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ELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT
2017. december 1.
2017. december 5.
2017. december 11.

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Rekrutáció, Érd
ELTE TáTK HÖK
Csapatépítő
Kari Ösztöndíj Bizottság
ülése

Bauer Bálint, ESZK és jómagam
ELTE TáTK HÖK tagjai
KÖB tagok

2017.december 13.

ELTE EHÖK KGY

EHÖK KGY tagok

2017. december 14.

ELTE TáTK HÖK
Karácsonyozás

ELTE TáTK HÖK

2017. december 19.

ELTE TáTK Nyíltnap

középiskolás diákok

2018. január 10.

EDUCATIO rekrutációs
megbeszélés

ESZK, kari képviselők

2018. január 17-20.

EDUCATIO

2018. január 21.

ELTE EFOTT megbeszélés

2018. január 22.

Szenátus

Szenátusi tagok

2018. január 30.

Kari Tanács

Kari Tanács tagok

2018. február 2.

Szombathelyi ügyekért
felelős alelnök interjú

ELTE SEK HÖK és jómagam

2018. február 2.

ELTE EHÖK KGY

EHÖK KGY tagok

2018. február 5.
2018. február 6.

ELTE TáTK Gólyatábor
megbeszélés
Oktatásszervezési és
Hallgatói Ügyek
Bizottságának ülése

középiskolás diákok, ESZK, ELTE
HÖK részönkormányzatok
EHÖK, ELTE HÖK
részönkormányzatok

Bálint Gergő és jómagam
OHÜB tagok

2018. február 12.

Szenátus

Szenátusi tagok

2018. február 12.

ÖsSzHÉK megbeszélés

SzHÉK tagok

2018. február 13.

Dékáni megbeszélés

Dr. Juhász Gábor és jómagam

2018. február 13.

Pályázati Börze

ELTE TáTK HÖK, kari hallgatók

2018. február 15.

ELTE JegesEst

ELTE EHÖK és ELTE hallgatók

2018. február 18.

ELTE EFOTT megbeszélés

EHÖK, ELTE HÖK
részönkormányzatok

2018. február 21.

Kari Ösztöndíj Bizottság
ülése

KÖB tagok
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2018. február 27.

Kari Tanács

Kari Tanács tagok

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Változó

Elnökségi ülés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Szerdánként

EHÖK Elnökségi ülés

Elnökök

Beszámoló
Ahogy már a legutóbbi Küldöttgyűlésen is említettem, az Állami Számvevőszék
ellenőrzést tart(ott) az ELTE EHÖK-ben és a többi kari részönkormányzatnál. Az ellenőrzés
során megvizsgálták a választási dokumentumokat, jegyzőkönyveket, tisztségviselői átadásátvételi jegyzőkönyveket, gazdasági beszámolókat és egyéb, más fontos dokumentumokat.
Karunk

részéről

minden

szükséges

dokumentumot

benyújtottunk

az

Állami

Számvevőszéknek és az ellenőrzés jelenlegi állásánál nem állapítottak meg semmilyen
szabálytalanságot.
December elején hosszú kihagyást követően megtartottuk elnökségem első
csapatépítőjét.

Nagyon

szükségszerűnek

tartottam

a

csapatépítők

hagyományának

felélesztését, hiszen nagyon sok új tagunk van és az ilyen alkalmak nagyszerű lehetőséget
biztosítanak szorosabb kapcsolatok kialakításában. Egy olyan szervezetnél, mint a miénk,
elengedhetetlen a jól és folyamatosan működő csapatmunka. Ebből adódóan a jövőben
szeretnék több csapatépítő eseményt szervezni, hiszen a visszajelzések alapján ténylegesen
hasznosnak bizonyult a csapatépítő.
December közepén került megrendezésre a Kari Nyíltnap, mely lehetőséget biztosít
középiskolás diákok számára, hogy a felvételi jelentkezés előtt személyesebben is
megismerhessék egyetemünket. A Nyíltnapon minden Szakos Hallgatói Érdekképviselet és a
Hallgatói Önkormányzat képviseltette magát, ahol az érdeklődő diákok kérdéseikre választ
kaphattak karunkon tanuló hallgatóktól. Emellett a diákok részt vehettek különböző témákkal
foglalkozó próba-előadásokon, ahol kaphattak egy rövid kis betekintést karunkon történő
egyetemei oktatásba.
Az ünnepekre és a vizsgaidőszakra való tekintettel a januári hónap nem volt
eseménydús, hiszen ilyenkor nem szoktunk rendezvényeket szervezni, mert a hallgatóság
többsége túlságosan elfoglalt a vizsgára való készüléssel. Mindazonáltal januárban volt az
EDUCATIO Oktatási Kiállítás, ami tökéletes lehetőség minden középiskolás és egyetemi
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diák számára, hogy személyesen kaphassanak információt az adott egyetemekről,
képzésekről, mindent egy helyen. Engem ért a megtiszteltetés, hogy idén én vezessem le az
EDUCATIO kari vonatkozású szervezését. Itt szeretném újra megköszönni mindenkinek, aki
részt vett az eseményen és lelkesen, odaadóan nyújtott tájékoztatást az érdeklődők számára.
Január végére már biztossá vált, hogy az idei EFOTT Fesztivál házigazdája az Eötvös
Loránd Tudományegyetem lesz. Ez azt fogja jelenteni, hogy a Fesztiválon belül lesz egy
külön kis ELTE-s rész, ahol különböző extra programok és előadások kerülnek
megrendezésre, aminek a szervezésért az ELTE EHÖK lesz a felelős. Jómagam a VIP és
Protokoll vezetésért és lebonyolításáért leszek felelős. Ebből adódik, hogy az elkövetkezendő
hónapokban gyakorta fogunk (és tartottunk) EFOTT megbeszéléseket, ahol az aktuális
helyzetről számolunk be és beszéljük át közösen.
Január 22-én volt az idei év első Szenátusa, ahol az alábbiakról volt szó: személyi
ügyek, tájékoztatás az ELTE Márton Áron Szakkollégium új szakmai programjáról, TáTK
kari SzMSz módosítása, javaslat a Nyelvtudományi Doktori Iskolában új, Koreanisztika
doktori program létesítésére és ezzel egyidejűleg a doktori iskola 2+2 éves képzésére
vonatkozó, magyar és angol nyelvű képzési tervének módosítása és egyebek. Csatolni fogom
a Szenátus jegyzőkönyvét.
Január 30-án került sor a Kari Tanácsra, ahol a következő pontok merültek fel: javaslat
a Kari Tanács ülés- és munkatervére, személyi ügyek, TáTK Szervezeti és Működési
Szabályzatának

módosítása

(Fegyelmi

és

Etikai

Bizottság

szétválasztása),

Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak szakindítási kérelme (SEK, Szombathely).
Február 6-án részt vettem az Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottságának idei
első ülésén, ahol a lakhatási támogatás ELTE SZMSZ II. kötet, HKR 91 § (5) bekezdésében
foglaltak szerinti felosztásáról szavazott a Bizottság, melyet egyhangúan elfogadott.
Mellékletben szintén csatoltam az előterjesztést.
Február 12-i Szenátuson az alábbi pontokat tárgyaltuk: TáTK kari SzMSz módosítása,
személyi ügyek (egyetemi tanári pályázatok, tiszteletbeli doktor és professzor cím
adományozása, Professzor Emeritus cím adományozása, Tudományos Tanács tagjának
megválasztása), szaklétesítések tervezete, EHÖK Alapszabály módosítása és egyebek. Az
ülésről készült jegyzőkönyvet szintén csatolom.

