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ELNÖKI BESZÁMOLÓ
Eseménynaptár
Időpont
2013. december 09.
2013. december 10.
2014. január 03.
2014. január 08.
2014. január 08.
2014. január 14.

2014. január 15.
2014. január 16-18.
2014. január 20.
2014. január 24.
2014. január 24.
2014. január 27.
2014. január 28.
2014. január 30.
2014. február 01.
2014. február 03.
2014. február 11.
2014. február 14.
2014. február 17.
2014. február 17.
2014. február 18.
2014. február 19.
2014. február 20.
2014. február 21.
2014. február 21.
2014. február 21.
2014. február 22.
2014. február 25.

Tárgy
TáTK Alakuló KGY
EHÖK KGY
Honlap megbeszélés
ELTEfeszt megbeszélés
Educatio megbeszélés
Társadalmi
Tanulmányok alakuló
ülés
Szociális Tanulmányok
alakuló ülés
Educatio kiállítás
nyílt nap megbeszélés
karvezetéssel
egyeztetés
Kari nyílt nap
Honlap megbeszélés
Intézkedési terv
beszámoló
Vizsgazáró rendezvény
ELTEfeszt
EHÖK egyeztetés
Kulcskérdések
megbeszélés
UPK
karvezetéssel
egyeztetés
AK-EGPOL alakuló ülés
Kulcskérdések
megbeszélés
utalási mappák
előkészítése
megbeszélés KUK DB
elnökkel
belső ellenőrzés
bírálás
Faninfó megbeszélés
HÖOK KGY
Fegyelmi Etikai
Bizottsági ülés
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Személy/személyek
Küldöttgyűlési tagok
Küldöttgyűlési tagok
Molnár Balázs Bertalan
szervező bizottság
Karrierközpont

kiállítók
Vékony Edit
Tausz Katalin
szervezők
Molnár Balázs Bertalan

Zaránd Péter
szervező bizottság

Juhász Gábor

szervező bizottság
Váry Dániel, Lőrinczi
Réka
Bekő Márta
Izsáki Zsolt
Bíráló Bizottság
Szabó Áron
HÖOK KGY tagok
bizottság tagjai

2014. február 25.
2014. február 27.
2014. március 01.

TáTK KGY
Felezőbál megbeszélés
GT helyszínlátogatás

2014. március 03.

Szociális tanulmányok
SZHÉK ülés
GT megbeszélés
belső ellenőrzés
EHÖK egyeztetés
KUK megnyitó
LEN megbeszélés

2014. március 03.
2014. március 05.
2014. március 11.
2014. március 12.
2014. március 14.

2014. március 17.
2014. március 18.
2014. március 19.
2014. március 19.
2014. március 21.
2014. március 21-23.
2014. március 24.
2014. március 25.

2014. március 26.
2014. március 27.
2014. április 01.

TáTK KGY
Felezőbál
egyeztetés a
karvezetéssel
Tátkontúr szerkesztőségi
ülés
bírálás
TáTK Elnökségi hétvége
Rektorválasztás
plakátok
Lágymányoson

2014. április 04.
2014. április 08.

Iskolaszövetkezet KGY
LEN megbeszélés
Kulcskérdések
megbeszélés
Kulcskérdések
konferencia
irodatakarítás
TERSZ

2014. április 09.
2014. április 11-13.
2014. április 15.
2014. április

belső ellenőrzés
HÖOK vezetőképző
OHÜB
TERSZ

2014. április 16-18.
2014. április 23.

EHÖK elnökségi napok
egyeztetés a
Tanulmányi Osztállyal
ASZ módosítás
bírálás
EHÖK KGY

2014. április 3-4.

2014. április 24.
2014. április 25.
2014. április 28.
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KGY tagok, elnökség
Szabó Péter, Kiss Ádám
Csukovits Balázs, Váry
Dániel, Lőrinczi Réka

szervezők
Izsáki Zsolt
Zaránd Péter
Dukán András Ferenc,
Béni Kornél, Kovács
Fanni
KGY tagok, elnökség
Tausz Katalin
szerkesztőség
Bíráló Bizottság
tisztségviselők
Szenátus tagjai
TTK, IK Kommunikációs
tagja kari elnökei,
Somogyi Dorina
KGY tagok
szervezők
szervező bizottság
szervezők
tisztségviselők
Sipos Alexandra, Sebők
Gyula
Izsáki Zsolt
Váry Dániel
bizottsági tagok
Sipos Alexandra, Sebők
Gyula
elnökségi tagok
Vékony Edit
Füleki Gábor
Bíráló Bizottság
KGY tagok

2014. május 12.
2014. május 14.
2014. május 14.
2014. május 19.
2014. május 19.
2014. május 19.

Gólyatábor szervezői
megbeszélés
OHÜB
Tátkontúr szerkesztőségi
ülés
LEN megbeszélés

2014. május 20.
2014. május 21.

honlap megbeszélés
rendkívüli EHÖK
elnökségi ülés
EHÖK Gazdasági
Bizottsági ülés
KT rendkívüli
expert lezárása

2014. május 23.

bírálás

2014. május 20.

szervezők
bizottság tagjai
szerkesztőség
Kiss Ádám, Kovács
Fanni
Molnár Balázs Bertalan
elnökségi tagok,
Csukovits Balázs
kari gazdaságisok
kari tanács tagjai
Kovács Anna Sára,
Farnadi Enikő, Lőrinczi
Réka, Mogyorósi Pálma,
Takáts Bence
Bíráló Bizottság

Rendszeres ülések
Időpont
2013.12.16, 2014.01.06,
01.20, 02.03,02.10,02.17,
03.03, 03.10, 03.17,
03.31, 04.07, 04.14,
04.28, 05.05, 05.19
2013.12.11, 12.18,
2014.01.08, 01.15, 01.22,
01.29, 02.03, 02.05,
02.12, 02.19, 02.26,
03.05, 03.12, 03.19,
03.26, 04.02, 04.09,
04.23, 05.07, 05.14, 05.21
2014.01.28, 02.25, 03.11,
4.15, 05.06
2014.02.24, 03.31, 04.28,
05.26

Tárgy
Kari elnökségi ülés

Személy/személyek
Tisztségviselők

EHÖK elnökségi ülés

Elnökségi tagok

Kari Tanács

Kari Tanács tagok

Szenátus

Szenátus tagok

2013. december 09. óta töltöm be az ELTE Társadalomtudományi Kar
Hallgatói Önkormányzatának elnöki posztját, ezúton is köszönöm a küldöttek
támogatását. Bár decemberben elején választottak meg, a vizsgaidőszak és
az ünnepek miatt igazán csak január elején tudtam elkezdeni az érdemi
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munkát. Azóta folyamatosan tartom a kapcsolatot az egyetem minden
karának HÖK elnökével, fontosabb szakterületek kari elnökségi tagjaival, az
EHÖK kabinettagjaival valamint Zaránd Péterrel, az EHÖK elnökével. Igyekszem
egyeztetni az egyetem és a karvezetésével, amennyiben lehetőséget kapok
rá.
A TáTK HÖK honlapja lassan másfél éve nem működik, ezért legsürgetőbb
feladatom az volt, hogy találjak egy alkalmas személyt, aki segít nekünk az új
design és felület kialakításában. Karunk mesteres hallgatója, Molnár Balázs
Bertalan volt segítségünkre, aki a Tátkontúr designelemeiért és weboldaláért is
felelős. Jelenleg még nem érhető el a honlap, de várhatóan ennek a félévnek
a végén elindul.
Idén először megszervezte az egyetemvezetés az ELTEfeszt nevű
eseményt, ahol az ELTE TáTK HÖK több mint tíz tisztségviselővel és hallgatóval
segítette a rendezvényt. Az előkészítő üléseken igyekeztem részt venni és
hozzászólásommal inkább a hallgatói igényeket ismertetni, sajnos sikertelenül.
Január
legtöbbje

hónapban

megalakult.

a

Szakos

Hallgatói

Mindegyikre

kaptam

Érdekképviseleti
meghívást

és

körzetek

igyekezem

megjelenni rajtuk. Fontosnak tartom kiemelni a küldöttek számára azt, hogy
mennyire elégedett vagyok a SzHÉK elnökök hozzáállásával és eddig nyújtott
teljesítményével. Őszintén bízom abban, hogy a gólyatábort követően hasonló
lelkesedésre

és

munkára

számíthatok

tőlük.

Megkezdődött

az

igazi

kommunikáció a SzHÉK elnökök és a HÖK elnöksége között, a félévben két
alkalommal is napirendi pont volt az ő beszámolójuk, rendszeresen látogatják
az elnökségi ülést, amit hálásan köszönök nekik. Reményeim szerint az őszi félév
végére sikerül megfelelő kapcsolatot kialakítaniuk a tanszéki és intézeti
vezetőkkel ahhoz, hogy érdemi, a hallgatói életet megkönnyítő javaslatokat is
tehessenek számukra a képviselők.
Mind az Educatio, mind a kari nyílt nap rendezvényeken segítettük a
Karrierközpont és a karvezetése munkáját. Kun Zsuzsa idén is felkérte a
mindenkori HÖK elnököt a Kulcskérdések Konferencia szervező bizottságába,
amit örömmel vállaltam, egy kivétellel minden ülésen megjelentem. Az

5

esemény fotópályázatához biztosítottuk a díjakat, az előadóknak hallgatói
segítséget nyújtottunk.
Az őszi félévben elkezdődött az Utánpótlásképzés, ami az ELTE TáTK HÖK
esetében egy havonta maximum két alkalommal megtartott képzést jelent,
ahol alkalmanként megismerkedhetnek az érdeklődők az egyes bizottságok
munkájával. Sajnos nem változott a tendencia, idén is kevesebben jelentkeztek
erre a képzésre, mint tavaly és a februári alkalmat érdeklődés hiányában nem
is tudtuk megtartani. Szeretném, ha az Utánpótlásképzést felváltaná/kiváltaná
az a képzés, amit specifikusan a rendezvényekre és táborszervezésre hoztunk
létre

Sebők

Gyulával

és

Sipos

Alexandrával.

Terveim

szerint

jövő

szeptemberben nem hirdetünk Utánpótlásképzést, csak a rendezvényes
képzést, amin keresztül beleláthatnak a résztvevők a HÖK munkájába és nem
direktmódon, hanem közvetetten ismerkednének a rendszerrel.
A tavalyi ÁJK gólyatábori elszámolás problémája, és a tavalyelőtti BTK
adatkezelési gondok következtében idén belső ellenőrzés is történt a kari
hallgatói önkormányzatokban. Segítségemre volt Lőrinczi Réka és Váry Dániel,
akikkel közösen előkészítettük a bekért dokumentumokat. A belsőellenőrzés
vezetőjével, Izsáki Zsolttal, két alkalommal személyesen is találkoztam a TáTK
HÖK irodában, jegyzőkönyv aláírása és a megfelelő lemásolt dokumentumok
átadása miatt én is voltam a rektori hivatalban, valamint telefonon
rendszeresen egyeztettünk február közepe óta. Az ellenőrzés lezárult, arról
jegyzőkönyv készült, Izsáki úr javaslatait pedig a gyakorlatban is alkalmazzuk.
Az országos érdekképviselet által szervezett fórumokon megjelentem az
elmúlt félévben. Februárban a közgyűlésen, áprilisban a vezetőképzőn és
ebben a hónapban az újabb közgyűlésen is ott leszek.
Az idei évben a TáTK HÖK elnöksége Csukovits Balázs gólyatábori
főszervezői pályázatát támogatta, hálásan köszönöm az eddigi és ezután
várható munkáját. A beszámolóm megírásakor még nem tisztázott, hogy
milyen közbeszerzési szerződéssel bonyolítjuk le a gólyatáborokat, ugyanakkor
bízom abban, hogy ez nem fog problémát okozni a TáTK-nak és újabb sikeres
tábort tudunk szervezni a beérkező hallgatóknak. Lágymányosi Eötvös Napok
megvalósulásáért szintén köszönettel tartozom mind az EHÖK, mind a TáTK HÖK
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tisztségviselőinek. Hosszú ideig bizonytalan volt, hogy sikerül-e megszervezni a
tavasz legnagyobb eseményét, de a körülményekhez mérten azt gondolom,
hogy sikerült a maximumot kihozni a rendezvényből.
Karunk lapja - a Tátkontúr - a tavaszi félévben jórészt a közbeszerzés,
részben pedig a szerkesztőség mulasztása miatt nem havonta jelent meg.
Sikerült azóta több ülésen javítani a kapcsolatot és rendezni a kialakult
helyzetet, bízom abban, hogy a szerkesztőség is hasonlóan eredményesnek
tartja, hogy részt vehettem a megbeszéléseiken és a továbbiakban is
ugyanolyan lelkesedéssel tudnak dolgozni, ahogy korábban tették. Terveim
szerint a következő lapszám közbeszerzésekor nem csak egy havi, hanem
legalább féléves, de ideális esetben egész évfolyamra sikerül szerződnünk a
nyomdával.
Az ELTE rektorválasztása március 24-én volt, ezúton is gratulálok Dr. Mezey
Barnának.
Április végén EHÖK küldöttgyűlésen vettünk részt Váry Dániellel, Lőrinczi
Rékával és Mogyorósi Pálmával, ahol a beszámolók többségét elfogadtuk. A
beszámolómban is szeretném megköszönni Tóth Róza munkáját, aki segített
minden pályázatunkat Neptunba integrálni. Az egyetlen beszámoló, amely
esetében tartózkodott a TáTK HÖK frakció a gazdasági alelnöki, bízom abban,
hogy a küldöttgyűlésen elhangzott kritikák a jövőben elősegítik Dukán András
Ferenc munkáját.
A január 28-i Kari Tanácson egyhangúlag támogattuk az Adatvédelmi,
adatkezelési, közérdekű adat megismerési, közzétételi szabályzatát, továbbá
az ELTE telephely-bejegyzési javaslatát is. A február 25-i ülésen a rektori pályázat
megvitatása történt, ekkor Dr. Mezey Barna vendége is volt a Kari Tanácsnak,
később szavazással egyhangúlag támogattuk a pályázatot. Ugyanezen az
ülésen elfogadtuk a Kari Tanács ülés - és munkatervét. A március 11-i ülésen két
alapképzés tantervi módosítása is megtörtént. A Nemzetközi tanulmányok
esetében a legfontosabb változás számos új gyakorlati tárgy bevezetése,
például az érzékenyítő tréning. Balogh László intézetigazgató volt kedves és a
tematika

kidolgozásába

bevonta

a

hallgatói

tagokat

is.

