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ELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

Személy/személyek

2016. február 16.

Kari Tanács

Kari Tanács tagok

2016. február 22.

Pályázatok véleményezése

Operatív bizottsági tagok

2016. február 23.

KÖB ülés

KÖB tagok

2016. 02. 26-28

HÖOK Közgyűlés

2016. március 1.

Kari Tanács

Hallgatói Önkormányzatok
képviselői
Kari Tanács tagok

2016. március 2.

EHÖK KGY

KGY tagok

2016. március 7.

Szenátus

Szenátusi tagok

2016. március 10.

EHÖK kabinet és elnökség

2016. március 21.

Stratégiai
egyetemfejlesztés
Szenátus

2016. március 22.

Pályázatok véleményezése

Operatív bizottsági tagok

2016. március 22.

KÖB ülés

KÖB tagok

2016.04.05.

Kari Tanács

Kari Tanács tagok

2016.04.05.

Csoportvezető képzés

2016.04.11-12.

Stratégiai
egyetemfejlesztés

szervezők és csoportvezető
jelöltek
karvezetés

Szenátusi tagok

Rendszeres ülések
Időpont

Tárgy

Személy/személyek

Hétfőnként

Kari elnökségi

Kari tisztségviselők

Szerdánként

EHÖK Elnökségi

Tisztségviselők

Beszámoló
Az utolsó küldöttgyűlés óta a mindennapos operatív feladatokat igyekeztem
maradéktalanul ellátni. Dékán úrral való egyeztetéseink sajnos ritkultak a félév
során, azonban ha bármi fontosmegvitatnivaló volt, azonnal beiktattunk egy
megbeszélést, ez kétszer fordult elő, nem rendkívüli események miatt, csupán
megsokasodtak a megbeszélnivalók.
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Utánpótlás-képzés
Az idei évben szükségét láttuk egy képzés indításának, mivel roppant nagy
számban távozunk a szervezettől a tavaszi időszakban. A képzést egy hónap alatt
végigvittük, minden bizottság bemutatta minkáját. Igyekeztünk gyakorlatisabb,
könnyebben emészthető módon bemutatni szervezetünket. A képzés sikerét
a jelenléti ívek is bizonyítják, minden alkalommal a jelentkezettek 70-80%-a
megjelent. Remélhetőleg hasznos tudásra tettek szert, amit kamatoztatni is tudnak
majd a szervezetben.

Iskolaszövetkezeti „utalások“
Ezt a pontot mindenképp a legnagyobb sötét foltjának tudnám csak nevezni
elnökségemnek. Ez az időszak sem volt mentes az Iskolaszövetkezettel kötött
megállapodások nyomán fellépő temérdek problémától. A probléma abból adódott,
hogy nem kaptunk meghatározott határidőket a beküldendő utalási listák kapcsán,
ezeket teljesn ad-hoc módon kérik. Kezdeményeztük ennek normalizálását, annyi
sikerrel, hogy mostmár legalább egy héttel a határidők előtt értesítenek. Az utalások
körül további probléma volt a rövid határidő a beiratkozandó hallgatók számára,
ezért a múlt hónapban sokan nem kapták meg a kifizetéseiket. Ebben a hónapban
már (két részletben) elvileg minden utalás megtörtént, amennyiben bárkiről tudtok,
hogy nem kérlek mindenképp irányítsátok hozzánk. Ha minden rendben megy,
a jövőben már problémamentesen kell működnie az együtt működésnek. Ennek
ellenére kezdeményeztem a rendszer felülvizsgálatát, más alternatívák iránt, mivel
az illetékek és adók miatt irreálisan megnőttek a költségeink.

HÖOK Közgyűlés
Február végén részt vettem Höok közgyűlésén, melyet Budapesten a BME
rendezett. A közgyűlés legfontosabb pontjai a normatíva növelésére tett kísérlet
a HÖOK részéről, valamint a tanumányi ösztöndíj rendszerének egységesítésére tett
kísérlet, ami kimerült egy általuk legmegfelelőbbnek talált módszer ajánlásában.
Mindkét kezdeményezést támogattuk, az ösztöndíjrendszer lényegében a nálunk is
használatban lévőt követi.

