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ELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT
2017. november 3-5.

ESEMÉNY
Társadalomtudósok Őszi
Gyűlése

RÉSZTVEVŐK
TáTK hallgatók és Alumni

2017. november 7.

Rekrutációs kampány
megbeszélés

ELTE Szolgáltató Központ

2017. november 8.

Dékáni megbeszélés

Dr. Juhász Gábor és jómagam

2017. november 8.

Kancellári megbeszélés

Dr. Scheuer Gyula és elnökök

2017. november 9.

ÖHÜB

ÖHÜB tagok

2017. november 9.

EHÖK RoundTrip

2017. november 13.

Szenátus

Szenátorok

2017. november 15.

Kari Szakválasztó

TáTK hallgatók és oktatók

2017. november 16.

ELTE IK-TáTK-TÓK Gólyabál

Hallgatók

2017. november 17-19.

HÖOK Vezetőképző

HÖK tisztségviselők

2017. november 22.

KÖB

KÖB tagok

2017. november 28.

Kari Tanács

Kari Tanács tagok

EHÖK tisztségviselők és
TáTK HÖK

Rendszeres események
IDŐPONT
keddenként illetve
csütörtökönként
Szerdánként

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Elnökségi ülés

ELTE TáTK HÖK tagjai

EHÖK Elnökségi ülés

elnökök
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Beszámoló
Október 26-i megválasztásomat követően egy nagyon eseménydús hónapot zárhatunk
magunk után. Az őszi szünet alatt részt vettem az idei Társadalomtudósok Őszi Gyűlésén,
mely véleményem szerint egy nagyszerű lehetőséget nyújt a TáTK-s hallgatók számára, hogy
megismerhessenek más hallgatókat is karunkról, ami csak jobban elősegíti a kari integrációt.
Az őszi szünetet követően sor került a Rekrutációs Kampány megbeszélésére, melyre
az idei évben az ELTE nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni. Ezt 3 módón szeretnék elérni:
nagyobb marketing kampány (offline és online egyaránt), a kari nyíltnapok és rekrutációs
törekvések hatékonyabb elősegítése és a harmadik gimnáziumok látogatása, ahol egy előadás
keretében a diákok jobban megismerhetik az ELTE-t és lehetőséget kapnak kérdéseiket
feltenni oktatók és diákok számára. A tervek szerint, a jelentkezési határidő előtt, 200
gimnáziumba szeretnének ellátogatni országszerte, mely körülbelül 10-12 ezer diák elérését
jelentené. A rekrutációs kampány alatt kiemelt szerepet kapna az ELTE Savaria Egyetemi
Központ és az új Gazdaságtudományi Intézet. Az egész megbeszélés elsősorban a kampány
stratégiájának, logisztikai és adminisztratív hátterének az átbeszéléséről szólt, melyet
mindenképp hasznosnak tartottam. A TáTK-ról, a többi karhoz képest, több hallgató is
jelentkezett, amelyre nagyon büszke vagyok!
November 8-án személyesen találkoztam karunk dékánjával, Dr. Juhász Gáborral egy
rövid kis megbeszélésre, ahol az elkövetkező időszak eseményeiről és terveiről beszélgettünk.
Még ezen a napon az EHÖK Elnökségi ülésen vendégünk volt Dr. Scheuer Gyula Kancellár
Úr, akivel elsősorban a következő évi költségvetésről beszélgettünk. Elmondása szerint a
következő év gazdasági szempontból nem lesz a legelőnyösebb, de megpróbáljuk majd
kihozni a legjobbat az adottságainkhoz és lehetőségeinkhez képest.
Az ÖHÜB ülésen a legfontosabb napirendi pont a HKR módosítással volt kapcsolatos.
A cél a karok közti szabályozások közötti különbségek csökkentése lenne, tehát egyfajta
egységesítés a HKR rendelkezéseiben. Az ülés kifejezetten hosszúra sikerült és a végén a
felek abban egyeztek meg, hogy elkerülvén a kapkodást, a legközelebbi szenátusi ülésre nem
is kerül be a javaslat, hanem majd csak később. Véleményem szerint az elképzelés az
egységesítés felé célszerű és hasznos lenne, azonban számos kar nem volt teljesen nyitott a
változtatások felé és túl sok dologban nem tudtak egyetértésre jutni a felek.
Hozzánk is ellátogatott az EHÖK elnöksége november 9-én, ahol elsősorban arra
voltak kíváncsiak, hogy milyen kari problémák vannak jelen pillanatban, melyben ők segíteni
tudnának. A találkozón többek között megemlítettük a biztonságosítás fontosságát, hiszen a
betörés óta ez egy nagyon aktuális probléma, sőt a karon is egyre több lopásról lehet hallani.
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Szeretnénk, ha a két HÖK iroda közötti térre beszerelnének pár kamerát, ezzel is
elkerülhetnénk a további betöréseket és lopást. Emellett még szó esett a WiFi-ről, ami az
épületben nem megfelelően működik és a HÖK Iroda felújításáról, mely a tavalyi beázás óta
csak rosszabb állapotban van.
November 13-án részt vettem életem első Szenátusán, ahol számos fontos kérdést
tárgyaltak meg a résztvevők. Többek között szó esett az ELTE Mérnök utcai sporttelepével
kapcsolatos

