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Elnöki beszámoló
Eseménynaptár
Időpont
2013. június 6.

2013. augusztus 25-30.
2013. szeptember 3.
2013. szeptember 5.
2013. szeptember 8.

Tárgy
Személy/személyek
Fegyelmi és Etikai Bizottság
ülése
Kari Tanács
TáTK KGY
EHÖK Küldöttgyűlés
Csoportvezető képzés
Diplomaosztó
ESZ Kft. megbeszélés
TáTK HÖK munkablog
frissítése
Gólyatábor
Szervezők, csoportvezetők
ESZ Kft.
Tóth Péter
TáTK beiratkozás
TO, tisztségviselők
Mentortalálkozó

2013. szeptember 17.
2013. szeptember 18.
2013. szeptember 26.
2013. október 2.

EHÖK elnökválasztó KGY
Gólyabál megbeszélés
Gólyatábor Afterparty
Új honlap megbeszélés

2013. október 3.
2013. október 3.
2013. október 15.
2013. október 16.

Egyeztetés az IIG-vel
Crazy BBQ
Kari Tanács
Fegyelmi és Etikai Bizottság
ülése
Gólyabál megbeszélés
TáTK KGY
OHÜB ülés
Fegyelmi és Etikai Bizottság
ülése
Szenátus
Szakkollégium Éjszakája
Nyílt Nap
Kari Tanács
Gólyabál
OHÜB

2013. június 11.
2013. június 25.
2013. július 1.
2013. július 3.
2013. július 6.
2013. július 16.
2013. július 23.

2013. október 18.
2013. október 21.
2013. október 24.
2013. november 6.
2013. november 11.
2013. november 14.
2013. november 15.
2013. november 19.
2013. november 21.
2013. november 27.

Küldöttgyűlés
IK
Barna Renáta, Király Tamás,
Lázár Viktor

Salát Orsolya, Rényi Ágnes,
Bányai Emőke, Máté Anna
IK
Salát Orsolya, Rényi Ágnes,
Bányai Emőke, Máté Anna

Rendszeres ülések
Ebben a félévben is hétfőnként délután 4 órakor tartotta az ELTE TáTK HÖK
elnöksége rendszeres elnökségi üléseit, az EHÖK elnöksége pedig szerdánként 5 órakor
ülésezett minden héten.
Részt vettem a félév minden Kari Tanács és Szenátusi ülésén.
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A Szenátus ülésezett július 1-jén, szeptember 23-án október 14-én és november 11-én.
A Szenátusi előterjesztések és határozatai az egyetemei honlapon mindenki számára
elérhetőek. A hallgatókat érintő legfontosabb határozatai: júliusi ülésén döntött a kollégiumi
díjemeléséről, szeptemberi ülésén a rektori pályázat kiírásáról és a rektor választás előkészítő
bizottság felállításáról, novemberi ülésén megválasztotta az ELTE EHÖK Jogorvoslati
Bizottságának tagjait, valamint elfogadta az esélyegyenlőségi tervet.
A Kari Tanács szeptemberi ülése előterjesztés hiányában elmaradt. A következőre
október 15-én került sor, legfontosabb határozatai: támogatta Barna Ildikó, Takács-Sánta
András, Kövér Ágnes, Pál Eszter és Papp Richárd docensi pályázatát. Támogatja Pete Péter,
Balogh László, Orosz Éva, Kaló Zoltán, Vokó Zoltán, Prónai Csaba, Majtényi Balázs, Rudas
Tamás és Darvas Ágnes szakigazgatói pályázatát, valamint támogatta az Egészségpolitika
tervezés és finanszírozás angol nyelvű nappali képzés mintatantervét. November 19-i ülésén
támogatta Takács-Sánta András, Heller Mária és Barna Ildikó szakigazgatói pályázatát.
Valamint döntött az ELTE SZMSZ II. kötet 472. paragrafusának módosításáról, a térítési és
szolgáltatási díjakról, oly módon, hogy értelemszerűen törölte a leckekönyv késedelmes
leadására vonatkozó térítési díjat és beemelte a dékáni méltányosságra vonatkozó eljárási
díjat, ám az csak abban az esetben fizetendő, ha hallgatói mulasztás esetére vonatkozik a
méltányosság és a méltányosságot gyakorlónak mérlegelési joga van. A Kari Tanács ülésen a
hallgatói képviselők előterjesztésére a Kari Tanács nevesített egy olyan körülményt, amely
esetében az eljárási díj nem kivethető, ez a körülmény a rendkívüli szociális támogatást kapó
hallgatók, a rendkívüli szociális támogatás megítélésének félévében.
A nyár javarészt a Gólyatábor megszervezésével telt. Az elmúlt évben nem volt
biztosított a hallgatói rendezvények szervezésének megfelelő háttere: a jogi lehetőségek,
anyagi korlátok, elképzelések és a realitás alig alkotott közös metszetet. Ezért roppant
hosszadalmas, a Budapest Party Service, az ELTE Egyetemi Szolgáltatás-szervező Kft, az
Egyetem vezetése és a Gólyatábort szervezők közt lezajlott sok formális és informális
egyeztetés után végül augusztus elején sikerült aláírni a Gólyatábor szerződését. Az idei volt
az elmúlt évek legdrágább gólyatábora, a magas költségek viszont nem azt jelentik, hogy idén
egy minden eddiginél nagyobb és drágább rendezvény született meg, hanem a konstrukció
sajátosságaiból fakadnak, amely költségeket vállalnunk kellett, ha az idei elsős hallgatók
számára is biztosítani akartuk a gólyatábori élményeket.
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata (továbbiakban ELTE
HÖK) 2013. szeptember 17-én tartotta Elnökválasztó Küldöttgyűlését, a választáson egy
elnökjelölt és kabinetje adta le programját, Zaránd Péteré. Pétert az ELTE HÖK
Küldöttgyűlése közel kétharmados aránnyal választotta elnökévé. A kabinetben több volt
TáTK-os tisztségviselőt köszönthetünk, a kabinetet Kiss Edina vezeti, a Tanulmányi alelnök
Mészáros Ádám, a Tudományos referens Tóth Rita. Az ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságába
forgó rendszerben delegálnak tagok a részönkormányzatok, az idei évben a TáTK is sorra
került, Füleki Gábort, a Kari Ellenőrző Bizottság elnökét javasoltam a tisztségre, őt az ELTE
HÖK Küldöttgyűlése egyhangúlag támogatta.
Zaránd Péter elnök úr október 6-án lépett tisztségbe, azonban az átadás átvétel a
vártnál lassabban zajlott le, ezért az effektív közös munkavégzés pár nappal később
kezdődhetett csak el.
Ebben a félévben is érkezett adatigénylés az Egyetem illetve azon belül a Hallgatói
Önkormányzat felé is. Az adatigénylések a Hallgatói Önkormányzat által kiadott
kiadványokat illetve a közbeszerzési partnerekkel kötött szerződéseket érintette. A TáTK
HÖK mindkét esetben határidőre teljesítette az adat beszolgáltatást. Az adatigényléseknek
való megfelelés a pontos iktatás és precíz irodavezetés mellett is időigényes, aprólékos
feladat, amely sajnos időt és energiát von el más feladatoktól. A szoros határidejű
adatigénylési kötelezettségnek esett áldozatul a kari lapok közbeszerzésének kiírása is, bízom
abban, hogy december közepére kezünkben tarthatjuk a TáTKontúr friss lapszámát.
Az elnökváltás követően elkezdtünk dolgozni a tavaszi rektori ellenőrzés során kapott
kívánalmakon. Ennek sarkalatos és talán egyik legfontosabb lépése, hogy az TáTK HÖK
hivatalos levelezését az ELTE Informatikai Igazgatósága alá mentettük át, amelynek
kivitelezésében nagy segítséget jelentett Tabajdi Péter, az ELTE EHÖK informatikai
megbízottja. Az átállás a remélnél lassabban és körülményesebbek zajlott, ám megvalósítása
feltétlenül szükséges volt, hiszen a levelezés a korábbi szerveren tovább nem történhetett, a
sorozatos hibái és leállásai ellehetetlenítették a TáTK HÖK hivatalos levelezését, ezzel
veszélyeztetve az érdekképviseleti munka hatékony ellátását. A Hallgatói Önkormányzat új
honlapjának kialakítása is folyamatban van, az informatikai háttér biztosított hozzá, a design
elkészülte után egy átstrukturált, átláthatóbb, könnyebben használható honlap várja majd a
hallgatókat. Addig is a Kommunikációs Bizottság igyekszik minden lehetséges alternatív
kommunikációs csatornát felhasználni a hatékony tájékoztatás érdekében, Lázár Viktor és
Gász András munkáját köszönöm!
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A TáTK HÖK mindennapos munkájához szükséges infrastrukturális háttér lassan
csak az elégséges kategóriát meríti ki. Jelenleg nyolc számítógép található az irodában,
amelyek közül megbízhatóan csak egy működik. Az évközben javítatnunk kellett a nyomtatóés fénymásoló gépet valamint a szkennerünk is felmondta a szolgálatot. A jelenleg az elnöki
asztalon található gép működése instabil, munkafolyamat közben ki- majd bekapcsolja magát,
és az már tényleg csak a szerencse kérdése, hogy az ad hoc újraindulás előtt mentette-e a
munkafázist. Ennél jelentősebb probléma, hogy az számítógépünk, amelyen az elektronikus
iktatórendszer futott nem működik, ezért nem tudunk vagy csak késedelmesen eleget tenni az
iktatási kötelezettségünknek. A beszerzési stop feloldásáig nincs lehetőségünk új
számítógépek beszerzésére. A jelenlegi helyzet nem könnyíti meg az irodavezető dolgát,
Takács Bencének ezúton is köszönöm a munkáját!
Nem csak minket sújtott az informatikai krach, sajnos az e-szoctám felület idén is
akadozott a szociális támogatás leadásakor, ezért két alkalommal is meg kellett
hosszabbítanunk a leadási határidőt, hogy a technikai problémák miatt, senki ne essen el a
támogatástól. Úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy a Diákjóléti Bizottság akkor friss
tisztségviselőkből állt, megállta helyét ezekben a napokban.
Szeptember folyamán az Emberi Erősforrások Minisztériuma a ELTE ellátottak (azaz
a hallgatók) pénzbeli juttatásaira 403,1 millió forint pótelőirányzatot biztosított Egyetemünk
részére, amely összeggel 2013. december 15-i határidővel köteles elszámolni az EMMI
Felsőoktatási és Tudományos Felelős Helyettes Államtitkársága felé. Ami alapján a
kereteinken lévő összegek a következőképp alakultak: az Intézményi Szakmai, Tudományos
és Közéleti ösztöndíj keret plusz 2.648.031 forint, Kiemelkedő Hallgatói Teljesítmény
Egyszeri ösztöndíj keret plusz 1.293.475 forint. Az ISZTK-t érintő pótelőirányzat lehetővé
tette, hogy az egyes pályázatokon több pályázót támogathassunk vagy esetleg nagyobb
összeget nyerhessen el egy pályázat, ugyanakkor a Kiemelkedő Hallgatói Teljesítmény
Egyszeri Ösztöndíját érintő pótelőirányzatot felhasználni gyakorlatilag szinte lehetetlen volt,
ösztöndíjról lévén szó, dologi kiadásokat nem lehet belőle finanszírozni. Pedig ebben az
évben különösen nagy szüksége lett volna az ELTE HÖK-nek arra, hogy dologi kiadásait
biztosíthassa, ugyanis idén csak a normatíva szerint ráeső összeget kapta meg, ami a
működési költségeinek alig egyharmadát fedezi. A további működésre (például gólyatáborok
megszervezése) az Egyetem negyvenöt millió forintot biztosított az Általános Tartalékalap
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terhére, jelenleg bizonytalan, hogy ezt az összeget az ELTE HÖK-nek mint egy kölcsönt, a
közeljövőben vissza kell-e fizetnie, vagy sem.
Köszönettel tartozunk a Kar vezetésének, a Gazdasági és Üzemeltetési Hivatal
munkatársainak, Vidonyi Dánielnek, és mindenekelőtt Dr. Tausz Katalin dékánasszonynak,
akik minden esetben segítették, hogy elképzeléseinket és céljainkat a lehető legteljesebb
mértékben megvalósíthassuk!
A működési kereten lévő összegből valósítjuk meg a nagyobb hallgatói
rendezvényeket is, jelesül a gólyatábort és a gólyabált. Idén a hallgatói rendezvényszervezés a
közbeszerzési eljárás kiírásának hiányában szerencsétlen helyzetbe került. A közbeszerzés
hiányában ugyanis állami forrásból származó pénzt nem költhettünk a rendezvényekre, ez
elsősorban a gólyabál esetében okozott problémát. Két választási lehetőségünk volt, vagy
megvárjuk a közbeszerzési eljárás lezajlását és azon keresztül szervezzük meg a gólyabált,
előreláthatólag leghamarabb februárban, vagy ELTE névhasználat és működési keret
felhasználása nélkül keresünk alternatívát a rendezvény megvalósítására, mi ez utóbbi mellett
döntöttünk. A gólyabál megszervezésében és lebonyolításában kiemelkedő részt vállalt Dobra
Zsanett, Nanosz Eleni, Csonka Fruzsina és Ruzsa Viktor, köszönet érte!
Az őszi félév folyamán megalakult az ELTE Doktorandusz Önkormányzata. A kari
EDÖK Alakuló Küldöttgyűlés levezetésére engem kértek fel, amely november 4-én zajlott le.
A TáTK Doktorandusz képviselői Nagy Zsoltot választották elnöküknek, az EDÖK
Küldöttgyűlésébe két főt delegáltak, Nagy Zsolt elnököt és Páli Istvánt. Az EDÖK
Küldöttgyűlése november 6-án tartotta elnökválasztó küldöttgyűlését, amelyen Ferdinandy
Bencét választották meg elnöküknek. A megválasztott tisztségviselőknek jó munkát kívánok!
Máté Anna
Elnök
TáTK HÖK
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Gazdasági alelnöki beszámoló
Eseménynaptár
Időpont
2013. június 25.
22013. június 25.
2013. július 01.
2013. július 03.
2013. július 16.
2013. augusztus 25-30.
2013. szeptember 03.
2013. szeptember 5.
2013. szeptember 12.
2013. szeptember 17.
2013. szeptember 18.
2013. szeptember 26.
2013. október 18.
2013. október 18.
2013. október 21.
2013. október 22.
2013. október 25.
2013. október 31.
2013. november 05.
2013. november 8-10.
2013. november 12.