Stratégia és jövőjép műhelymunkák
Az elmúlt időszakban két műhelymunkán volt szerencsém részt venni, amelyek
az egyetem jővőbeli elképzeléseit hivatottak alakítani. Összesen 13 alkalom lesz,
minden karon, valamint különböző vezetői összetételekben is. Számomra roppant
kiábrándító volt és semmiféle megfogható produktumot sem tudunk felmutatni. Csak
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bízni tudok benne, hogy ha az összes műhelymunka végetért, valóban megkezdődik
ezek mentén egy innovatív, jövőbe mutató fejlődés.

Gólyatábor
A gólyatábor szervezése karunkon belül elindul, az idei évben Pintér Luyi és
jómagam szervezzük a tábort, a helyszín változatlanul szolnok. További keretek még
folyamatosan alakulnak és fognak is amíg nem kapjuk meg a végleges szervezési
kereteket az ELTE vezetésétől.
Szeretném

beszámolómban

is

megköszönni

a Küldöttgyűlésnek

és

Tisztségviselőimnek az aktív együttműködést és áldozatos munkát, valamint bízom
benne, hogy a nehézségek ellenére sikerült teljesítenem a Hallgatók felém
támasztott elvárásait.

Takács Bence
elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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GAZDASÁGI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2016. 03. 09.

Tárgy

Személy/személyek

2016. 02. 26-28

EHÖK gazdasági,
rendezvényes LEN
megbeszélés
HÖOK Közgyűlés

2016. 04. 8-10

HÖOK Vezetőképző

kari gazdaságis, és
rendezvényes
tisztségviselők, EHÖK
Hallgatói Önkormányzatok
képviselői
TáTK HÖK-ös tisztségviselők

2016. február 16.

Kari Tanács

Kari Tanács tagok

2016. március 1.

Kari Tanács

Kari Tanács tagok

2016. április 5.

Kari Tanács

Kari Tanács tagok

Rendszeres ülések
Időpont

Tárgy

Személy/személyek

szerdánként

Ügyelet

Kari tisztségviselők

hétfőnként/keddenként

Kari elnökségi

Kari tisztségviselők

Beszámoló
A legutóbbi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakban:
Elkészültek a gazdasági beszámolók, műszaki specifikációk, költésbejelentők,
teljesítési igazolások minden tételről.
Leadtam három TáTKontúr lapszámra vonatkozó műszaki specifikációt, a
TáTKontúr elkészített egy arculatváltási tervet. Csernus Fanni egyeztetett velem a
részletekről.

Elkészítettem

a

műszaki

specifikációját

az

új

arculatnak.

Változtatásképpen a fényes borító helyett matt borítót kértek, növelve a kiadványok
oldalszámát, és egy oldal hirdetési felülettel növelve a kiadványt. Aránytalanul
magasnak tartottuk a beérkezett árajánlatot, így elutasításra került. A TáTKontúrral
megegyeztünk, hogy marad az arculatváltás, de csökkentjük a 400 lapszámot, 300ra. Ebben az időszakban rendszeresen tartottam a kapcsolatot a TáTKontúr
főszerkesztőjével-Csernus, Fannival. A kiadványok mindig időben érkeztek, majd a
teljesítési igazolást, és a köteles példányt továbbítottam Meiszterics Bálint számára
(EHÖK).
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Minden utalási listát összesítettem, és küldtem az EHÖK-felé, akik az
Iskolaszövetkezetnek küldték tovább. Sajnos az Iskolaszövetkezet nem utalt, viszont
az április 11-i hétre ígérték az utalási napot a hallgatóknak.
Részt vettem a februári budapesti HÖOK Közgyűlésen, majd az áprilisi HÖOK
tavaszi vezetőképzőjén. A hosszú hétvégés képzésen a gazdasági szekció tagja
voltam, ahol leginkább a civil szervezetek létrehozásának a jogi hátteréről, volt szó,
valamint a közbeszerzésekről. Rendkívül hasznosnak találtam, úgy gondolom az ott
hallott információkat hasznosítani tudjuk majd a karon is.
A szombati napon három másfélórás tréningeken vettünk részt.A tréningen
szerzett tudást felhasználva projektfeladatokat oldottunk meg együttműködve a
többi hallgatói önkormányzat tisztségviselőivel.
Az idei költségvetési keretet még nem kaptuk meg, remélhetőleg áprilisban
már az új kerettel tudunk gazdálkodni.
Az Utánpótlásképzéseken nem tudtam részt venni, más elfoglaltságom miatt,
de megtartottam a gazdaságról szóló prezentációmat.
Rendszeres ülések
A kari elnökségi üléseken és a Gazdasági Bizottság eddig megtartott ülésein
minden alkalommal megjelentem.
Ügyeleti feladataimat előző félévben szerdánként végzem.
Döbrösi Zita Gabriella
gazdasági alelnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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BELÜGYI ÉS SZAKOS KÉPVISELETI BIZOTTSÁGI ELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

Személy/személyek

2016.02.15.