fejlesztési

lehetőségekről,

Vallástudományi

Tanszék

létrehozásáról

a

Bölcsészettudományi Kar Ókortudományi Intézet keretein belül, közalkalmazotti Szabályzat
módosításáról, egyes központi feladatellátó egységek szervezeti átalakításáról (közös rektorikancellári irányítású egységek kialakítása), és ami a mi szempontunkból a legfontosabb a
TáTK HÖK Alapszabályának módosításáról.
November 16-án sor került az idei Gólyabálra, melyet idén az Informatika Karral és a
Tanító- és Óvóképző Karral közösen szerveztünk. Az elmúlt egy hónapban folyamatos
egyeztetéseket követően került sor az eseményre, ahol véleményem szerint a 3 kar
nagyszerűen tudott együttműködni a szervezés alatt. Az esemény jól sikerült, körülbelül 750
hallgató vett részt az eseményen plusz a VIP meghívottak.
November 17-19. között került megrendezésre az őszi HÖOK Vezetőképző, ahol a
TáTK HÖK is képviseltette magát 6 fővel. Én az első napon a haladó vezetői szekcióban
vettem részt, ahol a döntéshozatalról tartottak számunkra egy képzést. Szombaton, az
Utánpótlás tréningen voltam, melyet nagyon hasznosnak és érdekesnek tartottam. Mint ahogy
azt a programomban is írtam, nagyon fontosnak tartom az utánpótlás kérdéskörét, és az itt
elhangzottakat mindenképpen fel fogom használni a jövőben. Összességében a hétvégét
hasznosnak tartottam, az egyes szekciókon és tréningeken mindenki tanulhatott valami újat,
melyet később kamatoztatni tud munkája során.

Kelt: Budapest, 2017. november 27.

Parcsami Attila
Elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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GAZDASÁGI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

IK-TáTK-TÓK Gólyabál

2017. november 16.

EHÖK Gazdasági Bizottság

2017. november 21.

ülés
Kari Tanács

2017. november 28.

EHÖK GB tagok
KT tagok

Beszámoló
Az október 26-ai Küldöttgyűlés óta eltelt időszak eseményeit foglalom össze az
alábbiakban:
2017. november 16-án részt vettem az IK-TáTK-TÓK összevont Gólyabálján, mely a
szűkös költségvetés következtében idén az egyetem aulájában került megrendezésre
összevontan minden kar számára. A hallgatók nagy számban vettek részt és fennakadás sem
történt, így az esemény sikeresen zajlott le. Úgy gondolom, hogy a jövőbeli költések
csökkentése érdekében érdemes lenne hagyományt teremteni és minden évben az egyetem
falai között megrendezni az elsőévesek bálját, mivel a Lágymányosi Campus aulája páratlan
és költségmentes helyszínt biztosít, így pedig a megspórolt összeget más, hasznos egyetemi
fejlesztésre vagy eseményre lehetne fordítani.
A gólyatánchoz szükséges ruhakölcsönzést minden évben a Hallgatói Önkormányzat
bonyolítja le, idén azonban erről a folyamatról semmilyen információt nem kaptam, így nem
tudtam támogatni a megrendelési folyamatokat. Utólagosan értesültem arról, hogy a ruhák
kölcsönzése csak azért teljesült időben, mert az EHÖK irodavezetője, Kutas Viktória nagy
erőfeszítéseket tett a megrendelési folyamatok felgyorsítására. Így a jövő évi esemény
kapcsán fontos megjegyeznem, hogy a Hallgatói Önkormányzat elnöke és alelnöke közti
kommunikáció javulása elengedhetetlen a problémamentes ügyintézés érdekében.
November 21-én gazdasági bizottsági ülésen vettem részt, ahol több mindenről
beszéltünk. A nyomdai közbeszerzés kapcsán november 24-ig lehetett leadni az igényeket a
következő havi számokra, így ennek eleget téve 24-én leadtam a TáTK igényeit a következő
négy lapszámra, egészen márciusig. A Pátria nyomdával kötött keretszerződés azonban
lényegesen

