Beszámoló

ELTE TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

2016. október 25. – 2016. december 4.

ELNÖK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

Személy/Személyek

2016.november

Gólyabál

EFOTT Kft. Baranyai

8.

megbeszélés

Melinda, Fazakas
Áron

2016.november

HÖOK

ELTE HÖK

11.-13.

vezetőképző

2016.november

Nagy kari

SzHÉK elnökök,

14.

szakválasztó

Csukovits Balázs

megbeszélés
2016.november

Belsőellenőrzés

Belsőellenőr

2016.

TáTK HÖK

TáTK HÖK, SzHÉK-

november 17-

vezetőképző

ek, TáTKONTÚR

KÖB

KÖB tagok

2016.november

PPK-TáTK

PPK, TáTK hallgatói

23.

Gólyabál

2016.

OTDK

Szabari Veronika,

november 29.

megbeszélés

Gacs Katalin,

16.

20.
2016.
november 22.

Keresztes Alex
2016.

Találkozó az

Angeluszos

november 29.

Angelusz

képviselők, Suriny

szakkollégium

Anita

képviselőivel
2016.

OHÜB

OHÜB tagok

EHÖK KGY

EHÖK kabinet,

november 30.
2016.
december 1.

EHÖK KGY tagok
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Rendszeres ülések
Időpont

Tárgy

Hétfő/kedd

TáTK

Személy/személyek
HÖK

TáTK HÖK

elnökségi ülés
Szerda

EHÖK

elnökségi

EHÖK elnökség

ülés
A beszámolómban tematizálva írom le a legutóbbi küldöttgyűlés óta eltelt
időszak legfontosabb eseményeit összefoglalva.
HÖOK Vezetőképző
Az őszi vezetőképzőn ismételten képviseltette magát a TáTK HÖK. Jómagam
a vezetői szekció munkájában vettem részt Sajnálatos módon nem tudok pozitívan
nyilatkozni

a szekción

történtekről,

ezért

nem

is

részletezném.

A rendezvény csapatépítés szempontjából, ugyanúgy mint az eddigi vezetőképzők,
hasznos volt.
Belsőellenőrzés
Novemberben a mi karunk is belsőellenőrzés alá került. Az ellenőrzés a Hallgatói
Önkormányzaton belüli készpénz mozgást vizsgálta. Természetesen mindent rendben
találtak.
TáTK HÖK vezetőképző
Ahogy a pályázati anyagomban is benne volt,egyik legfontosabb célkitűzésemnek
tartottam egy olyan vezetőképző létrehozását, ahol a TáTK HÖK tisztségviselőin kívül
a SzHÉK-ek

és

a TáTKONTÚR

is

részt

vesz.

A csapatépítő programokon kívül egy egész napot szenteltünk a programból
a tudástranszferre. Négy különböző szekcióra lehetett jelentkezni : vezetői,
alapozó, rendezvény és kommunikáció, szociális és tanulmányi. A visszajelzésekből
arra következtetek, hogy az eseményt hasznosnak ítélték és célszerűnek tartotta
mindenki, hogy tavasszal megismételjük a rendezvényt. Az építő kritikákból az is
kiderült, hogy igény lenne arra, hogy még több „szakmai“ program legyen.
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A rendezvényen nagyjából 40-en vettünk részt. Célom, hogy tavasszal megismételjük
a képzést és legalább 60 fővel jelen legyünk.
Szeretném itt is megköszönni Debrenti Félixnek, Kiss Biankának, Keresztes Alexnek,
Darkó Tündének és Papp Patríciának, hogy elvállalták a szekciók vezetését.
PPK-TáTK Gólyabál
Már az előző beszámolómban leírtam, hogy az idei gólyabál szervezését pályázat
folyamán az EFOTT Kft. nyerte meg. A szervezés véleményem szerint nem ment
akadálymentesen,

sokszor

hiányoltam

a kommunikáció

részletességét.

Ellenben a bál jól sikerült,a kezdeti alacsony érdeklődés a végére kielégítő lett és
majdnem elértük a tervezett látogatói létszámot.Összesen nagyjából 800 vendéget
fogadtunk

a rendezvényen.

Mindenképpen tanulságos volt a folyamat. A továbbiakban bármilyen nagyobb
esemény elején kérni fogom, hogy pontos, időpontokkal egyeztetett stratégiai tervet
beszéljünk meg, ami nagyban tudja segíteni mind a részönkormányzatok, mint
a rendezvényszervező

cég

munkáját.

Itt is szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik nélkül nem tudtunk volna egy
ilyen nívós és elegáns eseményt létrehozni.