Tárgy
TáTK KGY
Kiadványok közbeszerzése
EHÖK Küldöttgyűlés
Csoportvezető képzés
ESZ Kft. megbeszélés
Gólyatábor
ESZ Kft.
TáTK beiratkozás
ESZ Kft
EHÖK elnökválasztó KGY
Gólyabál megbeszélés
GT
after,
kincsvacsora,
csopvez értékelés
Educatio megbeszélés
Gólyabál megbeszélés
TáTK KGY
Leltár ellenőrzés
EHÖK Gazdasági Bizottság
EHÖK Gazdasági Bizottság
GB megbeszélés
HÖOK Vezetőképző
Elnöki program leadása

Személy/személyek
Küldöttgyűlési tagok
Schopp Fruzsina
Küldöttgyűlési tagok
Szalay I. Bence
Tóth Péter
Szervezők, csoportvezetők
Tóth Péter
TO, tisztségviselők
Tóth Péter
Küldöttgyűlés
IK

Tárgy
Kari elnökségi
Ügyelet

Személy/személyek
Tisztségviselők

ELTE EHÖK EHSKB
IK
küldöttek
Bizottsági tagok
Bizottsági tagok
IK, TÓK

Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként
hétfőnként

A tavalyi félév végén tartott küldöttgyűlés óta a legfőbb feladatom a gólyatábor
szervezése volt. A kapcsolattartás egész nyáron folyamatos volt mind a szervezőkkel, mind a
csoportvezetőkkel, mind az ELTE ESZ Kft-vel. Nyár legelején elküldtem Schopp
Fruzsinának a kiadványokra vonatkozó közbeszerzési igényeinket, ami nem teljesen
zökkenőmentesen zajlott. Több mulasztás miatt a Gólyahír végül nem érkezett meg időben, de
kiosztottuk a regisztrációs héten az elsőévesek között.
Augusztus végén lezajlott a tábor, ami az értékelésem alapján a tavalyihoz képest még
jobban sikerült. Az egy hónappal később megszervezett GT After látogatottsága is megfelelő
mérőszáma annak, hogy mennyire sikerült integrálni a gólyákat. A költségvetését
egyhangúlag fogadták el a küldöttek. Ezúton is hálásan köszönöm a szervezőknek és a
csoportvezetőknek a segítséget.
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A TátKontúr megjelenése idén szeptember, október és november hónapban kimaradt,
mert a gólyatábori elszámolások végéig semelyik kar nem látta tisztán, mennyi pénz áll
rendelkezésükre. A november végi közbeszerzés három lapszámra érvényes, így februárig
biztosan újra lesz karilap. Bízom benne, hogy a tavaszi félévben nem fog problémát okozni az
újság kiadása, azonban egyelőre nem tudni milyen kerettel gazdálkodhatnak a HÖK-ok 2014ben.
Szeretném még szövegesen kiemelni az EHÖK elnökét megválasztó küldöttgyűlést,
ahol a TáTK frakciója jelölte és támogatta is Zaránd Pétert és csapatát.
Az elfogadott eljárásrend gyakorlati használata még nem tudott megfelelően működni.
Ebben a félévben alig volt közbeszerzésünk, reményeim szerint a tavaszi félévben újra az
előírásnak megfelelően zajlanak majd a költések. Az EHÖK új gazdasági alelnökével
megkezdődött a közös munka október 25-vel, azóta is folyamatosa a kapcsolattartás és
rendszeresek az ülések, hatékony és előremutató megbeszélések zajlanak.
Októberben lezajlott a minden év őszén esedékes leltár ellenőrzés, ahol a tavalyi évhez
hasonlóan, a megjelent ellenőr mindent rendben talált, erről igazolást is kiállított. A selejtezés
a következő ellenőrzés előtt célszerű lenne megtenni, sok leltárban lévő eszköz már nem
működik megfelelően vagy annyira régi, hogy megjavítani sem érdemes.
Az őszi HÖOK vezetőképzőn pénteken egész nap a Pályázatírás és pályázási
lehetőségek hallgatói szervezeteknek szekción vettem részt, szombaton pedig délelőtt és
délután is a A hallgatói ügyintézéstől a szolgáltatásokig szekción.
A félév egészében igyekeztem részt venni azokon az eseményeken, amelyen szükség
volt hallgatói segítségre, úgyis mint beiratkozás, Szakkollégiumok Éjszakája, gólyabáli
megbeszélések.
Rendszeres ülések
A kari elnökségi üléseken igyekszem mindig megjelenni, a félévben egy alkalommal
nem volt erre lehetőségem. Minden héten hétfőn 10:00-12:00 óráig látom el ügyeleti
feladataimat. A Gazdasági Bizottság minden megtartott ülésén részt vettem, azonban az utolsó
alkalommal Váry Dániel képviselte a TáTK-t átadott mandátummal. A decemberi választások
óta újra Kari Tanács tag vagyok, ahol szintén kivétel nélkül megjelentem minden ülésen.

Nanosz Eleni Vaya
Gazdasági alelnök
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Az ELTE TáTK HÖK Belügyi,- és Szakos Képviseleti Bizottságának
beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

Személy/Személyek

2013. augusztus 25-26.

Gólyatábor előkészítő

ELTE TÁTK HÖK

2013. augusztus 27-30.

Gólyatábor

ELTE TÁTK HÖK

2013. szeptember 11.

IV. Gólyahajó

TÁTK – IK – TTK BGGYK

2013. szeptember 19.

Irodatakarítás

ELTE TÁTK HÖK

2013. szeptember 26.

Gólyatábor After

ELTE TÁTK HÖK

2013. október 10.

II. 90-es évek buli

Szociológia SzHÉK

2013. október 22.

Vezetőképző

ELTE TÁTK HÖK

2013. október 26-28.

TÁTK-sok Őszi Gyűlése

TÁTK hallgatók

2013. november 26.

A magyar kiberbiztonság
aktualitásai

Nemzetközi tanulmányok
SzHÉK

2012. november 12.

Bizottsági ülés

Belügyi Bizottság

2013. november 14.

Szakkollégium Éjszakája
2013

ELTE Angelusz Róbert
Társadalomtudományi
Szakkollégium

2013. november 15.

ELTE TáTK Nyílt nap

ELTE TÁTK

Egyéb:
2013. október 21.
2013. november 16.

Informális elnökségi ülések ELTE TÁTK HÖK

2013. szeptember 16., 23.,
30.,
2013. október 7., 14.,
2013. november 4., 11.,25.,

Elnökségi ülések

ELTE TáTK HÖK

2013. szeptember 18., 25.,
2013. október 2., 9.,
16.,23.,30.,
2013. november
6.,13.,20.,27.,

Ügyelés

TáTK HÖK Iroda

A bizottságról
A bizottság összetétele a 2013. június 3-i Küldöttgyűlésen megszavazott Alapszabály
módosítás következtében megváltozott. A bizottság feladatait ettől fogva egyedül láttam el.
Buhajla Nóra az Ellenőrző Bizottságba került, míg Vékony Balázs tanulmányai befejeztével
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nem folytatta tovább munkáját. A bizottság a legutóbbi (október 21-i) Küldöttgyűlésen
egészült ki Pintér Luyival, és nyerte el jelenlegi összetételét.
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 és támogatását és működésük
összeegyeztetését mind a HÖK-kel, mind pedig a többi SzHÉK-el. E legutóbbira legfőképpen
azért van szükség, hogy elkerüljük a SzHÉK-ek által szervezett rendezvények egymással, és a
HÖK által szervezettekkel való ütközését, és ezzel segíteni azok sikerességét. Így
természetesen

kiemelkedő

pont

a

megfelelő

kommunikáció

kialakítása,

melyet

levelezőlistával és viszonylagos rendszerességgel személyes találkozókkal igyekeztünk
kielégíteni.
SzHÉK ülések:
Az idei félévben csupán informálisan ültek össze a SzHÉK-ek, hivatalos meghívót
egyik Szakos Érdekképviselettől sem kaptunk.
A HÖK iroda karbantartása
Az eddigi egyetlen irodatakarításra szeptember 19-én került sor. Erre egyrészt azért
volt szükség, mivel a nyári szünetben nem igen volt rá lehetőség, ráadásul 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 átszortírozzuk az ott felhalmozott
dolgainkat. Ezt követte a 0.100F terem raktár illetve iroda része, ahol ismét leltárat
készítettünk az ott tárolt tárgyakról, kellékekről, majd rendszereztük őket.
Rendezvények, hallgatói élet, munkakoordináció
Az ELTE Egyetemi Szolgáltatásszervező Kft. elleni végelszámolás nem csak a
gólyatáborok, hanem az összes össz-ELTE-s, illetve HÖK-ös rendezvényre hatással volt.
Emiatt több, rendszeresen megrendezett esemény elmaradt (Pl.:Nedves Est) vagy kari
szervezésbe került, ami miatt alacsonyabb költségvetésből, kisebb méretű, szerényebb
rendezvények lettek. Emiatt sem a Gólyahajón, sem pedig a gólyabálszezonban nem tudtunk
munkát biztosítani a hallgatóknak.
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A Gólyahajó szervezésében, mint kari kapcsolattartó vettem részt, a szokásos pakolási,
koordináló munka ellátására nem kértek fel, illetve hallgatókat sem hívtak.
A különböző kari rendezvényekre legtöbb esetben pakolókat, ajtónállókat, beléptetőket,
illetve ruhatárosokat kerestünk. Ilyen volt például a TÁTK-osok Őszi Gyűlése, a kari Nyílt
Nap, a Szakkollégium Éjszakája, valamint a Halloween Party.
TÁTK Gólyatábor és Előtábor
Idén a költséghatékonyság miatt a Gólyatábor Előtábor (GET) közvetlenül előzte meg
a Gólyatábort. Elsődleges feladatom a csoportvezetők, illetve vonattal érkező szervezők le- és
felutaztatása volt a salgóbányai táborba. Számukra az alacsony létszám miatt külön kocsi
előzetes foglalása nem volt szükséges. Az előtábor ideje alatt többször körbejártuk a
logisztikus teammel a terepet, megtervezvén a tábori munkánkat. Emellett sokat segítettünk a
többi csoportnak is a játékok előkészületeiben, valamint a dekoráció elkészítésében.
Az idei, augusztus 27–30. között megrendezett TÁTK Gólyatábor szervezésében a
korábbi évekhez hasonlóan a logisztikáért felelős szervező voltam. Ebbe beletartozott a vonat
utak lebonyolítása, a logisztikus team irányítása, az ő segítségükkel a tábor őrzése, az
étkeztetés, a pakolás, valamint a szemét szedés. Néhány pontban bővebben is ismertetném a
munkámat.
A nulladik napi készülődésben a logisztikusok feladata a helyszín előkészítése volt.
(Térkép készítése, táblák kihelyezése, veszélyes területeket lezárása, szemeteszsákok
kihelyezése.)
A gólyák leutazása miatt hajnalban több logisztikussal, szervezőkkel valamint a
csoportvezetőkkel visszautaztunk Budapestre, hogy a Keleti Pályaudvaron várjuk a gólyákat.
A logisziktusok feladata leutazásának megszervezése és lebonyolítása volt. A tábor az korábbi
helyszínekhez képest nehezebben volt megközelíthető. Az utazáshoz két átszállásra volt
szükség. Az első Hatvanban, a második Salgótarjánban. Utóbbit megkönnyítette a helyi Volán
társaság rugalmassága és segítőkészsége, akik „háztól házig“ szállítottak minket.
Az étkeztetéssel idén nem volt probléma, az éppen soros ajtónálló két logisztikusok
mindig időben odaértek.
A hulladékgyűjtésre szerencsére nem kellett akkora hangsúlyt fektetnünk, az ott
dolgozók rendszeresen ürítették a kukákat. Egyedül a borkóstoló után fordult elő, hogy
intenzívebben szemetet szedtünk.
A gólyatábor logisztikus szemmel tekintve összességében különösebb, megoldhatatlan
problémák nélkül folyt le.
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TÁTK-sok Őszi Gyűlése
Az idei TÁTK-sok Őszi Gyűlése október 26-28 között került megrendezésre, Cegléden.
A tavalyi jól bevált recept szerint idén is hét logisztikus segítette a szervező hallgatók
munkáját. A korábbiakhoz képest itt is őrzés, pakolás, és utaztatás volt a feladatunk, illetve
játékállomásokra is beosztottak minket. Az utazások során semmilyen fennakadást nem
történt, minden menetrend szerint alakult. A korábbi évekhez képest előrelépés a dohányzás
kérdése. Tavaly rengeteg konfliktus volt abból, hogy a résztvevők nem a kijelölt helyen
dohányoztak, ez idén egy-egy alkalomra redukálódott. Bár idén is keletkezett anyagi kár, ez
egy kivételével (betört fal) nem a résztvevők hibájából fakadt. Összességében tehát
eredményesen és problémamentesen, jó hangulatban zárult ez a rendezvény is.
Vezetőképző
Az utóbbi időben végbement tömeges személyi változások miatt szükség volt
csapatépítő eseményre, melynek megszervezésére engem kértek fel. Az eseményre október
22-én került sor, mikor is a tisztségviselők két órás Laser Tag harcban mérhették össze
erejüket. A részvételi díjat mindenki magának finanszírozta, működési keretből erre nem
fordítottunk pénzt.
Szakkollégium Éjszakája
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Szakkollégium idén is kért HÖK-ös segítséget a
rendezvény lebonyolítására. Több tisztségviselő, illetve hallgató vett részt a munkában, mely
ruhatározásból, össze- illetve elpakolásból, valamint a lezárt területek biztosításából állt.
TÁTK Nyílt nap
A 2013. november 15-én megrendezésre került kari Nyílt napon az összes SzHÉK külön
pultoknál képviselte szakját, illetve karunkat. Mellettük több logisztikus hallgató segédkezett
a pakolásban, az érdeklődők útbaigazításában, illetve informálásában. Reméljük segítségükkel
még több hallgató választja majd az ELTE Társadalomtudományi karát. Munkájukat itt is
szeretném megköszönni!
Sziva Dániel
Bizottsági Elnök
Belügyi- és Szakos Érdekképviseleti Bizottság
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A Diákjóléti Bizottság beszámolója
Időpont