megemelte

a

költségeket,

így

a
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következő

hónapokban

csökkentett

példányszámmal (200 pld.) jelenik meg a TátKontúr minden hónapban. Bizonytalan egyelőre,
hogy a jelenlegi megállapodás meddig érvényes, azonban a jelenlegi árak és kapcsolattartási
szabályozások hosszú távon nem elfogadhatók, mivel jelenleg csak a Kancellária léphet
kapcsolatba a nyomdával, ami lassítja a megrendelés időtartamát, valamint bonyolítja a kiadás
folyamatait. Bízom abban, hogy az egyetem vezetése a nyomda kiválasztása során – a
közbeszerzési szabályokat figyelembe véve – a legkedvezőbb árajánlatot fogadja el.
December 3-ig kell elkészíteni a jövő évi költségvetést, azonban novemberi
lemondásom miatt már ezen a héten elkezdem ennek megvalósítását, így a TáTK Hallgatói
Önkormányzatának jelenlegi eseményeit, nyomdai költségeit és más kiadásait figyelembe
véve állítjuk össze a 2018-as tervezetet.
Beszámolóm a november 28-ai Kari Tanács ülése előtt íródott, azonban az
eseménynaptárban ezt is feltüntettem. Az ülésen elhangzottakról szóban tudok beszámolni a
Küldöttgyűlésnek.
November végéig leadom a karon végzett munkák utáni utalási listákat és jelenléti
íveket, valamint a nyomdai munkákra vonatkozó teljesítési igazolásokat. A november 30-i
Küldöttgyűlésen benyújtom lemondásomat a Küldöttgyűlésnek, így a 2018-as költségvetési
tervezet elkészítését már a megválasztott utódommal tervezem megvalósítani, illetve
véglegesíteni.
Az elmúlt bő egy év során számos nehézségekkel kellett szembe néznünk,
mandátumom elején a rendkívül rosszul vezetett EHÖK gazdasági folyamatok következtében
nyomonkövethetetlenné váltak a kari költések, ami bizonytalanná tette a tervezést. Részben ez
okozta az iskolaszövetkezettel kapcsolatos problémákat és utalási fennakadásokat is,
ugyanakkor meglátásom szerint az iskolaszövetkezet belső munkafolyamata sokat javult az
elmúlt hónapok során. Azonban világossá vált, hogy az iskolaszövetkezet bevezetése és a
KHTEÖ megszüntetése sok terhet jelentett az önkormányzatoknak, ezért javaslom, hogy a
közösségi tevékenységek jutalmazását a jövőben ellenőrzött, ösztöndíj alapú juttatással
biztosítsuk, az iskolaszövetkezet pedig más jellegű tevékenységek (pl. pakolás, logisztika,
ruhatár stb.) kifizetésére szolgáljon. Ennek értelmében a jelenleg iskolaszövetkezeten
keresztül kifizetett irodavezetők, kari lap tagok és egyetemi rendezvény megvalósulását segítő
hallgatók ösztöndíj formájában kapnák meg juttatásaikat.
Kari Tanács tagként az elmúlt évben igyekeztem képviselni a hallgatók érdekeit az
egyetemi szabályozások megszavazása során, így több alkalommal is felszólaltam az üléseken
és kifejeztem támogatásomat vagy egyet nem értésemet bizonyos kérdéseket illetően. Bízom
abban, hogy a Kari Tanács hallgató tagjai a jövőben is bátran felszólalnak és kifejezik egyet

7

nem értésüket az oktatókkal és a kari vezetéssel szemben, amennyiben a hallgatók érdeke így
kívánja.
Habár a TáTK Hallgatói Önkormányzatának Alapszabályába nem került be, mégis
bízom abban, hogy a jövőben is fontos marad a kari lap kiadása az Önkormányzat számára,
hiszen a többszörösen díjazott és egy évtizede folyamatosan megjelenő lap emeli karunk
megítélését, valamint az egyetlen olyan szervezetként szolgál a HÖK és SzHÉK-ek mellett,
mely a TáTK-s hallgatók készségeinek fejlesztését tűzte ki célul.
Úgy gondolom, hogy az elmúlt évben számos alkalommal sikerült eredményesen
képviselnem karunk, valamint a hallgatók érdekeit az ELTE HÖK Küldöttgyűlésein. 2016
nyarán a folyamatos gazdasági fennakadások miatt többszörösen is felszólaltam az üléseken,
mely hozzájárult az EHÖK vezetésének figyelmeztetéséhez, hiszen leváltásuk csupán néhány
szavazaton múlt. Továbbá a 2016 tavaszán tervezett hallgatói ösztöndíj mértékének
megemelésére tett törekvéseket is elleneztem és a Küldöttgyűlés szavazásán nem támogattam
a módosítási javaslatot. Az alapszabálymódosítást az ELTE Szenátusi ülésén sikerült
megakadályoznia Czabán Samu, ÁJK HÖK elnöknek. Bízom abban, hogy a jövő képviselői
kellő kritikával és a közösség érdekeit figyelembe véve terjesztenek elő javaslatokat és ez
alapján teszik le szavazatukat.
Mindenkit szeretnék bíztatni az aktív részvételre a közösségi ügyeket illetően!
Debrenti Á. Félix
Gazdasági

alelnök

ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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ELNÖKI MEGBÍZOTT BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK
HÖK, KGY, SZHéK

2017. október 26.

Küldöttgyűlés

Tisztségviselők, egyetemi
tanulók

Társadalomtudósok Őszi

2017. november 2-5.

Gyűlése
Rekrutációs kampány

2017. november 7.

megbeszélés

HÖK tisztségviselők,
egyetemi vezetés,
Kancellária, oktatók

Gólyabál lebonyolításában

2017. november 16.-ig

TáTK diákok, alumni

való segítség

2017. november 15.

Nagy Kari szakválasztó

2017. november 16.