EHÖK Elnökségi ülések
Az elmúlt időszakban elnökségi üléseken a Rektori Kulturális és Sportpályázat
kiírásával foglalkoztunk. Annak érdekében, hogy a jövőben elkerüljük a szűkös
határidők okozta kellemetlenségeket előre határoztunk az időpontokról fél és 1 év
távlatában.
Fontos project volt a félévben az OHV átalakítása, amivel mind az elnökség és
a Tanulmányi Bizottság is foglalkozott. Reményeim szerint az utolsó ülésünkön
elfogadott kérdőív lesz a végleges, ami tartalmilag hasonló mint az eddigiek,
ellenben rövidebb és tömörebb. A nyilvánosság kérdéséért folyamatosan küzdünk,
amint bármilyen változást tudunk elérni rögtön tájékoztatni foglak titeket.
Az elmúlt pár hétben elkezdődött az utánpótlásképzés- tudástranszfer témakör
kibontása, amit még a nyári EHÖK vezetőképzőn kezdtünk el kidolgozni. A cél, hogy
az újonnan bekerült tisztségviselők, érdekképviselők, a munkájuk kezdetén kézbe
vehessenek egy kisokost, ami megkönnyíti és segíti a kezdeti időszakban fellépő
nehézségeket.
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Takáts Réka
Elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

BELÜGYI ÉS SZAKOS KÉPVISELETI BIZOTTSÁGI ELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár

Időpont

Tárgy

Személy/Személyek

2016. október 8.

Szoc SzHÉK alakuló Szoc

2016. október 20.

TT SzHÉK ülés

TT SzHÉK

2016. október 20.

SzT SzHÉK ülés

SzT SzHÉK

2016. október 28.

NT SzHÉK ülés

NT SzHÉK

2016. október 29.

Össz SzHÉK ülés

NT, SzT, TT, Szoc
SzHÉK

Rendszeres ülések
Időpont
Hétfőnként

Tárgy
Kari Elnökségi

Személy/Személyek
Tisztségviselők

2016. október 16. és december 4. között folyamatosan működött az összes SzHÉK. Eme időszak
alatt mind a négy SzHÉK tartott, legalább egy, olyan kulturális eseményt, mint a filmklub,
kiállítás látogatása és legalább egy fórumot. Megrendezésre került az ÖsszSzHÉK-es zenéstáncos rendezvény is. Ez jól sikerült és megerősítette a jövőbeli SzHÉK-ek közötti munkát.
Mindegyik SzHÉK tagfelvételt folytatott, várható a folyamatos létszámbővülés. Megrendezésre
kerültek a különböző SzHÉK-ek által tartott film klubok. A tervekkel ellentétben az alacsony
résztvevő miatt a heti filmklub nem kerül továbbra megvalósításra. Továbbra is kéthetente
megrendezésre kerül. A maradék két alkalmat, tervük szerint, olyan eseményekre cserélik mint
a Társas Klub és a Karaoke Klub.
Ki szeretném emelni a Szociológia SzHÉK által október 25-én rendezett „ A magyar
szólásszabadság mindennapjai” eseményét melyet színvonalasan lebonyolítottak több külsös
előadó részvételével, valamint az október 20-án megrendezésre került „The Great British NTRex & Szoc’s Love Party” nevezetű zenés-táncos rendezvényt. Továbbá részt vettem a HÖK álltal
rendezett csapatépítőn is.
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Az elmúlt időszakba az egyetemtől a TáTK Logisztika felé több felkérés is érkezett. Október
elején helyettesítettük a gépterem ügyelésben valamint a könyvtár rendezésében segédkezünk.
Illetve a Szakkolik Éjszakája nevezetű rendezvényen végeztük feladatainkat.
Mióta tisztségemet ellátom megerősödött a kapcsolat a SzHÉKek, a Hallgatói Önkormányzat és
a hallgatók illetve a TáTK Logisztika és az egyetem között továbbá a tisztségemmel járó a heti
egyszeri ügyelést az irodában is teljesítem.
Tauser Attila
Belügyi Bizottság elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

SZOCIÁLIS ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2016. október 21.
2016. október 21.
2016. október 28-30.
2016. november 11-13.
2016. november 14.
2016. november 16.
2016. november 22.

Tárgy
Kari Ösztöndíj Bizottság
ülése
ELTE Erasmus +
kiegészítő támogatás
ponthatárhúzás
Szakterületi hétvége
HÖOK vezetőképző
Rendkívüli szociális
támogatás
elővéleményezése
Rendszeres szociális
támogatás
(méltányossági) leadása
Rendszeres szociális
támogatás
(méltányossági)
hiánypótlása
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Személy/személyek
KÖB tagok
Operatív bizottsági tagok
Szociális és Tanulmányi
bizottsági tagok
ELTE TáTK HÖK
Papp Patrícia, Farkas
Fanni
EHSZÖB
EHSZÖB

2016. november 22.
2016. november 23.
2016. december 1.