Még aznap volt az ÖsSzHÉK-es

megbeszélés, ahol az idei szemeszter rendezvényes táblázatát állítottuk össze. A tervezett
programtáblázatot az érdeklődők megtekinthetik az Irodában.
Február 13-án rendeztük meg az első Pályázati Börzét, ahol lehetőséget szerettünk
volna biztosítani minden TáTK-s hallgató számára, hogy első kézből, érthetően kapjanak
információkat minden elérhető pályázati és ösztöndíj lehetőségről, személyesen a
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pályázatokat és ösztöndíjakat bíráló emberektől. Az eseményt teszt jelleggel indítottuk el,
nem tudtuk biztosra, hogy mekkora az igény az ilyenfajta előadásra. Véleményem szerint a
jövőben is érdemes lesz megrendezni az eseményt és remélem, hogy több érdeklődőt tudunk
meghívni az előadásra.
Február 15-én volt az ELTE JegesEst, ami nagyobb kihagyás után, de újra
megrendezésre került a Városi Műjégpályán. Az esemény nagyon sikeresnek bizonyult,
nagyon sok ember vett részt az ELTE összes karáról. Remélhetőleg a jövőben is sikerül
szervezni ennyire sikeres összELTE-s eseményeket, ahol ekkora lesz az érdeklődés és a
részvétel.
Mindezen kívül szerdánként rendszeresen részt veszek az ELTE EHÖK
Elnökségi ülésein. Emellett megtalálható vagyok az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
irodájában, ahol előzetesen egyeztetett időpontban várok mindenkit sok szeretettel, ha
bármiről személyesen szeretne beszélni velem.
Kelt: 2018. február 26.

s.k.
Parcsami Attila Miklós
Elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

GAZDASÁGI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

2017. december 7.

Állami Számvevőszék
ellenőrzés
ELTE HÖK Mikulás buli

2017. december 12.

Gazdasági Bizottság ülés

EHÖK GB tagok

2017. december 14.

TáTK Szemeszterzáró

TáTK Hallgatói

2018. január 30.

Kari Tanács

KT tagok

2018. február 9.

Gazdasági megbeszélés

EHÖK + ÁJK gazdasági alelnök

2017. november-december
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HÖK Tisztségviselői
ELTE Hallgatói

Rendszeres ülések, ügyelések
IDŐPONT
Egyelőre még változó
napokon, heti
rendszerességgel
Őszi félévben:
csütörtökönként
Tavaszi félévben: keddenként

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

TáTK HÖK elnökségi ülés

TáTK HÖK tisztségviselői

TáTK HÖK iroda

Irodavezető és én

Beszámoló
A 2017-es év utolsó Küldöttgyűlése óta eltelt időszak problémamentesen zajlott a
gazdasági ügyek tekintetében. Az iskolaszövetkezetes kifizetések rendben zajlottak, pontosan
és időben megérkeztek a hallgatók számára. Azon pár esetben, ahol nem történt kifizetés, a
felülvizsgálást követően kiderült, hogy a hallgatók részéről a beiratkozás vagy a tagság
meghosszabbításának hiánya okozta a kiutalás elmulasztását. Természetesen a probléma
elhárítása után ezek az összegek ugyanúgy kiutalásra kerültek/kerülnek a hallgatók részére.
2018. december 01-jén az elődömmel, Debrenti Á. Félixxel, elkészítettük a 2018-as
költségvetés tervezetet, amelyben a tervezett igény 19 482 340 Ft. Ez az összeg magában
foglalja az iskolaszövetkezetes kifizetéseket, a nyomdai költségeket, a kari rendezvények
költségeit(LEN, Gólyatábor, Gólyabál), az iroda és a szükséges fejlesztések költségeit(pl.
műszaki eszközök karbantartása, iroda beázása során következett károk kijavítása). Ehhez
kapcsolódóan januárban elkészítettünk egy beszerzési ütemtervet a 2018-as évre, ezzel
segítve a Beszerzési Osztály munkáját, hogy nagyjából tudja mikor, milyen beszerzésre kell
számítania.
Irodai beszerzést adtunk le 2018. januárjának elején, amely várhatóan tavasszal fog
megérkezni a Lágymányosi Campusra. Az IK, TáTK és TTK rendelése egyben kerül
kiküldésre. A megérkezést követően a karok a TTK-tól vehetik át a saját megrendelésüket.
A TátKontúr kari lap nyomdai megrendelője 2017 végén egyben lett leadva a
januári, februári és márciusi számra, mindegyikre 250 példányban. Azonban 2018 januárjában
új szerződést lett kötve a Pátria Nyomdával, így ezek a megrendelések nem kerültek
teljesítésre. Ezáltal február 12-én egy új nyomdai megrendelőt továbbítottam, amelyben ez a
három szám egy lapban kerül kiadásra, melynek példányszáma ugyanúgy 250 db maradt és
várhatóan márciusban fog megjelenni.
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A november óta eltelt időszakban a TátKontúr megrendelőket, teljesítési igazolásokat,
mintapéldányokat, utalási listákat és jelenléti íveket megfelelően és időben leadtam az
EHÖK-nek.
A 2018-as költségvetési tervet, a beszerzési táblázatot és az irodai beszerzést időben
leadtam az EHÖK-nek.
A következő hét során, február 27-én Kari Tanácson veszek részt, illetve február 28áig elkészítem és elküldöm az éves költségvetés elszámolót az EHÖK-nek. Március 1-jén
elnökségi ülésen, majd előreláthatólag március 5-én pedig EHÖK Gazdasági Bizottsági
ülésen veszek részt.
Kelt: 2018. február 25.

Nagy Liza
Gazdasági alelnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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ELNÖKI MEGBÍZOTT BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

2017. november 30.

Küldöttgyűlés

RÉSZTVEVŐK
HÖK, SzHÉK, KGY
tisztségviselők
TáTK HÖK tisztségviselők

2017. december 5.

Állami Számvevőszék
Ellenőrzése
Csapatépítő

2017. december 7.

ELTE Mikulásbuli

ELTE hallgatói

EHÖK karácsony

Az ELTE HÖK és az ELTE
részönkormányzatainak
tisztségviselői

2017. november- december

2017. december 13.

TáTK HÖK
karácsonyozás
ELTE TáTK
Szemeszterzáró

2017. december 14.
2017. december 14.
2017. december 19.

Kari nyíltnap

2017. január 18-20.

Educatio

2017. január 30.

Kari Tanács

2017. február 21.

Esélytelen előadássorozat
TáTK HÖK Tavaszi
Vezetőképző szervezése
Csoportvezető képzés
megbeszélés

2017. február
2017. február 21.
2017. február 26.