Gólyabál

IK-TáTK-TÓK képviselői
TáTK diákok, oktatók,
érdeklődők
IK-TáTK-TÓK diákok,
meghívott vendégek

Állandó események
IDŐPONT
Keddenként
Hétfőnként

ESEMÉNY
Elnökségi gyűlés
Ügyelés

RÉSZTVEVŐK
ELTE TáTK HÖK tagjai
én

Beszámoló
Az Október 26.-i Küldöttgyűlésen léptem az új tisztségembe, amely az elnöki
megbízott, egészen addig pedig a Kommunikációs bizottságot erősítettem. A novemberi
hónapom legfőképpen a betanulásról szólt, az elnökkel való kommunikációról, munkáról,
közös stratégiák kialakításáról.
Elnöki megbízottként a fő feladatom az elnökkel való kapcsolattartás, az ő valamint a
HÖK tisztségviselők munkájának segítése. Ezeknek a feladatoknak megpróbáltam eleget
tenni, segíteni mindenkit.
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November 2-5.-ig részt vettem a Társadalomtudósok Őszi Gyűlésén, mint szervező. A
tábor megszervezése sok munkánkat és energiánkat vett igénybe és a visszajelzések alapján
egy jó 3 napot tudtunk összehozni a résztvevőknek , ez pedig a legfontosabb egy ilyen szintű
eseménynél. Az idei tábornál kiemelkedőnek mondható a témára való építkezés, hiszen szinte
az összes feladat át lett formálva a témához illően, és a kreatívos részleg is sokat készült a
díszletekkel.
November 7.-én a HÖK elnökével és a Kulturális-és sport taggal részt vettünk egy
Rekrutációs Kampány megbeszélésen. Ez a Road-Show már folyamatban van, vidéki és
fővárosi középiskolákat járunk be a Szolgáltató Központtal, melynek fő célja az,hogy
népszerűsítsük a szombathelyi, valamint az újonnan induló Gazdasági Intézetet. Az első olyan
helyszín, ahol én részt veszek decemberben lesz. Az ülésen átbeszéltük azt,hogy milyen
stratégia alapján fogunk előadni, valamint beleszólhattunk abba,hogy mit érdemes a
bemutatóban mondani, mit lehet javítani a pptk-en.
A novemberi hónap a gólyabálról szól. A tematika végül a Gatsby lett. Úgy ítélem a 3
kar között egy eredményes együttműködés született, a Gólyabál pedig színvonalasan zárult.
Az irodai ügyelésemet pedig hétfőn 12 és 14 óra között végeztem, valamint a
rendszeres elnökségi üléseken is aktívan részt veszek.

Kerezsi Dorottya
Elnöki megbízott
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

SZOMBATHELYI ÜGYEKÉRT FELELŐS ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

SZEMÉLY(EK)

2017. október 17.

ELTE SEK hallgatók
ünnepélyes ösztöndíj
átadója

ELTE SEK hallgatók és
oktatók, ELTE HÖK
szombathelyi ügyekért
felelős bizottsága

2017. október 24.

Matók Leó Kerekasztal
beszélgetés

BTK hallgatók

2017. november 17.

ELTE SEK Gólyabál 2017

ELTE SEK hallgatók

2017. november 21.

ELTE SEK TáTK Szakest

TáTK hallgatók és oktatók
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2017. november 22.

2017. november 24.

ELTE SEK Roadshow a
szombathelyi Premontrei
Rendi Szent Norbert
Gimnáziumban
ELTE SEK Roadshow a
sárvári Tinódi Sebestyén
Gimnáziumban

ELTE SEK hallgatók és
oktatók, HÖK képviselők
ELTE SEK hallgatók és
oktatók, HÖK képviselők

Rendszeres ülések
IDŐPONT

ESEMÉNY

SZEMÉLY(EK)

2017. október 17.

ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős bizottsága

2017. november 11.

ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős bizottsága

ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős bizottsága;
Dr. Németh István
rektorhelyettes
ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős bizottsága

Beszámoló
2017. október 17-én részt vettem az ELTE SEK hallgatók ünnepélyes ösztöndíj
átadóján, ahol az egyetem vezetésének kérésére fotóztam is a Savaria kiválósági ösztöndíj és
Köztársasági ösztöndíj átadást a hallgatóknak.
2017. október 24-én részt vettem a Matók Leó Kerekasztal beszélgetésen, ahová
Szecsődi Tímea szombathelyi BTK HÖK alelnök kérésére mentem el dokumentálni az
eseményt.
2017. november 17-én az ELTE SEK Gólyabál előkészületeiben segédkeztem és a
lebonyolításában, amire az elmúlt 4 hónapban folyamatosan készültünk. Szerencsére az
eseményen sok hallgató tiszteletét tette és pozitív vízhangja volt hallgatói részről.
2017. november 21-én megrendeztem az első ELTE SEK TáTK Szakestet a Campus
Clubban. Szerencsére pozitív csalódás fogadott a részvételi arány tekintetében. A kar 25%-a
részt vett a Szakesten és a visszajelzéseik is mind kecsegtetők voltak a jövőre nézve. A
következő félévben is szeretnének tartani majd egy Szakestet. Az oktatók is mindannyian jól
érezték magukat és csak dicséretet kaptam tőlük a rendezvény programjai és a hangulat miatt.
2017. november 22-én az ELTE SEK Roadshow-on vettem részt a szombathelyi
Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnáziumban. A roadshow célja az egyetem népszerűsítése
és bemutatása volt a 12. évfolyamon tanulók részére. Fotózási feladatokat láttam el és
tájékoztattam az érdeklődő hallgatókat az egyetem képzésiről.
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2017. november 24-én az ELTE SEK Roadshow-on vettem részt a sárvári Tinódi
Sebestyén Gimnáziumban. A feladataim azonosak voltak az előző bekezdésben említettekhez.
Rendszeres ülések 2017. október 17-én és 2017. november 11-én voltak megtartva. A
következő ülés időpontja 2017. november 27-én este 18 órakor lesz az egyetem A épületében
a HÖK irodában.
Egyéb feladatok voltak a hallgatók tantárgy elfogadási kérvényeinek intézése,
tájékoztatása a szakdolgozat téma beadási időpontról és a szakdolgozati témaválasztás
ládásának menetéről. Folyamatos szervezési feladat volt még a 2017. november 27-én
megrendezésre kerülő ELTE SEK TáTK Közgazdász Szakmai nap, aminek én vagyok az
egyedüli szervezője.