NT SzHÉk ülés

NT SzHÉK

2016.02.20.

SZT SzHÉK ülés

SZT SzHÉK

2016.02.22.

TT SzHÉK ülés

TT SzHÉK

2016.02.24.

ÖsszSzHÉK ülés

ÖsszSzHÉK ülés

2016.03.07.

NT SzHÉk ülés

NT SzHÉK

2016.03.07.

TT SzHÉK ülés

TT SzHÉK

2016.03.21.

TT SzHÉK ülés

TT SzHÉK

2016.03.22.

SZT SzHÉK ülés

SZT SzHÉK

2016.04.02.

SZT SzHÉK ülés

SZT SzHÉK

2016.04.04.

ÖsszSzHÉK ülés

ÖsszSzHÉK ülés

Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként

Tárgy

Személy/személyek

Kari elnökségi

Tisztségviselők

Beszámoló
2016. február 12. és 2016. április 10. között folyamatosan működött az összes
SzHÉK. Február hónapban a kari SzHÉKek egy zenés-táncos eseményt rendeztek meg,
míg márciusban három ilyen rendezvény került megtartásra, ezenfelül márciusban
három kulturális jellegű esemény is megrendezésre került. Nagy örömömre a
beszámoló ideje alatt kétszer is megrendezésre került ÖsszSzHÉKes megbeszélés,
amin minden SzHÉK képviseltette magát és egyeztették nézőpontjaikat, érdekeiket.
Ki szeretném emelni a márciusi „Kockás Ing Projektet” és a nőnapi „Női jogok
a világ körül” rendezvényt, amik egyedülállóak voltak és kiemelkedtek a TáTK-s
rendezvények sablonjai közül.
Az elmúlt időszakban TáTK Logisztika nem kapott megkeresést az egyetemtől,
valamint a tagjaink száma is csökkent a közelgő záróvizsgák miatt, továbbá a
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kifizetéseink még mindig csúsznak és a beszámoló megírásának pillanatában
történnek meg a kiutalások. A következő nagyobb esemény, amin dolgozni fogunk az
a tavaszi LEN fesztivál – a fesztivál humánerőforrás koordinációjában részt fogok
venni.
Február és Március hónapban a SzHÉKek nagyvonalú koordinációja mellett fő
feladataim közé tartozott a 2016-os gólyatábor szervezésének elindítása, valamint a
több mint fél évet csúszó kari munkák kifizetésének elérése. Mindkét feladatot
sikeresen megoldottam/ jelenleg is folytatom – a kifizetések április elején, két
részletben érkeznek meg, a gólyatábor szervezése meg rendben elkezdődött.

Pintér Béla Luyi
elnök
Belügyi és Szakos képviseleti Bizottság
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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SZOCIÁLIS ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

Személy/személyek

2016. február 15.

EHSZÖB ülés

EHSZÖB tagok

2016. február 16.
2016. február 18.

Kari Tanács
Rendszeres szociális
támogatás hiánypótlás
vége
Keretek felosztása

Kari Tanács tagok
Kozma Eszter
Papp Patrícia

Operatív bizottsági tagok

2016. február 23.

Pályázatok
véleményezése
KÖB ülés

2016. február 25.
2016. március 1.

EHSZÖB ülés
Kari Tanács

EHSZÖB tagok
Kari Tanács tagok

2016. március 2.

EHSZÖB ülés

EHSZÖB tagok

2016. március 2.
2016. március 10.
2016. március 10.

EHÖK KGY
KÖB elnök kinevezés
Erasmus+ levélszavazás

KGY tagok

2016. március 16.

Korrekciós időszak vége

2016. március 17.