Szociológia

alapképzésen a kvalitatív technikák kikerül a szakszociológiák közül és kötelező
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tárgy lesz. Mesterképzések közül a Humánökológia – előfeltétel törlések és plusz
4 tárgy bevezetése - és a Szociológia – két választható tárgy erős előfeltétele
lett a SZOCMA-M1.1 kódú tárgy - tantervében is történt változtatás. Az április
15-ei ülésen további tantervi módosítások történtek, Szociális munka BA esetén
előfeltétel változtatások történtek – a beadott dékáni méltányosság
gyakorlata alapján-, valamint Health Policy Planning and Financing MSc egy
tárgyának névmódosítása történt. Ezen az ülésen egyhangúlag elfogadtuk a
2013. évi gazdálkodási beszámolót és támogattuk a 2014. évi költségvetési
tervet. A május 6-ára összehívott Kari Tanács ülésének előterjesztései több
ponton is érintették a hallgatói életet. Sajnos mint utólag kiderült, nem volt
elegendő az az egyeztetés, ami közöttem és Vékony Edit – a Tanulmányi
Osztály vezetője – között történt vagy nem a megfelelő szinten. A jövőben
minden, a hallgatói életet szabályzati szinten befolyásoló változást a Kar
vezetésével fogok egyeztetni. Bár a Szenátus még nem szavazott róla,
várhatóan a 2014/2015-ös tanév őszi félévének vizsgaidőszakában egy új
térítési díjjal kell a hallgatóknak számolniuk, ez a vizsgáról való igazolatlan
távolmaradás esete – 4.500 Ft. A másik térítés, amit szeretett volna a
karvezetése bevezetni az ’ugyanabból a tárgyból tett harmadik és további
vizsga’ díja. Ezzel szemben éltünk a Hallgatói Önkormányzat vétójogával. A
Szociálpolitika és a Szociális munka MA önköltség összege 2014/2015 tanévtől
félévente 300.000 Ft, ahogyan azt törvényileg előírták, a többi mesterképzés
önköltsége változatlan.

Rendszeres ülések
A kari elnökségi ülések a vizsgaidőszakban kéthetente, a szorgalmi
időszakban hetente voltak. Egy alkalommal figyelmetlenségből éjfél után
küldtem a meghívót, de ennek ellenére megtartottuk az ülést és arról a
jegyzőkönyv is megtalálható az ideiglenes honlapon. Az EHÖK elnökség
minden megtartott ülésén részt vettem, azonban május 14-én Takács Bence
képviselte a TáTK-t átadott mandátummal. A hallgatói frakció minden EHÖK
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KGY és Kari Tanács ülésen megjelent. A Szenátus minden ülésén voltam, a félév
OHÜB ülései közül egy alkalommal Szegner Péter helyettesített.

Nanosz Eleni Vaya
Elnök
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GAZDASÁGI ALELNÖK BESZÁMOLÓ

Eseménynaptár
Időpont
2013. december 9.
2013. december 9.
2013. december 10.
2014. január 15-17.
2014. február 25.
2014. február 25.
2014. március 11.
2014. március 17.
2014. március 21-23.
2014. április 1.
2014. árpilis 4-6.
2014. április 8.
2014. április 8.
2014. április 9.
2014. április 10-13.
2014. április 23.
2014. április.28
2014. május 6.
2014. május 20.

Tárgy
TáTK záró KGY
TáTK alakuló KGY
EHÖK Küldöttgyűlés
Educatio kiállítás
ELTE TáTK Kari Tanács
TáTK KGY
ELTE TáTK Kari Tanács
TáTK KGY
TáTK HÖK Elnökségi
hétvége
EHÖK Gazdasági
Bizottság
EHÖK Szakterületi
vezetőképző
EHÖK Gazdasági
Bizottság
ELTE TáTK Kari Tanács
EHÖK Elnökségi ülés
HÖOK Vezetőképző
EHÖK Gazdasági
Bizottság
EHÖK Küldöttgyűlés
ELTE TáTK Kari Tanács
EHÖK Gazdasági
Bizottság

Személy/személyek
Küldöttgyűlési tagok
Küldöttgyűlési tagok
Küldöttgyűlési tagok

Küldöttgyűlési tagok
Küldöttgyűlési tagok
ELTE TáTK HÖK
tisztségviselők
Karok gazdasági
képviselői
Karok gazdasági
képviselői
Karok gazdasági
képviselői
Karok elnökei és
gazdasági képviselői
Karok gazdasági
képviselői
Küldöttgyűlési tagok
Karok gazdasági
képviselői

Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként
hétfőnként

Tárgy
Kari elnökségi
Ügyelet

Személy/személyek
Tisztségviselők

A gazdasági alelnöki tisztséget a december 9-i alakuló Küldöttgyűlés óta
töltöm be. Az átadás-átvétel folyamata gördülékenyen zajlott, a tisztséggel
járó feladatokat elődömmel részletesen átbeszéltük.
10

Feladatköröm egyik legfontosabb része, hogy a TáTK HÖK-höz
kapcsolódó közbeszerzési eljárások specifikációit az EHÖK-nek továbbítsam,
a folyamatokat végig kövessem és a teljesítési igazolást megírjam. Ebben az
időszakban elsősorban a TátKontúrral kapcsolatos teendőim sorolandók ide. A
dokumentációkat időben elkészítettem, ennek ellenére a félév során többször
csúszott az újság kiadása. Ez egyrészt a közbeszerzési eljárás fennakadásai
miatt volt, amelyekért elsősorban a pályázó nyomdák a felelősek, másrészt az
újság szerkesztősége sem készítette mindig el időre az anyagot. Ezzel együtt
több lapszám is megjelent az időszakban, amelyekből az utolsó duplaszám volt.
Szintén a közbeszerzési eljárások témaköréhez tartozik az elnökségi
hétvégénk szállásának lefoglalása. A hétvége sikeres, a szállás pedig
megfelelő volt, így elképzelhető, hogy a későbbiekben is ide szervezzük a
hétvégéket.
Beszámolómban kiemelném az EHÖK Gazdasági Bizottságában végzett
munkámat. Az üléseken részt vettem egy kivételével, amelyen Nanosz Eleni
Vaya helyettesített. Szintén ott voltam a gazdasági szakterületi képzésen,
amelyen előkészítettük a bizottság ügyrendjét, eljárásrendjét és a gazdasági
szabályzatot.
A bizottság többször tárgyalta az ELTE EHÖK éves költségvetését, amelyet
az EHÖK KGY 2014. április 28-án elfogadott. A Karunkat érintő részről teljes
mértékben elmondható, hogy minden igényünket kielégítő döntés született.
Erről bővebben a csatolt költségvetésben olvashattok.
A gazdasági alelnök feladatai közé tartozik a leltárazás és a selejtezés.
Ebben a félévben a selejtezésen volt a sor, így az ezzel kapcsolatos feladatokat
Karunk munkatársaival közösen elvégeztem, amelynek keretében használaton
kívüli bútort, illetve a már nem működő számítógépeket selejteztük, ezt
szeretnénk folytatni a következő időszakban is.
A félév során volt lehetőségünk számítógépeket beszerezni, ami
alapvető fontosságú volt működésünket illetően. Az elöregedő gépeinken már
nem tudtuk tökéletesen végezni munkánkat, és nem tudtunk az irodában
mindig működő gépet biztosítani a hallgatóknak sem.
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Az alagsorban található irodánk, gépeken túli felújítását is tervezzük,
amelybe festés és belső burkolati felújítás tartozik. Ez a folyamat az árajánlat
kérés fázisánál van. A részleteket illetően mindenben egyeztettem a
Lágymányosi Főmérnökséggel, illetve a kivitelező céggel.
Szintén az irodához tartozó pont, hogy az eddig raktárként szolgáló
0.100F szobát elcseréltük a Kar vezetőségének kérésére. Új raktárunk a 4.86-os
szoba lett.
Részt vettem a HÖOK tavaszi vezetőképzőjén. Pénteken az Ifjúsági,
szombaton pedig az Elektronikus választási rendszerekről szóló szekciót
hallgattam meg.

Rendszeres ülések
Az elnökségi üléseken próbáltam minden alkalommal megjelenni,
emlékezetem szerint ez sikerült is a félévben. Minden héten hétfőn 10 és 12 óra
között láttam el ügyeleti feladataimat az irodában. A decemberi választások
óta Kari Tanács tag vagyok, ahol egy rendkívüli ülés kivételével minden
alkalommal megjelentem. Ezen kívül részt vettem az EHÖK Küldöttgyűlésein is.
Váry Dániel
Gazdasági alelnök
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BELÜGYI ÉS SZAKOS KÉPVISELETI BIZOTTSÁG ELNÖKI BESZÁMOLÓ
Sziva Dániel (2013. december 09. – 2014. február 25.)
SzHÉK alakulók
Nemzetközi Tanulmányok BA és Nemzetközi Tanulmányok MA szakok
Szakos Hallgatói Érdekképviseletének
A Küldöttgyűlést követően 2013.12.18-án elsőként a Nemzetközi
Tanulmányok SzHÉK alakult meg. nevében én vezettem le. A képviselet elnöke
Simon Anita lett.
További tagok és tisztségviselők:
Név
Bartolotto Sabrina
Csonka Fruzsina
Farnadi Enikő
Hartai Krisztián
Horváth Barbara
Király István Mihály
Kőnig Annamária Orsolya
Simon Anita
Sipos Alexandra
Takács Bence

titulus

Alelnök, Nyelvi Tankörökért felelős tag
Rendezvényekért felelős tag

Elnök, Nyelvi Tankörökért felelős tag
Mesterszakért felelős tag

Az alakulót követően Simon Anita megtartotta első ülésüket is.
Szociológia Szakos Hallgatói Érdekképviselet
A Szociológia Szakos Hallgatói Érdekképviselet 2013.12.20-án tartotta
alakuló ülését, melyet Nanosz Eleni vezetett le.
További tagok és tisztségviselők:
Név
Csukovits Balázs
Mogyorósi Pálma Zsuzsanna
Buzgó Réka
Menráth Marcell
Váry Dániel

titulus
Alelnök
Oktatási-Kulturális tag
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Novák Dániel Lajos
Tóth Melinda
Csontos Norbert
Herold Anna
Károlyi Kristóf
Sebők Gyula Géza

Programszervező tag
Elnök

Csontos Norbert és Herold Anna közötti szavazategyenlőség miatt a tagok
külön szavaztak az Érdekképviselet létszámának bővítéséről, mely így 11 fős lett.
Társadalmi Kapcsolatok Szakos Hallgatói Érdekképviselet
A Társadalmi Kapcsolatok SzHÉK 2014.01.14-én alakult. Az ülést Nanosz
Eleni nevében én vezettem le. Az elnök öt igen, és egy érvénytelen szavazat
mellett Somogyi Krisztián lett.
További tagok és tisztségviselők:
Név
Csoma Tamás
Kemény Réka
Lanszki Ágost
Lőrinczi Réka Gyöngy
Somogyi Krisztián Péter
Szántó Kinga Katalin
Szegner Péter
Várady Zsófia Zsuzsanna
Vedrődi András
Zágonyi Csilla

titulus

rendezvényekért felelős tag
rendezvényekért felelős tag, tanulmányi referens
elnök, rendezvényelért felelős tag

rendezvényekért felelős tag
alelnök, rendezvényekért felelős tag
rendezvényekért felelős tag

Az ülésen minden szabályosan zajlott.
Szociális Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviselet
A Szociális Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekképviselet 2014.01.15-én
tartotta. Mivel Nanosz Eleni is tag, ezért én vezettem az alakuló ülést. A SzHÉK
elnöke Hutvágner Martin lett.
További tagok és tisztségviselők:
Név
Gálffy Anna

titulus
rendezvényekért felelős tag
14

Galló Ramóna
Hutvágner Martin
Kis Diána
Kosztka Júlia
Nanosz Eleni Vaya
Palkovics Pamela
Rácz Renáta

tanulmányi ügyekért felelős tag
elnök
alelnök

rendezvényekért felelős tag

Alkalmazott Közgazdaságtan és Egészségpolitika Szakos Hallgatói
Érdekképviselet
Az Alkalmazott közgazdaságtan BA és Egészségpolitika, tervezés és
finanszírozás MA szakok Szakos Hallgatói Érdekképviselete 2014.02.17-én
tartotta alakuló ülését, melyet Nanosz Eleni vezetett. Az elnök Szántó Adrienn
lett. Egyéb tisztségviselők megválasztása nem történt.
További tagok és tisztségviselők:
Név
Tóth Gergő
Fleck Dávid Márton
Mura Márton
Szántó Adrienn
Túri Gergő
Szabó Péter Zoltán
Boza István

titulus

elnök

Sziva Dániel
Elnök
Belügyi és Szakos Képviselői Bizottság
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Király István Mihály (2014. február 25. – 2014. május 23.)

Eseménynaptár
Időpont
2014.február 25.
2014. március 4.
2014. március 17.
2014. március 3., 2014
május 12.
2014. április 10.
2014. április 10.
2014. április 24.
2014. május 5-8.