Kari Ösztöndíj Bizottság
ülése
EHÖK SZÖB
EHÖK Küldöttgyűlés

KÖB tagok

Tárgy
Kari elnökségi ülések
Ügyelés

Személy/személyek
Tisztségviselők

EHÖK SZÖB tagok
EHÖK KGY tagok

Rendszeres ülések
Időpont
Hétfőnként
Keddenként

Beszámoló
Az októberi és a novemberi hónapban is megtartotta üléseit a Kari Ösztöndíj
bizottság, melyeken sikeresen elbíráltuk a beérkezett pályázatokat, majd
kiértesítettük a hallgatókat az előzetesen meghozott eredményekről.
Az EHÖK SZÖB, EHSZÖB ülésein egy alkalom kivételével rendszeresen
megjelentem és elláttam a feladataimat. Valamint részt vettem a decemberben
tartott ELTE HÖK Küldöttgyűlési ülésén is.
Október 21-én sikeresen előkészítettük az operatív bizottsággal az egyetemi
Erasmus+ kiegészítő támogatás ponthatárhúzását és pénzösszegeit az EHSZÖB
számára.
A Rendszeres Szociális támogatás méltányosság útján elbírált kérvényeinek
újbóli leadása és elbírálása sikeresen lezajlott a novemberi hónapban.
Szakterületi hétvége
Október 28-30. között részt vettem a Velencén tartott szociális és tanulmányi
szakterületi vezetőképzőn. A hétvége alatt több fontos dolgot sikerült megtárgyalni
és kidolgozni. Többek között újból átnézésre került a Rendszeres szociális támogatás
pályázati kiírása és pontrendszere. A többi kar szociális tisztségviselőinek közös
javaslatával több korrigálást is végeztünk mind az igazolásrendszerben és a
pontrendszerben is. A szombati napon meglátogatott bennünket a Szombathelyről, a
Savaria képviseletében az egyik tisztségviselőjük, akivel közösen átnéztük a két
felsőoktatási intézmény pályázatait, valamint megbeszéltük az integráció főbb
kérdéseit és teendőt.
HÖOK vezetőképző hétvége
A hétvége alatt a hallgatói szolgáltatások szekcióban vettem részt. A hallgatói
szolgáltatások

a

klasszikus

könyvtári
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szolgáltatásoktól

az

internet,

elektronikustananyag-elérésen át a kulturális programok és közlekedési társaságok
jegyeinek hallgató közeli értékesítéséig, a lakhatás biztosításától (kollégiumok,
albérlet-közvetítés) a hallgatói étkeztetésen át a hallgatók orvosi ellátásig számos
területet ölelnek fel, amelyek közös jellemzője, hogy elérhetőségük és minőségük
alapvető a hallgatók jólétében és az intézményről alkotott hallgatói megítélés
kialakításában. A hallgatói szolgáltatásokkal foglalkozó szekcióban ennek a
szerteágazó területnek egyes részterületeivel, valamint globális kérdéseivel
foglakoztunk.

Suriny Anita Katalin
szociális alelnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár

Időpont
2016. október 25.
2016. november 14.
2016. november 18-20.
2016. október 27
2016. november 29.

Időpont
Hétfőnként
Hétfőnként

Tárgy
Küldöttgyűlés
Rendkívüli szociális
támogatás
TáTK HÖK vezetőképző

Személy/személyek
Küldöttgyűlési tagok
Szociális bizottság

Tárgy
Kari elnökségi ülés
Ügyelés

Személy/személyek
Tisztségviselők

Kari tisztségviselők,
SzHÉK tisztségviselők
Esélyegyenlőségi bizottság Bizottsági tagok
ülése
Esélyegyenlőségi bizottság Bizottsági tagok
ülése

Beszámolóm
2016. november 14-én a Rendkívüli szociális támogatásokat az operatív
bizottság tagjaival közösen elővéleményeztük.
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2016. november 18-20. között részt vettem a TáTK HÖK vezetőképzőjén, ahol
a Szociális szekció bemutatásában és levezénylésében segédkeztem Papp
Patríciának.
2016. október 27-én esélyegyenlőségi bizottság ülésén vettem részt. Melyen a
személyi segítők aktiválását, valamint a toborzásukat vitattuk. Az akadálymentesítés
előkészítéséhez létrehoztunk egy kérdőívet, melyben olyan kérdéseket fogalmaztunk
meg, amik a kitöltés után megkönnyítik az akadálymentesítés hiányának a
mibenlétét. Megbeszéltük a karácsonyi gyűjtés részleteit.
2016. november 29-én esélyegyenlőségi bizottság ülésén vettem részt. Melyen
öt csoportra osztottuk magunkat. A csapatok az érzékenyítő tréningek, esélyest,
személyi segítők rendszere, szóróanyagok és az önkéntes nap segítésében,
megszervezésében vesznek részt.

Az elnökségi üléseken és az ügyeléseken rendszeresen megjelentem.

Farkas Fanni
esélyegyenlőségi referens
ELTE TáTK Hallgatói önkormányzat
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KOLLÉGIUMI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár

Időpont
2016. október 25.
2016. november 18-20.

Tárgy
Küldöttgyűlés
TáTK HÖK vezetőképző

2016. november 14.

2016. november 23.
2016. november 24.
2016. november 28.

Rendkívüli szociális
támogatás
KÖB
Mesteroktatói –
terepkoordinátori
pályázatok bírálása
EHÖK SZÖB
EHSZÖB ülés
Kollégiumi Küldöttgyűlés

Időpont
Hétfőnként
Hétfőnként

Tárgy
Kari elnökségi ülés
Ügyelés

2016. november 22.
2016. november 22.