EHÖK Szociális Bizottsági
ülés
Pályázatok
véleményezése

EHÖK SZÖB tagok

KÖB ülés
Kari Tanács

KÖB tagok
Kari Tanács tagok

2016. február 22.
2016. február 22.

2016. március 22.
2016. március 22.
2016. április 5.

Cserdi Imre

KÖB tagok

Szabari Veronika
Szabó Milán
EHÖK SZÖB tagok

Operatív bizottsági tagok

Rendszeres ülések
Időpont

Tárgy

Személyek

Hétfőnként

Kari elnökségi ülések

Tisztségviselők

Hétfőnként

Ügyelés

Beszámoló
Rendszeres szociális támogatás
A Rendszeres szociális támogatásra 256 hallgató pályázott a 2015/16 tavaszi
félévben. 2016. február 18-án lezárult a Rendszeres szociális támogatás hiánypótlási
időszaka.
Az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság (EHSZÖB) március 2-ai
ülésén 30 pontban állapította meg a rendszeres szociális támogatás pályázatok
ponthatárát. Aki legalább ezt a pontot megszerezte, pontjainak arányában
részesülhetett rendszeres szociális támogatásban. Az egy pontra jutó összeget 400
Ft-ban állapították meg. Ezen az ülésen személyes okok miatt nem tudtam részt
venni, de Papp Patrícia vette át a mandátumomat és képviselte a TáTK érdekeit.
A korrekciós kérelmeket a jolet@tatkhok.elte.hu címen, március 16-ig tudták
leadni a hallgatók, 3 db korrekciót továbbítottam az EHÖK Szociális alelnökének.

Pályázatok bírálása
Rendszeresen részt vettem az EHSZÖB és az EHÖK SZÖB üléseken. Havi egyszer
az operatív bizottsági tagokkal elővéleményeztük a beérkezett pályázatokat,
melyeket a KÖB részére továbbítottunk. Megjelentem minden KÖB ülésen, ahol a
TáTK-on kiírt pályázatok végleges elbírálásra kerültek. 2016. március 10-én
megkaptam a kinevezésemet, így ettől az időponttól kezdve Én látom el ezt a
tisztséget és a vele járó feladatokat.
Folyamatos ügyek
A Kari Tanács ülésein minden hónapban megjelentem. 2016. március 10-én
Szabó Milánnal, illetve Szabari Veronikával elbíráltuk az Erasmus + támogatásra
jelentkező hallgatókat, ez két személyt érintett. 2016. március 2-án részt vette az
EHÖK Küldöttgyűlésén, ahol a karok alapszabály módosításáról szavazhattunk.
Ügyelési feladataimat rendszeresen elláttam.
Suriny Anita
szociális alelnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2016. február 19.
2016. február 22.

2016. március 7.

2016. március 22.

Tárgy

Személy/személyek

Rendszeres szociális
támogatások elbírálása
Rendkívüli szociális
pályázatok
véleményezése
EHÖK Esélyegyenlőségi
Bizottság ülés

Operatív bizottsági tagok

Rendkívüli szociális
pályázatok
véleményezése

Operatív bizottsági tagok

Operatív bizottsági tagok

Esélyegyenlőségi
Bizottsági tagok

Beszámoló
Rendszeres Szociális támogatás
Részt vettem a rendszeres szociális támogatás bírálásában, amelyet a
hallgatók 2016.02.08. 08:00 - 2016.02.12. 20:00 között pályázhattak meg. A
hiánypótlás vége: 2016.02.18 20:00. 2016.02.19.-én Bizottságommal befejeztük
ezeknek a bírálását.
Rendkívüli Szociális támogatás
Az előző KGY óta 1 alkalommal elővéleményeztem rendkívüli szociális
támogatást.

EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottság
Az előző Küldöttgyűlés óta egy ülésünk volt az Esélyegyenlőségi Bizottsággal
március 7-én. Változatlanul hasonló témák merültek fel, mint a vezetőképző
délutánunkon is (Fogyatékosügyi Központ – Kari koordinátorok – HÖK referensek
háromszöge, témanap, csapatépítés). Sok kérdés nyitottan maradt, ezeket
rendszeres, kéthetente megtartott ülésekkel kívántuk tisztázni, azonban sajnos
ezekre nem került sor. Ennek oka, hogy az EHÖK esélyes referens nem volt elérhető,
így hiányzott az a személy, aki összefogta volna a bizottságot. Még nem tudjuk
pontosan, mi történt, hogy így alakult a helyzet. Remélhetőleg hamarosan
tisztázódik.
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Fogyatékosügyi Központ
Gregor Dóra találkozott március 8-án az FK vezetőjével, Kovács Krisztával,
akivel beszélgettek a problémákról (a hatásköröket illetően). Nincs egyelőre
információnk ennek eredményéről, mivel azóta nem volt ülésünk, Dóra pedig nem
küldött róla semmiféle tájékoztatást.
Kozma Eszter
esélyegyenlőségi referens
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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KOLLÉGIUMI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