Tárgy
TáTK KGY
NT SzHÉK ülés
TáTK KGY
Gólyatábor szervezői
megbeszélés
NT SzHÉK ülés
TT SzHÉK ülés
Társadalomtudományi
Piknik
Lágymányosi Eötvös
Napok

Személy/személyek
Küldöttgyűlési tagok
NT SzHÉK tagok
Küldöttgyűlési tagok
Gólyatábor szervezői
csoport
NT SzHÉK tagok
TT SzHÉK tagok
TáTK HÖK tagok
TáTK HÖK tagok, kari
hallgatók

Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként
hétfőnként

Tárgy
Kari elnökségi
Ügyelet

Személy/személyek
Tisztségviselők

A szakos érdekképviseleti munka koordinálása
A bizottság egyik legkiemelkedőbb feladata a szakos érdekképviseletek
(SzHÉK-ek) koordinálása. Ez a feladatkör magában foglalja a SzHÉK-ek és a HÖK
közötti kapcsolattartást, a SzHÉK-ek lehetőség szerinti segítését, támogatását
és működésük összeegyeztetését mind a HÖK-kel, mind pedig a többi SzHÉKkel. Utóbbira legfőképpen azért van szükség, hogy elkerüljük a SzHÉK-ek által
szervezett rendezvények egymással, és a HÖK által szervezettekkel való
ütközését, így segítve azok sikerességét. Emiatt természetesen kiemelkedő pont
a megfelelő kommunikáció kialakítása, amelyet levelezőlistával és viszonylagos
rendszerességű személyes találkozókkal igyekeztünk kielégíteni.
A HÖK iroda karbantartása
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Az eddigi egyetlen irodatakarításra április 4-én került sor. Erre egyrészt
azért volt szükség, mert a nyári szünetben nem volt lehetőségünk megszervezni,
másrészt a Gólyatábor után rendbe kellett tennünk a megmaradt kellékeket.
Legelőször az alsó irodát (-1.68-as terem) takarítottuk ki a HÖK-ös tisztségviselők
segítségével, majd szortíroztuk az ott felhalmozott dolgainkat. Ezt követte a
0.100F terem raktár illetve iroda része, ahol ismét leltárt készítettünk az ott tárolt
tárgyakról, kellékekről, majd rendszereztük azokat.
Társadalomtudományi Piknik
Idén is megszervezte a Hallgatói Önkormányzat a Társadalomtudományi
Piknik rendezvényt, amelynek szervezésében a Belügyi és Szakos Képviseleti
Bizottság aktív szerepet vállalt mind az előadások, mind az esti program
lebonyolításában.
Lágymányosi Eötvös Napok
Idén számtalan viszontagság ellenére az utolsó pillanatban végül
megvalósult a Lágymányosi Eötvös Napok megszervezése is. A rendkívül rövid
idő alatt összehozott rendezvényen az ebből fakadó hiányosságok is
meglátszódtak, de a visszajelzések alapján ez – szerencsére - a résztvevő
hallgatók számára nem derült ki, ugyanakkor a szervezőknek nehézséget
jelentett. Ezúton is szeretném kiemelni a LEN-en résztvevő segítő hallgatók
közreműködését, mivel nélkülük ez a rendezvény megvalósíthatatlan lett volna.
Gólyatábor
Bizottságunkhoz a gólyatáborral kapcsolatos szervezési feladatok közül a
logisztikai tennivalók tartoznak. Pintér Béla Luyi bizottsági taggal közösen ketten
vagyunk felelősek a táborba való le- és feljutásért, illetve a táborban felmerülő
bárminemű anyagmozgatási feladatok ellátásáért.
Rendszeres ülések
A kari elnökségi üléseken igyekszem mindig megjelenni, a 2013.
december 9. és 2014.május 23. közötti időszakban minden ülésen részt vettem.
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Minden héten hétfőn 10:00-12:00 óráig látom el ügyeleti feladataimat. A
decemberi választások óta nem vagyok Kari Tanács tag.

Király István Mihály
Elnök
Belügyi és szakos érdekképviseleti Bizottság
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DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Lázár Viktor (2013. december 9. – 2014. február 24.)

Eseménynaptár
Időpont
2013. december 9.
2013
2014. január 5.
2014. január 12.
2014. január 16.
2014. január 28.

Tárgy
TÁTK HÖK Küldöttgyűlés
Bírálások
Bizottsági ülés
Bizottsági ülés
Educatio Kiállítás
Kari Tanács

Személyek

Diákjóléti Bizottság
Diákjóléti Bizottság

Az ELTE TáTK Diákjóléti Bizottságának elnöki posztját 2013. december 9-én
vettem át. A korábbi bizottság összetétele személyemtől eltekintve nem
változott, Lőrinczi Réka Gyöngyi kollégiumi referensként és Rácz Renáta
esélyegyenlőségi referensként dolgozott mellettem. A bizottságban együtt
töltött idő alatt ezúton is köszönöm szíves segítségüket, és munkájukat.
A bizottság fő tevékenységi köréhez tartozik a rendkívüli és rendszeres szociális
támogatások bírálása, ezt illetően a bizottság megfelelő munkát végzett
ebben az időszakban is.
A rendkívüli szociális támogatások havonta esedékes leadása és bírálata
folyamatos volt. A rendszeres szociális támogatás igazolás- és pontrendszere
frissítésre szorult, így ennek érdekében két bizottsági ülést is tartottunk. A
bizottsági tagokkal együtt kidolgoztuk a 2013/14-es tanév tavaszi félévének
rendszeres szociális támogatásához tartozó pontozási rendszert, amelynek
hirdetését január 27-én kezdtük meg. Február 7-én az eszoctám rendszerében
kiírtam a pályázatot, a pályázási időszak február 10-től február 14. 23:59-ig
tartott, míg hiánypótlásra február 19-21. között volt lehetőség. Ebben a
félévben az eszoctám rendszerének működésével kapcsolatban semmilyen
probléma nem merült fel, a pályázatok leadása és bírálása rendben lezajlott.
A bizottságunk összesen 320 pályázatot bírált el, ebből 306 pályázatot fogadott
el, és 14 pályázatot utasított el.
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Az elnöki posztról tanulmányaim külföldi folytatása miatt 2014. február 24én mondtam le.
Lázár Viktor
Elnök
Diákjóléti Bizottság
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Lőrinczi Réka Gyöngyi (2014. február 24. - 2014. május 23.)

Eseménynaptár
Időpont
2014. Február 25.

Tárgy
TáTK HÖK Küldöttgyűlés

2014. Március 1.

Gólyatábor helyszín
bejárás

2014. Március 3.

2014. Március 11.
2014. Március 17.

Gólyatábor szervezői
megbeszélés
Korrekciós Kérelmek
benyújtása
Korrekciós kérelmek
bírálása
Kari Tanács
TáTK HÖK Küldöttgyűlés

2014. Március 21-23.

Elnökségi hétvége

2014. Április 3.
2014. Április 10.

Kulcskérdések
Konferencia
EHSKB ülés

2014. Április 11.
2014. Április 15.

Bizottsági ülés
Kari Tanács

2014. Április 25-27.

EHÖK szakterületi
vezetőképző

2014. Április 26.
2014. Április 28.

EHSZÖB ülés
EHÖK KGY

2014. Március 2-6.
2014. Március 7.
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Személy/személyek
TáTK HÖK tisztségviselők,
küldöttgyűlési tagok
Nanosz Eleni Vaya,
Csukovits Balázs, Váry
Dániel, Lőrinczi Réka
Gyöngyi
ELTE TáTK HÖK
Diákjóléti Bizottság
Diákjóléti Bizottság

TáTK HÖK tisztségviselők,
küldöttgyűlési tagok
TáTK HÖK tisztségviselők,
SZHÉK elnökök
TáTK HÖK
Kommunikációs
Bizottsági elnökök,
Lőrinczi Réka Gyöngyi
Diákjóléti Bizottság
Nanosz Eleni Vaya, Váry
Dániel, Csukovits Balázs,
Tóth Rita, Sziva Dániel,
Lőrinczi Réka Gyöngyi
Szociális és Diákjóléti
Bizottsági elnökök,
Tanulmányi Bizottsági
elnökök,
Esélyegyenlőségi
referensek
Bizottsági tagok
Nanosz Eleni Vaya, Váry
Dániel, Mogyorósi
Pálma, Lőrinczi Réka
Gyöngyi

2014. Május 5-18.

Párhuzamos Képzés
Kompenzációja

2014. Május 6.

Kari Tanács

2014. Május 10-19.

2014. Május 14.
2014. Május 20.

ERASMUS+ Kiegészítő
támogatás
Gólyatábor szervezői
megbeszélés
Bizottsági ülés
Kari Tanács

2014. Május 22.

EHSZÖB ülés

2014. Május 12.

Egyetemi Hallgatói
Szociális és Ösztöndíj
Bizottság
Nanosz Eleni Vaya, Váry
Dániel, Csukovits Balázs,
Tóth Rita, Sziva Dániel,
Lőrinczi Réka Gyöngyi
Lőrinczi Réka Gyöngyi
ELTE TáTK HÖK
Diákjóléti Bizottság
Nanosz Eleni Vaya, Váry
Dániel, Csukovits Balázs,
Tóth Rita, Sziva Dániel,
Lőrinczi Réka Gyöngyi
Bizottsági tagok

Rendszeres események
Időpont
Minden hétfőn
Minden szerdán

Tárgy
Elnökségi ülés
TÁTK HÖK Expert

Minden szerdán
Február 21, Március 21,
Április 25, Május 23

Ügyelések
Bírálások

Személy/személyek
ELTE TáTK HÖK
Kovács Anna Sára,
Somogyi Dorina, Takács
Bence, Mogyorósi
Pálma, Farnadi Enikő,
Lőrinczi Réka Gyöngyi
Lőrinczi Réka Gyöngyi
Diákjóléti Bizottság, HÖK
elnök, Gazdasági
alelnök, Sport-és
kulturális referens

Lázár Viktor lemondása után Nanosz Eleni Vaya 2014. február 24-én nevezett ki
a Diákjóléti Bizottság elnökévé, ezúton is köszönöm Neki a bizalmat.
A kollégiumi referensi pozíciót immáron Fazakas Áron tölti be, márciustól pedig
az Esélyegyenlőségi referens feladatait Debrenti Félix látja el.

Rendszeres szociális támogatás
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A tavaszi félévre vonatkozó szociális ösztöndíjkeretek késése miatt az
utalási listák elkészítésének és hitelesítésének rendkívül szűk határidőn belül
kellett megtörténnie. Az „A” kategóriába tartozó szociális támogatásra jogosult
hallgatók listáját csak a határidőn túl, fél napos csúszással tudtuk elküldeni az
Oktatási Igazgatóság számára. A határozatok kiküldése március elsején történt
meg, korrekciós kérelmek benyújtására március 6-ig volt lehetőség, ezeket a
kérelmeket a bizottság március 7-én bírálta el. A döntés elleni fellebbezési
kérelmeket március 18-ig nyújthatták be a hallgatók a Hallgatói Jogorvoslati
Bizottsághoz (HJB). Három hallgató élt ezzel a lehetőséggel, a HJB mind a
három esetben elutasította a kérelmeket.
Az utalási listákat elkészítettem, ellenőrzésük után továbbítottam a Tanulmányi
Hivatalnak, illetve az Oktatási Igazgatóságnak.

Pályázatok Neptunban
Márciusban mérföldkőhöz érkeztünk a havonta leadásra kerülő
pályázatokkal kapcsolatban. A Neptun rendszere immáron képessé vált arra,
hogy az eddig papíros alapon folyó pályázatokat integráljuk az Egységes
Tanulmányi Rendszerbe, és elektronikusan folyhasson tovább a pályázás. Az
űrlapok elkészítésében Tóth Róza, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Szociális alelnöke volt segítségünkre.
Márciustól a rendkívüli szociális támogatás, a sportösztöndíj, valamit a kulturális
ösztöndíj pályázása is a Neptunon keresztül folyik.

Diákjóléti bizottsági ülések
Április 11-én bizottsági ülést tartottunk, ahol megalkottuk a Kiemelkedő
hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíjának pályázati kiírását. A pályázat
célja az ELTE TáTK hallgatóiért végzett kiemelkedő szakmai, kulturális, sport- és
művészeti, közéleti, illetve egyéb egyetemi tevékenységek támogatása,
amelyért a hallgató nem részesül ösztöndíjban, egyéb egyetemi forrásból. Ezen
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ösztöndíj pályázása is a Neptunon keresztül zajlik, a kiírás hirdetésében a
Kommunikációs Bizottság volt segítségünkre.
Május 14-én újabb bizottsági ülést hívtam össze, amelynek napirendjei között a
rendkívüli illetve a rendszeres szociális ösztöndíjpályázat igazolásrendszerének
átalakítása szerepelt. Tapasztalataink alapján arra jutottunk, hogy lényeges
változásokat

kell

alkalmaznunk

mind

a

két

pályázat

hirdetésén

és

lebonyolításán, valamint igazolásrendszerén is.
A legfontosabb változás a rendszeres szociális támogatás esetében, hogy a
2014/2015-ös tanév őszi félévétől a kötelezően csatolandó önkormányzati
igazolást a pályázati időszakban kell feltölteniük a hallgatóknak. Az igazolás
hiánypótlási időszakban való feltöltésére nem lesz lehetőség, az igazolás
hiányában a pályázat érvénytelennek minősül. Illetve a munkavállaló eltartók
esetében

a

következő

félévtől

a

munkáltató

által

kiállított

jövedelemigazoláson felül csatolni kell egy NAV igazolást is az előző éves
jövedelemről.
A rendkívüli szociális támogatás esetében úgy alakítottuk át a pályázati kiírást,
hogy azoknak a pályázó hallgatóknak, akik az adott félévben nem
folyamodtak rendszeres szociális támogatásért, csatolniuk kelljen egy három
hónapnál nem régebbi önkormányzati igazolást, valamint az eltartók
jövedelemigazolásait az indoktól függetlenül, egységesen.

Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság
Az EHÖK Tanulmányi Bizottságával és az Esélyegyenlőségi Bizottsággal
közösen tartottuk meg a vezetőképzőt. A hétvége a szakmaiság jegyében telt,
átbeszéltük az egyes karok rendszeres szociális ösztöndíjra vonatkozó
igazolásrendszerét, a kormányrendeletbeli változásokat, továbbá a Szervezeti
és Működési Szabályzat ösztöndíjakra vonatkozó részeit, valamint konzultáltunk
az Esélyegyenlőségi Bizottsággal a tartós betegséget és a fogyatékosságot
érintő kérdésekben. Emellett a Tanulmányi Bizottsággal kialakítottuk az őszi
félévtől érvénybe lépő Párhuzamos Képzés Kompenzációjának (továbbiakban
PKK) kiírását és a szociális háttérre adható pontok rendszerét.
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Az április 26-án megtartott EHSZÖB ülésen Tóth Róza, az EHÖK Szociális
alelnöke

bejelentette,

hogy

a

Neptun

kérvénykezelő

modulját

továbbfejlesztették, s a márciusi próbaverzió már képes pontok számolására
(ez a rendszeres szociális támogatás szempontjából fontos), azonban a bírálási
jogosultságok tisztázása majd csak a júniusi próbaverzióban várható. Emellett
kiírtuk az erre a félévre vonatkozó PKK pályázási időszakát, a pályázatok
leadására május 5-18. között volt lehetőség.
A május 22-i ülésen elbíráltuk a PKK-ra beérkezett pályázatokat, valamint
frissítettük az EHSZÖB ügyrendjét is.