Személy/személyek
Küldöttgyűlési tagok
Kari tisztségviselők,
SzHÉK tisztségviselők
Szociális bizottság
KÖB tagok
AD HOC Bizottság
EHÖK tagok
EHSZÖB tagok
Küldöttgyűlési tagok

Személy/személyek
Tisztségviselők

Beszámoló
2016. november 14-én a Rendkívüli szociális támogatásokat az operatív bizottság
tagjaival közösen elővéleményeztük.
2016. november 19-én a TáTK HÖK vezetőképzőjén a Szociális szekció bemutatását
tartottam meg, ismertetve a jelenlévőkkel a rendszeres, valamint a rendkívüli szociális
támogatások kiírását, követelményrendszerét.
2016. november 22-én AD HOC Bizottsági ülésen vettem részt, amely során a
mesteroktatói – terepkoordinátori pályázatok bírálása volt a cél. A bizottság tagjai a pályázat
részeként beküldött anyagok alapján előzetesen rangsorolták a pályázatokat, majd mind a hat
jelentkező személyes meghallgatása után meghoztuk döntésünket.
2016. november 24-én az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság (EHSZÖB)
ülésén Suriny Anita helyett vettem részt.
2016. november 28-án Kollégiumi Küldöttgyűlésen vettem részt az ELTE Kőrösi Csoma
Sándor Kollégiumában.
Az elnökségi üléseken és az ügyeléseken rendszeresen megjelentem.
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Papp Patrícia
kollégiumi referens
ELTE TáTK Hallgatói önkormányzat

KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2016. 10. 25.

Esemény
EHÖK KGY

2016. 10. 26.

EHÖK Komm. ülés

2016. 11. 9.

Rekrutációs ülés

2016. 11. 11-13.

HÖOK Vezetőképző

2016. 11. 17-20.
2016. 11. 23.

TáTK HÖK Vezetőképző
PPK-TáTK Gólyabál

Résztvevők
EHÖK tagjai, EHÖK KGY
tagjai
ELTE részönkormányzatok
kommunikációs bizottság
tagjai
Rekrutációs Bizottság és
tagjai
Összegyetemi HÖK
képviselők
TáTK HÖK tagjai

Rendszeres ülések
Hétfőnként vagy
Keddenként

TáTK elnökségi ülés

TáTK HÖK

Beszámoló
Az általános feladataimat (plakátozás, Heti Hétfői Hírlevél szerkesztése és kiküldése, valamint
az egyéb kommunikációs tevékenységek) ellátom.
Ezen felül ötleteimmel besegítettem a november 23-án megrendezésre kerülő PPK-TáTK
Gólyabál kreatív csapatának, valamint a gólyabál promóciós és kommunikációs részét
végeztem el a PPK Kommunikációs Bizottságának elnökével közösen.

Részt vettem az ELTEfeszt kiértékelésén, jelenleg pedig az Educatio szervezését segítem.
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Ezen felül részt vettem a novemberben megrendezésre kerülő HÖOK Vezetőképzőn az
„egyetemi szolgáltatások” szekcióban, ahol sikerült jobban belelátnom a kollégiumok
működtetésébe és az egyetemen megjelenő és működő szolgáltatások működésébe.
A TáTK HÖK vezetőképzőjén is részt vettem, mint a Kommunikáció Szekcióért felelős személy.
Úgy gondolom a szekció sikeres volt és mind a résztvevők, mind én magam sokat tanultam a
közös munka során.

Szeptembertől szerdánként ügyelek 10:00-12:00-ig. Ez november végére gyakorlat miatt
átkerült a 12:00-14:00-ás időszakra. Az EHÖK Kommunikációs valamint a TáTK elnökségi
üléseken részt veszek.

Kiss Bianka
elnök
Kommunikációs Bizottság
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

KÜLÜGYI BIZOTTSÁGI ELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Résztvevők

október 20.

Hallgatói
Fórum

október 25.

Küldöttgyűlés

Küldöttgyűlési tagok

november 8-9.

Külügyi Börze

IK HÖK, TTK HÖK, TáTK HÖK

november 17-20.

TáTK HÖK Vezképző

ELTE TáTK

november 24.

Külügyi Bizottsági ülés

TáTK Külügyi bizottság

november 24.

