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ELNÖKI BESZÁMOLÓ
Eseménynaptár
Időpont
2012. december 11.
2012. december 21.

Tárgy
Rendkívüli EHÖK KGY
Iskolaszövetkezeti
megbeszélés

2013. január 4.
2013. január 10.
2013. január 10.

EHÖK Küldöttgyűlés
LEN projekt megbeszélés
Rendkívüli Oktatásszervezési
és Hallgatói Ügyek Bizottsága
(OHÜB) ülés
Gazdasági egyeztetés

2013. január 11.
2013. január 14.
2013. január 17.
2013. január 17-19.
2013. január 28.
2013. január 29.
2013. január 30.
2013. február 4.
2013. február 12.
2013. február 14.
2013. február 15-17.
2013. február 18.
2013. február 19.
2013. február 20.
2013. február 22-24.
2013. február 26.
2013. február 27.
2013. február 28.
2013. március 6.
2013. március 18.
2013. március 19.
2013. március 21-22.
2013. március 22.

Egyeztetés Dékánasszonnyal
Iskolaszövet alapítás
Educatio kiállítás
Kulcskérdések Konferencia
megbeszélés
Fegyelmi és Etikai Bizottsági
ülés
Egyeztetés Vásárhelyi
Tiborral
Kulcskérdések Konferencia
megbeszélés
TáTK HÖK Küldöttgyűlés
Iskolaszövetkezeti egyeztetés
HÖOK Közgyűlés, Sopron
Társadalomtudományi Piknik
megbeszélés
EHÖK LEN projektindító
megbeszélés
Kulcskérdések Konferencia
megbeszélés
TáTK elnökségi hétvége
LEN megbeszélés
Kulcskérdések Konferencia
megbeszélés
EHÖK Küldöttgyűlés
Kulcskérdések Konferencia
megbeszélés
Gólyatábor megbeszélés
Utánpótlásképzés
Kulcskérdések Konferencia
TáTK születésnapi
rendezvény regisztráció

Személy/személyes
Küldöttgyűlési tagok
Részönkormányzati
HÖK
elnökök, az Iskolaszövetkezet
képviselői
Küldöttgyűlési tagok
ELTE ESZ Kft

Nanosz Eleni, Kiss Edina,
Kalina
Gergely,
Gavallér
György, Jánosi Attila
Alalpító tagok
Tisztségviselők
Bíró Judit, Papp
Szabó Miklós
Tóth Rita

Richárd

Részönkormányzati
HÖK
elnökök
Bíró Judit, Papp Richárd
Szabó Miklós
TáTK Küldöttgyűlés
Tausz Katalin, Nagy Gyula
Gergő, Hermán Dániel
Dobra Zsanett, Andorkó Dóra
Sziva Dániel
szervezők
Bíró Judit, Papp Richárd
Szabó Miklós
Tisztségviselők
szervezők
Bíró Judit, Papp Richárd
Szabó Miklós
Küldöttgyűlési tagok
Bíró Judit, Papp Richárd
Szabó Miklós
Csukovits
Eleni

Balázs,

Nanosz

szervezők
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2013. április 5-7.
2013. április 11.
2013. április 18.
2013. április 18.
2013. április 22.

HÖOK Vezetőképző
LEN-es megbeszélés
Egyeztetés a TO-val
Terepbejárás LEN
Társadalomtudományi Piknik
megbeszélés

2013. április 23.
2013. április 24-25.
2013. április 25.
2013. április 25.

Egyeztetés Dékánasszonnyal
Társadalomtudományi Piknik
LEN megbeszélés
Egyeztetés Huszty Katalin
gazdasági főigazgató
asszonnyal és Rónay Zoltán
főtitkár úrral
LEN megbeszélés
Lágymányosi Eötvös Napok
Csoportvezetők képzése III.
Egyeztetés a Politikai és
Nemzetközi Tanulmányok
Intézetével.
GT szervezői megbeszélés
Irodatakarítás
GT előkészítő megbeszélés
Fegyelmi és Etikai Bizottsági
ülés

2013. május 2.
2013. május 7-10.
2013. május 9.
2013. május 14.
2013. május 16.
2013. május 24.
2013. június 6.
2013. június 6.