Herczeg Ákos
ELTE TáTK HÖK szombathelyi ügyekért felelős alelnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

BELÜGYI ÉS SZAKOS KÉPVISELETI BIZOTTSÁGI ELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár

Időpont

Esemény

2017. 11. 03.-05.

TÖGY

Résztvevők
Szervezők, csoport vezetők,
résztvevők

Rendszeres ülések
Keddenként

TáTK HÖK elnökségi ülés
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TáTK HÖK Tisztségviselők

Beszámoló
Ebben az időszakban még nem volt Össz. SzHÉK–es gyűlésünk, mivel az
2017.11.30.-án lesz, emiatt nem tudok annak eseményeiről beszélni, de szóban
a küldöttgyűlésen fogok.
Ebben a hónapban került megredezésre a Társadalomtudósok Őszi Gyűlése nevű
rendezvény, amin részt vettem, mint a logisztikát vezető szervező, és ezzel meg is történt az
új tagokal való első közös munka. Valamint elmondható, hogy a rendezvény rendben zajlott
és sikeresen vettük a feladatot.
Ezenkívül a 4-én lévő, raktárban való szortírozási, rendszerezési feladatokra
szenteltem időt, ami már ráfért a helységre.
Ezeken túl, voltam az idén nálunk megrendezésre kerülő gólyabálon, aminek bontási
feladataiban nem nagy létszában, de szintén megjelent a Logisztika.
Az irodai ügyelésemet pedig kedden 10 és 12 óra között végeztem, valamint a
rendszeres elnökségi ülésen a Belügyi Bizottság is képviseletét tette.
Bálint Gergő
Belügyi Bizottság elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

SZOCIÁLIS ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár:
IDŐPONT
2017. november 14.

TÁRGY
Rendkívüli szociális
támogatás

2017. november 16.

EHÖK SZÖB

2017. november 17-19.

HÖOK Vezetőképző

2017. november 21.

Kari pályázatok
elővéleményezése

SZEMÉLY/SZEMÉLYEK
Szociális Bizottság
EHÖK SZÖB tagok
Összegyetemi HÖK
képviselők
Operatív bizottsági tagok

2017. november 22.

KÖB ülés

KÖB tagok

2017. november 23.

EHSZÖB ülés

EHSZÖB tagok
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IDŐPONT

TÁRGY

Keddenként

Kari elnökségi ülés

Hétfőnként

Ügyelés

SZEMÉLY/SZEMÉLYEK
Tisztségviselők

Beszámoló
2017. november 14-én a Rendkívüli szociális támogatásokat az operatív bizottság
tagjaival, Czakó Sándorral és Szmutka Cintiával közösen elővéleményeztük.
2017. november 17-19-ig a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáján
vettem részt Parcsami Attilával, Darkó Tündével, Szabó Dórával, Nagy Lizával, Aller
Imrével és Farkas Fannival. A pénteki napon a juttatási képzésen vettem részt, a szombati
napon pedig a kommunikációs tréningen.
2017.

november

22-én

Parcsami

Attilával

és

Darkó

Tündével

a

Kari

Ösztöndíjbizottság ülésén vettem részt, ahol elbíráltuk a beérkezett kari pályázatokat.
2017. november 23-án az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság
(EHSZÖB) ülésén vettem részt, ahol elbíráltuk az előzetesen elővéleményezett Rendkívüli
szociális támogatásokat, Közéleti ösztöndíjakat, Párhuzamos képzés kompenzációja
pályázatokat és a Sportösztöndíj pótpályázatokat.
Az elnökségi üléseken és az ügyeléseken rendszeresen megjelentem.

Papp Patrícia
Szociális alelnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár:
2017. november 9.

Esélyegyenlőségi ülés

2017. november 11.

Gólyabál dekorálás
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Karok esélyegyenlőségi
referensei
IK, TáTK, TÓK HÖK

tisztségviselők
2017. november 14.