EHKB

ELTE részönkormányzatok

Érdekképviseleti EHÖK
és
részönkormányzatok

külügyi bizottság tagjai

Rendszeres ülések
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a

Hétfőnként

TáTK elnökségi ülés

TáTK HÖK

Beszámoló
Október 20-án részt vettem a Hallgatói Érdekképviseleti Fórumon, melyet az EHÖK rendezett
az érdekképviselet jobb működése érdekében.
November 8-9-én zajlott a Külügyi Börze a Lágymányosi Kampuszon, az IK HÖK, a TTK HÖK és a
TáTK HÖK szervezésében. Mindkét nap reggeltől délutánig számos szervezet (pl.: az egyetemi
nemzetközi iroda, ESN, Camp Leaders, CCUSA, EVS, Tempus Közalapítvány, Harvard Club of
Hungary, CEEPUS) képviseltette magát: standoltak és előadásokat is tartottak.
November 17-20. között részt vettem a TáTK HÖK vezetőképzőjén.
November 24-én délután a TáTK Külügyi Bizottsága ülést tartott, melyen két napirendi pontról
döntöttünk: A tanszékektől beérkezett Nemzetközi Kreditmobilitás szakmai anyagokat
véleményeztük (amiből mind a négyet elfogadtuk és továbbítottuk rektori döntésre), illetve
megvitattuk a Külügyi Bizottság ügyrendjét.
Ugyanezen napon tartottuk az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság ezévi harmadik ülését, ahol
értékeltük a HÖOK Vezetőképzőt, megvitattuk a beérkező hallgatók érdekképviseletének
megoldási lehetőségeit, így a következő félévben egy „beérkező hallgatók érdekképviseleti
kérdéseit rendező egyedi bizottság” fog felállni, melynek az lesz a célja, hogy a növekvő
hallgatószámokra tekintettel kidolgozzon egy olyan érdekképviseleti rendszert a következő
tanévre mely képes megbirkózni a beérkező, lassan több mint 2000 hallgató érdekképviseletével.
Illetve megbeszéltünk egy kialakítandó ösztöndíj lehetőséget, egy kiutazási támogatást is, mely
az ösztöndíjas (állami támogatottaknak és önköltségeseknek) hallgatóknak nyújtana anyagi
támogatást a célországba történő kiutazáshoz.
A félévben keddenként ügyelek 14:00-16:00-ig.
Pintér Emese
Külügyi Bizottsági Elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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TANULMÁNYI ÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK
BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2016. 10. 20.

Esemény
MNB Kiválósági ösztöndíj
bírálása

2016. 10. 21.

Kari Ösztöndíjbizottság
ülése
TáTK Küldöttgyűlés

2016. 10. 25.
2016. 10. 28 – 30.
2016. 11. 09.
2016. 11. 11-13.

EHÖK Tanulmányi
Bizottság szakterületi
hétvége
TáTK HÖK Tanulmányi és
Tudományos Bizottság
ülés
20. Hallgatói
Önkormányzatok Országos
Konferenciája

2016. 11. 18-20.

TáTK vezetőképző

2016. 12. 01.

EHÖK Küldöttgyűlés

2016. 12. 02.

EHÖK Tanulmányi
Bizottság ülés

Résztvevők
Oktatási Igazgatóság
vezetőigazgatója, TáTK
oktatási dékán
helyettese, TTK oktatási
dékán helyettes e, TáTK
HÖK tanulmányi alelnök,
TTK HÖK elnök
KÖB tagok
TáTK HÖK elnökség, KGY
tagok, meghívottak
EHÖK TB elnök, TB tagok részönkormányzatok
tanulmányi alelnökei
TTB elnök, tudományos
referens, jogsérelmi
referens
HÖOK elnökség, HÖK
tisztségviselők országos
szinten mindenhonnan,
meghívottak
TáTK HÖK elnökség,
Szhékek, meghívottak
EHÖK elnökség, EHÖK KGY
tagok
EHÖK TB elnök, TB tagok részönkormányzatok
tanulmányi alelnökei