Tárgy

Személy/Személyek

2013. június 25.

TáTK Küldöttgyűlés

Diákjóléti Bizottság

2013. június 27.

Rendkívüli bizottsági ülés

Diákjóléti Bizottság

2013. július 1.

EHÖK küldöttgyűlés

Király Tamás

2013. július

TáTKönyvPiac elindítása

Király Tamás

2013. július 20.

EHSZÖB ülés és
továbbképzés

Király Tamás

2013. július 31

EHSZÖB ülés

Diákjóléti Bizottság

2013 augusztus 22.

Bizottsági ülés

Diákjóléti Bizottság

2013. augusztus 27-30.

Gólyatábor

Diákjóléti Bizottság

2013 szeptember 2.

Alaptámogatás kiírása

Diákjóléti Bizottság

2013. szeptember 2-13.

Alaptámogatás pályázási
időszak

Diákjóléti Bizottság

2013. szeptember 9-13.

Rendszeres szociális
támogatás pályázási
időszak

Diákjóléti Bizottság

2013. szeptember 16.

Bizottsági ülés

Diákjóléti Bizottság

2013. szeptember 17-19.

Rendszeres szociális
támogatás hiánypótlási
időszak

Diákjóléti Bizottság

2013. szeptember 17.

EHÖK KGY

Király Tamás

2013. október 7.

Korrekciós kérelmek
bírálása

Diákjóléti Bizottság

2013. október 18.

EHSZÖB rendkívüli ülés

Király Tamás

Bizottsági ülés

Diákjóléti Bizottság

Vezetőképző

Diákjóléti Bizottság

Rendszeres szociális
támogatás pótpályázási
időszak

Diákjóléti Bizottság

HÖOK Vezetőképző

Király Tamás

Bizottsági ülés

Diákjóléti Bizottság

2013. november 26.

EHSZÖB ülés

Király Tamás

2013. október 21.
2013. november 16.

Informális elnökségi ülések Király Tamás

2013. október 17.
2013. október 22.
2013. november 4-17

2013. november 8-20
2013. november 15

2013. szeptember 16., 23., Elnökségi ülések
30.,
2013. október 7., 14.,
2013. november 4., 11.,25.,
Elnökségi ülések

Király Tamás
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Először is szeretném köszönteni a Tisztelt Olvasót! A következő néhány oldalban
szeretnék betekintést nyújtani bizottságunk eddigi munkájába célkitűzéseibe, eredményeibe.
A Diákjóléti bizottság a 2013. június 25-én megtartott Küldöttgyűlést követően
hatalmas változáson esett át. Mind az elnöki, mind a kollégiumi referensi és mind az
esélyegyenlőségi referensi pozíciót új emberek töltötték be. Máté Anna a TáTK Hallgatói
Önkormányzatának Elnöke jómagamat, Király Tamást nevezte ki a bizottság elnöki posztjára.
Ezek után a Küldöttgyűlés kollégiumi referensnek választotta meg Lőrinczi Réka Gyöngyit.
Az esélyegyenlőségi referensi posztra Rácz Renátát választották meg.
A Diákjóléti Bizottság megalakulását követően június 27-én rendkívüli bizottsági ülést
hívtam össze, ahol Kiss Edinával a bizottság korábbi elnökével levezényeltük az átadásátvételt, ezt követően a bizottság mindhárom tagja aláírta azokat a titoktartási nyilatkozatokat,
melyek a bizottság tagjait teljes diszkrécióra kötelezik a hallgatók szociális ügyeinek intézése
során. Az átadás-átvétel részeként a hivatalos email fiókok átvétele is megtörtént. Az ülés
napirendi pontját képezte a Gólyahír kiadvány szociális ügyeket érintő részeinek
felülvizsgálata, frissítése. Továbbá az ülésen frissítettük a bizottság ügyrendjét is.
Júliusban két fontos ülésen vettem részt. Az EHÖK Küldöttgyűlésén, valamint egy
EHSZÖB továbbképzéssel egybekötött bizottsági ülésen is képviseltem karunkat. Júliusban
került megvalósításra is egy olyan kezdeményezésem, mely a Kar szociális ügyeihez nem
köthető szorosan, mégis megkönnyíti a hallgatók mindennapjait. A TáTKönyvpiac Facebook
oldalt július közepén a felvételi ponthatárok kihirdetése előtt hoztuk létre. A beszámoló
írásakor az oldalt 427 ember követi nyomon, ami azt hiszem, egész szép eredmény. Bízom
benn, hogy sok hallgató könyvkeresését megkönnyítette e kezdeményezés.
Az augusztusi hónap legkiemelkedőbb eseménye a Gólyatábor volt, ahol a bizottság
tagjai nemcsak a szervezés lebonyolításában vettek részt aktívan, hanem a leendő hallgatók
számára kollégiumi, esélyegyenlőségi és szociális ügyekkel kapcsolatos előadásokat
workshopokat is tartottunk. Augusztusban elérhetetlenné vált a hivatalos levelezés, így a
hivatalos kommunikáció kissé megnehezedett, alternatív kommunikációs csatornákat kellett
segítségül hívni, a zökkenőmentes ügyintézés érdekében. Augusztus 22-én rendkívüli
bizottsági ülést hívtam össze, ahol a rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatának javítása és
frissítése mellett a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat igazolás és pontrendszerének
felülvizsgálására és elfogadására is sorkerült. A bizottsággal megvitattuk a szeptemberi
teendőket, felvázoltuk a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat kiírásának és elbírálásának
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menetrendjét. Augusztusban is részt vettem egy EHSZÖB ülésen, ahol a tanévkezdéssel
kapcsolatos tennivalókat vitattuk meg, a kari szociális elnökökkel.
A szeptember izgalmas hónap volt, hiszen ez volt a bizottság minden tagja számára az
első éles pályázási időszak. Szeptember 2-án kiírtam az Alaptámogatást a Neptun tanulmányi
rendszer felületén. A pályázatok benyújtási határideje szeptember 13. 23:59 volt. Az beadási
határidőt az EHSZÖB határozattal közösen fogadta el. Úgy gondolom az idei pályázási idő
elegendő volt a hallgatók számára, hogy csatolandó igazolásaikat beszerezzék. Az
Alaptámogatásra beérkezett pályázatok elbírálását személyesen végeztem, a megadott
határidőig mindenegyes pályázatot sikerült elbírálnom. A pályázatok elbírálását követően
fellebbezési kérelem nem érkezett sem hozzám, sem a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz
sem.

Az Alaptámogatáshoz csatolandó dokumentumok módosításáról az EHSZÖB

levélszavazást rendelt el.
Szintén szeptemberben került sor a rendszeres szociális támogatás meghirdetésére. A
pályázati időszak szeptember 9-13. tartott. Ezt a hiánypótlási időszak követte, ami szeptember
17-19. tartott.
A pályázat kiírása nem történt zökkenőmentesen. Szeptember 8.-ra sikeresen pótoltam a
pályázati űrlappal, kapcsolatos hiányosságokat. A pályázási időszakot egy nappal meg kellet
hosszabbítanunk, az eszoctám rendszer összeomlásából kifolyólag. A bizottság véleményem
szerint megfelelően kezelte ezt a technikai nehézséget. Az eszoctám rendszer karbantartása,
az EHÖK hatásköre, így azokat a bírálatokat, melyek a bizottságot felelőssé teszik, mert nem
tudta tartani a leadási határidőt vissza kell utasítanom.
A hiánypótlást követően az előzetes keretszámokat elküldtem az EHÖK szociális
alelnökének, valamint az Oktatási Igazgatóságnak is. A bizottság összesen 416 pályázatot
bírált el, ebből 351 pályázatot fogadott el és 65 pályázatot utasított el.
Szeptemberben bíráltuk el először a rendkívüli szociális támogatás pályázatit is.
Októberben az Alaptámogatással és a rendkívüli szociális támogatással kapcsolatos
problémák orvosolása alkotta a bizottság legfőbb feladatkörét. A rendszeres szociális
pályázatok korrekciós kérelmeinek elbírálása is az októberi hónap egyik kiemelkedő feladata
volt.
Novemberben az EHSZÖB határozata alapján kiírtunk egy szociális támogatás
pótidőszakot, azon ELTE TáTK-ás hallgatók részére, akik a második átsorolás alkalmával
(szeptemberben) kerültek magyar állami ösztöndíjas képzésre, illetve akik a kari rendszeres
szociális támogatás leadási határideje előtt nem rendelkeztek hallgatói azonosítóval. Ezen
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meghirdetésre összesen 3 pályázat érkezett be, melyből mind a 3 pályázat érvénytelennek
bizonyult, ezért ezeket a pályázatokat a bizottság elutasította.
Bizottságunk egyik fontos célkitűzése a kari esélyegyenlőség fejlesztése, a hallgatók
érzékenyítésének elősegítése, tájékoztatása az esélyegyenlőségi kérdéseket illetően. Ezen
törekvésünknek egy kari esélyegyenlőségi nap megrendezésével kívántunk eleget tenni. Az
előzetes programegyeztetés és a rendezvény előkészületeinek megbeszélése után a Kar
esélyegyenlőségi koordinátora a következő félévre ütemezte át a Kari esélyegyenlőségi nap
megrendezését.
A Diákjóléti Bizottság aktívan részt vett a közösségi programok lebonyolításában is.
Szabad erőforrásainkkal segítettük, a kari nyíltnapokat, a Szakkollégiumok éjszakáját
valamint a további tudományos rendezvényeket. Részt vettünk a csapatépítő vezetőképzőkön
is, továbbá a bizottság rutinját képezte a hétfői elnökségi ülések látogatása is. A TáTK HÖK
elnökével, a Sport és Kulturális referensével a havi rendszeres utalások teendőinek
ellátásában, a pályázatok bírálásában továbbra is együttműködtem.
A bizottság számára fontos félév volt ez, melyet a tapasztalatszerzés, illetve a bizottság
arculatának kialakítása jellemzett. Fontos újításnak tartom a kommunikációs feladatok
átruházását a Kommunikációs Bizottság részére. A korábbi bizottság erőforrásait, megterhelte
a kommunikációs feladatok ellátása. A feladatok ellátásával a jelenlegi bizottság az erre
hivatott Kommunikációs Bizottságot bízta meg, így felesleges munkafolyamatot sikerült
elkerülnünk.
A rendszeres szociális támogatás pályázat kiírása és bírálása közben világossá vált,
mely területeken kell felülvizsgálnunk a pontrendszert és a pályázatot, annak érdekében, hogy
a pályázás még inkább igazságosabb és működőképesebb legyen.
Azt gondolom, hogy a bizottság által kijelölt új irányvonal beváltotta a hozzáfűzött
reményeket, a félév során szerzett tapasztalatok, új ismeretek segítenek, hogy a bizottság a
következő félévben újabb, nagyobb szabású terveket valósítson meg, a szociális,
esélyegyenlőségi és kollégiumi területen.
A beszámoló lezárásaként szeretném megköszönni azt a rendkívüli teljesítményt, amit a
bizottság tagjai, Lőrinczi Réka Gyöngyi és Rácz Renáta nyújtottak. Áldozatos munkájuk
hozzásegített a félév során a hatékony és eredményes érdekképviselethez.
Király Tamás
elnök
Diákjóléti Bizottság
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Az Esélyegyenlőségi referens beszámolója
Eseménynaptár

Időpont

Tárgy

Személy/személyek

2013. augusztus 22.

