ELTE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

Beszámoló
2014. november 30 – 2015. április 10.

ELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

Személyek

TáTK HÖK Küldöttgyűlés

Küldöttgyűlési tagok

2014. december 12.

Pályázatok bírálása

Lőrinczi Réka, Váry
Dániel, Suriny Anita,
Fazakas Áron, Döbrösi
Zita

2015. január 16.

EHÖK megbeszélés

Zaránd Péter, Kiss Edina

2015. január 16.

Gazdasági Bizottság ülés

Bizottság tagok

2014. december 09.

2015. január 22-24.

EDUCATIO

2015. január 26.

dékáni egyeztetés

Tausz Katalin

2015. január 31.

diplomaosztó

2015. február 02.

egyeztetés BTK elnökével

Sujtó Attila

2015. február 03.

TáTKHÖk Elnökségi nap

Elnökségi tagok

2015. február 09.

expert

Döbrösi Zita, Fazakas
Áron, Smid Lilla, Suriny
Anita, Takáts Réka

2015. február 12.

EHÖK Küldöttgyűlés

Küldöttgyűlési tagok

2015. február 16.

választási körzet
megbeszélés

EHÖK EB

2015. február 17.

Kari Tanács

Kari Tanács tagok

2015. február 19.

TáTK Küldöttgyűlés

Küldöttgyűlési tagok

2015. február 20.

Pályázatok bírálása

Lőrinczi Réka, Váry
Dániel, Fazakas Áron,
Suriny Anita, Döbrösi Zita

2015. február 27 –
március 01.

Hallgatói
Önkormányzatok
Országos
Konferenciájának
közgyűlése

Lőrinczi Réka, Váry
Dániel, Mogyorósi Pálma,
Takács Bence

2015. március 02.

expert

Döbrösi Zita, Fazakas
Áron, Smid Lilla, Suriny
Anita, Takáts Réka

2015. március 02.

EHÖK Küldöttgyűlés

Küldöttgyűlési tagok

2015. március 03.

Kari Tanács

Kari Tanács tagok

2015. március 04.

Tanulmányi Hivatal

Lőrinczi Réka, Mohos
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értekezlete

Kata, Károlyi Kristóf,
Tanulmányi Hivatal
munkatársai

2015. március 05.

Szociális találkozó

2015. március 10.

Magyar Akkreditációs
Bizottság megbeszélés

Lőrinczi Réka, Mogyorósi
Pálma, Takács Bence

2015. március 12.

Kari Tanács

Kari Tanács tagok

2015. március 17.
2015. április 08.
2015. április 19.

Szociális munka
világnapja
egyeztetés a kar
vezetéssel

Juhász Gábor

Fórum megbeszélés

Rendszeres ülések
Időpont
2014. 12.08., 12.22.,
2015. 01.05., 01.26.,
02.09., 02.16., 02.23.,
03.02., 03.09., 03.16.,
03.30., 04.13.
2014. 12.03., 12.10.,
12.17., 2015. 01.07.,
01.14., 01.21., 01.28.,
02.04., 02.11., 02.18.,
02.25., 03.04., 03.11.,
03.18., 04.08., 04.15.
2014. 12. 03., 2015.
03.11 – levélszavazás,
04.25. - levélszavazás
2014. 12.15., 2015.
02.09., 03.09., 03.23.,

Tárgy

Személyek

kari elnökségi ülés

Tisztségviselők

egyetemi elnökségi ülés

Tisztségviselők

OHÜB

OHÜB tagok

Szenátus

Szenátus tagok

December közepén kezdődött az őszi félév vizsgaidőszaka, az előtte lévő két
hétben a TáTK megtartotta nyílt napját, ahol mind a tisztségviselők, mind a szakos
érdekképviselők segítették a tájékoztatást. Decemberben korai bírálás és pályázati
leadási határidőt kaptunk, így már 12-én bíráltunk. Január 5-én nyitott az iroda az
ünnepek után, előtte vasárnap Váry Dániellel igyekeztünk a felújítás után még
rendezettebbé tenni az irodát. 16-án Váry Danit helyettesítettem a gazdasági
bizottsági ülésen. Educatio kiállításon mindennap megjelentem. A vizsgaidőszakban
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kéthetente tartottam elnökségi ülést. Január és február időszakban rengeteg időt
és energiát jelentett a kari elnökökkel való egyeztetés, illetve az új alapszabály
elkészítése. Január végén kiírtuk a gólyatábori főszervező pályázatot, amire egy
érvényes pályázat érkezett. 31-én karunkon diplomaosztó volt, ahol mint mindig,
most is segítettük a rendezvény bonyodalom nélküli megvalósulását.
Február 03-án elnökségi napot tartottunk, ahol csak az elnökség tagjaival
egy napon keresztül egyeztettünk arról, hogy a záró küldöttgyűlés milyen célokat
szeretnénk még elérni. Utólag sajnálom, hogy a mandátumom alatt csak egy ilyen
ülésünk volt, mindenképpen javaslom a későbbiekben, hogy az elnökségi hétvégék
mellett ilyen egynapos alkalmak is legyenek.
Szorgalmi időszak kezdetével igyekeztem a kari alapszabály anyagát segíteni
és a következő elnökség munkáját minden tekintetben előkészíteni. Március 23-án
fogadta el egyhangúlag a Szenátus, másnap a választásokat kari szinten kiírtuk. Az
elektronikus választás javított a korábbi évek részvételi arányán 28,6%, nálunk
bonyodalom nélkül zajlott a közvetlen elnök és Ellenőrző Bizottság elnök
megszavazása.
Áprilisban