Neptun kérvénykezelő
Az

egyik

Neptun

frissítés

következtében

sajnálatos

módon

a

kérvénykezelő modul meghibásodott, a kérvények státusza az elbírálást
követően nem változott, így a hallgatók tájékoztatása érdekében email-en
keresztül kellett kiküldenünk a határozatokat. Ezt követően, az elmúlt két
napban a hallgatók nem tudták leadni pályázatukat a Neptunon keresztül,
ugyanis a tanulmányi rendszer hibát jelzett valamennyiüknek. A karok szociális
elnökeivel és az EHÖK Szociális alelnökével konzultálva kiderült, hogy ez a
probléma általános, egyik karon sem tudnak kérvényt leadni a hallgatók. A
hibajelentést azonnal továbbítottuk az SDA felé, már dolgoznak a hiba
javításán.

Egyebek
A rektori ellenőrzések időszakában segítettem a TáTK HÖK elnöknek a
pályázatok maradéktalan benyújtásában.
Az Erasmus+ kiegészítő támogatást megpályázók számára igazoltam szociális
támogatásra való jogosultságukat.
Aktívan

szerepet

vállaltam

a

Kulcskérdések

Konferencia,

valamint

a

Társadalomtudományi Piknik lebonyolításában, részt vettem az elnökségi
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üléseken, a Kari Tanács ülésein, az EHÖK és a TáTK HÖK Küldöttgyűlésein, a TáTK
HÖK Expert képzésein. A TáTK HÖK elnökével, és a Sport-és kulturális referenssel
a havi utalások teendőinek ellátásában, a pályázatok bírálásában továbbra is
együttműködtem.
A félév során folyamatos munkakapcsolatot tartottam fent a szociális
ügyekben illetékes kari és egyetemi vezetőkkel, a hallgatók kérdéseire kivétel
nélkül

válaszoltam,

az

ügyeleti

időm

alatt,

illetve

e-mailben

is.

Beszámolóm zárásaként ezúton is szeretném megköszönni Tóth Róza szociális
alelnöknek, és Cserdi Imre, kari oktatási informatikusnak a sok segítséget és az
áldozatos munkát.
Lőrinczi Réka Gyöngyi
Elnök
Diákjóléti Bizottság
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KOLLÉGIUMI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Lőrinczi Réka Gyöngyi (2013. december 9 – 2014. február 24.)

Eseménynaptár
Időpont
2013. December 9.

Tárgy
TáTK HÖK Küldöttgyűlés

2013. December 18.
2014. Január 5.
2014. Január 12.
2014. Január 17.
2014. Február 1.
2014. Február 6.
2014. Február 10-14.

Bírálás
Bizottsági ülés
Bizottsági ülés
Educatio Kiállítás
ELTE feszt
EHSZÖB ülés
Rendszeres szociális
támogatás pályázási
időszaka
Rendszeres szociális
támogatás hiánypótlási
időszaka
Elnökségi ülések

2014. Február 19-21.

Hétfőnként

Személy/személyek
TáTK HÖK tisztségviselők,
küldöttgyűlési
képviselők
Diákjóléti Bizottság
Diákjóléti Bizottság
Diákjóléti Bizottság
ELTE TáTK HÖK
Bizottsági tagok
Diákjóléti Bizottság

Diákjóléti Bizottság

TáTK HÖK

December 18-án részt vettem az őszi félév utolsó bírálásán Lázár Viktorral
és Rácz Renátával.
A januári bizottsági üléseken frissítettük a rendszeres szociális támogatás
igazolás-és pontrendszerét, valamint megszavaztuk a támogatás pályázási
időszakát, és a hiánypótlás határidejét.
Lehetőségeimhez mérten segítettem az Educatio Kiállítás, illetve az
ELTEfeszt nevezetű rendezvények lebonyolításában.
Február 6-án Lázár Viktor bizottsági elnök engem delegált az Egyetemi
Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság ülésére, ahol meghatároztuk az „A”
kategóriás szociális támogatásra jogosult hallgatók listájának beküldési
határidejét.
A rendszeres szociális támogatások elbírálásában részt vettem. A
hallgatók kérdéseire maradéktalanul választ adtam a fogadóórámban mind
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kollégiumi ügyekben, mind pedig az ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyekben,
illetve email üzenetben is.

Lőrinczi Réka Gyöngyi
Kollégiumi referens
Diákjóléti Bizottság
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Fazakas Áron (2014. február 26 – 2014. május 23.)

Eseménynaptár
Időpont
2014. február 25.
2014. Március 7.
2014. Március 21-23
2014. Április 11.
2014. Május 6.
2014. Május 14.
Hétfőnként
2014. Március 21, Április
25, Május 23

Tárgy
TáTK HÖK Küldöttgyűlés
Korrekciós kérelmek
bírálása
Elnökségi hétvége
Bizottsági ülés
KOLHÖK Elnökválasztó
Küldöttgyűlés
Bizottsági ülés
Elnökségi ülések
Bírálások

Személy/személyek
Diákjóléti Bizottság
TáTK HÖK
Diákjóléti Bizottság

Diákjóléti Bizottság
TáTK HÖK
Diákjóléti Bizottság

2014. február 25-e óta töltöm be a TáTK Hallgatói Önkormányzatának
Kollégiumi referensi posztját. Ez alatt az idő alatt részt vettem Diákjóléti Bizottság
ülésein, az elnökségi üléseken, illetve mind a Kollégiumi mind a TáTK Hallgatói
Önkormányzatának küldöttgyűlésein. A félév során részt vettem továbbá a
rendkívüli szociális támogatások és a rendszeres szociális támogatás korrekciós
kérelmeinek bírálásán.
Felsőéves kollégiumi jelentkezés
Idén a felsőévesek jelentkezési időszaka 2014. április 07-22-ig tartott és
2014. április 28-ig volt lehetőségük a hiánypótlásra. Az idei évben a ponthatár
a felsőévesek számára 25 pont lett. A határozatok kiküldése 2014. május 12-én
megtörtént.
A Kerekes úti kollégium idén lejáró egy éves szerződése három évre lett
meghosszabbítva, de mivel csúszott a közbeszerzés kiírása illetve a szerződés
megkötése, így a felsőéves hallgatók kiértesítése is csúszott egy héttel (az
eredeti terv május 5-e volt).
Neptun
A félév során folyamatos egyeztetés folyt az SDA Kft. és az ELTE között a
Neptun fejlesztéséről, hogy minél hamarabb kerülhessen bele egy kollégiumi
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modul és innen lehessen intézni a kollégiumi jelentkezéseket. Ennek tesztelése
folyamatos volt február óta, és habár az előzetes reményekkel ellentétben a
felsőéves jelentkezést még nem sikerült a tanulmányi rendszeren keresztül
lebonyolítani, a nyári elsőéves felvételiig valószínűleg elkészül a rendszer (május
végére jelezték előre a végleges bevezetést).
Egyebek
2014. május 6-án volt az ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat
Elnökválasztó Küldöttgyűlése, ahol a küldöttgyűlés Csonka Balázst választotta
meg

ismét

a

Kollégiumi

Hallgatói

Önkormányzat

elnökévé.

A félév során folyamatos munkakapcsolatot tartottam fent a kollégiumi
ügyekben illetékes kari és egyetemi vezetőkkel, válaszoltam a hallgatók
kérdéseire, a fogadóórám alatt, illetve e-mailben is.

Fazakas Áron
Kollégiumi referens
Diákjóléti Bizottság
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ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Debrenti Á. Félix (2014. március 18 – 2014. május 23.)

Eseménynaptár
Időpont
2014. Március 21-23.
2014. Április 11.
2014. Április 25-27.
2014. Május 14.
Hétfőnként
2014. Március 21., Április

Tárgy

Személy/személyek

Elnökségi hétvége
Bizottsági ülés
EHÖK szakterületi
vezetőképző
Bizottsági ülés
Elnökségi ülések
Bírálások

TáTK HÖK
Diákjóléti Bizottság

Diákjóléti Bizottság
TáTK HÖK
Diákjóléti Bizottság

25., Május 23.

A

Társadalomtudományi

Kar

Hallgatói

Önkormányzatának

Esélyegyenlőségi referensi posztját 2014. március18-a óta töltöm be. Az eltelt
két hónap alatt részt vettem az elnökségi üléseken, a Diákjóléti Bizottság ülésein
és a rendkívüli szociális támogatások bírálásán. Mandátumom megkezdése
óta folyamatosan készen álltam a fogyatékossággal élő hallgatók kéréseinek
teljesítésére.
2014. Április 25-27-én részt vettem az EHÖK vezetőképzőn, amely során
több Esélyegyenlőségi ülést is tartottunk Markos Ádám vezetésével. Közös
célként tűztük ki, hogy a karokon a bírálás folyamata egységes és átlátható
legyen, ennek érdekében kötelezővé tettük a BNO kód feltüntetését és a
szakorvosi véleményezést a kérelem beadásához.

Debrenti Á. Félix
Esélyegyenlőségi referens
Diákjóléti Bizottság

31

KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont
2013.december 09.
2013.december12.
2014.január 08.
2014.január 24.
2014.február 01.
2014.február 14.
2014. február 22.
2014. február 25.
2014. március 03.
2014. március 03.
2014. március 17.
2014. március 21.
2014. március 21.-23.
2014. március 25.

2014. március 26.
2014. április 03.-04.
2014. április 10.
2014. április 24.
2014. május 02.-04.
2014. május 06.-08.
2014. május 07.
2014. május 12.
2014. május 16.

Tárgy
TáTK KGY
EHSKB ülés
Educatio és ELTEfeszt
bizottsági ülés
ELTE TáTK Kari Nyílt nap
ELTEfeszt
EHSKB ülés
HÖOK KGY
TáTK KGY
Bizottsági ülés
Gólyatábori szervezői
megbeszélés
TáTK KGY
EHSKB ülés
Elnökségi hétvége
Plakátozási ülés

Educatio és ELTEfeszt
bizottsági ülés
Kulcskérdések
konferencia
EHSKB ülés
Társadalomtudományi
Piknik
EHÖK Kommunikációs
Bizottság Vezetőképző
Lágymányosi Eötvös
Napok
ELTEfeszt bizottsági ülés
Gólyatábori szervezői
megbeszélés
EHSKB ülés

Rendszeres ülések
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Személy/személyek
Küldöttgyűlési tagok
EHÖK
Educatio ad-hoc
bizottság
ELTE TáTK
ELTE
EHÖK
Küldöttgyűlési tagok
Kommunikációs
Bizottság
ELTE TáTK Gólyatábor
szervezők
Küldöttgyűlési tagok
EHÖK
TáTK HÖK tisztségviselők
ELTE IK Kommunikációs
Bizottsági elnök, ELTE TTK
Kommunikációs
Bizottsági elnök
Educatio ad-hoc
bizottság
ELTE TáTK
EHÖK
ELTE TáTK
EHÖK
ELTE
ELTEfeszt ad-hoc
bizottság
ELTE TáTK Gólyatábor
szervezők
EHÖK

Időpont
hétfőnként
hétfőnként

Tárgy
Kari elnökségi ülés
Ügyelet

Személy/személyek
Tisztségviselők
TáTK HÖK Iroda

Bizottsági munka
A Kommunikációs Bizottságot 2013. december 9-én vettem át. A Bizottság
egy taggal, Gász Andrással és egy bizottsági elnökkel rendelkezik, Somogyi
Dorinával.
Legfontosabb feladataink közé tartozik a hallgatók tájékoztatása minden
őket érintő hírekről, legyen az kari, vagy egyetemi esemény. A Heti Hétfői
Hírlevelet minden hétfőn kiküldtem, benne az össze aktuális hírrel. Volt
hallgatóink folyamatosan jelzik igényüket a hírlevélről való lekerüléssel
kapcsolatban, amit a hírlevél alján található e-mail címen tudnak jelezni,
ezeket haladéktalanul teljesítem.
Facebook csoportjainkat is a Bizottság kezeli, illetve a szakos adminok, akik
minden felmerülő kérdésre készségesen és gyorsan válaszolnak. A csoportok
mindig naprakészek, minden fontos tanulmányi és közéleti hír, esemény
megjelenik, ezzel segítve a hatékonyabb információáramlást. A „cover fotók”
segítségével is több hallgatóhoz jutottak el az információk, mivel minden
fontosabb eseményhez Gász András bizottsági tag új fotókat kreált. Ilyenek
voltak például: Rendszeres Szociális támogatás felhívása, Felező Bál, Álgólya
jelentkezés,