Rendkívüli és alakuló ülés

2013. szeptember 9.

Rendszeres szociális támogatás ELTE TáTK Diákjóléti
hirdetésének megkezdése

ELTE TáTK HÖK Diákjóléti
bizottság, Kiss Edina
Bizottság. Kommunikációs
Bizottság

2013. szeptember 13.

Rendszeres szociális támogatási
kérelmek leadása

2013. szeptember 17.

Rendszeres szociális támogatási ELTE TáTK Diákjóléti
kérelmekhez csatolt

Bizottság

dokumentumok hiánypótlása
2013. szeptember 19.

Rendszeres szociális támogatási ELTE TáTK Diákjóléti
kérelmek bírálása

2013. október 7.

Bizottság

Rendszeres szociális támogatás ELTE TáTK Diákjóléti
korrekciós kérelmek bírálása

Bizottság

2013. június 27.
2013 augusztus 22.
2013. szeptember 16.
2013. október 17.
2013. november 15

Diákjóléti Bizottság ülései

ELTE TáTK Diákjóléti

2013. október 24.

EHÖK Esélyegyenlőségi
bizottság ülése

Bizottság

EHÖK Esélyegyenlőségi
bizottság

A nyári szünetet követő tárgyfelvétel után kezdődött az alaptámogatás, és a rendszeres
szociális támogatás hirdetése, majd elbírálása. Az eszoctam rendszer többször is feladta a
küzdelmet, aminek kiküszöbölésére a rendes, és hiánypótló időszakot is meg kellett
hosszabbítanunk. A Diákjóléti Bizottság minden tagja frissen került éppen betöltött
tisztségébe, ezért a pályázatok bírálása eleinte lassan, több odafigyelést igényelt, de később
már zökkenőmentesen haladtak a dolgok. Csekély számú korrekciós kérelem érkezett be,
melyek nagy része a megváltozott pontrendszerrel voltak kapcsolatosak. Havonta elbíráltuk a
rendkívüli szociális támogatásokat.
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Az ELTE EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottsága két ülést hívott össze, ezek közül egyen
képviseltettem magam. Szóba került a rendszeres szociális támogatás kritériumrendszerének
egyetemi szintű megreformálásának és egységesítésének gondolata.
A félév során több alkalommal is konzultáltam Tánczos Évával, a Kari
Fogyatékosügyi Koordinátorral. Speciális szükségletű hallgatókat érintő eseményekről
értesített, amiket továbbítottam is a megfelelő fórumok felé. Az ő ajánlására tervben van
következő félévben egy egyetemi vagy kampusz szintű esélyegyenlőségi nap, amit már az
EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottságában is felvetettem.
Rácz Renáta
Esélyegyenlőségi referens
Diákjóléti Bizottság
A Kollégiumi referens beszámolója
A szemeszter során részt vettem a Diákjóléti Bizottság ülésein, a rendszeres szociális
támogatás, a rendkívüli szociális támogatások és a korrekciós kérelmek bírálásán, az
elnökségi üléseken, valamint a TáTK Hallgatói Önkormányzatának Küldöttgyűlésén.
Az egyetem szenátusa 2013.július 1-jei ülésén a 2013/2014-es tanévre az Egyetemi
Kollégiumokba az alábbi havi térítési díjakat határozta meg (államilag támogatott illetve
költségtérítéses/önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatók számára egyaránt):
Ajtósi Dürer Tagkollégium

12 320 Ft

Damjanich utca Tagkollégium

10 320 Ft

Kőrösi Csoma Sándor Tagkollégium 15 320 Ft
Nagytétényi úti Tagkollégium

9 320 Ft

Nándorfehérvári úti Tagkollégium 12 320 Ft
Vezér úti Tagkollégium

9 320 Ft

Kerekes úti Kollégium

10 320 Ft

Szakkollégiumok

12 320 Ft

A felsőévesek kollégiumi jelentkezése így (az előző évektől eltérően) július 18-án került
meghirdetésre, az elsőéveseké pedig augusztus 1-jén. Az idei évben a felsőéveseknek 29
pontot, az elsőéveseknek pedig 36 pontot kellett elérniük ahhoz, hogy tagkollégiumi
férőhelyet kapjanak.
Létrejött egy kollégiumi stratégia, mely rögzítette, hogy a szolidaritási elvnek
megfelelően a kollégiumi díjak nem különböznek majd államilag finanszírozott és nem
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államilag finanszírozott hallgatók között, így biztosítva a hallgatók számára a kollégiumi
férőhelyeket (természetesen a férőhelyek számának függvényében).
Sajnos a kollégiumi normatíva tíz éve változatlan és a lakhatási támogatás emelkedése sem
várható, az viszont valószínű, hogy a kollégiumok fenntartási költségei és ezzel együtt az
önköltségek növekedni fognak. A kollégiumok jelenleg a hallgatók által fizetett kollégiumi
díjakból, a finanszírozott vagy ösztöndíjas hallgatók után kapott kollégiumi normatívából, az
egyéb, például bérbeadásból származó bevételekből, a lakhatási támogatásból, az egyetemi
költségvetési támogatásból, és az esetleges pályázati pénzekből tartják fenn magukat.
A kollégiumi stratégiának megfelelően minden tanév befejezésekor felülbírálják majd a
kollégiumi díjakat, és az esetleges változásokról szóló javaslatot a hallgatókkal történt
egyeztetés után terjesztik a Szenátus elé.
Részt vettem a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium TÁTK-PPK Kari Diákbizottságának
Alakuló Küldöttgyűlésén, ahol megválasztottuk az elnököt és a tagokat. Ezt követően hívták
össze a Kollégiumi Diákbizottság Küldöttgyűlését, ahol Bársonyi István kollégiumi igazgató,
Nagy Zsolt kollégiumi diákbizottsági elnök, illetve Sass Dávid hálózatokért felelős nevelő
tartotta meg beszámolóját.
Idén is megrendezésre került az Őszi Kultúr7, valamint a Showhajtás. Mindkét
rendezvény sikeresen lezajlott.
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.
Lőrinczi Réka
Kollégiumi referens
Diákjóléti Bizottság
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A Kommunikációs Bizottság beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2013. október 21.
2013. november 16.

Tárgy
Informális elnökségi
ülések

Személy/Személyek

2013. szeptember 16., 23., 30.,
2013. október 7., 14.,
2013. november 4., 11.,25.,

Elnökségi ülések

ELTE TáTK HÖK

2013. szeptember 18., 25.,
2013. október 2., 9., 16.,23.,30.,
2013. november 6.,13.,20.,27.,
2013.október 3.
2013. október 4.
2013. október 18.
2013. november 13.
2013. november 7.
2013. január 28.
2013. október 6.
2013. november 15.

Ügyelés

TáTK HÖK Iroda

Bizottsági ülés
Educatio Bizottsági ülés
Educatio Bizottsági ülés
Educatio Bizottsági ülés
EHSKB ülés
EHSKB ülés
Pályaválasztási nap
ELTE TáTK Nyílt nap

Kommunikációs Bizottság
Educatio ad-hoc bizottság
Educatio ad-hoc bizottság
Educatio ad-hoc bizottság
EHÖK
EHÖK
ELTE BTK
ELTE TáTK

Bizottsági munka
A bizottságot 2013. június 2-án vettük át, a bizottságot Lázár Viktor bizottsági elnök, és
Gász András bizottsági tag alkotja.
A hallgatók minden hétfőn értesülhetnek a Heti Hétfői Hírlevélben a legfontosabb
hírekről, eseményekről. Volt hallgatóink folyamatosan jelzik igényüket a hírlevélről való
lekerülésre, ezeket haladéktalanul teljesítjük. A hírlevél a korábban nem tartalmazott
információt azt illetően, hogy milyen email címen lehet a leiratkozási igényt jelezni, ezért ez a
rész bekerült, és így bárki, aki le kíván iratkozni, egyszerűen megteheti. A hírlevelet a
jövőben átstrukturálni tervezzük a jelenlegi igényeknek megfelelően, tartalomjegyzékkel és új
arculattal.
A Facebook csoportokat is mi kezeljük, illetve vannak szakos adminok, akik a
kérdésekre hatékonyan, gyorsan tudnak válaszolni, elősegítve ezzel a mi munkánkat is. Itt
külön köszönetet szeretnék mondani Csukovits Balázsnak a szociológia szakos Facebook
csoportban való segítségéért.
A Heti Hétfői Hírlevelet elsőként használtuk arra, hogy a rendszeres szociális támogatás
rendszerének összeomlása következtében folyamatosan tájékoztattuk a hallgatókat az
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aktualitásokról. Nagyon fontosnak tartottam azt, hogy a bizottság a Diákjóléti Bizottsággal
együttműködve, folyamatos tájékoztatást adjon a hallgatóknak az E-szoctám rendszer
állapotáról, és a várható javításáról. A jövőben is fontosnak tartom, hogy a hasonló ,,krízis
helyzetekben” folyamatosan és gyorsan tájékoztatni tudjuk a hallgatókat.
A TáTK HÖK Facebook oldala- és kommunikációja keretében szintén megpróbálunk
minden információt eljuttatni a hallgatókhoz. Manapság, látni kell azt a tényt, hogy a
Facebook az a kommunikációs felület, melyen keresztül a legtöbb és legszélesebb tömeg
számára elérhetővé tudunk tenni hasznos és fontos információkat. A Facebook oldalunkon
keresztül a legfontosabb, hallgatókat érintő eseményeket osztottunk meg, illetve hallgatói
kérdésekre válaszoltunk.
Továbbá, a Kommunikációs Bizottság tagjai jelen voltak a TáTK HÖK által idén és
korábban létrehozott szakos csoportokban is, melyeken keresztül folyamatosan informáltuk a
hallgatókat a különböző lehetőségekről. Ezt, az elmúlt időszakot, a korábbiakhoz képest
aktívabb Facebookon történő kommunikálás jellemezte, felismerve azt a fent említett tényt,
hogy a Facebook vált korunk első kommunikációs csatornájává a hallgatók körében is.
Ezekben a csoportokban gyakran használtuk a ,,cover photo” változtatását, az aktualitásokhoz
mérve. Ide sorolható például a legutóbbi választási időszak is, melynek utolsó három
napjában naponta frissítettük a ,,cover photot”, hogy mindenki tudja hány nap maradt hátra a
választási időszakban. Emellett nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy több kisebb videóval
bíztassuk a hallgatókat arra, hogy részt vegyenek a különböző programokon, mint például a
választások vagy pedig a gólyabál. A Facebook csoportok továbbra is az egyetemi
események, és a hallgatók közötti kommunikációt szolgálják, így továbbra is nagy hangsúlyt
kell fektetnünk arra, hogy a magáncélú, termékeket hirdetőket távol tartsuk ezekből a zárt
csoportokból.
A továbbiakban javasolni fogom, hogy a bizottság tagjai általi ,,posztolás” helyett ez
egy Kommunikációs Bizottság felhasználóval történjen. Emellett szorgalmazni fogom ugyan
ezen rendszer bevezetését a többi bizottság esetében is.
Plakátfelületeinket folyamatosan felügyeltük és frissítettük. Saját plakátjaink mellett
folyamatosan kaptunk reklámanyagot az EHÖK-től, HÖOK-tól, Karrierközponttól, valamint
az ELTE többi Hallgatói Részönkormányzatától. Az idei évben szorosabban tudtunk
együttműködni a lágymányosi kampusz másik két részönkormányzatának kommunikációs
bizottságaival, és a plakátolást illetően felmerülő észrevételeket és problémákat gyorsabban
tudtuk egymással megosztani.
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Korábban a bizottság munkakörébe tartozott a plakátkészítés is, viszont mivel a
plakátfelületek veszítettek jelentőségeikből az elmúlt időszakban, illetve a plakátok nagy
része kívülről érkezik, nem sok plakátkészítési feladatunk volt ebben az időszakban.
A munkablog szerkesztését és üzemeltetését egy elnökségi döntés értelmében
felfüggesztettük.
Honlap és hivatalos levelezés tekintetében változások történtek, történnek. A korábbi
honlap leállás és levelezésbeli akadozás a szervernek volt köszönhető. A levelezésünket teljes
egészében egy gyorsabb és megbízhatóbb rendszerbe vittük át, mostantól az ELTE IIG
(Informatikai Igazgatóság) kezeli. A honlap esetében, a leállás óta egy ideiglenes honlap
üzemel, melyen a legfontosabb információk megtalálhatóak. Az új honlap készítés alatt áll, a
technikai háttér elkészült, jelenleg a design felület elkészülésére várunk, várhatóan
decemberben egy teljesen megújult, korszerű, és megbízható honlappal tudjuk a hallgatói
igényeket kielégíteni.
A nemrég lezajló TáTK HÖK választások során első esetben használtunk paravános
kommunikációs felületet, melyen keresztül a választásokon induló hallgatók nem csak on-line
formában, az interneten mutatkozhattak be, hanem az egyetem frekventált helyein elhelyezett
felületeken is. Az északi bejáratnál elhelyezett felület kettős célt is szolgált, a bemutatkozások
mellett, a választási bizottság munkáját is megkönnyítette, azzal, hogy jeleztük rajta, hogy hol
zajlik a választás, mindenkinek, aki az épületbe érkezett, egyértelművé tudtuk tenni, hogy a
paraván előtt lévő urnák a TáTK HÖK küldöttgyűlési választásokhoz kötődnek. Ezt korábbi
tapasztalatokra alapoztuk.
A november 15-én lezajló Kari Nyílt Napon is első esetben jelent meg a Hallgatói
Önkormányzat, külön standdal, melynek kialakítását, és koordinálását a kommunikációs
bizottság végezte. Emellett a Dékáni Hivatal kérésére a Hallgatói Önkormányzat, ezen belül a
Kommunikációs Bizottság végezte a humán erőforrás biztosítását a rendezvény tekintetében a
szakos asztalokhoz. A nyílt napot pedig több egyeztetés előzte meg a dékáni hivatal
kommunikációért felelős munkatársaival. Fennakadás nélkül sikeresen lezajlott. A Nyílt
Napon való segítséget külön szeretném megköszönni a Belügyi és Szakos Érdekképviseleti
bizottságnak.
A gólyatábori szervezésből is kivesszük a részünket, így például a gólyatábori videó
felvétele, vágása, és a videó elkészítése is hozzánk tartozik, illetve a tábor arculatának
megtervezésében, elkészítésében is rész vállalunk.
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A jövőben tervezünk, egy hallgatói kérdőív megszerkesztését, melyen keresztül a
kommunikációról, hallgatói igényekről és tendenciákról kívánunk adatot gyűjteni karunk
hallgatóitól, hogy ehhez tudjuk igazítani a jövőbeli kommunikációs stratégiát.
Kooperáció
Az ELTE TáTK HÖK bizottságaival az elmúlt időszakban szorosan együtt tudtunk
működni, kiemelten a Diákjóléti Bizottsággal és a Tanulmányi és Tudományos Bizottsággal, a
Külügyi Bizottsággal. Főként ezen bizottságok bíztak ránk különböző hirdetnivalókat.
Emellett az ELTE EHÖK új kommunikációs alelnökének köszönhetően többször is
összehívásra került az EHSKB, melynek eredményeképp jobban megismerték egymást a kari
kommunikációs bizottságok és így jobban együtt tudtunk működni, akár egymás kari
rendezvényeinek népszerűsítésében.
Az ELTE Online főszerkesztője is részt vett ezen bizottsági üléseken, jó kapcsolatot
tartunk fent a szerkesztőséggel is.
Ezen az úton továbbhaladva képzelem el a Kommunikációs Bizottság jövőjét.
Lázár Viktor
Elnök
Kommunikációs Bizottság
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A Külügyi Bizottság beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
hétfőnként
2013. június 10.
2013. június 25.
2013. augusztus 25-30.
2013. szeptember 5.
2013. szepteber 8.
2013. szeptember 16.
2013. szeptember 19.
2013. szeptember 24.
2013. szeptember 26.
2013. szeptember 30.
2013. október 2.
2013. október 3.
2013. október 8.
2013. október 11.
2013. október 15.
2013. október 15.
2013. október 16.
2013. október 18-20.
2013. október 21.
2013. november 5.
2013. november 8.
2013. november 11.
2013. november 13.
2013. november 15.
2013. november 19.
2013. november 20.
2013. november 22.
2013. november 26.