Személy/személyek

2016. február 18.
2016. február 18-19.

Küldöttgyűlés
Bírálás

Küldöttgyűlési tagok
Szociális Bizottság

2016. február 22.

Elnökségi ülés

Tisztségviselők

2016. március 2.

EHSZÖB ülés

EHSZÖB tagok

2016. március 17.

Rendkívüli szociális
támogatás
Elnökségi ülés

Szociális Bizottság

2016. április 4.
Időpont

Tisztségviselők

Tárgy

Személyek

Szerdánként

Ügyelés

Hétfőnként

Kari elnökségi ülés

Tisztségviselők

Beszámoló
2016.

február

18-án

zárult

le

a

Rendszeres

szociális

támogatás

hiánypótlásának az időszaka.
A kérvényeket a Szociális Bizottság tagjaival, Suriny Anitával és Kozma
Eszterrel bíráltuk el közösen. 2016. március 2-án az Egyetemi Hallgatói Szociális és
Ösztöndíjbizottság (EHSZÖB) ülésén, Suriny Anita helyett vettem részt. Az Egyetemi
Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság 30 pontban állapította meg a rendszeres
szociális támogatás pályázatok ponthatárát.
2016. március 17-én a Rendkívüli szociális támogatásokat az operatív bizottság
tagjaival közösen bíráltuk el. Az elnökségi üléseken és az ügyeléseken rendszeresen
megjelentem.
Papp Patrícia
kollégiumi referens
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

Személy/személyek

2016.02.24

EHÖK Komm. ülés

2016.02.26-27.

HÖOK Közgyűlés

2016.02.29-03.18.

Tavaszi gyűjtés

2016.03.01.

Kari Tanács

ELTE TáTK hallgatók,
oktatók
Kari Tanács tagok

2016.03.02.

EHÖK KGY

ELTE KGY tagok

2016.03.09.

EHÖK Komm. ülés

2016.03.12.

EHÖK Project nap

2016.03.14.
2016.03.30.

Rekrutációs Bizottsági
ülés
EHÖK Komm. ülés

ELTE részönkormányzatok
kommunikációs bizottság
tagjai
ELTE részönkormányzatok
kommunikációs bizottság
tagjai
a bizottság tagjai

2016.04.04.

LEN megbeszélés

ELTE részönkormányzatok
kommunikációs bizottság
tagjai
a szervezők

2016.04.05.

Kari Tanács

Kari Tanács tagok

2016.04.05.

Csoportvezető képzés

2016.04.07-10.
2016.04.11-12.

ELTE részönkormányzatok
kommunikációs bizottság
tagjai
tisztségviselők

szervezők és csoportvezető
jelöltek
HÖOK tavaszi vezetőképző tisztségviselők
Stratégiai
egyetemfejlesztés

karvezetés

Rendszeres ülések
Időpont
Hétfőnként

Tárgy

Személy/személyek

TáTK elnökségi ülés

TáTK HÖK

Beszámoló
Az elmúlt küldöttgyűlés óta eltelt időszakomat rendkívül aktívnak tekintem.
Ebben a pár hónapban kiemelném a HÖOK Közgyűlést és a HÖOK tavaszi
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vezetőképzőt, amelyeket hasznosnak ítélek, tapasztalati, szakmai és kapcsolati
téren is. Szeretném megemlíteni a tavaszi gyűjtést, amit az ELTE EHÖK szervezett
és a részönkormányzatok segítségével rengeteg tartós élelmiszert gyűjtött össze az
ELTE a Gyermekétkeztetési Alapítványnak és ebből jókora részt adott a TáTK,
hallgatói és oktatói részről is érkeztek adományok.
Az idén részt veszek a LEN megszervezésében főleg Pintér Luyinak segítek a
munkaerő összegyűjtésében és irányításában és részt veszek a megbeszéléseken.
A gólyatábor szervezéséből is kiveszem a részemet, hiszen idén a szervezők
felkértek a csoportvezető és a játékos szekció irányításához is.
A legutóbbi Küldöttgyűlés óta a Kari Tanács hallgatói tagja vagyok és eddig két
ülésen vettem részt.
A Rekrutációs Bizottsággal elkezdtük a következő tanévben esedékes
ELTEfeszt szervezését.
A félévben csütörtökönként ügyelek 14:00-16:00-ig, az elnökségi üléseken
hétfőnként résztveszek.