Első csoportvezető képzés

TáTK HÖK tisztségviselők

TáTK HÖK tisztségviselői
ELTE TáTK hallgatói, alumni
TáTK hallgatói, oktatók,
érdeklődők
ELTE HÖK tisztségviselők,
részönkormányzati
tisztségviselők, oktatók,
érdeklődők
HÖK tisztségviselők, egyetemi
docensek, tanárok,
tanársegédek, a kari dékán
érdeklődők
Jómagam, Parcsami Attila
Jómagam, Orbán Domonkos
Jómagam, Orbán Domonkos,
Parcsami Attila, csoportvezető
jelöltek

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi gyűlés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Csütörtök

Ügyelés

Én, Simon Krisztián

9

Beszámoló
Az alábbiakban szeretném felvázolni, a legutóbbi Küldöttgyűlés( 2017. november 30.)
óta eltelt időszakban történteket. Ezen időszakban két meghatározó dolgot tudnék említeni,
amely kitette az elnöki megbízotti kötelezettségeim nagy részét: az Állami Számvevőszék
Ellenőrzése, és az ELTE TáTK HÖK Tavaszi Vezetőképzőjének megszervezése.
Az Állami Számvevőszék Ellenőrzése során, feladatunk volt az,hogy egy egységes
Excel táblázatba bevigyünk minden tisztségviselőt, tisztségviselő váltást, dátumra pontosan
2013-tól kezdődően, valamint fel kellett tölteni különféle dokumentumot, amelyek ezt
igazolják, Küldöttgyűlési jegyzőkönyveket, elnökségi ülés jegyzőkönyveket.
December 19.-én a Hallgatói Önkormányzatos társaimmal részt vettünk a kari nyílt
napon, melyen ismét sok és lelkes érdeklődő volt, szívesen fogadtuk a kérdéseiket,
megkeresésüket.
Január 18-20. között zajlott le az Educatio kiállítás, amely a személyes kedvenc
programjaim közé tartozik. Ismét rekordszámú ember látogatott el az ELTE, többek között a
TáTK pultjaihoz is! A 19.-i nap mondható a legforgalmasabbnak, ekkor minden kiállítónkra
szükségünk volt,hogy válaszolni tudjunk a rengeteg odaérkező érdeklődőnek. Ismét
rengetegen érdeklődtek a szociológia és nemzetközi tanulmányok szak iránt, de sok
megkeresés érkezett a GTI kapcsán is. Meglepve figyeltük azt is,hogy több konkrét
mesterképzéssel kapcsolatos kérdés is érkezett, melyekre sajnos emberi erőforrás hiányában
nem tudtunk megfelelően válaszolni. Ezt a rendezvényt újra sikeresnek mondhatjuk, hiszen a
már kiderült adatok alapján ismét rengetegen jelentkeztek az ELTE-re, és a TáTK-ra!
A pozíciómból adódóan én is meg lettem választva Kari Tanács tagnak, így január 30án részt is vettem az első ilyen ülésemen. A dékán vezénylésével többek között szó esett a
dékánválasztásról, új tanárok/ docensek felvételéről, a SEK-en új képzés indításáról, valamint
a Fegyelmi Bizottság esetleges szétválasztásáról.
Február 21.-én megrendezésre került az Esélytelen? előadássorozat második előadása,
melynek főszervezője, volt TáTK HÖK-ös hallgatótársunk. Az előkészületekhez én is
hozzájárultam, én készítettem a program cover képét, az előző előadáshoz hasonlóan. Ismét
nagyon tanulságos és érdekes előadásokat halhattunk.
Fentebb említettem, hogy az időm nagy részét a februári időszakban a TáTK HÖK
Tavaszi Vezetőképző megszervezése teszi ki. Idén a programot Győrben fogjuk megrendezni.
A jelentkezés lezárult, 42 fő adta le a szándékát, melyet egy reális létszámnak tituláltunk. A
szervezési munkálatok folyamatosan folynak, a héten megindult
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a befizetés is a

rendezvényre, hiszen ez ebben a félévben önköltséges módon fog zajlani. Leadásra kerültek a
szükséges kellékek megrendelései, és elkezdtük a programok szervezését is.
A februári hónap közepén elkezdődött a gólyatábori csoportvezetőképzés is, amelyet
idén én és Orbán Domonkos fogunk levezényelni. Február 23.-án volt az első
csoportvezetőképzés, melyen körülbelül a jelentkezők 3/4-e jelent meg. Úgy vélem a képzést
sikerült kellőképen interaktívra tartanunk, remélem a jelentkezők lelkesedése a jövőben sem
fog lankadni. Még további 3 képzést tervezünk, egyet márciusban, majd áprilisban s
májusban.
Kelt: 2018.február 25.
Kerezsi Dorottya
Elnöki megbízott
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

SZOMBATHELYI ÜGYEKÉRT FELELŐS ALELNÖK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

SZEMÉLY(EK)

2017. november 27.

ELTE SEK TáTK
Közgazdász Szakmai nap

2017. december 08.

ELTE SEK Nyílt nap

2018. január 24.

ELTE SEK Nyílt nap II.

2018. február 17.

ELTE SEK Diplomaosztó

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

Rendszeres ülések
IDŐPONT

ESEMÉNY

SZEMÉLY(EK)

2017. november 27.

ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős bizottsága

ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős bizottsága

2018. február 13.

ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős bizottsága

ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős bizottsága
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Beszámoló
2017. november 27-én első alkalommal került megrendezésre az ELTE SEK TáTK
Közgazdász Szakmai nap. A Szakmai nap szervezéséért én voltam a felelős. Az ötlet és az
igény a hallgatóktól származott, akik kértek egy olyan alkalmat, ahol fejleszthetik a
képességeiket és aktualizálhatják az ismereteiket, továbbá megismerkedhetnek olyan
pénzügyi cégekkel, ahol a későbbiekben a gyakorlati idejüket is teljesíthetik.
A szakmai napra vendégelőadók a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól
érkeztek, ahol a következő előadók tartották az előadásokat:


Personal barnding sales téma: Schleer Tamás, nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadó :
Keress pénzt a saját márkáddal! előadás



Online marketing téma: Dr. Bokor Tamás, Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi
adjunktus: Neten dől el! előadás



Vállalkozásmenedzsment téma: Horváth Márta, vállalkozó: Amit nem tanítanak a
vállalkozásokról! előadás
A pénzügyi cégek közül pedig az OVB Vermögensberatung Kft. és a Fundamenta -

Lakáskassza Zrt. képviseltette magát. Sajnálatos módon más bank, illetve pénzügyi,
kereskedelmi cég nem képviseltette magát. Személyes, illetve elektronikus megkeresés révén
jelezték megjelenésüket, de végül mégsem jelentek meg.
Az esemény pozitív eredményeket hozott, sok hallgató jelezte, hogy a jövőben is
érdekelné őket egy újabb szakmai nap. A nappali hallgatói létszám 1/3 megjelent a
rendezvényen.
2017. december 08-án az első ELTE SEK Nyílt nap lebonyolításában segítettek a
szombathelyi HÖK tagok és a lelkes hallgatók is. A központi tájékoztató után Univ Guide
Tourt tartottunk, melyben karokra bontva kísértük körbe az érdeklődőket az egyetem
épületeiben és a végén egy-egy érdekes beszélgetésre invitáltuk őket az oktatóinkkal. A Nyílt
napon én vezettem körbe a TáTK kar iránt érdeklődőket és lehetőséget biztosítottam egy
kisebb tájékoztatóra is, ahol Szecsődi Tímea és jómagam válaszoltuk meg a felmerülő
kérdéseket.
A feladataim mellett az egyetem és a HÖK felé a fotózási feladatok ellátása is rám
hárult.
2018. január 24-én a második ELTE SEK Nyílt nap megrendezésére került sor. Az
államvizsgám miatt sajnos nem tudtam részt venni rajta, ezért csak az előzetes szervezésében
tudtam hozzájárulni.
12