kevésbé

volt

érkezésem

az

önkormányzati

munkámra

szakdolgozati teendőim miatt, ezúton is hálásan köszönöm mindenkinek, Váry
Dánielnek pedig kiemelten a segítséget, amit ebben az időszakban tőlük kaptam.
Az utóbbi napok teendőit az április 17-i EMMI előterjesztés határozta meg. A
hétvégén igyekeztünk hétfőre egy fórumot szervezni, amely látogatottsága is
mutatja a kérdés fontosságát. Hálásan szeretném megköszönni mindenkinek a
támogatását és munkáját, a jövőben is igyekszem támogatni a kezdeményezést és
erőt kívánok minden képviselőnek a következő időszakhoz.

Pályázati értékelés
2013. november 1-jén készítettem elnöki pályázatomat, amivel az alakuló
küldöttgyűlésen

elnökké

szavazott

a

küldöttgyűlés.

Szeretnék

az

utolsó

beszámolómban reflektálni az ott leírtakra.
Az akkori motivációim a mai napig kitartottak, igyekeztem mindig a TáTK
hallgatóinak érdekeit előtérbe helyezni, képviselni karunkat minden fórumon és
segíteni minden munkát. A Tanulmányi Hivatallal és a kar vezetésével sikerült
megfelelő kapcsolatot fenntartani, dékánválasztás előtt állunk, amikor különösen
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fontos, hogy nyíltan és őszintén tudjunk arról beszélni, hogy mi a legjobb a karnak.
A magam részéről megtettem ehhez a megfelelő lépéseket, több alkalommal is
beszélgettem a tisztségviselőkkel erről. s az ott megfogalmazottakat továbbítottam
mindazok számára, akik érdeklődtek a HÖK elképzeléseiről.
Szervezeti szinten megtettük a megfelelő változtatásokat a Külügyi Bizottság
és az alelnöki rendszer kialakításakor. Az irodát hosszú idő után sikerült felújítani,
illetve számítógépek beszerzésére is volt lehetőség, ami javított az általános
hangulaton.A Belügyi Bizottság, főleg az utolsó 3 hónapban, erősen profilt váltott
és segíti a SzHÉK-ek működését, remélem ez a jövőben is így marad. A legtöbb
változás talán a Kommunikációs Bizottság esetén történt, hiszen új HÖK honlap, új
hírlevél és logó is elkészült. A jegyzőkönyvek minden héten hétfőn, de legkésőbb a
következő ülésig elkészültek és felkerültek a honlapra. A Rendezvényszervező
Bizottság minden hónapban kulturális eseményt szervezett, ami előtte ritkábban
volt csak elérhető a hallgatók számára. Bízom benne, hogy ezt a havi
rendszerességet a továbbiakban is sikerül megtartani és kibővülhet nagy
rendezvényekkel. A közbeszerzési eljárás még mindig nem fejeződött be.A sport
pályázat pontrendszer kialakítása is megtörtént. A Diákjóléti Bizottság segítette az
összes pályázatunk elektronikus leadását, a KHTEÖ már az előző félév elejétől
pályázati

formában

is

kikölthetővé

vált.

A

szakmai

pályázat

átalakítása

folyamatban van, ahogyan a Kari Ösztöndíjbizottság kialakítása is.
A Tátkontúrral sikerült a korábbi évek gondjain túllépni, és az új
főszerkesztővel megtalálni a közös hangot, remélem ez továbbra is így tud
maradni. A szakkollégiummal azonban úgy érzem, hogy egyre eltávolodik egymástól
a két szervezet, csak tanácsolni tudom Bencének, hogy legyen érkezése ennek
megváltoztatására.
A doktorandusz képviselet megválasztása nem sikerült hosszú ideje, így velük
kapcsolatot lehetetlen volt kialakítani.
A kari küldöttgyűlési arányok megváltoztatása hosszú idővel ezelőtt
megtörtént, így a mostani alakuló KGY már a kari létszámarányos képet mutatja.
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Az EHÖK kabinetben jelenleg négy TáTK-s hallgató található, Kiss EDINA
kabinetfőnök, Váry Dániel gazdasági alelnök, Csukovits Balázs külügyi alelnök, Tóth
Rita tudományos referens. Remélem a továbbiakban is megfelelőnek találja az
EHÖK elnöksége és küldöttgyűlése a TáTK-s tisztségviselőket arra, hogy egyetemi
szinten is tisztségviselők legyenek.
Nanosz Eleni Vaya
elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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