Takáts Réka
elnök
Kommunikációs Bizottság
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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KÜLÜGYI BIZOTTSÁGI ELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2016. Február 23.
2016. Március 11.
2016. Március 23.

2016. Március 29.

Tárgy

Személy/személyek

HÖK UPK: Külügyi Előadás

Szabó Milán, Pintér Emese
és az UPK résztvevői
Erasmus pályázati időszak TáTK Hallgatói
vége
Erasmus pályázatok
TáTK Kari Külügyi
bírálata
Bizottság, HÖK részéről:
Szabó Milán
Erasmus pályázatok
Csukovits Balázs, Szabó
kihirdetése
Milán

Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként

Tárgy

Személy/személyek

Elnökségi ülés (TáTK
HÖK)

hétfőnként 14:00 – 16:00 Bizottsági Ülés a HÖK
irodában

Szabó Milán és a TáTK
HÖK Képviselői
Pintér Emese és Szabó
Milán

Beszámoló
A legutóbbi Küldöttgyűlés és a jelenlegi között csupán kettő hónap telt el,
még is a Külügyi Bizottság számára ez volt az egyik legsűrűbb időszak.

Erasmus Pályázati Időszak és Campus Mundi
Karunkon az Erasmus pályázási időszak február második hetében indult, a
leadási határidő március 10. volt. A pályázati időszak alatt úgy döntöttem, hogy
meghaladva a kötelezettségeimben előírt heti kettő óra HÖK irodai ügyelést,
igyekszem minél több időt bent tölteni, hogy segítsek a hallgatóknak a pályázat
megírásában. A leadási határidő hetén és az azt megelőző héten megközelítőleg 16
órányi extra időt töltöttem összesen a HÖK irodában, aminek keretében hallgatókkal
közösen tudtunk kidolgozni mindent az Erasmus pályázatukkal kapcsolatban. Ez
számomra egy nagyon fontos visszajelzés volt, mivel csak annyi időt töltöttem bent,
amennyire szükség volt: a hallgatókkal előre egyeztettem, gyakorlatilag minden
meghirdetett időpontom betelt (20-30 percenként fogadtam egy hallgatót). Ez egy
olyan visszajelzés, ami a hallgatók felé közvetített bizalomépítés biztos jele. Az
elnökségem alatt kulcsfontosságú volt, hogy a hallgatók merjenek és akarjanak
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kérdéseket feltenni a Külügyi Bizottságnak, mert ezzel érhető el, hogy növeljük a
mobilitási kedvet igazán: ha a Külügyi Bizottság egy integrált tényező a Karunkon,
akkor az általunk közzétett lehetőségek is érdekesebbnek tűnhetnek. Az elnöki egy
évem folyamán végzett bizalomépítő és marketing munka meghozta a gyümölcsét:
Idén a beadott pályázatok száma 41 volt, a sikeres pályázatoké pedig 35. Ez
10-el több beadott pályázat tavalyhoz képest és 8-al több sikeres pályázat tavalyhoz
képest. Tehát elmondhatjuk, és őszinte büszkeséggel jelenthetem ki, hogy most
először hosszú évek után először fordult elő az, hogy míg a pályázók száma eddig
évről-évre drasztikusan csökkent, idén ez a tendencia megfordult és mintegy 32%-al
nőtt a pályázók száma előző évhez képest.
Párhuzamosan egy új ösztöndíjprogramra, a Campus Mundira is lehetett
pályázatot beadni, aminek a feltétele volt, hogy az adott hallgató Erasmus programra
is beadott pályázatot és nyert. A Campus Mundi sajnos a korábbi feltételezésekkel
és tervezeteivel szemben még sem egy bármire felhasználható ösztöndíj lett, hanem
kifejezetten az Erasmus programhoz lett hozzákötve és annak partneregyetemeihez,
amolyan excellence ösztöndíjként. A Kari Külügyi Bizottság úgy döntött, hogy
alapjáraton minden hallgatót, aki elnyerte az Erasmust, igyekszünk támogatni
Campus Mundi ösztöndíjra is, alapvetően nem kívántunk különbséget tenni hallgatók
között. Ennek a kiértékeléséért Csukovits Balázs (karunk új nemzetközi koordinátora
március első hetétől) felelt, aki azt továbbította a Campus Mundiért felelős
szervezetnek (Tempus Közalapítvány). Ennek kihirdetésének dátuma még nem
ismert.