Rendkívüli szociális
támogatás

IDŐPONT

TÁRGY

Keddenként

Kari elnökségi ülés

Keddenként

Ügyelés

Szociális Bizottság

SZEMÉLY/SZEMÉLYEK
Tisztségviselők

Beszámoló
Czakó Sándor vagyok, elsőéves szociális munka alapszakos hallgató, az ELTE TáTK
Hallgatói Önkormányzatának Esélyegyenlőségi referense 2017. október 26-a óta.
2017. november 9-én esélyegyenlőségi ülésen vettem részt az EHÖK esélyegyenlőségi
referense, Farkas Fanni vezetésével. Az ülésen közösen megbeszéltük az idei ELTE
karácsonyi adománygyűjtés akciót. Megbeszéltük és egyhangúan elfogadtuk, hogy a
beérkezett adományokat a hajléktalanoknak, illetve a Cseppkő Gyerekotthonban élő
gyermekek számára fogjuk felajánlani. Továbbá abban is mindenki egyetértett, hogy az
adományokat magunk fogjuk kivinni, valamint a Gyermekotthonban egy délutánt is el fogunk
tölteni közösen a gyermekekkel.
2017. november 11-én az IK, TÁTK, TÓK tisztségviselőivel közösen elkészítettük a
2017. november 16-án megrendezésre került gólyabál díszleteit.
2017. november 14-én a Rendkívüli szociális támogatásokat a Szociális Bizottság
tagjaival, Papp Patríciával és Szmutka Cintiával közösen elővéleményeztük.
Az elnökségi üléseken és az ügyeléseken rendszeresen megjelentem.

Czakó Sándor
Esélyegyenlőségi referens
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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KOLLÉGIUMI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár:
2017. november 14.

IDŐPONT
Keddenként
Keddenként

Rendkívüli szociális

Szociális Bizottság

támogatás

TÁRGY
Kari elnökségi ülés
Ügyelés

SZEMÉLY/SZEMÉLYEK
Tisztségviselők

Beszámoló
Szmutka Cintia vagyok, elsőéves szociológia alapszakos hallgató, az ELTE TáTK
Hallgatói Önkormányzatának Kollégiumi tagja 2017. október 26-a óta.
2017. november 14-én a Rendkívüli szociális támogatásokat az operatív bizottság
tagjaival, Papp Patríciával és Czakó Sándorral közösen elővéleményeztük.
Az elnökségi üléseken és az ügyeléseken rendszeresen megjelentem.

Szmutka Cintia
Kollégiumi tag
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár:
IDŐ

ESEMÉNY

2017. 11. 03-05.

TŐGY

2017. 11. 16.

Gólyabál

RÉSZTVEVŐK
Csopvezek, Szervezők,
Borjak
Gólyák, HÖK
Tisztségviselők
HÖK elnökségi tagok az

2017. 11. 17-19.

HÖOK Vezetőképző

ország különböző
egyetemeiről

Rendszeres ülések:

Keddenként

TáTK HÖK Elnökség,

Elnökségi ülés

Tisztségviselők, vendégek

Beszámoló:
A Küldöttgyűlés után, az őszi szünetben megtörtént az új bizottsági tag(ok) betanítása,
akik azthiszem minden várakozást felülmúlnak. A Társadalomtudósok Őszi Gyűlésén
csoportvezetőként vettem részt, a promóciójában semmilyen módon nem voltam érintett,
csupán a saját gólyatábori csapatom szempontjából.
Azonban ezek után nem sokkal megkezdődött a Gólyabál promóciós időszaka, ami a
vége felé szépen beindult. Másnap reggeltől az elnökségi tagokkal a HÖOK őszi
vezetőképzőjén vettünk részt. Amennyire közömbös volt számomra az első nap, annyira
hasznosnak véltem a másodikat, amikor is a tréningek során új ötletekkel gazdagodtam,
amelyeket a későbbiekben meg is szeretnék valósítani.
A legutóbbi elnökségi után (11. 21.) a Kommunikációs Bizottság feladata volt
kitakarítani az irodát, amit azt gondolom maradéktalanul teljesített.
Az elmúlt időszakban csütörtökönként 10:00-12:00-ig ügyeltem a TáTK HÖK
irodában.
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Szabó Dóra
Kommunikációs Bizottság Elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

KÜLÜGYI BIZOTTSÁGI ELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

Október 20.

EHKB Ülés

November 24.

EHKB Bizottsági Ülés

RÉSZTVEVŐK
EHÖK részönkormányzatok
külügyi bizottságainak tagjai
EHÖK részönkormányzatok
külügyi bizottságainak tagjai

Rendszeres ülések
Keddenként

TáTK elnökségi ülés

TáTK HÖK

Beszámoló
Az októberi külügyi ülésen a tanári szakosok Erasmus+ lehetőségeiről beszéltünk,
illetve értékeltük a pótpályázási időszakot, melyen megbizonyosodhattunk arról, hogy minden
pályázatot nyert hallgató kapni fog ösztöndíjat.
A novemberi EHKB-n szó volt a HOMB-on bemutatott HousErasmus+ tanulmányról,
megvitattuk a nemzetközi iroda által tanácsolt Erasmus+ kiegészítő támogatás módosítását,
miszerint a pályázatba foglaljuk bele a tanulmányi átlagot is (a nemzetközi iroda ajánlása
szerint 50-50%-os kellene érnie a tanulmányi és szociális pontszámoknak). Ezt az EHKB
egyhangúan ellenezte.
Január 29 és február 23 között lesz az Erasmus+ főpályázási időszak, amit egy
Erasmus7 előz meg január 12-23-ig.
A második félévtől minden karon lesz egy Stipendium Hungarikum-os képviselő (ami
ügyrendmódosítást tesz szükségessé), illetve az EHKB-ban is lesz egy képviselőjük (operatív
tag) a teljes képzéses külföldi hallgatóknak.
Ebben a félévben hétfőnként 14:00-16:00-ig ügyelek.
Pintér Emese
Külügyi Bizottsági Elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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TANULMÁNYI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár

IDŐPONT

ESEMÉNY

2017. 10. 18.