2018. február 17-én az ELTE SEK Diplomaosztón átvettem a diplomám és a fotózási
feladatok egy részét is elláttam.
Rendszeres ülések 2017. november 27-én és 2018. február 13-án voltak megtartva,
este 18 órakor az egyetem A épületében a HÖK irodában. Kisebb megbeszélésekre több
alkalommal sorkerült, de hivatalos üléseket, csak ezekben az időpontokban tudtunk tartani.
Egyéb feladatok voltak: a hallgatók tantárgy elfogadási kérvényeinek intézése,
tájékoztatása a szakdolgozat téma beadási időpontról és a szakdolgozati témaválasztás
ládásának menetéről. Mindennapi feladat volt az ösztöndíjakkal kapcsolatos ismeretek
átadása, leginkább a szociális támogatásról.
Mivel jómagam 2018. februárjával befejeztem tanulmányaimat, ezért szükséges lesz
egy új választás kiírása az ELTE TáTK HÖK szombathelyi ügyekért felelős alelnöki poszt
betöltésére. Parcsami Attila ELTE TáTK HÖK elnökkel való előzetes megbeszélés alapján,
pályázatott írtunk ki. Kettő pályázat érkezett be, Cseh Krisztián és Kiss Zsófia Adél pályázata.
A jelöltekkel egy előzetes interjú keretében történő beszélgetésen, ahol a szombathelyi
bizottság tagjai és Parcsami Attila képviseltette magát. Cseh Krisztián tűnt ideális jelöltnek,
akit március 7-én személyesen is megismerhettek.
Kisebb kezdeményezések:
Szalagavatókra is kitelepültünk: a szombathelyi iskolák igazgatóinak jóvoltából. A
hivatalos ceremónia után, amíg az osztályok előkészültek a műsoraikra és miután befejezték
azokat, volt érdeklődés egyetemünk iránt, mind a szombathelyi, mind a budapesti képzések
felé.
Karácsonyi gyűjtés: elkezdtünk felajánlásokat gyűjteni, Boronkay Takáts Réka
jóváhagyásával, melyet a Karitasz juttatott el a rászorulóknak a vizsgaidőszak kezdetével.
Szerencsére érkeztek felajánlások, ami pozitív hangulatot teremtett köztünk. Számunkra ez
volt a karácsonyi öröm.
Ezúton szeretném megköszöni a lehetőséget, hogy megválasztottatok és lehetőséget
adtatok, hogy két nagyon jó csapat: a szombathelyi bizottság és a budapesti TáTK HÖK tagja
lehessek! Számos nagyon jó tapasztalattal és élménnyel gazdagodtam ennek köszönhetően.
Köszönöm és minden jót kívánok nektek! 
Herczeg Ákos
ELTE TáTK HÖK szombathelyi ügyekért felelős alelnök
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BELÜGYI ÉS SZAKOS KÉPVISELETI BIZOTTSÁGI ELNÖK
BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

December 19.

TáTK Kari nyílt nap

SzHÉK- tagok, elnökök

Január 18-20

Educatio

SzHÉK- tagok, önkéntesek

2017.11.30.
2018.02.12

Össz SzHÉK. gyűlés

SzHÉK elnök, tagok; HÖK
Elnök; Rendezvényes Elnök.

IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Keddenként

TáTK HÖK elnökségi ülés

TáTK HÖK Tisztségviselők

Rendszeres ülések

Beszámoló
A legutóbbi beszámolóm másnapján volt esedékes a következő Össz SzHéK-es
ülésünk, ami utána rendben le is zajlott. Ezt követte a kari nyílt nap aminek segédkeztem az
elő-, illetve utómunkálataiban is egyaránt.
Ezután jött az Educatio, amin szintén részt vettem, bár sajnos nem tudtam mindig ott
lenni végig, egy nap kivételével. Szerencsére minden rendben ment, a jó szervezésnek hála,
illetve szép számmal voltak önkéntes halgatók is.
Ezen kívül volt egy megkeresésünk az épületüzemeltetéstől. Ahol is a „Logisztika“
nevű szervezet tagjaival meg is jeletünk és elvégeztük a vállalt munkát. Ezzel is gyarapítva
a pozitív vélemények számát a szervezetről.
Az irodai ügyelésemet pedig kedden 10 és 12 óra között végeztem, valamint a
rendszeres elnökségi üléseken a Belügyi Bizottság is képviseletét tette.

Bálint Gergő
Belügyi Bizottság elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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SZOCIÁLIS ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár:
IDŐPONT

TÁRGY

SZEMÉLY/SZEMÉLYEK

2017. december 6.

Rendkívüli szociális
támogatás

Szociális Bizottság

2017. december 7.
2017. december 10.

EHÖK SZÖB
Kari pályázatok
elővéleményezése
KÖB ülés
EHÖK Küldöttgyűlés
Levélszavazás
Kari pályázatok
levélszavazása

EHÖK SZÖB tagok
Operatív bizottsági tagok

2017. december 11.
2017. december 13.
2018. január 4.
2018. január 12.

KÖB tagok
EHÖK Küldöttgyűlési tagok
EHSZÖB tagok
KÖB tagok

2018. január 6 - február 16.
2018. január 29.
2018. január 30.
2018. február 1.

Hallgatók tájékoztatása
Bizottsági ülés
Kari Tanács
Bírálós felkészítő

Szociális Bizottság
Szociális Bizottság
Kari Tanács tagok
ELTE szociális
tisztségviselők

2018. február 5-10.

Rendszeres szociális
támogatás

Szociális Bizottság

2018. február 13.

TáTK Pályázati börze

2018. február 16.

Rendszeres szociális
támogatás hiánypótlása

Parcsami Attila, Darkó
Tünde, Simon Krisztián
Szociális Bizottság

2018. február 19.

Rendkívüli szociális
támogatás

Szociális Bizottság

2018. február 20.
2018. február 21.

EHÖK SZÖB
KÖB ülés

EHÖK SZÖB tagok
KÖB tagok

TÁRGY
Kari elnökségi ülés
Ügyelés

SZEMÉLY/SZEMÉLYEK
Tisztségviselők

Rendszeres ülések:
IDŐPONT
Keddenként
Keddenként
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Beszámoló
2017. december 6-án a Rendkívüli szociális támogatásokat az operatív bizottság
tagjaival, Czakó Sándorral és Szmutka Cintiával közösen elővéleményeztük.
2017. december 7-én EHÖK SZÖB ülésen vettem részt a karok szociális alelnökeivel,
ahol közösen elővéleményeztük a beérkezett rendkívüli szociális támogatásokat.
2017.

