
Hogy a jövendőbeli hallgatók minél nagyobb előnnyel induljanak, és megfelelő
tájékoztatást kapjanak, így SzHÉK-ünk tagjai a beiratkozásnál is jelen voltak, és
segédkeztek több HÖK taggal egyetemben.
Október 10-én került megrendezésre az ELTEfeszt, ahol alelnök társammal
információkat nyújtottunk az ELTE életéről, szakokról az érdeklődőknek.
Köszönöm a SzHÉK összes tagjának eddigi munkáját, és személyemben vetett
eddigi bizalmát, és remélem, hogy a jövő félévben hasonló eredményeket érünk el az
érdekképviselet területén, egyúttal szeretnék további sikeres munkát kívánni.

Hutvágner Martin
elnök
Szociális Tanulmányok Szakos
Hallgatói Érdekképviselet
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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