Tárgy
Személyek
TáTK HÖK Elnökségi ülés
TáTK HÖK elnökség
Erasmus oktatói és admin
pályázat bírálás
TáTK Külügyi bizottság
Küldöttgyűlés
Gólyatábor
Info Day
Mentortalálkozó
ESN ELTE Welcome Party
Irodatakarítás
Mentorfelvételi
TáTK Gólyatábor Afterparty
Erasmus pótpályázat bírálás
TáTK Külügyi bizottság
Mentor pótfelvételi
Crazy Barbecue
EHÖK
Külügyi
EHKB ülés
tisztségviselők
TáTK
HÖK
Külügyi
Bizottsági ülés
TáTK Kari Tanács
Kari Tanács tagok
EHÖK
Külügyi
EHKB ülés
tisztségviselők
Mentortalálkozó
Mentortábor
ELTE Külügyi mentorok
Küldöttgyűlés
ESN
ELTE
Halloween
Costume Party
TáTK
HÖK
Külügyi
Bizottsági ülés
Lágymányosi karok külügyi
Külügyi Börze megbeszélés
elnökei
Mentortalálkozó
TáTK Nyílt nap
TáTK Kari Tanács
Kari Tanács tagok
EHÖK
Külügyi
EHKB ülés
tisztségviselők
UPK - Külügyi előadás
HÖK iránt érdeklődők
EHÖK
Külügyi
EHKB ülés
tisztségviselők

A Külügyi Bizottság összetétele az elmúlt félévben megváltozott. A főmentori posztot
Benke Viktor, az ösztöndíjakért felelős bizottsági tag posztot Farnadi Enikő, az elnöki
pozíciót pedig Csukovits Balázs töltötte be.
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Gólyatábor és Gólyatábor Afterparty
Az idei gólyatáborban a harmadik és egyben utolsó nap játékaiért feleltem, de a
megelőző két nap játékainak lebonyolításából és a megelőző előkészületekből is kivettem a
részem. Utóbbiból mind a gólyatáborban, mind a megelőző néhány hónapban. Úgy érzem,
hogy a gólyatábor nagyon jól sikerült és a visszajelzések is erre engedtek következtetni. A
játékokat láthatóan élvezték a gólyák és nem volt komolyabb vagy kívülről látható fennakadás
a lebonyolításukban. Mindezt a gördülékenységet azonban kissé beárnyékolja több sérülés is.
Ezek részben a helyszín adottságaiból adódtak, részben pedig egy játékból. Bárki is fog jövőre
foglalkozni a játékokkal, javasolni fogom, hogy vizsgálja meg, hogy azok mennyire lehetnek
veszélyesek.
A gólyatábor afterpartyhoz hozzátartozik a szokásos kocsmatúra is, ami egyszerre több
állomáson zajlik. Ennek megszervezését én vállaltam el. A tíz csapat testvércsapatonként
haladt végig az öt állomáson és mindenhol egy-egy feladatot kellett teljesíteniük. Minden
állomásnak volt egy állomásvezetője és mindenhol több szervező segített a játékokban. A
helyszínek felkeresése időben elkezdődött, csakúgy, mint az állomásvezetők felkérése, a
szervezők állomásokra történő beosztása, a játékok kitalálása és az eszközigények leadása.
Gördülékenyen, mérsékelt csúszással sikerült megvalósítani.
Mentorfelvételi
A Külügyi Bizottság minden évben lehetőséget biztosít a külföldi hallgatók segítése
iránt érdeklődő hallgatóknak, hogy csatlakozzanak a mentorrendszerhez. Mindehhez az
évente meghirdetett mentorfelvételin kell részt venniük, ahol az előzetesen jelentkezettek egy
pár perces szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt, ahol a bizottság meggyőződik nyelvi
kompetenciáikról és rátermettségükről, ezek után pedig értékel. Ebben az évben az
érdeklődők száma meghaladta az elmúlt években tapasztaltakat, majdnem 70 fő jelentkezett.
A rendes felvételi alkalmon kívül idén is meghirdettünk egy pótalkalmat, hogy óraütközés,
betegség vagy egyéb elfoglaltság miatt egyetlen jelentkezőt se érjen hátrány. A felvételi
eredményes volt, több mint 25 mentorral gazdagodtunk.
Info Day
Szeptember 5-én 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
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lakásbérlés módja vagy például a beszerzendő szükséges iratokkal kapcsolatos ügyintézés
menete.
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 bírálatok
Június 10-én részt vettem az oktatói és adminisztratív személyzeti Erasmus pályázatok
bírálásában. A bírálati szempontok között kiemelt szerepet kapott, hogy az adott személy
kiutazása mennyiben járul hozzá a nemzetközi kapcsolatok fejlesztéséhez, a szakmai
fejlesztéshez, illetve az adott oktató szakmai előmeneteléhez. Oktatói oldalról 9 pályázat
érkezett be, ebből 6 pályázat kapott ösztöndíjas lehetőséget, 3 pedig tartaléklistára került. Az
adminisztratív személyzeti Erasmus pályázati felhívásra szintén 9 pályázat érkezett be, 5
kapott ösztöndíjas státuszt és 4 került tartaléklistára. A bírálati szempontok közölt kiemelt
volt, hogy az adott személy a külföldön szerzett tapasztalatot mennyiben tudja felhasználni
itthon, illetve hogy azt át tudja-e adni hasonló munkát végző kollégáinak (multiplikátorhatás).
Bár a hallgatók számára a rendes Erasmus pályázati időszak tavasszal van, karunk
minden évben hirdet ősszel pótpályázatot, ahol többnyire előnyt élveznek azok a hallgatók,
akiknek később már nem lesz lehetőségük pályázni, mert abszolválnak és diplomát szereznek.
Idén 11 pályázat érkezett be, ebből a bíráló bizottság 10-et tudott támogatni.
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.
Crazy Barbecue
A TáTK minden félévben nagy sikerrel megrendezett eseménye a Crazy Barbecue,
aminek keretében szabadtéren grillezünk és kapcsolódunk ki, külföldi hallgatók és mentoraik
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egyaránt. A TáTK szervezésében megvalósult eseményen több mint százan vettek részt az
ELTE külföldi hallgatói közül, illetve az esemény hírére érkeztek külföldi hallgatók több más
budapesti egyetemről is, természetesen őket is szívesen láttuk vendégül.
Utánpótlásképzés (UPK)
A Hallgatói Önkormányzati tisztségviselők mandátuma magától értetődő módon nem
tart örökké. Egyes esetekben lediplomáznak, más esetekben különböző okokból lemondanak
tisztségükről. Ezekben az esetekben pótlásukról gondoskodni kell, amire afféle felkészítésként
szolgál

az

utánpótlásképzés,

ahol

a

Hallgatói

Önkormányzat

iránt

érdeklődők

megismerkedhetnek a bizottságok munkájával. A november 22-i UPK-n tartott előadása.
Csukovits Balázs
Elnök
Külügyi Bizottság
Külügyi Főmentor beszámolója:
Eseménynaptár
Időpont
2013. június 25.
2013. augusztus 25-30.
2013. szeptember 2.
2013. szeptember 5.
2013. szeptember 8.
2013. szeptember 16

Tárgy
Küldöttgyűlés
Gólyatábor
Főmentori találkozó
Info Day
Mentortalálkozó
Orientation Day; Budapest
Hunting

2013. szeptember 16.
2013. szeptember 19.
2013. szeptember 24.
2013. szeptember 26.
2013. október 2.

ESN ELTE Welcome Party
Irodatakarítás
Mentorfelvételi
TáTK Gólyatábor Afterparty
Mentor pótfelvételi

2013. október 3.

Crazy Barbecue

2013. október 8.

EHKB ülés
TáTK
HÖK
Bizottsági ülés
Mentortalálkozó
Mentortábor

2013. október 11.
2013. október 16.
2013. október 18-20.
2013. október 22.
2013. november 5.
2013. november 8.

Személyek
ELTE külügyi főmentorok
ELTE külföldi hallgatók
ELTE TÁTK mentorok
ELTE külföldi hallgatók,
mentorok
ELTE külföldi hallgatók,
mentorok
ELTE TÁTK tisztségviselők
TáTK Külügyi bizottság
TáTK Külügyi bizottság
ELTE külföldi hallgatók,
mentorok
EHÖK
Külügyi
tisztségviselők

Külügyi

TáTK Külügyi bizottság
ELTE TÁTK mentorok
ELTE Külügyi mentorok
ELTE külföldi hallgatók,
Terror Háza látogatás
mentorok
ESN
ELTE
Halloween ELTE külföldi hallgatók,
Costume Party
mentorok
TáTK
HÖK
Külügyi TáTK Külügyi bizottság
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Bizottsági ülés
2013. november 13.
2013. november 13.
2013. november 15.
2013. november 16.

Lasertag
Mentortalálkozó
Főmentori találkozó
ESN ELTE ESN
focikupa

2013. november 20.
2013. november 21
2013. november 22.

EHKB ülés
ELTE TÁTK gólyabál
UPK - Külügyi előadás

2013. november 26.

EHKB ülés

2013. november 27.