december

11-én

Parcsami

Attilával

és

Darkó

Tündével

a

Kari

Ösztöndíjbizottság ülésén vettem részt, ahol elbíráltuk a beérkezett kari pályázatokat.
2018. január 4-én a 2017/2018-as tanév tavaszi félévének Alaptámogatás, Rendszeres
szociális támogatás, Rendkívüli szociális támogatás és Közéleti ösztöndíj pályázati kiírásait és
operatív bizottságait levélszavazáson keresztül szavaztuk meg és fogadtuk el.
2018. január 12-én a Kari Ösztöndíjbizottságnak kiküldött levélszavazáson keresztül
lettek megszavazva és elfogadva a tavaszi tanév pályázati kiírásai.
2018. január 29-én Bizottsági ülést tartottam Czakó Sándornak és Szmutka Cintiának,
hiszen új tisztségviselőkként még nem bíráltak Rendszeres szociális támogatást a Neptun
felületén, így egy általam összeállított prezentáció segítségével, illetve a pályázati kiírás
részletes áttekintésével felkészítettem őket a bírálásra és átbeszéltük annak menetét,
folyamatát.
2018. január 31-én a kari, tavaszi tanév pályázatainak előbírálására javasolt operatív
bizottság tagjait a Kari Ösztöndíjbizottság levélszavazáson keresztül megszavazta és
elfogadta.
2018. február 1-én Czakó Sándorral és Szmutka Cintiával részt vettünk a Rendszeres
szociális támogatás bírálásának felkészítőjén, amelyet az EHÖK-ös alelnök, Eszterhai Marcell
tartott a karok szociális bizottságainak tisztségviselői számára. A felkészítés során átvettük a
pályázati kiírást, valamint az egyedi esetekre vonatkozó bírálási stratégiákat.
2018. február 5-én megkezdődött a Rendszeres szociális támogatások leadásának
ideje, amely február 10-ig tartott. A hiánypótlásra a hallgatóknak 2018. február 16-ig volt
lehetőségük. A kérvényeket a Szociális bizottság tagjaival, Czakó Sándorral és Szmutka
Cintiával közösen bíráltuk el. Farkas Fannit pedig előzetesen felkértük, mint korábbi
bizottsági tagot, hogy segítse munkánkat. A mostani alkalomhoz hasonlóan, a következő
félévre vonatkozólag is szeretném, hogy legyen egy felkért személy, aki a bírálás során
segíteni fog nekünk, ezzel is segítve a bizottság gyorsabb és gördülékenyebb munkavégzését.
A hallgatók a pályázást tekintve értesítve lettek többször is Neptun üzenetben, A Heti Hétfői
Hírlevél által, valamint a szakos csoportjaikban is meghirdetésre került.
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2018. február 13-án az ELTE Társadalomtudományi karán Pályázati börzét tartottunk,
amely során egy prezentáció keretében tájékoztattam a hallgatókat a Rendszeres, illetve a
Rendkívüli szociális támogatások pályázati kiírásairól, az Alaptámogatásról, illetve a Kari
ösztöndíjbizottság által kiírt pályázatokról. A tájékoztató után pedig a személyes kérdések
feltételére is volt lehetőségük a hallgatóknak.
2018. február 19-én a Rendkívüli szociális támogatásokat az operatív bizottság
tagjaival, Czakó Sándorral és Szmutka Cintiával közösen elővéleményeztük.
2018. február 20-án EHÖK SZÖB ülésen vettem részt a karok szociális alelnökeivel,
ahol közösen elővéleményeztük a beérkezett rendkívüli szociális támogatásokat.
2018. február 21-én Parcsami Attilával és Darkó Tündével a Kari Ösztöndíjbizottság
ülésén vettem részt, ahol elbíráltuk a beérkezett kari pályázatokat.
Az elnökségi üléseken és az ügyeléseken rendszeresen megjelentem.

Papp Patrícia
Szociális alelnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár:
IDŐPONT

TÁRGY

SZEMÉLY/SZEMÉLYEK

2017. december 6.

Rendkívüli szociális
támogatás
Bizottsági ülés
Bírálós felkészítő

Szociális Bizottság

2018. január 29.
2018. február 1.
2018. február 5-16.
2018. február 7.

2018. február 7.
2018. február 19.

Rendszeres szociális
támogatás
Minority SafePack
kezdeményezésben való
részvétel
Speciális szükségletű és
fogyatékkal élő hallgatók
adminisztrálása
Rendkívüli szociális
támogatás
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Szociális Bizottság
ELTE szociális
tisztségviselők
Szociális Bizottság
Czakó Sándor, Szerletics
Tamás, Orbán Domonkos,
Szabó Dóra,
Trencsányi Vivien
Tánczos Éva
Szociális Bizottság

Rendszeres események
IDŐPONT

TÁRGY

SZEMÉLY/SZEMÉLYEK

Keddenként
Szerdánként

Kari elnökségi ülés
Ügyelés

Tisztségviselők

Beszámoló
2017. december 6-án a Rendkívüli szociális támogatásokat az operatív
bizottság tagjaival, Papp Patríciával és Szmutka Cintiával közösen elővéleményeztük.
2018. január 29-én, a Hallgatói Önkormányzat Szociális Bizottságának tagjaival, Papp
Patríciával és Szmutka Cintiával közösen átbeszéltük az idei rendszeres szociális támogatás
pályázati kiírását. A Szociális Bizottság elnöke, Papp Patrícia tartott nekünk egy felkészítőt a
Rendszeres Szociális támogatások bírálásának menetéről.
2018. február 1-én Papp Patríciával és Szmutka Cintiával részt vettünk a Rendszeres
szociális támogatás bírálásának felkészítőjén, amelyet az EHÖK-ös alelnök, Eszterhai Marcell
tartott a karok szociális bizottságainak tisztségviselői számára.
2018. február 7-én egy felkérést kaptam a HÖOK Külhoni Program vezetőjétől, Veres
Mártontól, hogy vegyünk részt a Minority SafePack kissebbségvédelmi kezdeményezés
népszerűsítésének támogatásában.

A felkérést elvállaltam és a Veres Márton által kért

feladatokat a TáTK Hallgatói Önkormányzat tagjainak segítségével, Trencsányi Viviennel
illetve Szabó Dórával, és a TáTK Hallgatói Önkormányzat irodavezetőjével, Szerletics
Tamással közösen végrehajtottuk.
2018. február 7-én Tánczos Évával, a kar fogyatékosságügyi koordinátorával közösen
megbeszéltük, hogy a Speciális szükségletű és fogyatékkal élő hallgatók számára biztosított
300 oldal térítésmentes fénymásolást az arra jogosult hallgatók miként vehetik igénybe.
Elkészítettem egy táblázatot, amelybe a szolgáltatást igénybe vevőket kell vezetni. A
táblázatot egy Excel dokumentum formájában feltöltöttem az ügyeletes gépre. A TáTK
Hallgatói Önkormányzat irodavezetőjével, Szerletics Tamással közösen egyeztettem és
tájékoztattam a táblázat használatának módjáról.
2018. február 5-16-ig a Szociális Bizottság tagjaival, Papp Patríciával és Szmutka
Cintiával közösen elbíráltuk a 2017/2018-as tavaszi félévre szóló rendszeres szociális
támogatás pályázatait.
Az elnökségi üléseken és az ügyeléseken rendszeresen megjelentem
Czakó Sándor
Esélyegyenlőségi referens
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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KOLLÉGIUMI TAG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár:
IDŐPONT

TÁRGY

SZEMÉLY/SZEMÉLYEK

2017. december 6.

Rendkívüli szociális
támogatás
Bizottsági ülés
Bírálós felkészítő

Szociális Bizottság

2018. január 29.
2018. február 1.
2018. február 5-16.
2018. február 19.

Rendszeres szociális
támogatás
Rendkívüli szociális
támogatás

Szociális Bizottság
ELTE szociális
tisztségviselők
Szociális Bizottság
Szociális Bizottság

Rendszeres események:
IDŐPONT
Keddenként

TÁRGY
Kari elnökségi ülés

Hétfőnként

Ügyelés

SZEMÉLY/SZEMÉLYEK
Tisztségviselők

Beszámoló
2017. december 6-án a Rendkívüli szociális támogatásokat az operatív
bizottság tagjaival, Papp Patríciával és Czakó Sándorral közösen elővéleményeztük.
2018. január 29-én, a Hallgatói Önkormányzat Szociális Bizottságának tagjaival, Papp
Patríciával és Czakó Sándorral közösen átbeszéltük az idei rendszeres szociális támogatás
pályázati kiírását. A Szociális Bizottság elnöke, Papp Patrícia tartott nekünk egy felkészítőt a
Rendszeres Szociális támogatások bírálásának menetéről.
2018. február 1-én Papp Patríciával és Czakó Sándorral részt vettünk a Rendszeres
szociális támogatás bírálásának felkészítőjén, amelyet az EHÖK-ös alelnök, Eszterhai Marcell
tartott a karok szociális bizottságainak tisztségviselői számára.
2018. február 5-16-ig a Szociális Bizottság tagjaival, Papp Patríciával és Czakó
Sándorral közösen elbíráltuk a 2017/2018-as tavaszi félévre szóló Rendszeres szociális
támogatás pályázatait.
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Az elnökségi üléseken és az ügyeléseken rendszeresen megjelentem.

Szmutka Cintia
Kollégiumi tag
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár:
IDŐPONT

TÁRGY

SZEMÉLY/SZEMÉLYEK

2017. 12. 14.