Beszámoló
Az utóbbi másfél hónap a Tanulmányi és Tudományos Bizottság életében inkább a
következő aktívabb periódusra való felkészülésről, továbbképzésről és utánpótlás képzésről
szólt. Jelen beszámolómban az engem, mint bizottsági elnököt érintő dolgokról írok,
bizottságom tagjai külön-külön számolnak be tevékenységükről.
Október 20-án részt vettem a Magyar Nemzeti Bank által finanszírozott és alapított,
alkalmazott közgazdaságtan szakos hallgatóknak meghirdetett kiválósági ösztöndíj bírálásán. A
bíráláson részt vettek: Dr. Cseszregi Tamás az oktatási igazgatóság vezetője, Szabari Veronika
a TáTK oktatási ügyekért felelős dékán helyettese, Dr. Horváth Erzsébet a TTK oktatási dékán
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helyettese. A TTK HÖK-öt Hoksza Zsolt elnök, a TáTK HÖK-öt én képviseltem, mint
tanulmányi alelnök. Alapszakon több pályázat érkezett be, mint mesterszakon. A TáTK-ról
Hegyesi Zsolt, a TTK-ról Babicz Benjamin kapta meg a díjat. Mesterszakosok között csak TáTKs pályázók indultak, Purczeld Eszter lett a díjazott. Az ösztöndíj 10 hónapon keresztül 30.000
forintot jelent a nyerteseknek. A bírálás alatt Szabari Veronika javasolta, hogy a jövőben
kapjunk több ilyen ösztöndíjat, hogy ezzel motiválni tudjuk a hallgatókat a kiválósági szint
eléréséhez. Emellett érkezett javaslat a bírálati rendszer reformjára is (pl. nyelvvizsga hogy
számítson bele/ szakmai tevékenység hogy számítson bele / demonstrátorkodás minek
számít).
Október 21-én a Kari Ösztöndíjbíráláson Vékony Edit tanulmányi osztály vezetővel,
Németh Renáta stratégiai dékán helyettessel, Suriny Anita KÖB elnökkel és Takáts Réka HÖK
elnökkel elbíráltuk a kari ösztöndíjakat. Bírálásra került a havi sportösztöndíj, az egyszeri
kulturális ösztöndíj, a szakmai gyakorlatra vonatkozó támogatás. Egyszeri közéleti ösztöndíjat
és tanulmányi versenyeken való részvételre történő támogatást nem pályáztak meg a
hallgatók októberben.
Október 28-30-ig Velencén voltam szakterületi hétvégén. A hétvége jelentős előrelépést
hozott az EHÖK Tanulmányi Bizottság életében. A produktív munka során megtárgyaltuk az
OHV-re vonatkozó reformok potenciális kivitelezését és elkezdtük az EHÖK Tanulmányi
Bizottság elnök programjában megfogalmazott tanulmányi kisokos kidolgozását. A kisokos egy
olyan tájékoztató füzet lesz, aminek általános részében képet kaphatnak a hallgatók arról,
hogy ELTE szinten miket jó tudni tanulmányi ügyeinkkel kapcsolatban. Emellett minden karnak
lesz benne egy külön része is, amiben a specifikus információkat, tudnivalókat fogjuk
összegyűjteni a hallgatóknak. A részletes vázlat kidolgozását december második hetéig
terveztük megvalósítani.
November 9-én a bizottságomnak tartottam egy ülést, ahol megtárgyaltuk a tanulmányi
kisokosra vonatkozó munkamenetet, összeírtuk a kar specifikus részt alkotó dolgokat és
felosztottuk egymás között az ehhez kapcsolódó munkát.
November 11. és 13. között Siófokon részt vettem a 20. HÖOK vezetőképzőn. A
rendezvényen a hallgatói szolgáltatások szekcióban dolgoztam, ahol főként a kollégiumok
fejlesztésére vonatkozó szabályokat tárgyaltuk meg. Emellett meghallgattunk előadásokat a
Diákkedvezményről és az EYCA kártya nyújtotta előnyökről. Számomra a szekciómunka
legértékelhetőbb része a karrier tanácsadás rész volt. Egy workshop keretein belül ötleteltünk
arról, hogyan lehetne létrehozni egy HÖK vagy HÖOK által kezdeményezett minőségi
karrierprogramot.
November 18-20-ig megrendezésre került a TáTK vezetőképző. A HÖK elnöksége,
tisztségviselői, a Szhék-et tagjai és elnökei, a TáTKontúr és az utánpótlás képviselte magát a
rendezvényen. A hétvége célja az volt, hogy megismertessük hallgatótársainkkal szervezetünk
belső működését és kicsit közelebbi munka és baráti kapcsolatba kerüljünk a többi karon aktív
hallgatóval. A HÖK alapozó, elnöki, szociális, kommunikációs, rendezvényes és tanulmányi
szekciókkal készült. Én a tanulmányi szekciót vezettem, ahol megtárgyaltuk a legfontosabb
tudományos ösztöndíjakat, a tanulmányi ösztöndíj kiszámítási módját és minden olyan
kérdést, amit jó tudni tanulmányaink sikeres elvégzéséhez. A szekció számomra világos képet
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adott arról, hogy nagyon sok szürke folt van még a hallgatók fejében tanulmányi téren, ezért
úgy gondolom mind a tanulmányi kisokos mind egy fórum szükséges lesz majd a jövőben.
December elsején Debrenti Félixszel, Suriny Anitával és Takáts Rékával EHÖK
Küldöttgyűlésen voltam, ahol szavaztunk az EHÖK elnökség beszámolóiról, az Ellenőrző
Bizottság beszámolóiról. Emellett jogi- és szabályzati ügyekért felelős referens választottunk,
majd megszavaztunk két alapszabály módosítást: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályának 5. fejezetét és a Eötvös Loránd
Tudományegyetem Kollégiumi Hallgatói Részönkormányzat Alapszabályának 6. fejezetét.
December másodikán az EHÖK Tanulmányi Bizottság ülésén a Párhuzamos Képzések
Kompenzációjával és az OHV-val foglalkoztunk. Edina tájékoztatott minket hogy a
szombathelyi Egyetem integrációját érintő tanulmányi ügyek és rendelkezések az ELTE HKRben egy külön fejezetben fognak megjelenni. A szombathelyi hallgatók számára létre fog jönni
emellett a közeljövőben az integracio.elte.hu weboldal, ahol minden hasznos információt
megtalálnak majd a hallgatók. Egyebek között javaslat érkezett arra, hogy karonként meg
lehetne szavaztatni a Kari Tanáccsal, hogy egységesen 2 hétben legyen maximalizálva a ZH-k
javítási ideje.