Lágymányosi

Eötvös

Napok,

szakos

szórakozások,

kisebb

konferenciák és lesz még az idei Gólyatábor plakátja is.
Emellett a TáTK HÖK Facebook oldalán is minden nap újabb és újabb
fontos információk jelennek meg: pályázatok, ösztöndíjak, tanulmányi ügyek,
konferenciák, közéleti események. Mivel manapság a Facebook az a felület,
ahol a leggyorsabban el lehet érni a hallgatókat, így itt mindennek meg kell
jelennie, amit állíthatok, hogy a TáTK HÖK oldalán meg is történt! Ugyanúgy,
ahogy a csoportoknál is, kihasználtuk a „cover fotók” adottságait, így itt is
mindig frissítettük azokat.
Honlapunk

tekintetében,

még

mindig

ideiglenes

web

felülettel

rendelkezünk, ám ez az oldal is mindig naprakész. Az új honlapunk admin
felülete nagy örömünkre már kész van, a design elkészülése is félúton áll.
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Várhatóan a vizsgaidőszak végére elkészül az is, és a 2014-ben felvett
hallgatókat már az új honlappal köszönthetjük és informálhatjuk. Szintén
várható a TáTKontúr honlapja is a nyárra, ami össze lesz kötve a TáTK HÖK
honlapjával. A honlappal egy időben a Heti Hétfői Hírlevelet is meg akarjuk
újítani, hogy egységes arculatuk legyen a kommunikációs felületeknek.
Plakátozás szempontjából mérföldkőhöz érkeztünk. A Lágymányi Campus
három karának Kommunikációs Bizottsági elnökeivel ülést tartottunk, hogy egy
hatékony koncepciót találjunk ki a plakátozásra. A két épületben rengeteg
felület van, ezeket mindet sorra vettük és kiosztottuk a három kar között, hogy
ki melyikért felelős, illetve a plakátozási szabályzatot frissítettük, például az egyik
legfontosabb változással, hogy csak a kari Kommunikációs Bizottságok
tehetnek ki plakátokat. Ezzel a változtatással elkerüljük a plakátok egymásra
tűzését, és egyéb hanyag megjelenéseket.
Saját plakátjaink mellett folyamatosan kaptunk reklámanyagot az EHÖK-től,
HÖOK-tól, valamint Karrierközponttól és a többi részönkormányzatoktól. Az
EHÖK

Kommunikációs

Bizottság

tagjai

közti

szorosabb

kapcsolatnak

köszönhetően és a Közkapcsolati alelnök módszerének kidolgozásával a
plakátok eddig mindig hamar eljutottak a TáTK HÖK-höz, így mindig ki is kerültek
a felületekre időben.
Időszakos események
A január 24-én lezajló Kari Nyílt Napon a TáTK HÖK saját standdal, illetve
az öt alapszak a szakos képviselőkkel együtt egy-egy standdal jelentek meg,
ahova a humán erőforrás biztosítását és koordinálását a bizottság végezte.
Az első ELTEfeszt február 1-jén zajlott le a Lágymányosi Campuson, amit
több ELTEfeszt bizottsági ülés is megelőzött, amire a Kommunikációs Bizottság
elnöke volt delegálva. Erre a rendezvényre is a humán erőforrás biztosítását a
TáTK részéről a Kommunikációs Bizottság végezte, illetve a Campus
berendezésére a Belügyi és Szakos Érdekképviseleti Bizottság biztosított
embereket és ezúton szeretném megköszönni az együttműködést!
A Kulcskérdések Konferencia (április 3-4.), a Társadalomtudományi Piknik
(április 24.) és a Lágymányosi Eötvös Napok (május 6-8.) voltak azok az
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események még, amelyeket folyamatosan, aktívan promotált a Bizottság,
eseményekkel és plakátokkal.
Az őszi vizsgaidőszakban zajlott az OMHV kampány is. Az EHÖK-kel
együttműködésben

aktívan

hirdettük

a

kampányt,

nyereményjátékkal

összekötött kitelepülések is voltak a Campuson. Az őszi félév során minden
eddiginél magasabb kitöltési arányok születtek a TáTK-n belül is, így
mondhatom, hogy a kampány sikeres volt. Ezt a kitöltöttségi szintet tartva és
esetleg meghaladva vág bele a Bizottság a tavaszi OMHV kampánynak is.
A következő Gólyatábor szervezésében is kiveszi a részét a Bizottság. Gász
András bizottsági tagot, a tavalyihoz hasonló színvonalú, vagy azt meghaladó
videó készítésével bízta meg a főszervező, jómagam pedig a tábor kinézetéért
vagyok felelős csapatommal együtt.
Rendszeres ülések
A kari elnökségi üléseken kivétel nélkül mindegyiken részt vettem, a
bizottsági tag is a legtöbb alkalommal jelen volt, illetve a Bizottság az ügyeleti
idejében mindig megjelent.
Az EHSKB üléseken egyszer nem volt alkalmam részt venni, illetve egyszer
Lőrinczi Réka Gyöngyit, a Diákjóléti Bizottság elnökét delegáltam magam
helyett, a mandátumátadás rendben megtörtént. Erről a két ülésről később a
jegyzőkönyveket elolvastam és minden fontosabb eseményt egyeztettem az
EHÖK Közkapcsolati alelnökkel. A többi ülésen rendszerint ott voltam.
A Bizottság jövőjét ezen az úton haladva képzelem el, még jobb, még
hatékonyabb és még gyorsabb munkával, mint ahogyan eddig volt.

Somogyi Dorina
Elnök
Kommunikációs Bizottság
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KÜLÜGYI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

hétfőnként
2013. december 11.

TáTK HÖK Elnökségi ülés
Mentortalálkozó

2014. január 17.
2014. január 24.
2014. január 28.

EHKB ülés
TáTK Nyílt nap
TáTK Kari Tanács

2014. január 31.
2014. február 1.
2014. február 5.

EHKB ülés
ELTEfeszt
TáTK Külügyi bizottsági
ülés

2014. február 6.

Info Day

2014. február 6.
2014. február 11.

Orientation Day
Mentortalálkozó

2014. február 18.
2014. február 25.

Erasmus 7
TáTK Kari Tanács

2014. február 25.

TáTK Küldöttgyűlés

2014. március 24.
2014. március 26.

Mezőkövesdi
táborbejárás
Gólyatábor
megbeszélés
Gólyatábori
csoportvezető képzés
TáTK Kari Tanács
TáTK Küldöttgyűlés
Elnökségi hétvége
Gólyatábori
csoportvezető képzés
Mentortalálkozó

2014. március 27.

EHKB ülés

2014. március 31.

Erasmus bírálás

2014. március 1.
2014. március 3.
2014. március 10.
2014. március 11.
2014. március 17.
2014. március 21-23.
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Személyek
TáTK HÖK elnökség
TáTK külügyi mentorok
EHÖK Külügyi
tisztségviselők
TáTK Kari Tanács tagok
EHÖK Külügyi
tisztségviselők
TáTK HÖK Külügyi
bizottság
Beérkező TáTK-s külföldi
hallgatók
Beérkező ELTE-s külföldi
hallgatók
TáTK külügyi mentorok
Erasmus iránt
érdeklődők
Kari Tanács tagok
EHÖK Külügyi
tisztségviselők
Nanosz Eleni, Lőrinczi
Réka, Váry Dániel,
Csukovits Balázs
TáTK gólyatábor
szervezők
TáTK gólyatábori
csoportvezető jelöltek
Kari Tanács tagok
TáTK HÖK tisztségviselők
TáTK gólyatábori
csoportvezető jelöltek
TáTK külügyi mentorok
EHÖK Külügyi
tisztségviselők
TáTK Külügyi bizottsági
tagok

2014. április 3.
2014. április 10.
2014. április 15.
2014. április 24.
2014. április 25-27.
2014. április 26.
2014. május 5.
2014. május 5-9.
2014. május 6.
2014. május 6.
2014. május 9.

Erasmus+ stratégiai
partnerség
megbeszélés
EHKB ülés
TáTK Kari Tanács
Külügyi mentortábor
előkészítés
Külügyi mentortábor
TáTK Külügyi bizottsági
ülés
Gólyatábori
csoportvezető képzés
Lágymányosi Eötvös
Napok
TáTK Kari Tanács
Mentortalálkozó

2014. május 12.

EHKB ülés
Gólyatábor
megbeszélés

2014. május 12.

ESN ELTE Pub Quiz

2014. május 19.
2014. május 20.

Rendkívüli EHÖK
elnökségi
TáTK Kari Tanács

2014. május 22.
2014. május 23.

EHKB ülés
Crazy Barbecue

Zaránd Péter, Soproni
Tamás, Csukovits Balázs
EHÖK Külügyi
tisztségviselők
Kari Tanács tagok
EHÖK Külügyi
tisztségviselők
ELTE külügyi mentorok
TáTK HÖK Külügyi
bizottság
TáTK gólyatábori
csoportvezető jelöltek

Kari Tanács tagok
TáTK külügyi mentorok
EHÖK Külügyi
tisztségviselők
TáTK gólyatábor
szervezők
ELTE külföldi hallgatók
és mentorok
ELTE gólyatábor
szervezésért felelős
tisztségviselők
Kari Tanács tagok
EHÖK Külügyi
tisztségviselők

A Külügyi Bizottság összetétele az elmúlt félévben megváltozott. A főmentori
posztot Farnadi Enikő, az ösztöndíjakért felelős bizottsági tag posztot Kozma
Eszter, az elnöki pozíciót pedig Csukovits Balázs töltötte be.
Gólyatábor
A 2014-es gólyatábor főszervezői pozíciójára a TáTK HÖK pályázatot írt,
amelyre beadtam a jelentkezésemet. A február 3-i rendes TáTK HÖK elnökségi
ülésen az elnökség támogatta a pályázatomat, ezzel pedig elkezdődött a
gólyatábor szervezése. A szervezői feladatok ellátására a korábbiakhoz
hasonlóan 5 szervezési területet határoztam meg (Adminisztráció, Kreatív
kivitelezés, Programszervezés, Rendezvény, Logisztika). A területek élére és a
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csoportba is felkértem szervezőket, akik örömmel vállalták a feladatot. Ők
azóta területükön, saját csapatukban dolgoznak, de a közös feladatok és
döntéshozatal miatt két alkalommal is közös gólyatábori megbeszélést
hirdettem, ahol beszámoltak eddig elvégzett munkájukról. A potenciális
helyszínnel

és

fellépőkkel

folyamatosan

kapcsolatban

vagyunk,

velük

folyamatosan tárgyalunk, a szervezés a tervezett menet szerint halad.
A gólyatáborban nem csak szervezőkre, hanem csoportvezetőkre is szükség
van.

Az

érdeklődök

egy

online

regisztrációval

jelentkezhettek

csoportvezetőknek, őket Szabó Péterrel öt képzési alkalmon igyekeztünk
tájékoztatni és képezni.
Info Day és Orientation Day
Február 6-án a TáTK-n tartott esemény keretében a szemeszterre érkező
külföldi hallgatók beiratkoztatása történt, mindemellett hasznos információkkal
láttuk el őket a magyarországi sajátosságokról, a számukra idegennek,
újdonságnak tűnő dolgokról, mint például a BKV ellenőrök nyelvi kompetenciái,
az éjszakai tömegközlekedés mikéntje, a lakásbérlés módja vagy például a
beszerzendő szükséges iratokkal kapcsolatos ügyintézés menete. A rendezvény
után átkísértük a külföldi hallgatókat az ÁJK épületébe, ahol a többi kar külföldi
hallgatóival együtt hallgathattak meg előadásokat az ELTE Nemzetközi Képzési
és Mobilitási Osztály szervezésében.
Mindezt megelőzte a külügyi mentorrendszer aktiválása, amelynek során a
külföldi hallgatókhoz több mentort rendeltünk hozzá, akik segítik őket a
bankszámlanyitásban, az albérletkeresésben és minden egyéb felmerülő
kérdésben az egész itt tartózkodásuk alatt.
Erasmus
Március 31-én részt vettem a hallgatói Erasmus pályázatok bírálásában.
A bírálati szempontok a korábbiakhoz képest nem változtak. Az ösztöndíj
lehetőségről több fórumon keresztül is igyekeztünk értesíteni a hallgatókat. Erre
felhasználtuk a Facebook-os szakos csoportokat, illetve a különböző szakok
kötelező tárgyait tanító oktatókkal való előzetes egyeztetés után, egyes órák
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elején röviden felhívtuk a figyelmet a kínálkozó lehetőségre. A pályázók
létszáma az előző évekhez hasonlóan alakult, őket folyamatosan segítettük,
amikor segítséget, tanácsot kértek vagy hibát, problémát jeleztek. Az említett
hibák főleg a Neptun pályázati felületre korlátozódtak. Ezek miatt kértük az
egyetem külügyi vezetését, hogy tolja ki a pályázat beadásának határidejét.
A kérésünket elfogadták.
Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsági (EHKB) ülések
Az EHKB mandátummal és így szavazati joggal rendelkező tagjai a karok
külügyi bizottságainak vezetői. Az ő munkájukat fogja össze az EHKB elnöke, aki
egyben az EHÖK külügyi alelnöke is. Az utóbbi időben a megszokottnál
gyakrabban lettek összehívva ülések, amelyek nem csak a folyamatos
tapasztalatcserére és jó kapcsolatok kiépítésére adnak esélyt, de mindezek
révén, felszabadultabb légkörben, lehetőség nyílik a szabályzatok és a
szokások

felülvizsgálatára

és

azok

megváltoztatására.

Ezen

módosító

javaslatokkal olyan problémák megoldása felé tehetünk egy lépést, mint
például az Erasmusból adódó csúszás. Mindemellett a félév üléseinek jelentős
részét dominálta az ESN ELTE helyzetéről való diskurzus. A bizottság úgy döntött,
hogy létrehoz egy egyesületet, amelynek keretében működik majd tovább a
mentorrendszer és ebből adódóan a belépő tagok, a mentorok lesznek azok,
akik az ESN ELTE életét meghatározzák.

Csukovits Balázs
Elnök
Külügyi Bizottság
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FŐMENTORI BESZÁMOLÓ
Benke Viktor (2013. december 09. – 2014. február 25.)

Eseménynaptár
Időpont
2013. december 03.
2013. december11.
2013. január 03.
2014. január 31.
2014. február 06.

Tárgy
ESN ELTE Farewell
party
Mentortalálkozó
EHKB ülés
EHKB ülés
Kari InfoDay

2014.február 06.
2014. február 01.