Szemeszterzáró

Hallgatók

2018. 01. 10.

Rekrutációs ülés

Rekrutációs Bizottság Tagjai

2018. 01. 19-21.

Educatio

HÖK tisztségviselők, SzHÉK
tagok, önkéntesek

2018. 02. 01.

Farsangi Vizsgatemető

TáTK-s hallgatók

2018. 02.02.

EHÖK Küldöttgyűlés

EHÖK Kabinet,
Küldöttgyűlési tagok,
vendégek

2018. 02. 13.

Pályázati börze

Vékony Edit, Papp Patrícia,
Darkó Tünde, vendégek

2018. 02. 15.

Jeges Est

ELTE polgárok

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Rendszeres ülések:
IDŐPONT
Előzetes megbeszélés
alapján

TáTK HÖK

TáTK HÖK

elnökségi ülés

Tisztségviselők

Beszámoló:
Az elmúlt időszakban volt egy vizsgaidőszak is, amely viszonylag eseménymentesen telt.
Részt vettem egy Rekrutációs ülésen, amelyen az Educatioval kapcsolatos részletekről volt
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szó, ami sikeresen le is zajlott. A TáTK standjánál idén is rengeteg érdeklődő fordult meg,
szinte az összes promóciós anyag elfogyott, ami kihelyezésre került.
A vizsgaidőszakot 02. 01-jén zártuk egy Vizsgatemető eseménnyel, amely sikeresen ért véget,
sok érdeklődővel és beöltözőkkel.
A vizsgatemetőt követően az általános promóciós feladatok mellett a Pályázati börze és
a Jeges Est kommunikációjának feladatait láttuk el a bizottsággal.
Azt gondolom, habár a Páláyzati börzére a vártnál kisebb volt az érdeklődés, az ELTE Jeges
Est jól sikerült, az eladott jegyek számát illetően a TáTK a harmadik helyen végzett a karok
közül. A hallgatók számát tekintve ez nagyon jó eredmény.
A februári hónap legfőbb projektje a Felező bál promóciója volt, amelyet szintén sikeresnek
értékelek: (Facebook elemzési adatok alapján) eddig 30 ezer elért emberrel, 1.5 ezer
megtekintéssel és 500 válasszal.
A HÖK irodában csütörtökönként 14:00-16:00-ig ügyelek.

Szabó Dóra
Kommunikációs Bizottság Elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

KÜLÜGYI BIZOTTSÁGI ELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Január 29-március 5.

Erasmus főpályázási időszak

Február 14-február 28.

Erasmus7 roadshow

Január 30.

EHKB Ülés

Február 19.

Erasmus+ tájékoztató
Lágymányoson

ELTE polgárok
EHÖK részönkormányzatok
külügyi bizottságainak tagjai,
Intézményi Nemzetközi Iroda
EHÖK részönkormányzatok
külügyi bizottságainak tagjai
TTK, IK, TáTK HÖK külügyi
bizottságai, Intézményi
Erasmus koordinátor

Február 23.

EHKB Ülés

EHÖK részönkormányzatok
külügyi bizottságainak tagjai
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Rendszeres ülések
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Változó időpontban

TáTK elnökségi ülés

TáTK HÖK

Beszámoló
Hivatalosan január 29-én kezdődött az idei év Erasmus+ főpályázati időszaka. A
pályázati felhívást január 30-án tették elérhetővé. Ettől kezdve folyamatos a mobilitás
promotálása. Erre hozta létre az Intézményi Nemzetközi Iroda az Erasmus7 roadshowt,
melynek keretében előadásokat, workshopokat rendeznek, hogy népszerűsítsék az Erasmust.
Lágymányoson február 19-én, 21-én (angol nyelven) és 28-án tartanak előadást – többékevésbé a HÖK-ök segítségével.
Január 30-án EHKB ülésen vettem részt, ahol megbeszéltük az Erasmus7 roadshow
részleteit, ötleteltünk a főpályázás népszerűsítése céljából, illetve megbeszéltük a két új ELTE
Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottság tisztség: az általános operatív bizottsági tag és a
teljesképzéses nemzetközi hallgatók érdekképviseletéért felelős operatív bizottsági tag
pályázati felhívásának részleteit.
Az Egyetemi Kreditátviteli Bizottság és a Rektori Kabinet Nemzetközi Irodájának
vezetőjétől érkezett az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság részére megkeresés a
kreditelismertetés intézményi gyakorlatának egységesítése és valóban működő képessé tétele
érdekében. Ehhez összeírtam a kari specifikumokat és problémákat, egyeztetve a
szakigazgatókkal, a nemzetközi irodánkkal és néhány ex-Erasmusossal.
Február 23-án is tartottunk egy külügyi ülést, amin sajnos nem voltunk elegen ahhoz,
hogy határozatképesek legyünk. Megvitattuk az eddigi Erasmus7 előadások tanulságait,
hibáit, illetve – amiért leginkább összeültünk – személyesen meghallgattuk az általános
operatív bizottsági tag tisztségre pályázót. (Sajnos a potenciális teljesképzéses külföldi
hallgatók érdekképviseletéért felelős operatív bizottsági tag nem tudott eljönni, ezért őt egy
másik időpontban fogjuk meginterjúvolni.)
A külföldi hallgatók félévkezdése most tavasszal sokkal gördülékenyebben
zajlott/zajlik, mint az előző félévben.
Ebben a félévben hétfőnként 14:00-16:00-ig ügyelek.
Pintér Emese
Külügyi Bizottsági Elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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TANULMÁNYI ÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
ESEMÉNY NEVE

IDŐPONT

HELYSZÍN

RÉSZTVEVŐK

Kari
Ösztöndíjbizottság
ülése

2017. 12. 11.

ELTE TáTK
Tanulmányi Hivatal

KÖB tagok
Tanulmányi Hivatal
munkatársai, HÖK
tisztségviselők, Szhék
tagok
EHÖK és kari
tisztségviselők, Szhék
tagok, hallgatók

ELTE TáTK nyílt nap

2017. 12. 17.

Lágymányosi campus

EDUCATIO kiállítás

2018. 01. 20.

HUNGEXPO

2018. 01. 29.

ELTE TáTK HÖK iroda

HÖK tisztségviselők

2018. 01. 30.

TáTK kari tanácsterem

EHÖK Küldöttgyűlés

2018. 02. 02.

BTK kari tanácsterem

EHÖK Tanulmányi
Bizottság ülés

2018. 02. 05.

EHÖK tárgyaló

Pályázati fórum

2018. 02. 13.

ELTE Lágymányosi
campus Konferencia
terem

kari tanács tagok
EHÖK kabinet,
Ellenőrző Bizottság,
EHÖK tanulmányi
alelnök, kari tanulmányi
alalenökök
TáTK HÖK szociális
alelnök, tanulmányi
alelnök, kulturális és
sport referens

Kari
Ösztöndíjbizottság
ülése

2018. 02. 21.