Opera

ELTE külföldi hallgatók,
mentorok
ELTE TÁTK mentorok
ELTE külügyi főmentorok
BKF
ESN mentorok, külföldiek
EHÖK
Külügyi
tisztségviselők
ELTE hallgatók
HÖK iránt érdeklődők
EHÖK
Külügyi
tisztségviselők
ELTE külföldi hallgatók,
mentorok

Máté Anna, HÖK elnök jelölt a külügyi főmentor pozíciójára, a jelölést elfogadtam és a
küldöttek bizalmat szavaztak nekem.
Gólyatábor
A táborban a játékokért felelős szervezői csapat tagja voltam, valamint a piros csapat
„hőse” (Egy fiktív vagy létező figurát megszemélyesítő segítő, az én esetemben Poirot-t.)
Főmentori találkozó
A találkozón az egyetem nyolc karának főmentorai valamint az EHÖK külügyi alelnöke
(Soproni Tamás) vesznek részt. Az idei félévben két ilyen találkozóra került sor, melyek során
megterveztük az éves programnaptárt, valamint a nagyobb események megszervezésére
operatív bizottságokat hoztunk létre, továbbá a karok főmentorai beszámoltak a kari
mentorrendszerek változásairól és az esetleges felmerült problémákról, tapasztalatokról.
Info Day
Az egyetemi Orientation Day mellett a Kar saját információs napot szervez (szervezők:
Györke Julianna, Heller Mária, ELTE TÁTK HÖK Külügyi Bizottság) a külföldieknek. Itt
Heller Mária nemzetközi igazgató, Györke Julianna ERASMUS koordinátor és a kari
főmentor tartanak előadást. Az én prezentációm 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.
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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 párban), 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.
Orientation Day, Budapest Hunting
Az ELTE által központilag szervezett, az ÁJK Aula Magnájában megtartott információs
rendezvény a külföldi hallgatók számára. Utána játékkal, ahol a külföldiek megismerhetik a
fővárost.
ESN ELTE partik
Az ESN ELTE által szervezett bulik, amelyekre a külföldiek és a mentorok számára
ingyenes. Idén már az ESN Corvinussal közösen is rendeztünk partikat. A rendezvényeket a
külföldi és a magyar hallgatók egyaránt szeretik. Az események előtt általában tartunk a
mentoroknak egy közös programot valahol a szórakozóhely közelében.
EHKB ülések
A főmentorok részvétele nem kötelező, a régi szabályzat szerint nem is EHKB tagok. A
(remélhetőleg) hamarosan elfogadásra kerülő új szabályzat szerint már tanácskozási és
indítványozási joggal rendelkező tagok lesznek. Az idei évben egy kivételével az összes
eddigi ülésen részt vettem, mert az ülések fontos újításokról döntött, amiknek a
megalkotásában szívesen segédkeztem.
TÁTK HÖK Külügyi Bizottsági ülés
A tagok megbeszélik a bizottság fontosabb dolgait (fejlesztési tervek, elért eredmények,
az előző ülés óta eltelt időszakban elvégzett munka). A szemeszter során két újítást vezettünk
be az előző évekhez képest: a mentoroknak szóló adatkezelési nyilatkozatot, illetve
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készítettünk egy kérdőívet, amellyel hazautazásuk előtt a külföldi hallgatók értékelni tudják a
szervezet (ESN ELTE) és a saját mentoruk munkáját.
Mentortábor
Ahogy minden szemeszterben, idén is megszervezésre került a mentorok szakmai
fejlődését, valamint a csapatépítést támogató mentortábor. Idén Velencén voltunk és a
rendezvény során tapasztalható hangulat, valamint a visszajelzések alapján nagy siker volt. A
tábor egyik főszervezője voltam, tevékenyen részt vettem a szervezésért felelős bizottság
munkájában.
Programok
Idén a CBBQ mellett négy további program megszervezését vállalta el a kar. Ebből már
három megszervezésre került: a Laser Tag, az Opera látogatás és a Terror Háza látogatás.
Utánpótlásképzés
Az érdeklődők számára előadást tartottam az Erasmusról, AZ ESN Hungary-ról, az
ESN ELTE-ről, valamint a kari sajátosságokról.
Benke Viktor
Főmentor
Külügyi Bizottság
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A Rendezvényszervező Bizottság beszámolója
2013. június 25-én tartott Küldöttgyűlés által elfogadott új módosított Alapszabály szerint a
bizottság felépítése három főről két főre változott. A bizottság korábbi kulturális referense, Király
István Mihály lett a Rendezvényszervező Bizottság sport- és kulturális referense, a bizottság elnöki
tisztségét pedig továbbra is Dobra Zsanett töltötte be. Alább olvasható bizottságunk beszámolója,
mely a 2013. június 3-tól 2013. november 29-ig tartó időszakot öleli fel.

A Rendezvényszervező Bizottság elnökének beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2013. június 25.

Tárgy
Küldöttgyűlés

2013. június 27.

TáTK HÖK irodatakarítás

2013. augusztus 25-30.
2013. szeptember 11.
2013. szeptember 17.

TáTK gólyatábor
IV. Gólyahajó
Bizottsági ülés

2013. szeptember 19.

Kari buli - ELTE TáTK
Gólyatábor Afterparty
Pályaválasztási Nap
Kari buli - ELTE TáTK
Halloween Party
TáTK Küldöttgyűlési ülés
Kari nyílt nap
TáTK-IK-TÓK Gólyabál
EHÖK Rendezvényes ülés

2013. október 9.
2013. október 17.
2013. október 21.
2013. november 15.
2013. november 21.
2013. szeptember 9.,
november 27

2013. június 14. 17. 24. szeptember 9. 16. 23.
30. október 7. 14. november 4. 11. 25.
2013. október 21. november 16.
2013. szeptember 11., 18., 25., október 2., 9.,
16., 23., november 6., 13., 20., 27.
2013 októberétől kezdődően a gólyabál
időpontjáig heti rendszerességgel

Személy/Személyek
ELTE TáTK HÖK és
Küldöttgyűlés tagjai

Király István Mihály, Máté
Anna

EHÖK

TáTK HÖK elnökségi ülés
TáTK HÖK informális elnökségi ülés
Ügyelés TáTK HÖK iroda
Gólyabáli megbeszélések

Az új egyetemisták életében az első félév az egyik legfontosabb és legmeghatározóbb
időszak, ez igaz a rendezvényszervezés szempontjából is. Az általános kari bulikon kívül a
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félévet megelőző Gólyatábor és a novemberi Gólyabál megszervezése teszi ki a félév
munkájának nagy részét.
A rendezvényeket illetően (időpontok, rendezvények részletei) ebben a félévben is
folyamatos egyeztetésben álltam az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal 1, a kari
rendezvényesekkel. Nagyon fontos, hogy a karok egymás között előzetesen leegyeztetett
időpontokban tartsák rendezvényeiket, illetve bármilyen változásról folyamatosan értesítsék
egymást. 2013 áprilisa óta folyamatos egyeztetés mellett készült el az e félévi rendezvényes
naptár, ahol folyamatosan aktualizáltuk az eseményeket, és bővítettük a rendelkezésre álló
információkkal.
Rendszeresen részt vettem a TáTK HÖK elnökségi ülésein, mint elnökségi tag, ahol
hétről hétre beszámoltam a Rendezvényszervező Bizottság életében történt eseményekről,
folyamatosan kikértem az elnökség véleményét a fontos döntésekben, illetve tájékoztattam
őket az aktuális eseményekről.
EHÖK Rendezvényes ülés a félévben a szokásosnál kevesebb alkalommal került
összehívásra, ezeken viszont mind megjelentem. Az adategyeztetés azonban nem maradt el,
legfőbbképpen elektronikus úton zajlott. A kommunikációt részben nehezítette, hogy az
EHÖK-ben a Rendezvényszervező referens pozíciója jelenleg betöltetlen, a feladatait Dukán
András Ferenc gazdasági alelnök látja el, akivel az együttműködés hatékonyan zajlott.
Igyekeztem részt venni a havonta rendszeresen megrendezésre kerülő kulturális
pályázatot bíráló bizottság ülésein, melynek tagjai (Máté Anna – elnök, Király Tamás –
Diákjóléti Bizottság elnöke, és Király István Mihály – Kulturális referens) és javaslataimmal
segíteni elbírálni az adott hónapra beérkező összes kulturális pályázatot a korábbi
tapasztalataim alapján. Az elbírálás minden hónapban zökkenőmentesen zajlott. Sikerült több
olyan

tudományos-kulturális

rendezvényt

is

támogatni,

amely

érintette

a

Társadalomtudományi Kar hallgatóit.
A Gólyatábor és az azt megelőző Gólyatábor előkésztő tábor 2013. augusztus 2530-ig került megrendezésre. A rendezvénynek a Salgóbányai Medves Hangulatszálló adott
otthont. Az idei Gólyatábor főszervezője – a tavalyi évhez hasonlóan – Nanosz Eleni Vaya
gazdasági alelnök volt, akivel hatékony volt az együttműködésünk, mind a szervezés, mind a
lebonyolítás során. A Gólyatábor megszervezése már a tavaszi félév során elkezdődött a
helyszín kiválasztásával és a program megírásával. A munka szerves része azonban számomra
a nyár közepén kezdődött, a fellépőkkel való egyeztetéssel. A tábor során a délutáni és az esti

1

Továbbiakban: EHÖK
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szórakoztató rendezvényekért, táncos bulikért feleltem. Mindemellett idén először Király
István Mihállyal előadást tartottunk a gólyáknak a Rendezvényszervező Bizottság
munkájáról, feladatiról és a főbb programjainkról a félévben, hogy már időben elkezdjük a
hallgatók tájékoztatását, hogy ne maradjanak le a kari eseményekről és a kulturális- és sport
ösztöndíjak lehetőségéről.
A szeptembertől kezdve évek óta három fő rendezvény határozza meg az őszi félévet: a
Gólyahajó, a Gólyatábor After és a Gólyabál.
Idén negyedik alkalommal került megszervezése a Gólyahajó rendezvény az Európa
hajón. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nagy sikert aratott ez a különleges esemény, a
négy szervező kar gólyái (TáTK, TTK, BGGYK, IK), együtt bulizhattak és ismerkedhettek
Budapest legnagyobb rendezvény hajóján.
2013. szeptember 26-án a Mad World nevű szórakozóhely adott otthont – a tavalyi
évhez hasonlóan – a Gólyatábor Afterparty-nak. A rendezvényt egy hagyományos
kocsmatúra előzte meg, ahol a gólyatábori csapatok állomásos játékokkal és a gólyatábor
videójának közös megnézésével újra feleleveníthették a felejthetetlen augusztusi pillanatokat.
A remek hangulatot két DJ és egy fellépő biztosította.
2013. október 17-én a Publin music Pub adott otthon az ELTE TáTK Halloween
partynak. Ezzel a szórakozóhellyel és a fellépő DJ-kel (D&K) először ezen a rendezvényen
dolgoztam együtt, de pozitív visszajelzések és a buli remek hangulata, a sok résztvevő és a
legjobb jelmeznek járó díj is mind hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvényt igen sikeresen
zártuk.
A kar gólyabálja az elmúlt évekhez hasonlóan idén is november végére esett. 2013.
november 21-én – csütörtökön – került megrendezésre, idén először, az IK-TáTK-TÓK közös
szervezésében a félév egyik legnagyobb eseménye a Gólyabál. A helyszínt a Barba Negra
Music Club szolgáltatta. Az est nagy fellépője a két DJ mellett, a Brains zenekar volt, akik
beváltották a hozzájuk fűzött reményeket és remek hangulatot teremtettek. Az est színvonalát
emelte a keringő, a bálkirálynő- és király választás, illetve a tombola. Mivel a rendezvényt
három kar szervezte, így a feladatok is megoszlottak. Rám legnagyobb részben a keringővel
kapcsolatos feladatok hárultak, a keringőruhák és frakkok kölcsönzése, a próbák koordinálása,
és a táncoktatás megszervezése. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Ruzsa Viktornak
karunk hallgatójának, aki idén is elvállalta a keringőtánc betanítását, illetve Máté Annának és
Csonka Fruzsinának a gólyabálon a táncosok és a tánc koordinálásában nyújtott segítségükért.
A SzHÉK-eknek idén is van lehetőségük saját bulikat szervezni. Ezzel a lehetősséggel a
Szociológia SZHÉK élt, akik idén is megszervezték a népszerű 90-es évek bulit. Fontos
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kiemelni még a hallgatók által szervezett rendezvényt a TáTK-osok Őszi Gyűlését (2013.
október 26-28.). A rendezvény évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvend, így
amennyiben van rá lehetőség, a továbbiakban is támogatást érdemel.
A tavalyi évhez hasonlóan idén is kiemelt szerepet szánunk az Utánpótlásképzésnek2,
ahol a Hallgatói Önkormányzat iránt érdeklődők megismerkedhetnek a bizottságok
munkájával, feladataival és felépítésével. Közel 30 fős állandó részvétel kéthetente tartunk
bemutatkozó előadásokat bizottságonként. Az idei évben az UPK megszervezésében Máté
Anna segített.
Külön ki szeretném emelni azokat, akik a félév során különösen sokat segítettek a
munkámban, köszönöm: Máté Anna HÖK elnöknek, Király István Mihály kulturális
referensek, és a Belügyi bizottság elnökének Sziva Dánielnek és a bizottság állandó aktív
segítőinek, illetve nem utolsó sorban a Kommunikációs Bizottságnak a rengeteg plakátért,
hirdetésért és a videókért, Lázár Viktornak és Gász Andrásnak.