Krízistanácsadás külföldön tartózkodó hallgatóknak a brüsszeli terrortámadás
nyomán
Márciusban Brüsszelben terrortámadás történt. A hír hallatán rögtön
felkerestem Belgiumban tartózkodó Erasmus hallgatóinkat, akik mind jól voltak,
fizikailag. Úgy gondoltam viszont, hogy ahogy minden ilyen életet veszélyeztető
esemény komoly hatással lehet az emberi pszichére, úgy ez ebben is így lehet, mivel
ez egy nagyon komoly trauma minden elszenvedőnek. Úgy gondolom, hogy a hallgatói
érdekképviselet nem szűnik meg a határ átlépésével, ezért munkálkodni kezdtem
azon, hogy mit tehetnénk a hasonló helyzetet átélt hallgatóinkért.
A robbantás után közvetlenül felkerestem az ELTE PPK Életvezetési
Tanácsadás (ÉT) pszichológus csoportjának vezetőjét, Dr. Karner Orsolyát, hogy
itthonról mit tudunk tenni az ELTE hallgatóiért. Az ÉT elsődleges profilja, hogy az
ELTE hallgatói számára ingyenes tanácsadást biztosítson, bármilyen problémáról is
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legyen szó. Itt képzett pszichológusok – tehát nem hallgatók – dolgoznak. Ezt
szerettem volna elérhetővé tenni a külföldi hallgatóink számára pl.: Skype
beszélgetés keretében.
Orsolya rendkívül kooperatív volt, teljes mértékben egyetértett velem.
Minden elismerésem az ÉT csapatáé, mivel pár nap alatt kidolgozták a szakmai
hátterét

a

Skype

videó-beszélgetés

keretében

végzett

szakpszichológusi

krízistanácsadásnak, ami olyan hallgatók számára vált most elérhetővé, akik
valamilyen traumatikus eseményen estek túl külföldi tartózkodásuk alatt.
A rendszer sikeresen felállt, és bár sajnálatos precedens az alapja, de a
kezdeményezésemre innentől kezdve az ELTE összes olyan Erasmuson tartózkodó
hallgatójának elérhetővé vált egy ingyenes tanácsadás, aki valamilyen pszichés
értelemben

vett

trauma

elszenvedője

volt

és

úgy

érzi,

szüksége

van

szakpszichológusi támogatásra az események feldolgozásában. Dr. Karner Orsolya
biztosított róla, hogy ez a továbbiakban is elérhető lesz és mindent megtesznek
hallgatóink lelki egészségéért.
Ezúton is köszönöm az ÉT-nek a szakszerű munkát és a gyors reagálást az
előállt helyzetre.
Szabó Milán
elnök
Külügyi Bizottság
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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JOGSÉRELMI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

2016. február 18.

Személy/személyek

ELTE TáTK HÖK
Küldöttgyűlés
Utánpótlásképzés

2016. február 23.

Rendszeres ülések
Időpont

Tárgy

hétfőnként

elnökségi ülés

hétfő vagy szerda

ügyelet

Személy/személyek
Tisztségviselők

Beszámoló
Az előző küldöttgyűlés óta eltelt szűk két hónapban a legfontosabb történés a
HKR módosítás volt. A HKR ezentúl nem teszi lehetővé az oktatók számára, hogy a
decemberi első vizsgalomra korlátlan vizsgahelyet biztosítsanak, míg a többi későbbi
alkalomra aránytalanul kevés limitet szabjanak meg. Az elmúlt években rengeteg
panasz érkezett ezzel kapcsolatban, ezért is fontos ez a HKR módosítás.
Február 23-án a HÖK tanulmányi bizottsága utánpótlásképzés keretében egy
előadást keretében ismertette a bizottság felépítését, működését és feladatait. Azon
kívül, hogy képzés után érdeklődő hallgatók megismerhették a bizottság működését,
arról is képet kaphattunk, hogy mely hallgatók érdeklődnek a bizottság valamely
pozíciója után. Ez azért is fontos, mivel a következő féléven belül a bizottság összes
tagja lemond a pozíciójáról.
Az