Orientation day
Mentortalálkozó

Személy/személyek
ESN ELTE mentorok
TáTK mentorok
EHKB tagok
EHKB tagok
Kari
mentorok/külföldiek
mentorok/külföldiek
TáTK mentorok

Mentortalálkozók
A találkozók havi rendszerességgel kerülnek megrendezésre, a mindenkori
főmentor vezényletével. Minden mentor beszámol a hozzá beosztott külföldi
hallgatóról (kapcsolatfelvétel, programok, lakáskeresés stb.) így tanulhatnak
egymástól, majd megvitatjuk a félév várható programjait illetve azok
kivitelezését. A mentorfelvételi után számos új mentor kap először külföldi
hallgatót (a betanulást segítendő először tapasztaltabb mentorokkal rakjuk
őket párba), ezért tájékoztatom őket a feladataikról, illetve megválaszolom az
esetlegesen felmerülő kérdéseket. A formális rész után mindig van egy kötetlen,
informális rész is. Így nem csak a szakmai fejlődésüket segítjük elő, hanem
csapat összekovácsoló funkciója is van a találkozónak.
EHKB ülések
A főmentorok részvétele nem kötelező, a régi szabályzat szerint nem is EHKB
tagok. Az új szabályzat szerint már tanácskozási és indítványozási joggal is
rendelkeznek, ezért nagyon fontosnak tartom az üléseken való részvételt.
Info Day
Az egyetemi Orientation day mellett a kar saját információs napot szervez
(szervezők: Györke Julianna, ELTE TáTK HÖK Külügyi Bizottság) a külföldieknek.
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Itt Györke Julianna ERASMUS koordinátor és a kari főmentor tartanak előadást.
A főmentor prezentációja rövid ismertetőt nyújt a külföldieknek az ESN ELTE
működéséről, a programokról, valamint arról, hogy mit érdemes tudni az
országról és Budapestről. Az előadások után kampusz túrát tarunk a külföldi
hallgatóknak.
Orientation Day, Budapest Hunting
Az ELTE által központilag szervezett, az ÁJK Aula Magnájában megtartott
információs rendezvény a külföldi hallgatók számára.
Majd ezt egy játék követi, amely segítségével a külföldiek megismerhetik a
fővárost.
Benke Viktor
Főmentor
Külügyi Bizottság
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Farnadi Enikő (2014.02.28. – 2014.05.23.)

Eseménynaptár
Időpont
2014. február 25.
2014. március 03.
2014. március 09.
2014. március 12.
2014. március 13.

2014. március 21-23.
2014. március 26.
2014. március 26.
2014. március 28.
2014. március 27.

Tárgy
Küldöttgyűlés
PubQuiz
ESN ELTE Terror Háza
látogatása
Mentortábor
megbeszélés
Főmentori ülés

Elnökségi hétvége
ESN ELTE Lasertag
Mentortalálkozó
ESN ELTE Unicum gyár
látogatása
EHKB ülés

2014. március 29.

ESN ELTE alapszabályírás

2014. május 31.

Erasmus bírálás

2013. április 10.

EHKB ülés

2014. április 12.

ESN ELTE Szentendre
biciklitúra
Mentortábor-promóciós
videó megbeszélése

2014. április 13.

2014. április 16.
2014. április 22.
2014. árpilis 25-27.
2014. május 4.
2014. május 5-8.

Mentortábor
megbeszélés – Játékok
Mentortábor
megbeszélés – Játékok
Mentortábor
LEN megbeszélés
Lágymányosi Eötvös
Napok
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Személy/személyek
Küldöttgyűlési tagok
Mentorok
Külföldi hallgatók
Szervezők
Benke Viktor, a kari
HÖK-ök
Főmentorai
TáTK HÖK
Külföldi hallgatók
Mentorok
Külföldi hallgatók
Egyetemi Hallgatói
Külügyi
Bizottság tagjai
Bencsik Gergő, Benke
Viktor, Kardos Dorottya,
Páldi
András, Soproni Tamás,
Tamás Eszter Kata,
Zák András
Kari Külügyi Bizottság
tagjai
Egyetemi Hallgatói
Külügyi Bizottság tagjai
Külföldi hallgatók
Benke Viktor, Bencsik
Gergő, Soproni Tamás,
András, Zák András
Gál Fóra, Novák Szilvia
Kardos Dorottya, Novák
Szilvia
ELTE mentorok

2014. május 6.
2014. május 9.

Mentortalálkozó
EHKB ülés

2014. május 22.

EHKB ülés

2014. május 23.

Crazy Barbecue

Mentorok
Egyetemi Hallgatói
Külügyi
Bizottság tagjai
Egyetemi Hallgatói
Külügyi
Bizottság tagjai
Külügyi mentorok,
Erasmus hallgatók

Rendszeres ülések
Időpont

Tárgy

hétfőnként

Kari elnökségi

csütörtökönként

Ügyelet

Személy/személyek
Tisztségviselők

Február elején megtartottuk a kari Info Day-t. A beérkező külföldi
hallgatókat én köszöntöttem, mint külügyi bizottsági tag. Tájékoztattuk őket
Györke Juliannával, a nemzetközi koordinátorral a tanulmányi dolgaikról és a
magyarországi tartózkodás nehézségeiről, ezek után mentoraink segítségével
körbevezettük őket a campuson. Utána közösen átmentünk az Állam és
Jogtudományi

Karra

az

egyetemi

Orientation

Day-re.

A

februári

mentortalálkozót is én tartottam (még bizottsági tagként), ahol rendhagyó
módon ismerkedős játékokkal kötöttük össze a beszámolók ismertetését.
Minden mentor elmesélte a hozzá beosztott külföldi hallgatójával történteket,
kapcsolatfelvétel,

programok,

lakáskeresés

stb.

Az

előző

féléves

mentorfelvételi után számos új mentor most kapott először külföldi hallgatót, így
tájékoztattuk őket a feladataikról, illetve kérdéseik révén eloszlattunk minden
bizonytalanságot munkájukkal kapcsolatban. A február tizenhetedikei hét volt
a karon az Erasmus-hét, valamint ezen a hétvégén részt vettem az ESN Hungary
National

Platform-ján

Debrecenben,

huszonötödikén

pedig

a

TáTK

küldöttgyűlés megválasztott kari főmentornak.
Március kilencedikén volt az első ESN ELTE program, amit a Kar szervezett,
ez egy látogatás volt a Terror Házába. Tizenöt-tizenhét külföldi hallgató vett
részt az eseményen, ami így rendkívül sikeresnek volt mondható. A következő
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héten szerdán részt vettem a tavaszi mentortábor megbeszélésén, másnap
pedig a főmentori találkozón. Az ülésen szó volt az Informatikai Karra érkező
brazil

hallgatókról,

közülük

tizenkettő

közös

megegyezés

alapján

a

Társadalomtudományi Karról kapott mentort. Március huszonhatodikán került
megszervezésre maximális létszámmal a következő ESN ELTE program, ami egy
két órás lasertag volt. Ugyanezen a napon tartottuk meg a havi
mentortalálkozót is. Szintén ezen a héten részt vettem csütörtökön az EHKB
ülésen, pénteken pedig az Unicum gyárba szerveztünk látogatást a külföldi
hallgatóknak. Huszonkilencedikén, szombaton pedig ülést tartottunk az ESN
ELTE alapszabályának megírása végett. Március harmincegyedikén részt
vettem a Kari Külügyi Bizottság ülésén, ahol a beérkező Erasmus-pályázatokat
bíráltuk el. A Hallgatói Önkormányzat tagjaként igyekeztem legjobb tudásom
szerint részt venni a folyamatban.
Az eredetileg április ötödikére tervezett biciklitúrát Szentendrére sajnos a
rossz idő miatt el kellett halasztanunk egy héttel, így azt tizenkettedikén tartottuk
meg. Ugyanezen a héten, csütörtökön részt vettem az EHKB ülésen is. Április
tizenhatodikán az őszi mentortáborral kapcsolatban tartottunk egy ülést, ahol
a játékokért felelős szervezők gyűltek össze, és állítottuk össze a programot. A
következő héten, kedden az előző héten megbeszélteket véglegesítettük
szintén egy megbeszélés keretében. Április huszonötödike és huszonhetedike
között volt megtartva a tavaszi mentortábor, Velencén. Ennek az ideje alatt
tartottunk egy informális bizottsági ülést is, ahol megbeszéltük a jövőre
vonatkozó terveket és feladatokat, valamint egyeztettünk a szervezendő
programokkal kapcsolatban is.
Május negyedikén részt vettem a következő heti LEN megbeszélésén,
ahol felosztottuk a feladatokat és véglegesítettük az ESN sátor programját. A
következő héten igyekeztem minden nap kint lenni és segíteni a sátorban.
Hatodikán, kedden ott tartottuk a mentortalálkozónkat is, ahol előkészítettük a
közelgő Crazy Barbecue-t. Pénteken pedig részt vettem az EHKB ülésén. Az
eredetileg május tizenhatodikán lévő Crazy BBQ-t is sajnos el kellett tolni a
viharos időjárás miatt, így az azt követő héten, huszonharmadikán rendezzük
meg.
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Rendszeres ülések
A kari elnökségi üléseken igyekszem mindig megjelenni, a félévben egy
alkalommal nem volt erre lehetőségem. Ügyeleti feladataimat minden
csütörtökön dél és két óra között látom el. A kari Hallgatói Külügyi Bizottság
minden megtartott ülésén részt vettem, valamint az Egyetemi Hallgatói Külügyi
Bizottság ülésein is egy alkalom kivételével mindig ott voltam.
Farnadi Enikő
Főmentor
Külügyi Bizottság
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RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont
2014. január. 30
2014. február. 13

Tárgy
TáTK Vizsgatemető
buli
EHÖK Bizottsági ülés

2014. február. 20
2014. március. 6

Küldöttgyűlés
EHÖK Bizottsági ülés

2014. március.17
2014. március. 20
2014. április. 24

Küldöttgyűlés
TáTK Felező Bál
TáTK
Társadalomtudományi
Piknik
Civil Falu bírálás
LEN szervezők
LEN
Hallgatók

2014. április.30
2014. május. 5-8

Személy/személyek
Hallgatók
EHÖK és kari
tisztségviselők
Küldöttgyűlési tagok
EHÖK és kari
tisztségviselők
Küldöttgyűlési tagok
Hallgatók
Hallgatók

Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként
hétfőnként

Tárgy
Kari elnökségi
Ügyelet

Személy/személyek
Tisztségviselők

A második félévben a rendezvényszervező bizottság életében több fontos
esemény is lezajlott.
Kronológiai sorrendben haladva az első esemény 2014. január. 30-án a TáTK
Vizsgatemető buli volt, amin több mint 230 ember vett részt. A hangulat remek
volt, és a buli helyszínéül szolgáló szórakozóhely tulajdonosával is sikerült jó
viszonyt kiépítenünk.
Februárban kezdeményezésemre megalakult egy egyeztető fórum a kar
Szakos Hallgatói Érdekképviseleteinek a rendezvényeseivel, aminek az volt a
feladata, hogy a félév során a csütörtöki napokra rendezvényeket biztosítson.
Az egyeztető fórum munkája sikeresnek mondható, gyakorlatilag március
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közepétől május végégig szinte minden héten volt egy kari vagy Szakos
Hallgatói Érdekképviseleti buli vagy tudományos előadás.
A következő rendezvényünk a félévben az Informatikai Karral közösen lezajlott
Felező Bál volt. Az este fellépője DJ Palotai volt. Számos iteráció után jutottunk
el ahhoz, hogy az Iskolában tartsuk a bált. A rendezvényen 250-300 fő vett
részt.
Habár véleményem szerint sikerült színvonalas és hírest fellépőt hívnunk DJ
Palotai személyében és a hely kialakítása is alkalmas volt egy Felező Bálra, a
rendezvény folyamán többször is tisztességtelen és méltánytalan magatartást
tapasztaltunk a szórakozóhely vezetői és személyzete részéről a résztvevők és a
szervezők irányába. Mivel az előzetes készületek alatt erre a viselkedésre nem
láttunk jeleket, joggal feltételeztük volna, hogy azt a korrekt együttműködést
fogjuk tapasztalni a rendezvényen, mint amit az előkészületi fázisban láttunk.
Mivel ez nem így történt, ezért úgy döntöttünk, hogy a közeljövőben semmilyen
körülmények

között

nem

fogunk

az

Iskolában

rendezvényt

tartani.

Februárban és márciusban részt vettem egyeztetéseken az EHÖK-ben, amiken
a fő témái az egyetemi rendezvények lebonyolítására kiírt közbeszerzési
pályázat volt.
közbeszerzési

Számos egyeztetés történt ezen a téren, de sajnos a
pályázaton

eredmény

nem

született.

A

közbeszerzési

pályázatokat újra kiírták, remélhetőleg a nyáron győztest hirdethetnek.
Áprilisban tartottuk a Társadalomtudományi Pikniket, ami az előzetes
megbeszéléseknek megfelelően egy napos volt. A délután két előadáson
vehettek részt a hallgatók. Az első előadás az Ukrajna az érdekszférák határán
címet viselte. Az előadók Lattmann Tamás, Unger Anna és Krausz Tamás voltak
az előadás moderátora pedig Szép Viktor volt. Véleményem szerint egy magas
színvonalú és remek előadást hallhattak azok, akik részt vettek az előadáson,
nagyon sajnálatos volt, hogy másfél óra után véget kellett vetni az egyre
inkább kibontakozó vitának. A második előadás témája az antiszemitizmus a
21. századi Magyarországon volt. A Szabó Miklós által tartott előadás arra
kereste a választ, hogy mit jelent az antiszemitizmus ma Magyarországon,
milyen

formákban

jelenik

meg,

kik

ellen

irányul

és

mit

tehet

a

társadalomtudomány a probléma megértése és megoldása érdekében.
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Az estét az első JóTáTékonysági buli zárta, ahol 130 fő jelent meg. A rendezvény
keretét a 90-es évek adta, és a buliból származó befolyt összeget az Esélyt a
Gyermeknek Alapítványnak jutattuk el.
Májusban megszerveztük a Lágymányosi Eötvös Napokat. A közbeszerzési
eljárásokat övező bizonytalanságok okán a LEN rendkívül nagy sietségben
került megszervezésre A TáTK idén is a logisztikusok és szemétszedők
koordinálásért illetve a Civil Faluért volt felelős. A logisztikusokat Király Mihály, a
Belügyi Bizottság elnöke, a Civil Falut pedig jómagam, Szabó Péter
koordináltam szoros együttműködésben Sebők Gyulával, aki sokat tett azért,
hogy a Civil Faluval kapcsolatos operatív teendők is megfelelően kézben
legyenek tartva. A TáTK logisztikusai közel emberfeletti teljesítmény nyújtottak
a rendezvény alatt, nélkülük a LEN nem tudott volna megvalósulni.
A Civil Falura több mint 18 pályázat érkezett a szűkös határidő ellenére is, a
pályázók közül mindenkinek sikerült sátrat biztosítani. A Civil Falu - kisebb
technikai jellegű hibákat leszámítva, amiket hamar orvosoltunk - jól tudott
működni a LEN ideje alatt.
Beszámolóm végén ki kell emelnem a Szakos Hallgatói Érdekképviseleteket,
akik nagyon sokat tettek a kar hallgatói életének a felpezsdítéséért. Terveim
szerint jövőre is folytatjuk az egyeztetéseket a félévi bulikkal kapcsolatban, így
a TáTK-n folyatódhat az a remek tendencia rendezvények terén, ami most
tavasszal elkezdődött. Ugyanitt ki kell emelnem a félév során megalakult TáTK
Tábor- és Rendezvényszervező Csoportot, amely egy független hallgatói
kezdeményezés, és az a célja, hogy egy szakmailag felkészült csoport tudja
koordinálni a TáTK-n a különböző táborokat és rendezvényeket. Beszámolók
alapján az előadások nagyon hasznosak, és a résztvevők szakmailag jelentős
fejlődést érnek el.
Úgy érzem a félév folyamán a TáTK-n nagyon jó folyamatok indultak el a
rendezvények terén, bízom benne, hogy a következő félévben is folytatódik a
közös együttműködésen alapuló rendezvényszervezés.
Rendszeres ülések
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A kari elnökségi üléseken igyekszem mindig megjelenni, a 2014.
december 9. és 2014.február 05.23. közötti időszakban az ülések többségén
részt vettem. Minden héten hétfőn 14:00-16.00 óráig látom el ügyeleti
feladataimat.
Szabó Péter
Elnök
Rendezvényszervező Bizottság
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SPORT- ÉS KULTURÁLIS REFERENS BESZÁMOLÓJA
Király István Mihály (2013. december 09 – 2014. február 25)

Eseménynaptár
Időpont
2013. december 09.
2013. december 09.
2013. december 20.
2013. február 21.