Dobra Zsanett
Elnök
Rendezvényszervező Bizottság
A Sport- és kulturális referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2013. augusztus 25-31
2013. szeptember 26.
2013.október 3.

Tárgy
Gólyatábor
Gólyatábor Afterparty
ELTE BEAC Küldöttgyűlés

2013. november 22.

IK-TTK-TáTK-BEAC
Lágymányosi bajnokság
megbeszélés

2013. október 17.

ELTE EHÖK Sportbizottsági ülés

2013. őszi félév

Rektori Sportösztöndíj bírálás

2013. június 14. 17. 24.
szeptember 9. 16. 23. 30.
október 7. 14. november 4. 11.
25.
2013. október 21. november
16. (TáTK HÖK informális
elnökségi ülés)

2

Személy/személyek
TáTK HÖK, szervezők
Dobra Zsanett
ELTE BEAC
Küldöttgyűlés
Simon Gábor, Sajben
Marcel, Zakariás
Barbara,IK sportreferens
ELTE EHÖK
Sportbizottság
ELTE EHÖK
Sportbizottság
ELTE TáTK HÖK

TáTK HÖK Elnökségi ülések

Továbbiakban: UPK
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2013. szeptember 10. 17. 24.
, október 1. 8. 15. 22. 29. ,
Ügyelés
november 5. 12. 19. 26.
2013. november 15.
Kari Nyílt Nap
2013. szeptember 26. ,
Havi bírálás
október 24. , november 21.,

Takács Bence
ELTE TáTK HÖK
Máté Anna, Király
Tamás

Több színház is rendszeresen megkeresi a Kart kedvezményes ajánlataival, melyeket
igyekszem 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 állok, akik az új bemutatóik mellett azokról
az előadásaikról is kiemelten tájékoztatnak, amiket elsősorban társadalomtudományi
érdeklődésű nézőiknek ajánlanak.
Ebben a félévben sajnos azonban nem sikerült árban, érdeklődésben és időpontban is
megfelelő színházlátogatást szervezni, kárpótlásul viszont december hónapban Karunk
hallgatóinak kedvezményes jegyvásárlásra lesz lehetőségük a nagy sikerű Van Gogh
kiállításra.
Az elmúlt pár hónapban folyamatosan tájékoztatást nyújtottam az érdeklődő
hallgatóknak a kari sport- és kulturális pályázatok beadásával kapcsolatban. Havonta
rendszeresen összeülnek a bírálóbizottság tagjai (Máté Anna – elnök, Király Tamás –
Diákjóléti Bizottság elnöke, Király István Mihály – Sport- és kulturális referens) és együttesen
elbíráljuk az adott hónapra beérkező összes sport, illetve kulturális pályázatot. Sikerült több
olyan tudományos-kulturális rendezvényt is támogatni (Szakkollégiumi rendezvények,
Polémia egyesület alapítása, Egészségpolitika MA gólyatábor, TŐGY, Chagall kiállítás),
amely érintette a Társadalomtudományi Kar hallgatóit.
A Gólyatáborban szpíkerként vettem részt, de emellett szakos tájékoztatókat is
tartottam, valamint bemutattam a Kar új hallgatói számára a Rendezvényszervező Bizottságot
Dobra Zsanett bizottsági elnök kisasszonnyal.
Sportreferensként tagja vagyok az ELTE EHÖK Sportbizottságának, amelynek feladatai
közé tartozik többek között a rektori sportpályázatok elbírálása. Ezen az eseményen részt
vettem, és igyekeztem Karunk hallgatói számára minél nagyobb támogatást kiharcolni. A
Sportbizottság nagyjából havonta tart ülést, ezeken mindig együttműködve, ám mindenekelőtt
a TáTK-s hallgatók érdekeit szem előtt tartva veszek részt. Ebben a félévben a Fit Night,
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illetve a december 13-14-én megrendezésre kerülő ELTE Éjszakai Sportnap a két legnagyobb
rendezvény, amely szervezésében ezen bizottság részeként aktívan részt vettem.
Továbbá 2013. október 3-án az ELTE BEAC Küldöttgyűlése egyhangú szavazással az ELTE
BEAC küldöttgyűlési képviselőjévé választott.
Király István Mihály
Sport- és kulturális referens
Rendezvényszervező Bizottság
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A Tanulmányi és Tudományos Bizottság beszámolója
A Bizottság összetételében az elmúlt félévben nem történt változás, továbbra is Váry
Dániel látta el a tudományos referensi poszthoz kapcsolódó teendőket, míg Szegner Péter a
jogsérelmi referensi, Tóth Rita pedig a Bizottság elnökének tisztségét töltötte be. Alább
olvasható bizottságunk beszámolója, mely a 2013. június 3-tól 2013. november 29-ig tartó
időszakot öleli fel.
Eseménynaptár
Időpont
2013. június 5.
2013. június 6.
2013. június 11.
2013. június 25.
2013. június 27.

Tárgy
Egyeztetés a nemzetközi
tanulmányok BA
tantervmódosításáról
Fegyelmi és Etikai Bizottság
ülése
Kari Tanács
Küldöttgyűlési ülés
TáTK HÖK irodatakarítás

2013. július 6.
2013. július 8.

Diplomaosztó
Köztársasági ösztöndíj
pályázatok bírálása

2013. július 23.

TáTK HÖK munkablog
frissítése
TáTK gólyatábor
(tanulmányi tájékoztatás)
Tárgyfelvételi időszak (és az
ezzel kapcsolatban felmerülő
problémák kezelése
Egyeztetés az oktatási
informatikussal a
tárgyfelvétellel kapcsolatban
Politikai és Nemzetközi
Tanulmányok Intézeti ülés
Egyeztetés a Tanulmányi
Hivatalban
Tanulmányi és Tudományos
Bizottság ülése
TáTK HÖK irodatakarítás
Adatvédelemmel kapcsolatos
utasítások TTB-re vonatkozó
implementálása
Egyeztetés tanulmányi

2013. augusztus 25-30.
2013. augusztus 30szeptember 13.
2013. szeptember 9.

2013. szeptember 12.
2013. szeptember 18.
2013. szeptember 18.
2013. szeptember 19.
2013. szeptember 24.
2013. október 1.

Személy/Személyek
Balogh László, Majtényi
Balázs
Máté Anna

Juhász Gábor, Wessely
Anna, Kabos Sándor,
Szegner Péter

Cserdi Imre

Vékony Edit
Szegner Péter, Váry Dániel

Cserdi Imre
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2013. október 7.
2013. október 9.
2013. október 9.
2013. október 15.
2013. október 16.
2013. október 16.
2013. október 21.
2013. október 22.

2013. november 6.
2013. november 6.
2013. november 8.
2013. november 15.
2013. november 19.
2013. november 27.

ösztöndíjjal kapcsolatban
kari Tanulmányi Bizottság
ülése
Pályaválasztási Nap
Fegyelmi és Etikai Bizottság
ülése
Kari Tanács
Fegyelmi és Etikai Bizottság
ülése
Egyeztetés a Tanulmányi
Hivatalban
TáTK Küldöttgyűlési ülés
Tudományos és szakmai
ösztöndíj pályázatok bírálása
(Tudományos Kuratórium
ülése)
Fegyelmi és Etikai Bizottság
ülése
Egyeztetés a Tanulmányi
Hivatalban
TáTK HÖK Tanulmányi és
Tudományos Bizottsági ülés
Kari nyílt nap
Kari Tanács
Egyeztetés a Tanulmányi
Hivatalban

Unger Anna, Kabos Sándor,
Váry Dániel, Szegner Péter
Salát Orsolya, Rényi Ágnes,
Bányai Emőke, Máté Anna
Salát Orsolya, Rényi Ágnes,
Bányai Emőke, Máté Anna
Vékony Edit
Wessely Anna, Váry Dániel

Salát Orsolya, Rényi Ágnes,
Bányai Emőke, Máté Anna
Vékony Edit
Szegner Péter, Váry Dániel

Vékony Edit

2013. június 14. 17. 24. szeptember 9. 16. 23. TáTK HÖK elnökségi ülés
30. október 7. 14. november 4. 11. 25.
2013. október 21. november 16.
TáTK HÖK informális elnökségi ülés
2013. szeptember 13. 20. 27. október 4. 11.
Fogadóóra TáTK HÖK iroda
18. 25. november 8. 15. 22. 29.

A kari Tanulmányi Bizottsággal kapcsolatos feladatok
A kar 3 oktatóból és 3 hallgatóból álló Tanulmányi Bizottsága számos kérvény
elbírálásában dönt, ilyenek a szak- és tagozatváltás, a kivételes tanulmányi rend kérvények, a
felvett, de első félévüket meg nem kezdő hallgatók kihagyási kérelmei. Az egyik
legkardinálisabb kérdés azonban az átvételi kérelmeknél merült fel: a Hallgatói
Követelményrendszer szerint más felsőoktatási intézmény ugyanazon szakjáról (és
alapképzésen maximum 2, mesterképzésen 1 lezárt félév után) vehető át hallgató karunk
valamely szakjára. Ugyanakkor számos szak – amely nevében nem egyezik meg Karunk
valamely szakjával – képzési terveit, tárgyait, követelményeit tekintve rendkívül nagy
átfedésben van egy szakunkkal. Ezek esetében nagy feladat az átvétel megfelelő kereteinek,
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követelményeinek meghatározása – Karunk jelenlegi és potenciális hallgatóinak érdekeit
egyaránt figyelembe véve. A szakigazgatókkal való részletes egyeztetés a jövőben
nélkülözhetetlen lesz annak megállapításához, hogy lehetséges-e átfogó szabályzatmódosítás,
ezzel a HKR-be foglalva az átvételi eljárás új kereteit.
Kérvények
A Tanulmányi Hivatal célkitűzése, hogy a kérvények minél szélesebb körét a Neptun
Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe integrálja, a leadás terén a – eddig többnyire - papíros
formát felváltsa az elektronikus leadás. A dékáni méltányossági kérvények több típusa, a
kifogás tárgyfelvétellel kapcsolatban, további az utólagos kreditátvitelre kérhető dékáni
méltányossági kérvények is a Neptun felületén adhatóak le. A kari Kreditátviteli Bizottság
működése (elsősorban a kérvények leadásának módja, helye) is átgondolásra szorul; azonban
a Nemzeti Felsőoktatási Törvény értelmében ennek a bizottságnak nincs hallgatói tagja, tehát
ebben

a

Hallgatói

Önkormányzat

tisztségviselőinek

nincs

közvetlen

érintettsége.

Mindazonáltal a hallgatók érdekeinek védelmét az esetlegesen felmerülő kifogások
kezelésével biztosítjuk. A kérvényekkel kapcsolatban fontos még megemlíteni, hogy a Kari
Tanács elfogadta, hogy amennyiben a hallgató saját mulasztása okán ad be dékáni
méltányossági kérvényt, az elbíráló (a gyakorlatban ez Karunkon az oktatási dékánhelyettest
jelenti) mérlegelheti egy 3500 Forintos, egyszeri szolgáltatási díj kivetését. A mérlegelési
jogkör nem érvényes azok esetében, akik az adott félévben rendkívüli szociális támogatásban
részesültek. A szolgáltatási díjtól a Tanulmányi Hivatal a beadott (indokolatlan) kérelmek
számának csökkenését és így az akut problémák gyorsabb és egyszerűbb kezelhetőségét várja.
Speciális,

kitöltendő

„kérvénytípusnak”

tekinthető

az

Oktatói

Munka

Hallgatói

Véleményezése. Ennek működése a Neptun bevezetése óta számos akadályba ütközött,
azonban a 2013/14-es tanév őszi félévének végére (az OMHV működtetéséhez szükséges
három rendszer, a Neptun, az UniPoll, illetve az UniPoll DataPro maradéktalan
összehangolásával) a véleményezés betölti az eredetileg neki szánt visszacsatolási funkciót.
Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszer
A Neptun néhány funkciójával kapcsolatban még az utóbbi időben is merültek fel problémák.
A fejlesztési igényeket az SDA-hoz október 10-ig kellett leadni, számos igény merült fel
részünkről is, ilyenek voltak: a gyűjtőszámláról való pénzvisszautalással kapcsolatos
problémák kiküszöbölése, a – saját szaktól különböző – szakok mintatanterveinek láthatóvá
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tétele, a tárgyfelvételek kapcsán a kurzusok keresését megnehezítő tényezők kiküszöbölése, a
virtuális terek kihasználatlanságának javítása.
Elektronikus index
A Neptun szerepe különösen fontos lesz az elkövetkezendőkben: a hagyományos, papír
alapú leckekönyvet a 2013/14-es tanév első félévétől felváltja az elektronikus leckekönyv. A
hallgatókat igyekszünk minél szélesebb körben tájékoztatni az ezzel kapcsolatos
változásokról, ezek: az írásbeli vizsgánál a vizsgalap szolgál a megszerzett érdemjegy
igazolásául, a szóbeli vizsgára azonban a hallgatók magukkal vihetnek egy Neptunból
kinyomtatott igazoló lapot (a Tanulmányi Hivatalban vagy a Questura Irodában ebből
félévente egy példányt ingyenes kinyomtatnak a hallgatóknak), amellyel később tudják
igazolni a megszerzett érdemjegyüket. Fontos, hogy ez nem kötelező, csak egy hasznos opció.
Amennyiben az oktató nem rögzíti az érdemjegyet a Neptunban vagy rossz érdemjegyet ír be,
a hallgatóknak a vizsgaidőszak utolsó napjától számítva 14 nap áll rendelkezésre, hogy ezt
jelezzék. Ettől való eltérés csak az ebben az időszakban tartó, igazolt betegség esetén
elfogadható.