Kari Ösztöndíjbizottság ülése

2017. 10. 18.

Kreditátviteli Bizottság ülése

RÉSZTVEVŐK
Vékony Edit, Cserdi Imre, Papp
Patrícia, Takáts Réka
Vékony Edit, Szálkai Kinga,
Prónai Csaba
EHÖK Tanulmányi Bizottság,

2017. 11. 02.

HKR módosítási ülés

részönkormányzatok elnökei
Cseszregi Tamás, Papp Lajos

2017. 11. 15.

Tudományos ösztöndíj bírálása
Hallgatói Önkormányzatok

2017. 11. 17-19.

Országok Konferenciája vezetőképző

2017. 11. 22.

Bódi Cynthia, Sík Domonkos
országos szintű rendezvény –
minden magyarországi egyetem
hallgatói önkormányzata
képviseltette magát

Kari Ösztöndíjbizottság ülése

Cserdi Imre, Papp Patrícia,
Parcsami Attila,

Rendszeres ülések
IDŐPONT

ESEMÉNY

szerda 10:00-12:00

Ügyelés

kedd 18:00-tól

elnökségi ülés

RÉSZTVEVŐK
TáTK HÖK tisztségviselők,
irodavezető
TáTK HÖK tisztségviselők

Az elmúlt időszak nyugalmasan telt a Tanulmányi Bizottság életében. Kétszer vettem
részt a legutóbbi Küldöttgyűlés óta KÖB ülésen, ahol elbíráltuk a kari ösztöndíjakat. Szakmai
gyakorlatra vonatkozó utazási támogatást osztottunk ki nagy számban, emellett egyszeri
közéleti ösztöndíj és konferencián való részvétel támogatása is kiosztásra került. Részt vettem
a félévente egyszer megrendezett kreditátviteli ülésen, ahol megállapodtunk, hogy a
felnőttképzés keretein belül elvégzett krediteket automatikusan nem fogadjuk el, viszont ha
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azt szakmailag indokoltnak találja a tanszék vagy intézet vezető, a kreditek elfogadtatása
lehetséges.
November 15.-én elbíráltuk a tudományos ösztöndíjakat. Összesen 6 pályázat érkezett
be, ezekből 2-t elutasítottunk, mert nem feleltek meg a pályázati kiírásnak. 363.000 forintot
osztottunk ki összesen 4 hallgatónak. Részleteken Bódi Cynthia tudományos referens
beszámolójában olvashattok.
November 17-19 között részt vettem a HÖOK által szervezett vezetőképzőn, ahol a
pénteki napon egy tanulmányi haladó képzésen voltam, szombaton pedig a sikeres
álláskeresésről tanulhattam. A tanulmányi haladó képzés során olyan jogeseteket tárgyaltunk,
aminek megoldása még nekem is fejtörést jelentett. Mindkét szekció munkamenetével
maximálisan meg voltam elégedve, új tudással gazdagodtam.
Az elmúlt időszak legnagyobb port kavaró eseménye a HKR módosítás volt. A
Tanulmányi Hivatal vezetők és az Oktatási Igazgatóság már október második felében
elkezdték megfogalmazni és kidolgozni a HKR módosításokat, majd november 2-án került
sor egy közös ülésre, ahol a karok HÖK elnökei és tanulmányi alelnökeivel együtt
végigvettük a módosításokat. A mi karunkat kis mértékben érintik a módosítások és ahol
érintik, ott is pozitív irányban történik változás. Ilyen eset például a vizsgakurzus felvételére
vonatkozó módosítás, miszerint a TáTK-n eddig meg kellett bukni először a tárgyból, hogy
valaki felvehesse a vizsgakurzust, viszont az új HKR szerint már érdemjegyszerzési kísérlet
nélkül is fel lehet majd azt venni.

Darkó Tünde
Tanulmányi Alelnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

TUDOMÁNYOS ÉS JOGSÉRELMI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Szerdánként

Ügyelés

Keddenként

elnökségi
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Beszámoló
Október óta nem történt túl sok minden a tudományos bizottság életében.
November 15-én elbíráltuk a tudományos ösztöndíjakat a Tudományos Bizottság
tagjaival.
Összesen hat pályázat érkezett be, ebből 4-et tudtunk elfogadni. A maradék kettő
hiányosan érkezett be.
Bakos Bettina Nepáli utazására igényelt 390.000 Ft-ot, melyet a kar a hiányos kutatási
terve miatt nem tudott egyáltalán támogatni, valamint javasoltuk neki, hogy az EHÖK égisze
alatt létező utazási pályázatot pályázza meg tavaszi félévben.
Szőcs Teodóra pályázata a részletes költségvetési tervezet miatt nem került a nyertes
pályázatok közé.
A sikeres pályázatok közé tartozik Hegyesi Zsolt, Győrfi Marianna, Barati István,
valamint Kelemen Zsófia pályázata.
Összesen 363.000 Ft-ot ítéltünk oda a 800.000 forintos keretünkből. A maradék pedig
a következő félévben szintén rendelkezésre áll majd a Tudományos Bizottság számára.
EHÖK-ös bizottsági ülésen ebben a hónapban sajnos nem tudtam részt venni, mivel
tanulmányi elfoglaltságaim nem engedtek időt rá.
Decembertől már utódom fog a tudományos ügyekkel foglalkozni, akinek a
küldöttgyűlés időpontjáig átadom tisztségemet.