ELTE TáTK
Tanulmányi Hivatal

rendkívüli elnökségi
ülés
Kari Tanács

KÖB tagok

Rendszeres ülések
ESEMÉNY NEVE

IDŐPONT

HELYSZÍN

elnökségi ülés

minden héten egyszer

TáTK HÖK iroda

Ügyelés

minden héten szerdán

TáTK HÖK iroda

RÉSZTVEVŐK
TáTK HÖK
tisztségviselők
Darkó Tünde,
Séra Milán

Beszámoló
A 2017 decemberi időszak elég nyugalmasan telt a Tanulmányi Bizottság életében.
2017. 12. 11-én részt vettem az év utolsó KÖB ülésén, majd utána egyeztettem Vékony Edit
Tanulmányi Hivatal vezetővel a nyílt napról, ahol 2017. 12. 17-én konferálási, útbaigazítási
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és tanácsadási feladatokat láttam el. Ez után elkezdődött a vizsgaidőszak, ami alatt e-mailben
és facebookon adtam tájékoztatást személyesen azoknak, akiknek szükségük volt rá.
2018. 01. 20-án részt vettem az EDUCATIO nemzetközi felsőoktatási szakkiállításon,
az ELTE standjánál adtam tájékoztatást a TáTK alap- és mesterszakos képzéseiről.
2018. 01. 29-én rendkívüli elnökségi ülés tartottunk, ahol a vizsgaidőszak végi és a
tárgyfelvétellel kapcsolatos teendőkről, és az aktuális tanulmányi ügyekre vonatkozó
kérvények esetleges leadásáról tartottam rövid tájékoztatást. Ilyenek voltak a Kifogás
értékelésre

vonatkozó

adattal

szemben,

kreditátviteli,

dékáni

méltányosság

tandíj

csökkentésre, számlakérő, kérelem fizetési haladékra kérvények.
2018. 01. 30-án részt vettem a Kari Tanácson, ahol a Közgazdaságtudományi
Tanszéket és a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Tanszék érintő Személyi ügyeket, a
TáTK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására vonatkozó Fegyelmi és Etikai
Bizottság szétválasztását és egy, a Savaria Egyetemi Központ oktatói által előterjesztett
szombathelyi Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak szakindítási kérelmét tárgyaltunk. A
kari a Fegyelmi és Etikai Bizottság úgy határozott, hogy 2 külön bizottságot hoz létre: a
Hallgató Fegyelmi és Etika Bizottságot, ami a hallgatók ELTE Etikai kódexszel előírásaival
szembemenő ügyeivel és a Kari Etikai Bizottságot, ami a kar oktatóinak ügyeivel foglalkozik.
Mindkét bizottságba én lettem delegálva mint állandó és Séra Milán jogsérelmi és
tudományos referens, mint póttag.
Február elején részt vettem az EHÖK Küldöttgyűlésen és a Tanulmányi Bizottsági ülésen.
Az ELTE HÖK tisztségviselőinek és az ellenőrző bizottságnak beszámolói után személyi
ügyeket tárgyaltunk. A személyi ügyeknél a sportreferensi posztra beérkezett pályázatok
elbírálásáról a KGy és a kabinet együttesen úgy döntött, hogy nem bocsátja szavazásra,
hanem a kabinetre bízza a döntést. Ezt követően egy Alapszabály-módosításról szavaztunk.
Az egyebekben az ELTE Jeges estről volt szó.
2018. 02. 05. A Tanulmányi Bizottság ülésén beszéltünk az Nemzeti Felsőoktatási
Törvénybeli változásról, miszerint a tantervben előírt kreditösszeget és az intézmény
szervezeti és működési szabályzatában meghatározott tanulmányi átlagot egyszerre kell
teljesíteni, hogy az államilag támogatott képzésen tanuló hallgatót ne sorolják át. Ez a
szabályozás először a nyári átsorolásnál lesz érvényes, tehát a 2017/18/2 félév eredményei
alapján. Emellett aktualitásként tárgyaltuk a Savaria Egyetemi Központ meglátogatását. Az
egyebek között tárgyaltuk, hogy szükség lenne egy egységes tantervekben eligazodási
segítséget nyújtó program kialakítására.
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A tárgyfelvétel alatt 2018. 02. 02.- 2018. 02. 09. folyamatos tájékoztatást adtam a
hallgatóknak, akik kerestek emellett folyamatosan tartottam a kapcsolatot a Tanulmányi
Hivatallal és a problémás tanszékekkel.
2018. 02. 13-án pályázati fórumot tartottunk, ahol első sorban a HÖK által kiírt és bírált
tanulmányi vonatkozású pályázatokról: szakmai gyakorlat támogatása, versenyeken és
konferenciákon való részvétel támogatása, tudományos ösztöndíj és a Tanulmányi Hivatal
által kiírt pályázatokról mint az egyéb ösztöndíj, tutorálás, honorácior státusz, kreditátviteli
kérvény, kivételes tanulmányi rend.
2018. 02. 21-én a Kari Ösztöndíjbizottság ülésén vettem részt, ahol egy tanulmányi
vonatkozású kérvényt tárgyaltunk, a beérkezett szakmai gyakorlat támogatására vonatkozó
ösztöndíjat.
Jövő héten kerülnek végleges elbírálásra a tanulmányi ösztöndíjak, amikkel kapcsolatban
ha van kérdésetek, szívesen válaszolok majd élőben is.

Darkó Tünde
2018. 02. 25.
Tanulmányi alelnök

TUDOMÁNYOS-ÉS JOGSÉRELMI REFERENS BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

2017.12. 05.

Karácsonyi adományosztás

Czakó Sándor, Farkas Fanni

2017.12. 07.

IV. Emberjogi Konferencia

NT Szhék

2017. 12. 19.

ELTE TáTK Nyílt Nap

ELTE TáTK HÖK, Szhékek

2018. 01. 17.

Fegyelmi és Etikai Bizottsági
ülés

Bizottság tagjai

2018. 01. 19.

Educatio

ELTE TáTK Hök, Szhékek

2018. 01. 30.

Kari Tanács

Kari Tanács tagjai

Pályázati Börze

Darkó Tünde, Papp Patrícia,
Parcsami Attila, Simon
Krisztián

2018. 02. 13.
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Rendszeres ülések
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Szerda 12:00-14:00

Ügyelés

TáTK HÖK tisztségviselők,
irodavezető

Csütörtök 18:00- tól

Elnökségi Ülés

TáTK HÖK tisztségviselők

Beszámoló
November 30-i kinevezésemet követően segédkeztem az EHÖK-ös karácsonyi adományosztáson,
amely véleményem szerint jól sikerült. Egy napot vett igénybe és nagyon sok örömet okoztunk
azoknak akikhez eljutottak az ajándékok. Reggel összegyűjtöttük az ELTE karain összegyűlt
felajánlásokat, délután pedig eljuttatuk ezek egy részét a Cseppkő gyermekotthonba, másik részét
pedig a budapesti hajléktalanoknak.
Ezt követően december 7.-én megrendezésre került a IV. Emberjogi konferencia, amelyben az NT
Szhék nevében vettem részt mint szervező, rendhagyó módon régiók szerint adtak elő a meghívottak.
A kezdeti csúszástól eltekintve zökkenőmentesen ért véget az esemény. Az elmondások alapján
mindenki nagyon jól érezte magát és érdekesnek találta az előadásokat, senki sem bánta meg, hogy
eljött.
December 19.-én a Kari Nyílt Napon vettem részt, ahol rendkívül sokat tudtunk segíteni a leendő
gólyáknak és nagyon sokan érdeklődtek, akik közül remélhetőleg sokan választják majd az ELTE
TáTk-t.
A Fegyelmi és Etikai Bizotttság ülésén Darkó Tündét helyettesítettem. Öt plagizáció gyanús
dolgozatot vizsgáltunk, amelyből négy volt szakdolgozat. A bírálatok átolvasása után sor került
személyes interjúra is, ahol a hallgatók lehetőséget kaptak megvédeni dolgozataikat. A
meghallgatásokat követően gyorsan meg lettek az eredmények. Az öt dolgozatból négynél
állapítottunk meg plagizálást egynél pedig felmerült a gyanú de végül nem minősítettük annak.
Mindenki a legkisebb fokú ítéletet kapta vagyis megrovást (kivéve akinél nem állapítottuk meg).
Két nappal később részt vettem az Educatio kiállításon, ahol a megérkezésemet követően
rengeteg kérdést kaptam az egyetemről azon belül is a nemzetközi tanulmányok szakról. A
rendezvény jó hangulatban telt, véleményem szerint mindenben tudtunk segíteni és minden
felmerülő kérdésre tudtunk válaszolni. Remélem ez majd meglátszik a felvételizők számán is.
Január 30.-án részt vettem első Kari Tanácsomon, amely előtt a Tudományos Bizottság
véleményezte

a

Társadalomtudományi

Kar
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Közgazdaságtudományi

Intézet,

Közgazdaságtudományi Tanszék által meghirdetett docensi pályázatokat. Kisebb vitát követően
a Kari Tanács megszavazta a A TáTK Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását,
miszerint a Fegyelmi és Etikai Bizottságot szétválasztják. Utolsó napirendi pont pedig a
Vállalkozásfejlesztés

mesterképzési

szak

szakindítása

volt

a

SEK-en,

amit

szintén

megszavaztunk.