Tárgy
TáTK KGY (záró)
TáTK KGY (alakuló)
Pályázatok bírálása
Pályázatok bírálása

Személy/személyek
Küldöttgyűlési tagok
Küldöttgyűlési tagok
Bíráló Bizottság
Bíráló Bizottság

Tárgy
Kari elnökségi
Ügyelet

Személy/személyek
Tisztségviselők

Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként
hétfőnként
Több

színház

is

rendszeresen

megkeresi

a

Kart

kedvezményes

ajánlataival, amelyeket igyekeztem a hallgatók felé közvetíteni (érdeklődés
alapján).

A

nagyszínházak

legnépszerűbb

előadásaira

azonban

a

szabályozások miatt nem lehet nagy létszámban jegyet szerezni, így több
kisebb színházzal is folyamatos kapcsolatban álltam, akik az új bemutatóik
mellett azokról az előadásaikról is kiemelten tájékoztattak, amiket elsősorban
társadalomtudományi érdeklődésű nézőiknek ajánlanak.
2013. december 9. és 2014. február 25. között azonban nem sikerült
árban, érdeklődésben és időpontban is megfelelő színházlátogatást szervezni,
kárpótlásul

viszont

február

19-én

karunk

hallgatóinak

kedvezményes

jegyvásárlásra volt lehetőségük a nagy sikerű „A könyvtolvaj” című mozifilmre.
Az elmúlt időszakban folyamatosan

tájékoztatást nyújtottam

az

érdeklődő hallgatóknak a kari sport- és kulturális pályázatok beadásával
kapcsolatban. Havonta rendszeresen összeülnek a bírálóbizottság tagjai (Elnök,
Diákjóléti Bizottság elnöke, Sport- és kulturális referens) és együttesen elbíráljuk
az adott hónapra beérkező összes sport, illetve kulturális pályázatot. Sikerült
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több olyan tudományos-kulturális rendezvényt is támogatni, amely érintette a
Társadalomtudományi Kar hallgatóit.
Rendszeres ülések
A kari elnökségi üléseken igyekszem mindig megjelenni, a 2013.
december 9. és 2014.február 25. közötti időszakban minden ilyen ülésen részt
vettem. Minden héten hétfőn 10:00-12:00 óráig látom el ügyeleti feladataimat.
Király István Mihály
Sport- és kulturális referens
Rendezvényszervező Bizottság
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Döbrösi Zita (2014. február 25. – 2014. május 23.)

Eseménynaptár
Időpont
2014. március 21, április
21, május 23
2014. március 10.
2014. április 22.
2014. április 24.

Tárgy
Havi bírálás
Sportbizottsági ülés
Színházlátogatás
Társadalomtudományi
Piknik

Személy/személyek
Nanosz Eleni, Lőrinczi
Réka Gyöngyi
Karvaly Márton
TáTK-s hallgatók
Lattmann Tamás, Krausz
Tamás, Unger Anna,
Szép Viktor, Szabó Miklós

Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként
hétfőnként
Az

elmúlt

három

Tárgy
Kari elnökségi
Ügyelet
hónapban

tájékoztatást

Személy/személyek
Tisztségviselők

nyújtottam

az

érdeklődő

hallgatóknak a kari sport- és kulturális pályázatok beadásával kapcsolatban,
és a Neptun-os pályázás használatával kapcsolatban.
Havonta rendszeresen összeülnek a bírálóbizottság tagjai (Nanosz Eleni –
elnök, Lőrinczi Réka Gyöngyi – Diákjóléti Bizottság elnöke, Döbrösi Zita Gabriella
– Sport- és kulturális referens) és együttesen elbíráljuk az adott hónapra
beérkező̋ összes sport, illetve kulturális pályázatot. Sikerült több olyan
tudományos-kulturális rendezvényt is támogatni (Szakkollégiumi rendezvények,
Egészségpolitika MA gólyatábor, Szimbiózis Napok, Ethnology Without Borders
Nemzetközi Diákkonferencia…stb.), amely érintette a Társadalomtudományi
Kar hallgatóit.
A Sportbizottság egyszer tartott ülést, ezen részt vettem.
Mindezek mellett áprilisban kulturális programként kedvezményes Dumaszínház
látogatást szerveztem TáTK-s hallgatók részére, ahol 20 fő vett részt.
A Társadalomtudományi Piknik keretében két előadást szerveztem. Az első
előadás címe Ukrajna az érdekszférák határán volt. Előadóként Lattmann
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Tamás, Krausz Tamás és Unger Anna vett részt. A vita moderátora Szép Viktor
volt. A második előadás előadója Szabó Miklós volt.
Rendszeres ülések
A kari elnökségi üléseken igyekszem mindig megjelenni, a 2014. február 25. és
május 23. közötti időszakban az ülések többségén részt vettem.
Minden héten pénteken 12:00-14.00 óráig látom el ügyeleti feladataimat.
Döbrösi Zita Gabriella
Sport- és kulturális referens
Rendezvényszervező Bizottság
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A TANULMÁNYI ÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
A Bizottság összetételében az elmúlt félévben egy változás történt,
Mogyorósi Pálmát választotta meg a küldöttgyűlés a tudományos referensi
teendők ellátásra, míg továbbra is Szegner Péter tölti be a jogsérelmi referensi
pozíciót, Tóth Rita pedig a Bizottság elnökének tisztségét. Alább olvasható
bizottságunk beszámolója, mely a 2013. december 9-től 2014. május 23-ig tartó
időszakot öleli fel.

A TANULMÁNYI ÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK
BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont
2013. december 10.
2013. december 13.
2013. december 18.
2013. december 19.

2014. január 15.
2014. január 16-18.
2014. január 16.

2014. január 24.
2014. január 24.

2014. január 28.

Tárgy
EHÖK Küldöttgyűlés
EHÖK Tanulmányi
Bizottság ülése
Egyeztetés tanulmányi
ügyekben
Tanulmányi és
Tudományos Bizottság
ülése
EHÖK Tanulmányi
Bizottság ülése
Educatio Kiállítás
Bizottsági vizsgán való
részvétel hallgatói
tagként
ELTE TáTK nyílt nap
Honorácior státusz
pályázatok leadási
határideje
ELTE TáTK Kari Tanács
ülése
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Személy/személyek
Mészáros Ádám
Dr. Juhász Gábor
Mogyorósi Pálma,
Szegner Péter
Mészáros Ádám

2014. január 30.

Honorácior státusz
pályázatok elbírálása

2014. február 5.

EHÖK Tanulmányi
Bizottság ülése
ELTE TáTK diplomaosztó
Politikai és Nemzetközi
Tanulmányok
Intézetének ülése
Egyeztetés tanulmányi
ügyekben
Tanulmányi és
Tudományos Bizottság
ülése
Fegyelmi és Etikai
Bizottság ülése

2014. február 8.
2014. február 11.

2014. február 12.
2014. február 17.

2014. február 25.

2014. február 25.
2014. február 27.
2014. március 5.
2014. március 11.
2014. március 11.

2014. március 17.
2014. március 19.

2014. március 21-23.
2014. március 27.

2014. március 27.
2014. április 7.
2014. április 11-13.

ELTE TáTK Kari Tanács
ülése
EHÖK Tanulmányi
Bizottság ülése
Kreditátviteli Bizottság
ülése
ELTE TáTK Kari Tanács
ülése
Fegyelmi és Etikai
Bizottság ülése
ELTE TáTK HÖK
Küldöttgyűlés
Fegyelmi és Etikai
Bizottság ülése

TáTK HÖK Elnökségi
hétvége
Tudományos Kuratórium
ülése, tudományos és
szakmai ösztöndíj
pályázatok bírálása
EHÖK Tanulmányi
Bizottság ülése
EHÖK Tanulmányi
Bizottság ülése
HÖOK Vezetőképző
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Dr. Juhász Gábor, Dr.
Somlai Péter, Dr. Balogh
László
Mészáros Ádám

Vékony Edit
Mogyorósi Pálma,
Szegner Péter
Dr. Kovács Krisztina, Dr.
Heller Ágnes, Dr. Bányai
Emőke, Nanosz Eleni
Vaya

Borbély Krisztián

Salát Orsolya, Rényi
Ágnes, Bányai Emőke,
Máté Anna

Dr. Kovács Krisztina, Dr.
Heller Ágnes, Dr. Bányai
Emőke, Nanosz Eleni
Vaya

Dr. Wessely Anna,
Mogyorósi Pálma, Váry
Dániel
Borbély Krisztián
Borbély Krisztián

2014. április 16.

Egyeztetés tanulmányi
ügyekben
EHÖK Tanulmányi
Vezetőképző

2014. április 25-27.

2014. április 28.
2014. április 28.

Vékony Edit
Borbély Krisztián, kari
tanulmányi
tisztségviselők

EHÖK Küldöttgyűlés
Tanulmányi és
Tudományos Bizottság
ülése
ELTE TáTK Kari Tanács
ülése
ELTE TáTK HÖK elődadás
ELTE TáTK Kari Tanács
ülése
Tanulmányi és
Tudományos Bizottság
ülése
Honorácior státusz
pályázati kiírás

2014. május 6.
2014. május 7.
2014. május 20.
2014. május 22.

2014. május 22.

Mogyorósi Pálma,
Szegner Péter

Mogyorósi Pálma,
Somogyi Dorina

2013. december 16. 2014. január 6.
20. február 3. 17. 24. március 3. 10. 17.
24. 31. április 7. 14. 28. május 5. 19.

TáTK HÖK elnökségi ülés

2013. december 19. 2014. január 9.
23. február 6. 13. 20. 27. március 6. 13.
20. 27. április 3. 10. 24. május 8. 15.

Fogadóóra TáTK HÖK iroda

A félév egyik legkiemelkedőbb pontja a Tanulmányi és Tudományos
Bizottság életében a Hallgatói Követelményrendszer általános részének
módosítása.

Az

egyik

kardinális

kérdés

az

igazolt

vizsgahalasztással

kapcsolatos: az igazoltan hiányzó hallgatók számára fontos, hogy az oktatók
mindenképpen biztosítsanak másik lehetőséget a vizsga letételére még
ugyanabban a szemeszterben. Ezen túl kitüntetéses diplomákkal kapcsolatos
szigorításnak biztosítania kell a minősített diploma értékét, illetve azt, hogy az
arra érdemes hallgatók kaphassák meg ezt. Azonban fontos, hogy ne legyenek
teljesíthetetlen követelmények: eddig a kitüntetéses diplomában részesülő
hallgatók

nem

szerezhettek

tanulmányaik

során

közepesnél

rosszabb

érdemjegyet, illetve összesített átlaguknak legalább 4.51-nek kellett lennie. Az
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ezzel kapcsolatos módosításokat még nem fogadta el a Szenátus; de a
Hallgatói Önkormányzat szeretné biztosítani a minőség és az arányosság
követelményeit.
A térítési és szolgáltatási díjak módosítását a Kari Tanács elfogadta. Az
igazolatlan vizsgahalasztás esetén ezentúl fizetnie kell a hallgatónak, azonban
ugyanabból a tárgyból letett harmadik és negyedik vizsga esetén a HÖK
képviselői nem fogadták el a fizetési kötelezettség bevezetését. A kredittúlfutás
(az előírt kreditek 10%-os túllépésén túli kreditteljesítés) esetén megtörtént az
egy kreditre jutó összegek önköltségekhez való arányosítása. Fontos, hogy
ennek összege nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 50%-át, azaz az
59500 Forintot.
A tantervmódosítások során a nemzetközi tanulmányok, a szociológia és a
szociális munka alapszakok tantervei módosultak, illetve a 2014/15-ös tanévtől
az egészségpolitika, tervezés és finanszírozás MSc nappali tagozata csak angol
nyelven fog elindulni. A társadalmi marketing mesterszak szakindítási kérelmét
is elfogadta a Kari Tanács, de ez a következő tanévben valószínűleg még nem
indul el.
Az