A

papír

alapú

leckekönyveket

a

Tanulmányi

Hivatal

munkatársai

érvénytelenítették, ezeket a diploma átvételekor (illetve abszolváláskor) fogja odaadni a
Tanulmányi Hivatal.
Coospace, coospace tos weboldalak
A coospace felülete továbbra is az e-learning elsődleges színtereként funkcionál
karunkon. Kissé megnehezítette a helyzetet a rendszer leállásakor, hogy a coospace-t a Dexter
Kft. (az egykori ETR fejlesztője), míg a Neptunt az SDA fejleszti, így a velük való
kapcsolattartás, valamint a két rendszer szinkronizálása (annak biztosítása, hogy
felhasználhassák a másik rendszerben tárolt adatokat) sok esetben komoly akadályokba
ütközött. A coospace tos felületén zajlott a szakdolgozati témaválasztás is; minden hallgató
tudott témára jelentkezni ebben a félévben is, nehézségek főként az ún. „külsős” konzulensek
elfogadtatása kapcsán merültek fel.
Hallgatói Követelményrendszer
A HKR átfogó felülvizsgálata (a rendszeres, kisebb módosításokon túl) már régóta
napirenden szerepel az EHÖK Tanulmányi Bizottságában. A fő célkitűzés, hogy a kari
különös részeket – a lehetséges mértékben – vigyük át az általános részbe, a szabályozás
interpretálásának megkönnyítése végett. A Tanulmányi Hivatal vezetőjével már egyeztettem
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abban a kérdésben, hogy ő milyen módosításokat tervez, hogy ezek figyelembe vételével
alakíthassuk ki a Társadalomtudományi Kar kari különös részére vonatkozó módosítási
prioritásokat.
Tanulmányi ösztöndíj
A tanulmányi ösztöndíjat (az előző féléves teljesítmény mintegy honorálásaként)
továbbra is az állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatók 50%-a kapja. Ezzel
kapcsolatosan egységes mérőszám nem került kialakításra, a jövőben azonban elképzelhetőek
módosítási/átgondolási törekvések a jogosultsági rendszerben. A tanulmányi ösztöndíjakra
fordítható összegek jelentős változékonyságot mutatnak az egyes félévekben, és nem mindig
töltik be a nekik szánt motiváló funkciót.
Köztársasági ösztöndíj pályázat
2013. július 8-án elbíráltuk. A beérkezett pályázatok közül 12-őt tudtunk támogatni, bár
több hallgató adott be magas pontszámot elérő pályázatot. Az ösztöndíjakat az emberi
erőforrások minisztere 2013. szeptember 1-jén adta át hallgatóinknak.
Bizottsági ülések
A Tanulmányi Bizottság üléseiről külön pontban írtam, továbbá érintettem a
Kreditátviteli Bizottság kérdését is. A kari Fegyelmi és Etikai Bizottságban szintén én
képviselem a hallgatók érdekeit. A papír alapú leckekönyvek megszűnésével párhuzamosan a
Bizottság elé kerülő esetek száma is le fog redukálódni, a hagyományos indexek (közokirat)
hamisítási problémái nem merülnek fel. Ebben a félévben egy ilyen, index-hamisítási eset
merült fel, azonban bizonyíték hiányában senkire sem mondhattuk ki a bűnösség tényét.
Az EHÖK Tanulmányi Bizottságának munkájában való aktív részvétellel a hivatalos ülések
mindegyikén képviseltem a Kar hallgatóinak érdekeit.
Tanulmányi Hivatal
Ahogy az előbbi pontok során is többször utaltam rá, a Tanulmányi Hivatal vezetőjével
és oktatási informatikussal való együttműködés ebben a félévben is gördülékenyen ment. A
szolgáltatási díjak módosításával, a HKR módosításokkal kapcsolatban minden alkalommal
egyeztetünk a Kari Tanács ülései előtt, illetve a hallgatókat érintő tanulmányi ügyek kapcsán
is kölcsönösen kikérjük egymás véleményét. A tanulmányi ösztöndíjak számításának, a
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felmerülő problémák orvoslásának kapcsán Cserdi Imre oktatási informatikus segítségére is
mindig számíthattunk.
Egyéb
A Tanulmányi és Tudományos Bizottság ebben a félévben is igyekezett útmutatókkal
segíteni

a

hallgatók

tanulmányainak

folytatását;

összeállítottunk

a

szakdolgozati

témaválasztásról, a vizsgajelentkezésről is kisokosokat, illetve az E-index kapcsán is
tervezzük egy ún. Gyakran Ismételt Kérdések szerkesztését. A beérkező levelekre (a
levelezőrendszer sorozatos problémái miatti problémákat igyekezve áthidalni) mindig
válaszoltunk. Számos kérdés érkezett az egyes szakok szakmai gyakorlati követelményeivel
kapcsolatban, ezért erről is tervezzük egy átfogó dokumentum létrehozását.
Tóth Rita
Elnök
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
A Tudományos referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

Személy/személyek

2013. június 25.

Küldöttgyűlés

2013. augusztus 25-30.

TáTK Gólyatábor

2013. szeptember 18.

TáTK HÖK Tanulmányi és
Tudományos Bizottsági ülés
Kutatók Éjszkája

Tóth Rita, Szegner Péter

Kari Tanulmányi Bizottsági
ülés
Küldöttgyűlés

Kabos Sándor, Unger Anna,
Tóth Rita, Szegner Péter

2013. szeptember 27.
2013. október 7.
2013. október 21.
2013. október 22.

2013. november 7.
2013. november 8.
2013. november 8.

Tudományos és szakmai
Wessely Anna, Tóth Rita
ösztöndíj pályázatok bírálása
(Tudományos Kuratóriumi
ülés)
EHÖK Tudományos
Bizottsági ülés
TáTK HÖK Tanulmányi és
Tóth Rita, Szegner Péter
Tudományos Bizottsági ülés
TDK dolgozatok leadási
határideje
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Tudományos és Szakmai ösztöndíj pályázat
Az előző félévek gyakorlatához hasonlóan a 2013/14-es őszi félévben is kiírtam a
Tudományos és Szakmai ösztöndíj pályázatot. A kiírást a Heti Hétfői Hírlevélben hirdettük a
kiírástól a leadási határidőig, ami 2013. október 18. volt. Huszonnégy pályázat érkezett be,
ami az előző évek számaihoz képest átlagon felülinek mindható. Mivel ebben a félévben még
papíros leadás volt, ezért ebben a formában jutattam el a bírálóknak (Wessely Anna és Tóth
Rita) a pályázatokat. Az október 22-i bírálás után értesítettem a pályázókat az eredményről.
Ezt először informális formában tettem meg, a hivatalos email címűnk átmeneti hibája miatt,
ezt később követte a hivatalos tájékoztatás is. Több kérdés érkezett a sikeres pályázóktól az
ösztöndíj felhasználásával kapcsolatban, illetve a nem támogatott pályázók a sikertelenség
okáról kérdeztek. Úgy érzem, hogy sikerült mindegyik kérdésre válaszolnom és reményeim
szerint egyik pályázóban sem maradt hiányérzet. Az elnyert támogatások kiutalása sajnálatos
módon adminisztrációs hiba miatt késett, de a pályázókkal való konzultálásom során senki
nem jelezte, hogy ez a késés akadályozná a pályázatot, így remélhetőleg minden kutatás
sikeres teljesülhet. További jelentős előrelépés még, hogy a következő félévtől a tudományos
és szakmai ösztöndíj pályázatok eddig megszokott (papíros) leadási rendszerét felváltja az
elektronikus igénylés a Neptun felületén. Vékony Edit, a Tanulmányi Hivatal vezetője lesz a
kérvények kezelője, vele dolgozzuk ki a pályázati adatlapot is.
Tudományos Diákköri Konferencia
E félévtől kezdődően én töltöm be a kari TDK-titkári pozíciót, így a TDK
dolgozatokkal, illetve konferenciával kapcsolatos szervezési feladatokat én látom el. A kiírást
követően november 8-ig adhatták le a dolgozatokat a hallgatókat, bő egy hónapjuk volt erre.
Tíz dolgozat érkezett be hozzám, melyeket elküldtem a Wessely Anna (kari TDT elnök) által
kiválasztott opponenseknek. Az értékeléseket november 29-ig minden bíráló megküldte
nekem, így azokat továbbítottam a szerzőknek a konferenciával kapcsolatos információkkal
együtt. A konferencia időpontja 2013. december 6. 12 óra.
Kari Tanulmányi Bizottság
A bizottság ebben a félévben egy ülést tartott, illetve e-mailben szavazott. Az ülésen
részt

vettem,

melyen

a

kérvények

bírálása

mellett

megegyeztünk

az

ülések

rendszeresítésében, mellyel teljes mértékben egyet értek.
Kari Tudományos Bizottság
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A bizottság ebben a félévben is elektronikus levelek formájában kommunikált és
szavazott. Igyekeztem minden olyan kérdésben aktív lenni, melyekhez hallgatói érdek
fűződik.
EHÖK Tudományos Bizottság
A bizottság ebben a félévben egy ülést tartott és további egy időpont egyeztetése
folyamatban van. Az ülés rendkívül informatív volt, érintettünk minden egyetemi szintű
tudományos kérdést. Ilyen a Vanguard-program, a kari tutorálás, az egyetemi TDK és a
Tehetséggondozási Adatbázis. A bizottság tagjai azóta e-maileken keresztül kommunikálnak
és készítik elő a következő ülést, a bizottsági elnök (Tóth Rita) vezetésével.
Egyebek
A Társadalmi tanulmányok kötet kiadása sajnos financiális akadályokba ütközött idén,
ezért – a rektori kulturális pályázat kiírása vagy más, megfelelő forrás találása esetén –
megjelentetjük a kötetet. A szerkezete, lektorálási módja átgondolásra szorul, ezt a tervezés
során figyelembe fogjuk venni. A kari honorácior státusz pályázatok következő féléves kiírása
is hamarosan megtörténik.
Váry Dániel
Tudományos referens és TDK-titkár
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
A Jogsérelmi referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2013. június. 25.
2013. szept. 14.
2013. okt. 7.
2013. okt. 11.
2013. okt. 17.
2013. okt. 21.
2013.nov.8.

Tárgy
ELTE TáTK HÖK
Küldöttgyűlés
Tanulmányi és Tudományos
Bizottsági ülés
Kari Tanulmányi Bizottsági
ülés
Questura-betanítás
Diákigazolvány érvényesítés
ELTE TáTK HÖK
Küldöttgyűlés
Tanulmányi és Tudományos
Bizottsági ülés

Személy/személyek
Tóth Rita, Váry Dániel
Tóth Rita, Váry Dániel

Tóth Rita, Váry Dániel
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Az

Eötvös

Loránd

Tudományegyetem

Társadalomtudományi

Kar

Hallgatói

Önkormányzatának Küldöttgyűlése 2012. december 3-án választott meg a Tanulmányi és
Tudományos Bizottság tagjai közé, mint jogsérelmi referenst, tehát lassan egy éve látom már
el ezt a feladatot.
Diákigazolvány-érvényesítés
2013. október 11-én a Queastura irodában egy betanításon vettem részt a
diákérvényesítéses rendszer elsajátításának céljából, majd az október 17-én a campuson tartott
érvényesítésen koordinátor és póttag voltam.
Ülések
2013. szeptember 14-én Tanulmányi és Tudományos Bizottsági ülésén vettem részt,
melyen az E-index, a tárgyfelvétel és annak nehézségei voltak napirenden.
2013. október 7-én (HÖK TTB tagként), a kari Tanulmányi Bizottság ülésén az első félév
megkezdése előtt kihagyást kérők kérelmeiről és a kivételes tanulmányi rendet igénylők
ügyében hoztunk döntést.
2013. november 8-án bizottsági ülést tartottunk az aktuális tanulmányi ügyekkel
kapcsolatban, főként az E-index végleges verziójáról, az OMHV-ről, és a honorácior státusz
kiírásáról volt szó.
Érdekképviselet
Munkám a vizsgaidőszak és a tárgyfelvételi időszak közeledtével sűrűsödik meg.
Készítettem egy útmutatót, mely segít a hallgatóknak (legfőképp természetesen az
elsőéveseknek) zökkenőmentesen felvenni vizsgáikat. 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.
Szegner Péter
Jogsérelmi referens
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
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