elnökségi

üléseken

és

az

ügyelésemen

lehetőségeimhez

mérten

megpróbáltam mindig részt venni.
Szegner Péter
jogsérelmi referens
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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TUDOMÁNYOS REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2016.február 22.

Tárgy
Tudományos ösztöndíj
bírálása

Személy/személyek
Mogyorósi Pálma, Wessely
Anna, Váry Dániel

Beszámoló
A tavaszi félév eddig eltelt időszakában nem volt sok esemény, melyről be
tudnék számolni. Február 20-án lezárult a tudományos ösztöndíj pályázási időszaka,
ezt követően a Tudományos Kuratóriummal összeültünk és sikeresen elbíráltuk az
ösztöndíjakat.
Ezen kívül a szokásos időpontban ügyeltem az irodában.
Smid Lilla
tudományos referens
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁGI ELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

2016.02.27-29

HÖOK Közgyűlés

2016.03.02

EHÖK Küldöttgyűlés

2016.03.03

2016.03.21

EHÖK
Rendezvényszervező
Bizottsági ülés
PPK-TÁTK felező

2016.04.7-10

HÖOK Vezetőképző

Személy/személyek

kari és ehök
rendezvényekért felelős
képviselők

Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként

Tárgy

Személy/személyek

Kari elnökségi

Tisztségviselők

Beszámoló
Az elmúlt időszakban részt vettem a kari elnökségi üléseken hétfőnként, és
folyamatos munkakapcsolatot tartottam fenn az EHÖK rendezvényes bizottságával
és a SzHéK-ek rendezvényekért felelős tagjaival.
A 2016-os len előkészítő munkálatai zajlottak ez elmúlt hónapban, és zajlanak
jelenleg is. Többször tartottunk megbeszélést a kari önkormányzatok, az EHÖK, és a
kancellária tagjaival az ügyben. Március végére lezárult a LEN szervezési hátterére
kiírt beszerzés, és a nyertes rendezvényszervező céggel már el is kezdtük az operatív
munkát.
Február végén részt vettem a HÖOK Budapesten megtartott közgyűlésén és az
EHÖK küldöttgyűlésén.
A Rendezvényszervező bizottság márciusi ülésén átbeszéltük az elmúlt időszak
tapasztalatait, valamint el kezdtük tervezni a tavasz szemeszter menetét, valamint
a nyári EHÖK vezetőképzőt.
A HÖOK tavasz vezetőképzőjének rendezvényes szekcióján vettem részt április
7-10 között. Az itt hallott előadások és a workshopok rendkívül hasznosak voltak
véleményem szerint. Sok új hasznos információt adtak, amelyeket a gyakorlatban is
alkalmazni tudok.
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A TáTK ebben a tanévben a felezőjét a PPK-val együtt tartotta március végén
a Corvin Clubban több mint 600 résztvevővel. Ezt utólag egy igen sikeres
rendezvénynek és együttműködésnek értékelem.

Fazakas Áron
elnök
Rendezvényszervező Bizottság
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

23

SPORT- ÉS KULTURÁLIS REFERENS BESZÁMOLÓJA
Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként
csütörtökönként

Tárgy

Személyek

elnökségi ülés

TáTK HÖK

ügyelés

Beszámoló
Februárban és márciusban elbíráltam mind az egyszeri kulturális, mind a
rendszeres és egyszeri sportpályázatokat is. Az ELTE Sportbizottságával ezidáig nem
tartottunk ülést, a következő április 28-ára, csütörtökre várható, amin már utódom
fogja karunkat képviselni. Tisztségemben a következő küldöttgyűlési választásig
maradok, utódom betanítását a legközelebbi pályázati bíráláskor kezdem meg.
Hegedűs Dániel
sport- és kulturális referens
Rendezvényszervező Bizottság
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