EHÖK

Tanulmányi

Bizottságának

másik

fontos

célkitűzése

a

párhuzamos képzés kompenzációjának átalakítása az EHSZÖB-bel közösen: a
szociális rászorultság igazolásán túl ezután a tanulmányi teljesítmény is bele fog
számítani a pályázatok értékelésébe. Ez a pályázat az ELTE-n több szakot
párhuzamosan, és az egyiket önköltséges formában végző hallgatók
támogatására szolgál. A hallgatók maximum az önköltségük összegének 80%át kaphatják vissza, azonban az elnyert összeg mértéke függ a beérkező
pályázatok számától is.
Régóta célkitűzés, hogy minél több pályázat kerüljön át a Neptun
Elektronikus Tanulmányi Rendszer felületére. A tudományos és szakmai pályázat
esetében ez megtörtént. Ugyanakkor a rendszer működésének anomáliái (a
vizsgajelentkezés

során

tapasztalt

szoftverfrissítés

során

megnyilvánuló

nehézségek alapján is) kapcsán fontos kiemelni, hogy a coospace és a
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coospace tos felületét egyelőre nem szándékozik a Neptun Meet Street-re
cserélni a kar (mint e-learning rendszer). Ugyanakkor közép és hosszútávon
megoldást kell találni a szakdolgozati témaválasztás és leadás problémájára,
hiszen a 2013-ban felvett hallgatók már nem rendelkeznek ETR azonosítóval, és
a coospace tos rendszere nincs szinkronizálva a Neptun felületével.
A minőségbiztosítás, az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése
rendszerének átalakítása, karspecifikussá tétele is meghatározó volt a
Tanulmányi Bizottság munkájában. A kitöltöttségi arány növelése több
szempontból is fontos: egyrészt így az oktatók is számításba vehetik a kurzusok
tartása során a hallgatók szempontjait, másrészt a későbbiekben az oktatói
előmenetelbe
karspecifikus

is

beszámításra

kérdőívek

kerülhetnek

kidolgozása

az

jelenleg

OMHV
is

zajlik,

eredményei.
a

A

következő

vizsgaidőszakban előreláthatóan már ilyen típusú kérdésekkel találkozhatnak a
hallgatók.
A Kreditátviteli Bizottság összetétele és működése is módosult a félév
során: ezentúl három tagból fog állni (az elnöke Prónai Csaba, a két tag Koltai
Júlia és Szabó Mátyás), továbbá a Tanulmányi Hivatal egyik munkatársa és a
HÖK egy delegáltja tanácskozási joggal vehet részt az üléseken. Eddig az első
megkezdett félév előtt bármely eddig elvégzett kreditet el lehetett fogadtatni,
a további szemeszterekben viszont csak az előző féléves krediteket lehetett
beszámíttatni; ezentúl minden teljesített kredit beszámíttatható (fontos, hogy
csak az ELTE-s szakon elvégzendő kreditek %-áig lehet krediteket áthozni más
felsőoktatási intézményből).
A Fegyelmi és Etikai Bizottság munkája leegyszerűsödött, hiszen az E-index
bevezetésével az indexek hamisításával kapcsolatos ügyek már nem
következhetnek be. Ugyanakkor a szakdolgozati plágiumok ügye továbbra is
meglehetősen nagy probléma, ezért fontos a hallgatók tudatosítási a
hivatkozások pontosságával kapcsolatban.
A tanulmányi ösztöndíjak rendszere továbbra is változatlan, az államilag
támogatott/állami ösztöndíjas hallgatók korrigált kreditindex szerint értékelt, a
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rangsor első felébe (50%-ába) eső hallgatók kaphatják meg. Ennek kapcsán a
Tanulmányi Hivatallal közösen kísérletezünk a rendszer módosításán, azonban
ehhez egyetemi szintű szabályzatmódosításra lenne szükség.
A kari Tanulmányi Bizottság ebben a féléven is tartott ülést, négy kivételes
tanulmányi rend kérvényt támogattunk.
A köztársasági ösztöndíj pályázatot ebben a tanévben is kiírták, a
feltételei változatlanok az eddigi évekhez képest. A pályázatok leadási
határideje július 2.
A Tanulmányi és Tudományos Bizottsághoz ebben a félévben is számos kérdés
érkezett kurzusmeghirdetéssel, vizsgaszervezéssel, szakmai gyakorlatokkal
kapcsolatban.

Mindenre

igyekeztünk

válaszolni,

továbbá

segíteni

a

hallgatókat a tájékoztatáson túl új lehetőségek meghirdetésével is. A
Tanulmányi

Hivatal

munkatársaival,

továbbá

általános

és

oktatási

dékánhelyettes úrral továbbra is igyekeztünk együttműködni. Azon bizottságok
munkájában, ahová a Tanulmányi és Tudományos Bizottság tisztségviselői
delegálva voltak, maximális részt vettünk, segítve ezzel az oktatók, valamint az
EHÖK Tanulmányi Bizottság, illetve Tudományos Bizottság feladatainak
elvégzését is.

Tóth Rita
Elnök
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
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A TUDOMÁNYOS REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár

Időpont
2013. december 9.
2013. december 19.

2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 24.
2014. február 1.
2014. február 11.
2014. február 17.

2014. február 26.
2014. március 3.
2014. március 11.
2014. március 17.
2014. március 17.
2014. március 27.

2014. április 4.
2014. április 4.
2014. április 10.
2014. április 28.
2014. május 12.
2014. május 22.

2014. május 22.

Tárgy
ELTE TáTK Küldöttgyűlés
TáTK HÖK Tanulmányi és
Tudományos Bizottsági
ülés
Educatio
ELTE EHÖK Tudományos
Bizottsági ülés
ELTE TáTK Nyíltnap
ELTEFeszt
Vanguard program 1.
előadás
TáTK HÖK Tanulmányi és
Tudományos Bizottsági
ülés
ELTE Innovációs nap
Gólyatábor
megbeszélés
Kari Tanulmányi
Bizottság ülése
Vanguard program 2.
előadás
ELTE TáTK Küldöttgyűlés
Tudományos és szakmai
ösztöndíj pályázatok
bírálása (Tudományos
Kuratórium ülése)
Kulcskérdések
konferencia
ELTE TáTK HÖK
irodatakarítás
ELTE EHÖK Tudományos
Bizottsági ülés
ELTE EHÖK Küldöttgyűlés
Gólyatábor
megbeszélés
TáTK HÖK Tanulmányi és
Tudományos Bizottsági
ülés
Honorácior státusz
pályázati kiírás
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Személy/személyek
Küldöttgyűlési tagok
Tóth Rita, Szegner Péter

Bizottsági tagok

Tóth Rita, Szegner Péter

Gólyatábori szervezők
Kabos Sándor, Unger
Anna, Tóth Rita

Küldöttgyűlési tagok
Wessely Anna, Tóth Rita,
Váry Dániel

Bizottsági tagok
Küldöttgyűlési tagok
Gólyatábori szervezők
Tóth Rita, Szegner Péter

Tóth Rita, Somogyi
Dorina

2014. május 22.

ELTE EHÖK Tudományos
Bizottsági ülés

2014. február 19., március 5., 12., 19.,
26., április 2., 9., 16., május 7., 21.

Bizottsági tagok

Expert képzés

Ahogy az előző félévekben is, a 2013/14-es tavaszi félévben is a
tudományos referens írta ki a Tudományos és Szakmai ösztöndíj pályázatot,
melynek leadási ideje 2014. február 20-tól március 20-ig tartott. Ez idő alatt sok
kérdés érkezett a pályázás módjával és feltételeivel kapcsolatban, összesen
végül 23 pályázat érkezett be a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszeren
keresztül. Az előző évek papíralapú benyújtása után az újítás nem járt
problémákkal: az elektronikus igénylés megfelelően működött a pályázás
során. A leadott pályázatokhoz hozzáférése volt a Tudományos Kuratórium
minden tagjának. Én egy táblázatos összefoglaló elkészítésével segítettem a
gördülékeny munkát, amely a pályázó nevét, pályázatának címét, részletes
költségeit, igényelt összegét, valamint az ösztöndíjkeretet tartalmazta. A
pályázatokat március 27-én bírált el a Tudományos Kuratórium, az utalási lista
elkészítése után a következő feladatom a hallgatók hivatalos tájékoztatása
volt. Az ezt követő napokban a legtöbb kérdés az elnyert ösztöndíj felhasználási
módjára, illetve a sikertelen pályázatok megindokolására irányult. Igyekeztem
minden hallgató kérdéseit maximálisan megválaszolni, illetve egyéb alternatív
pályázási lehetőségeket ajánlani.
A honorácior státusz pályázat ebben a félévben is kiírásra került, ezzel
szeretnénk támogatni a szakterületükön kiemelkedő, motivált hallgatók
többletteljesítményét. A leadási határidő június 27.
A Bizottság egy ülést tartott a félévben, március 11-én, amelyen négy darab
kivételes tanulmányi rend kérvényről döntöttünk. A közös munka sikeres volt,
mind a négy kérvény pozitív elbírálásban részesült.
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Ebben a félévben három Bizottsági ülésen vettem részt, mindhárom
innovatív és konstruktív volt az egyetemi szintű tudományos kérdések és
programok tekintetében. A Vanguard program kidolgozása után jelenleg a
Felhőegyetem koncepcióján dolgozunk. Sikeresen lezajlott az ELTE Innovációs
nap, valamint az I. ELTE Tehetség Nap is. A nyári vezetőképzőn a három új
egyetemi tudományos ösztöndíj terveit fogjuk véglegesíteni, valamint a
honorácior státusz és tutorálás hatékonyabb működésére helyezzük a
hangsúlyt: a cél, hogy minél több hallgatóval ismertessük az új tanulmányi és
tudományos lehetőségeket. Jelenleg a Tehetséggondozási Jelentéshez és a
honlaphoz írok

összefoglalókat,

amelyek

a

Társadalomtudományi

Kar

tudományos sajátosságait emelik ki.
Ebben a félévben heti egy alkalommal részt vettem az ELTE TáTK HÖK által
szervezett expert képzésen, amelyen az egyetemi szervezetrendszerről,
valamint a HÖK működéséről és munkájáról kaptam többlettudást. A félévben
olyan rendezvényeken vettem részt, mint az Educatio Kiállítás, ELTE Innovációs
nap, TáTK Nyílt nap, ELTEfeszt. Jelenleg a Társadalmi tanulmányok kötet
kiadását tervezzük, rektori kulturális pályázattal szeretnénk megjelentetni azt.
A Tanulmányi és Tudományos Bizottság tagjaként a pozíciójáért felelős
referensként segítettem a hallgatókat tudományos kérdéseikben.

Mogyorósi Pálma Zsuzsanna
Tudományos referens
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
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A JOGSÉRELMI REFERENS BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
Időpont
2013. december. 9.
2013. december. 19.

2014. február 17.

2014. február 25
2014. április 28.

2014. május 22.

Az

Eötvös

Loránd

Tárgy
ELTE TáTK HÖK
Küldöttgyűlés
Tanulmányi és
Tudományos Bizottsági
ülés
Tanulmányi és
Tudományos Bizottsági
ülés
ELTE TáTK HÖK
Küldöttgyűlés
Tanulmányi és
Tudományos Bizottsági
ülés
Tanulmányi és
Tudományos Bizottsági
ülés
Tudományegyetem

Személy/személyek

Tóth Rita, Mogyorósi
Pálma
Tóth Rita, Mogyorósi
Pálma

Tóth Rita, Mogyorósi
Pálma
Tóth Rita, Mogyorósi
Pálma

Társadalomtudományi

Kar

Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlése 2012. december 3-án választott
meg a Tanulmányi és Tudományos Bizottság tagjai közé, mint jogsérelmi
referenst, tehát lassan másfél éve látom már el ezt a feladatot.
Az őszi szemeszter vizsgaidőszaka egy hallgatók és oktató közti félreértéssel
kezdődött, a félév elején az oktató nem jelezte a hallgatóknak sem szóban,
sem írásban, hogy katalógust kíván vezetni bizonyos órákon. Végül sikerült ezt
a problémát orvosolni, így minden hallgató lehetőséget kapott a vizsgázásra –
azok is, akik egy katalógusra sem írták fel magukat.
2013. december 19-én Tanulmányi és Tudományos Bizottsági ülésén vettem
részt, melyen az E-index, az oktatói munkát értékelni hivatott OMHV és a HKR
bizonyos pontjainak módosítása volt napirenden.
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2014. február 17-én ismét Tanulmányi és Tudományos Bizottsági ülést tartottunk,
ahol a vizsgaidőszak, a tárgyfelvétel tanulságait értékeltük ki.
Az április 28-án tartott Tanulmányi és Tudományos Bizottsági ülésen minden
olyan

ismeretet

felfrissítettünk,

ami

alapvető

elvárás

a

hallgatók

tájékoztatásához és jogaik megvédéséhez, ezen felül új ismeretekkel is
bővítettük tudásunk (pl. Nftv. tanulmányi ügyekkel kapcsolatos pontjai).
A május 22-i ülésen szó esett a szakdolgozati leadási rendszerről, a
vizsgaidőszakban tapasztalt problémákról, és a pályázatok leadásának
megváltozásáról (a legtöbb pályázat elektronikus úton, a Neptunon keresztül
adható le mostantól). Ezek mellett a Tanulmányi és Tudományos Bizottság
leköszönő elnöke, Tóth Rita látott el minket olyan tanácsokkal, ami a bizottság
megfelelő jövőbeli működését segítik elő.
Munkám a vizsgaidőszak és a tárgyfelvételi időszak közeledtével
sűrűsödik meg általában, ebben a beszámolót érintő időintervallumban sem
történt ez másképp. A vizsgaidőszak és tárgyfelvétel előtt és alatt több
megkeresést is kaptam különféle okokból, leggyakoribb probléma a nem
megfelelő vizsgameghirdetés volt, a vizsgaalkalmak száma vagy az azokon
biztosított hely nem érte le a minimálisan előírtat. A felmerülő gondokat
igyekeztem a lehető legrövidebb időn belül orvosolni, minden esetben
felkerestem az illetékes oktatót. Ez idáig nem történt olyan jogsérelmi eset, amit
hosszabb-rövidebb egyeztetés útján ne tudtunk volna megoldani. Remélem a
jövőben is megfelelően tudom majd ellátni feladataimat, és további újításokkal
segíthetem majd a hallgatók jogainak érvényesülését.

Szegner Péter
Jogsérelmi referens
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
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