Séra Milán
Tudomány és Jogsérelmi Referens
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG ELNÖK
BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY
TáTK HÖK
Csapatépítő

RÉSZTVEVŐK
TáTK HÖK
tisztségviselők

2017.12.14.

Szemeszterzáró

TáTK hallgatói

2017.12.19.

ELTE TáTK
Kari Nyíltnap

2018.02.01.

TáTK Farsangi
vizsgatemető

2017.02.05.

Érdeklődők,
TáTK hallgatók,
oktatók
TáTK-s
hallgatók

Rendszeres események
IDŐPONT
Csütörtökönként
Kedd/Szerda/Csütörtök

ESEMÉNY
Ügyelés
Elnökségi gyűlés
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RÉSZTVEVŐK
Jómagam
ELTE-TáTK HÖK tagjai

Beszámoló
December
A

program

5-én
lasertag

TáTK
volt,

HÖK

csapatépítést

melynek

szerveztem

belépőjét

saját

a

Laser

Cornerbe.

költségünkön

álltuk.

Az ár tartalmazta a korlátlan italfogyasztást illetve a 2-szer 20 perc játékot.
A programon 14-en vettünk részt. Sikeres csapatépítőt tudhattunk magunk után, mely segített
abban, hogy összetartóbb legyen közösségünk.
December 16-án megtartottuk a 2017/18-as őszi félévet lezáró Szemeszterzáró
rendezvényt az Under Budapest szórakozóhelyen. A ZH hétre szervezett rendezvényre
számos hallgató eljött, hogy kikapcsolódjon a vizsgák előtt. Az itt szervezett Beerpong
bajnokságon 10 csapat vett részt. A nyertes párost 1-1 korsó sörrel jutalmaztuk.
Az este folyamán a zenét Dj Fromhell szolgáltatta.
December 19-én Kari Nyíltnapon vettem részt, ahol a Hallgatói Önkormányzat
asztalánál beszélgettem az érdeklődő diákokkal. Alapképzésekről, nálunk tanulható
tárgyakról, mesterképzésekről, illetve a hallgatói közéletről tartottam tájékoztatót a
középiskolásoknak.
Február 1-én megtartotuk a TáTK Vizsgatemetőt a Könyvtár Klubban, melyet egy
hónap szervezési/promótálási időszak előzött meg. A rendezvény témája a farsang volt, így a
hallgatókat nyereményjátékkal ösztönöztük kosztümök felvételére, ezzel is színesítve az estét.
A legötletesebb jelmez tulajdonosának (Saska Szilvia) átadtuk a díjat, ami egy üveg pezsgőt
(a Könyvtár Klub jóvoltából) és egy ELTE TáTK ajándékcsomagot tartalmazott.
Ezek mellett a hallgatóknak italakciókkal próbáltunk kedvezni az este folyamán.

Aller Imre
elnök
Rendezvényszervező Bizottság
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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SPORT- ÉS KULTURÁLIS REFERENS BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

2017. november 30.

Müpa Együttmüködési
megállapodás aláírási
ünnepség

2017. november 30.

ELTE TáTK Küldöttgyűlés

Káel Csaba ( Müpa
vezérigazgató ),
szakkollégiumok képviselői
ELTE TáTK HÖK tagjai,
Küldöttgyűlés tagjai

2017. december 14.

ELTE TáTK karácsonyi
vacsora

ELTE TáTK HÖK tagjai

2017. december 14.

TáTK Szemeszterzáró

ELTE TáTK hallgatói

2018. január 18.

Educatio Kiállítás

ELTE kiállítói, középiskolás
diákok

2018. február 1.

Farsangi Vizsgatemető

ELTE TáTK hallgatói

2018. február 12.

ÖsszSzHÉK ülés

2018. február 13.

TáTK Pályázati Börze

SzHÉK-ek elnökei, belügyi
bizottság elnöke, TáTK
HÖK elnöke
Szociális Bizottság elnöke,
Tanulmányi ésTudományos
Bizottság elnöke, reference,
TáTK HÖK elnőke, TáTK
hallgatói

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

a hét valamely napján
csütörtök 12:00 – 14:00

elnökségi ülés
ügyelés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Beszámoló
November 30-án részt vettem a Müpá által szervezett Együttmüködési megállapodás
aláírási ünnepségen, ahol nyilatkozatot fogadtam el, miszerint a Müpa kedvezményes
jegyeket biztosít karunk hallgatói számára bizonyos szponzorációs megjelenések ellenében.
Az eseményen részt vettek különböző szakkollégiumok is a Müpa vezetőségén kívül. A
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megállapodás előnyei már többször élveztünk, karunk hallgatói részt vettek a Müpa
előadásain.
Még aznap részt vettem az ELTE TáTK küldöttgyűlésén, ahol új embereket
üdvözölhettünk a szervezet életében.
Részt vettem a december 14-én megtartott TáTK Szemeszterzáró szervezésében, a buli
keretein belül megszervezett sörpong bajnokság nagy sikert aratott. Az esemény előtt részt
vettem a TáTK karácsonyi vacsoráján, ami az ajándékozás mellett jó hangulatban telt.
Január 18-án ott voltam az Educatio kiállitáson, véleményem szerint sikerült érdekesen
és információdúsan promotálni a Társadalomtudományi Kar szakjait a középiskolai diákok
számára.
A vizsgaidőszak lezárásaként megszervezett Farsangi Vizsgatemető szervezésében is
részt vállaltam.
Aller Imre, a Rendezvényszervező Bizottság elnöke megbízásából ott voltam az
ÖsszSzHÉK-es ülésen február 12-én, ahol egyeztettük a kar tavaszi félévi eseményeit.
Február 13-án prezentáltam a kar kulturális és sport pályázatait a hagyományteremtő
célból elsőnek megrendezett TáTK Pályázati Börzén, ahol megpróbáltam minden kérdésre
választ adni.
Decemberben, januárban és februárban is elbíráltam mind az egyszeri kulturális, mind
a rendszeres és egyszeri sportpályázatokat. Az ELTE Sportbizottságával idén még nem
tartottunk ülést, de a bekövetkezett változások miatt a közeljövőben várható ez.
Mindezen kívül rendszeresen részt veszek az elnökségi gyűléseken, melyekre a
tavaszi félévben változó időpontokban kerülnek megrendezésbe, de személy szerint
reménykedek egy végleges időpontban. Emellett csütörtökönként 12:00 – 14:00 óráig ügyelek
a Hallgatói Önkormányzat irodájában.
Kelt: Budapest, 2018. február 25.

Simon Krisztián
kultúrális és sportreferens
TáTK Hallgatói Önkormányzat
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