Bódi Cynthia
Tudományos Referens
ELTE TáTK HÖK
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RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG ELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

2017.10.16.

ESEMÉNY
ELTE IK-TáTK-TÓK
Gólyabál

RÉSZTVEVŐK
IK-s, TáTK-s, TÓK-os
Hallgatók, IK-TáTK-TÓK
HÖK
Magyarországi felsőoktatási

2017.10.17-19.

HÖOK Őszi Vezetőképző

intézmények hallgatói
önkormányzatainak

2017

tisztségviselői
2017.10.23.

Szakkollégium Éjszakája

ELTE hallgatók/szakkolisok

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Csütörtökönként

Ügyelés

Jómagam

Kedd/Csütörtök

Elnökségi gyűlés

ELTE-TáTK HÖK tagjai

Beszámoló
November 16-án nagyobb problémák nélkül lezajlott a gólyabál. A fellépők között
volt a Brains, Dj Dominique, Platten Z, illetve Csordás Tibor, a Fiesta együttes korábbi
frontembere. A rendezvényen több száz hallgató vett részt. Mivel október 26-ai
megválasztásom miatt a szervezői munkálatokban már nem tudtam részt venni, ezért a
hátralévő teendőkkel,(pl. dekor/pakolás) próbáltam hozájárulni a gólyabál sikeréhez.
November 17. és 19. között Siófokon részt vettem a 2017-es HÖOK Őszi
Vezetőképzőn. A rendezvényszervezői szekcióban vettem részt, ahol szponzorok szerzéséről,
vendéglátási tevékenységek kialakításáról, illetve egy rendezvény gazdasági vonzatairól
hallgattam előadásokat.Ezek után pályázatírás/projektmenedzsment tréningen vettem részt,
ahol a jó pályázat alapjainak ismertetése után gyakorlati feladatokkal mélyítettük el a
tanultakat. Utolsó teendőnk egy pályázati terv elkészítése volt, a hozzátartozó költségvetéssel
együtt.
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November 23-án megrendezésre került a Szakkollégium Éjszakája, az Angelusz
Róbert

Társadalomtudományi

Szakkollégium

szervezésében.

Az

esemény

előtt

a

teremfoglalásban segítettem, illetve a rendezvény idejére szerveztem hallgatókat ruhatári,
valamint pakolási munkákra.

Aller Imre
Rendezvényszervező Bizottság elnöke
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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SPORT- ÉS KULTURÁLIS REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

2017. október 26.

ELTE TáTK Küldöttgyűlés

2017. november 6.

Budapesti Egyetemi Futsal
Bajnokság megbeszélés

2017. november 7.

ELTE rekrutációs kampány
megbeszélés

RÉSZTVEVŐK
ELTE TáTK HÖK tagjai,
Küldöttgyűlés tagjai
ELTE ÁJK csapat vezetői,
ELTE BTK csapat vezetői,
BEAC futsal szakosztály
vezetői
ELTE Szolgáltató Központ
tagjai, ELTE kari HÖK-ök
tagjai

Rendszeres események
IDŐPONT
Keddenként vagy
csütörtökönként
szerdánként 12:00 – 14:00

ESEMÉNY
elnökségi ülés

RÉSZTVEVŐK
ELTE TáTK HÖK tagjai

Ügyelés

Beszámoló
Október 26-án részt vettem a kari küldöttgyűlésen, ahol számos pozícióba is új embert
választottak.
November hatodikán ott voltam a BEAC-on egy a Budapesti Egyetemi Futsal
Bajnokságot érintő megbeszélésen. Az ÁJK és a BTK csapat vezetői mellett én képviseltem
az ELTE Lágymányos csapatát. A tanácskozás végén arra jutottam, hogy benevezem a
bajnokságba a csapatot, melynek a kialakítása az elmúlt két hétben folyamatosan zajlik,
karunkról is jó néhány hallgató a keret tagja lesz.
Másnapra, november hetedikére meghívást kaptam az ÁJK Kari Tanácstermébe, ahol
átfogó megbeszélést tartottunk az ELTE rekrutációs kampányáról, aminek lehetőleg mi,
hallgatók is tevékeny részesei lehetünk.
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November hónapban egy kulturális ösztöndíj pályázat érkezett a bizottsághoz, amelyet
elfogadtunk.
Mindezen kívül rendszeresen részt veszek az elnökségi gyűléseken, melyekre
általában keddenként vagy csütörtökönként kerül sor tizennyolc órás kezdettel. Emellett
szerdánként 12:00 – 14:00 óráig ügyelek a Hallgatói Önkormányzat irodájában.

Kelt: Budapest, 2017. november 26.

Simon Krisztián
Kultúrális és sportreferens
TáTK Hallgatói Önkormányzat
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