Darkó Tünde
elnök
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
ELTE TáTK HÖK

JOGSÉRELMI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár

IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

2016. október 20.

I. Érdekképviseleti Fórum

ELTE HÖK tagjai

2016. november 9.

Tanulmányi és
Tudományos Bizottsági
gyűlés

Darkó Tünde, Bódi
Cynthia és jómagam

2016. november 17-20

Vezetőképző

2016. november 23

ELTE TáTK-PPK Gólyabál

2016. november 29.

TáTK HÖK takarítás
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ELTE TáTK HÖK és SzHÉKek
ELTE TáTK és PPK
hallgatói
Darkó Tünde, Bódi
Cynthia és jómagam

Rendszeres események
IDŐPONT
változó
péntekenként

ESEMÉNY
Elnökségi gyűlés
Ügyelés

RÉSZTVEVŐK
ELTE-TáTK HÖK tagjai
jómagam

Beszámoló
Október 20-án került megrendezésre első alkalommal az EHÖK által rendezett I.
Érdekképviseleti Fórum, ahol Sujtó Attila, az ELTE Hallgatói Önkormányzat elnöke tartott egy
kis előadást arról, hogy miket kell tudnia egy érdekképviselőnek, különböző témákkal
kapcsolatban. Ezt követően a résztvevők kérdéseket tehettek fel neki, így a kimaradt dolgokra
is választ kaphattunk. A Fórumot egy hagyományteremtő céllal rendezték meg, ezért
remélhetőleg a jövőben is sor kerül majd ennek megrendezésére.
November 9-én a Tanulmányi és Tudományos Bizottság tartott egy rövid gyűlést, ahol
átbeszéltük a jövőre való terveket és tennivalókat. Ezek között szerepel a TáTK-s Hallgatói
Kisokos elkészítése és emellett szó esett az OHV-val kapcsolatos javítási, változtatási tervekről
is.
November 17 és 20 között került megrendezésre az őszi Vezetőképző. Jómagam az NT
SzHÉK-en belüli elnöki posztom miatt a vezetői szekció munkájában vehettem részt. Itt
rengeteg dologról szó esett, többek között az egyes SzHÉK-ek problémáiról, a hallgatói
passzivitásról, a rendezett események iránti hallgatói lelkesedés csökkenéséről. Ezen kívül
még beszéltünk a jövőre való tervekről és ezzel kapcsolatban tartottunk egy kis
brainstormingot is. Remélhetőleg a következő szemeszterben is sikerül létrehozni ezt a
Vezetőképzőt, hiszen személy szerint én egy nagyon hasznos eseménynek és lehetőségnek
tartottam több szempontból is.
Ezen kívül rendszeresen részt vettem az Elnökségi gyűléseken, ahol mindig
megbeszéljük az adott hét történéseit bizottságonként. Péntekenként dél és 2 óra között
ügyelek az irodában.

Parcsami Attila
jogsérelmi referens
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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TUDOMÁNYOS REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár

IDŐPONT

TÁRGY

SZEMÉLY/SZEMÉLYEK

November 11-12

HÖOK Vezetzőképző

tisztségviselők

November 18-20

TáTK Vezetőképző

tisztségviselők

IDŐPONT

TÁRGY

SZEMÉLY/SZEMÉLYEK

Hétfőnként/Keddenként

elnökségi ülés

tisztségviselők

keddenként

ügyelés

Rendszeres ülések

Beszámoló
Az idei félév második fele nem volt túl eseménydús a Tudományos Bizottság
szempontjából. Kiírásra került a kELTEtő, K+I+F Pályázat (Kiemelkedő, Innovatív,
felsőoktatási rendezvények díja), illetve az Év Tudományos Rendezvénye 2016
pályázat, melyek leadási határideje 2016 november 17., 12.00 óra volt, a hiánypótlás
vége pedig 2016. November 19., 23.59 volt. Az EHÖK-ös bírálás 2016 november 21én volt, melyen sajnos nem tudtam részt venni. Erről értesítettem az illetékes
elnököt, Papp Dorottyát, aki tájékoztatott arról, hogy nem kell senkit sem
delegálnom magam helyett.
Részt vettem a November 11-12-én megrendezett HÖOK-os vezetőképzőn. Az
Alapozó szekcióra jelentkeztem, melyet nagyon hasznosnak ítéltem, mert sok új
információt kaptam általánosságban a HÖK-ös szervezetek működéséről, illetve
belátást

nyertem

más

karok,

intézmények

Hallagatói

Önkormányzatainak

működésébe
November 18-án részt vettem a TáTK-s HÖK-ös vezetőképzőn is, ami nagyon
élvezetes volt csapatépítés szempontjából, illetve A Szociális Bizottság munkájába
is mélyebb betekintést nyertem.

November 22-én a Tanulmányi Bizottság tagjaival kitakarítottuk a HÖK irodát.
Rendszeresen ügyelek általában Keddenként 14.00-tól, de ha véletlenül nem érek
be, akkor Szerdánként pótlom a hiányzásomat.

Bódi Cynthia
tudományos referens
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁGI ELNÖK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár

Időpont
2016.11.17.20.
2016.11.23.
2016.11.28.

Esemény
TáTK Vezetőképző
Gólyabál
OTDK zárórendezvény
megbeszélés

Résztvevők
ELTE részönkormányzatok és a Szakos Hallgatói
Érdekképviseletek tagjai
TáTK-s és PPK-s Hallgatók, TáTK és PPK HÖK
Szabari Veronika Dékánhelyettes, Takáts Réka, Én

Rendszeres ülések
Hétfőnként/Keddenként

TáTK elnökségi
ülés

ELTE TáTK HÖK

Beszámoló
A november 17-én kezdődő vezetőképzőként részt vettem, amelyen a kommunikációsrendezvényes szekciót vezettem Kiss Bianka Kommunikációs Bizottsági Elnökkel. A szekciók
alatt a résztvevőkkel ismertettem az összes kari rendezvényt, illetve azok jellemzőit,
felléphető problémákat, és rengeteg más hasznos információt, amely a rendezvényszerezéskor
hasznosnak bizonyulhat.
A Vezetőképző mellett megvalósult a gólyabál is november 23-án, amely saját és mások
véleménye szerint is remekül sikerült. A fellépők között volt a Kelemen Kabátban, Szabó Balázs
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Bandája, DJ Dominiqu és Daniel. Utolsó értelsülésem szerint 800 fő körüli létszámmal
számolhattunk.
November 28-án megbeszélést tartottunk Szabari Veronikával és Takáts Rékával, az OTDK
(Országos Tudományos Diákköri Konferencia) zárórendezvényével kapcsolatban. Ennek keretei
között a kari vezetés április 12-én az A38 hajón szeretne egy rendezvényt, amelynek jellemzőit
még nem egyeztettük, csupán csak az időpont és a helyszín a biztos.
Heti rendszerességgel ügyelek a TáTK HÖK irodájában csütörtökön 12:00-14:00-ig, illetve részt
veszek változó időpontú, de általában Hétfő vagy Kedd esténként tartott elnökségi üléseken.

Keresztes Alex
elnök
Rendezvényszervező Bizottág
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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SPORT- ÉS KULTURÁLIS REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2016. október 20.

Esemény
EHÖK Fórum

2016. november 11-13.

HÖOK Vezetőképző

2016. november 17-20.

ELTE TáTK HÖK
Vezetőképző

2016. november 18.

EHÖK Sportbizottsági ülés

2016. november 23.

ELTE TáTK-PPK Gólyabál

2016. december 3.

EHÖK Sportbizottsági ülés

Résztvevők
EHÖK tagok, ELTE
részönkormányzatok
tagjai
EHÖK tagok, ELTE TáTK
HÖK illetékes tagjai
ELTE TáTK HÖK tagjai,
ELTE TáTK SzHÉK-ek
tagjai
ELTE részönkormányzatok
sportbizottsági tagjai
ELTE TáTK és PPK
hallgatói
ELTE részönkormányzatok
sportbizottsági tagjai

Rendszeres ülések
Hétfőnként

TáTK elnökségi ülés

ELTE TáTK HÖK

Beszámoló
A szemeszter első fele nem kezdődött nagy aktivitással, ám ez megváltozott, amint
megkezdődött a hallgatói élet. Az EHÖK ekkor rendezett egy fórumot, ahol feltehettük
kérdéseinket az új kabinet tagjainak.
Ebben az időszakban kezdődött el a még jelenleg is tartó, több egyetemet felölelő sítábor
szervezése és promótálása, melynek a kari képviselői posztját töltöm be.
A november 11-13. között megrendezett HÖOK Vezetőképzőjén részt vettem, mint sport
szekciói tag. A szekciómunka alatt először különböző előadások során kaptunk átfogó képet az
országos egyetemi sport helyzetéről, majd 2 egyetem (DE, ELTE) bemutatta a saját
intézményük felépítését a sport kapcsán. A második napon xyz csináltunk, ahol csapatokban
konkrét ötleteket dolgoztunk ki a hallgatók érdeklődésének felkeltésére. A hétvége során
sportbizottsági ülést is tartottunk, ahol felvázoltuk a karonkénti aktualitásokat és a további
terveket.
November 17-20. között zajlott a kari vezetőképzőnk, melyen a Kommunikáció- és
rendezvényszervezés szekciónak voltam tagja. Mivel a Szakos Hallgatói Érdekképviselet is
jelen volt a vezetőképzőn, így az alapoktól néztük át a szekciót érintő fontos kérdéseket.
A decemberi sportbizottsági ülésen a fő feladatunk volt a rektori sportpályázatok áttekintése
és a megfelelőek elfogadása, amit sikeresen meg is tettünk.

Az egyszeri kulturális pályázatok és egyszeri sportpályázatok havonta kerülnek elbírálásra.
A félévben hétfőnként 10.00-12.00 között ügyelek, az elnökségi üléseken hétfőnként részt
veszek.
Horváth Zita
Kulturális- és sportreferens
Rendezvényszervező bizottsági tag
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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