Nanosz Eleni
szervezők
Vékony Edit
szervezők
Dobra Zsanett, Andorkó Dóra,
Buhajla Nóra, Sziva Dániel
Király Mihály
szervezők
ÁJK, BTK, TTK, PPK és
KolHÖK elnöke, valamint
Kalina Gergely EHÖK elnök
szervezők
Nanosz Eleni, Szalay Bence
Balogh László
szervezők
tisztségviselők
ELTE ESZ Kft

Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként
szerdánként
2012. december 4, 18., 2013.
január 29., február 26., május
7.,
2012. december 5., január 13.,
2012. december 17., 2013.
február 4., március 7., március
18., április 15., május 27.

Tárgy
TáTK HÖK Elnökségi ülés
EHÖK Elnökségi ülés
TáTK Kari Tanács

Személy/személyes
TáTK HÖK elnökség
EHÖK elnökség és kabinet
Kari Tanács tagok

ELTE ÖHÜB ülés
ELTE Szenátusi ülés

OHÜB tagok
Szenátorok

Az ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlése 2012. december 3-án választott meg a
Hallgatói Önkormányzat elnökének. Az elmúlt kicsivel több, mint fél évben igyekeztem
legjobb tudásom szerint képviselni a Társadalomtudományi Kar hallgatóinak érdekeit.
Rendszeres ülések
A gördülékeny és eredményes munka érdekében, minden héten elnökségi ülést
tartott az ELTE TáTK HÖK, amelyen az elnökség tagjai illetve a bizottságok
tisztségviselői rendre részt vettek.
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Szintén minden héten szerdán, az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának
rendszeres ülésén vettem részt, a részönkormányzatok HÖK elnökeivel, valamint az
EHÖK Kabinet tagjaival együtt. Az EHÖK Elnökségi üléseken az egyetemi szintű hallgató
kérdéseket beszéltük meg.
Mint a TáTK HÖK hallgatói frakciójának vezetője, minden Kari Tanács ülésen jelen
voltam a Tanács ülései előtt rendre frakció megbeszélést tartottunk, amelyen tisztáztuk
a frakció tagjainak álláspontját az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban.
A januári ülésen egyetemi tanári pályázatokat bírált el a tanács valamint döntött a
szakigazgatók kinevezéséről. A februári Kari Tanács meghatározta saját munkatervét,
valamint döntött az egyes kari és egyetemi bizottságokba történő delegálásokról. A
májusi kari tanács döntött a mesterképzési szakok tantervének módosításáról, dékánhelyettesi és tanszékvezetői pályázatokról.
Az ELTE Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottságának ülésén két alkalommal
én, két alkalommal mandátumátadással Tóth Rita a Tanulmányi és Tudományos
Bizottság elnöke vett részt. Az ülések témái a Szervezeti és Működési Rend, a Felvételi
Szabályzat, a Párhuzamos képzés kompenzációja és más az oktatásszervezést érintő
kérdések voltak.
A részönkormányzati HÖK elnökök tisztségüknél fogva delegáltak ez ELTE
Szenátusába. amely, az Egyetem legfőbb döntéshozó szerve. A decemberi ülés
legfontosabb kérdése az ELTE gyakorló iskoláinak megmentése volt. A februári
alkalommal a személyi ügyek és SZMSZ módosítása mellett az EHÖK és
részönkormányzatainak alapszabály –módosítására is sor került, erre azért volt szükség,
hogy az alapszabály választásokra vonatkozó részét a Nemzeti Felsőoktatási
Törvénnyel harmonizáljuk. A Szenátus márciusi ülésén bővítette a kétharmados
többséget igénylő kérdések körét, így kart alapítani, megszüntetni valamint a
költségvetést első körben elfogadni csak a minősített többséggel lehet. Továbbá
elfogadta az Egyetem 2013. évi költségvetési tervét. A májusi ülésen a hallgatókat
leginkább érintő kérdések a következők voltak: az Etikai kódex és az Esélyegyenlőségi
terv elfogadása, valamint a Kollégiumi díj emelése. A kérdések mindegyikét a számos
módosító javaslat miatt a következő ülésére halasztotta a Szenátus.
A fent említett ülések mellett hétfőnként elnökségi ülést tartott a TáTK HÖK az
elnökség és a tisztségviselők részvételével. Az elnökségi ülés állandó napirendi pontjai
az elnöki beszámoló valamint a tisztségviselői beszámolók. A beszámolók biztosítják,
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hogy az elnök és egyes bizottságok kölcsönösen tisztában vannak egymás munkájával, a
Hallgatói Önkormányzat feladataival valamint a Kar hallgatókat érintőügyeivel. Ezen
információ áramlás biztosítja a megfelelő és hatékony érdekképviseleti munka alapját.
Kapcsolatunk az EHÖK vezetésével
Az EHÖK Küldöttgyűlésének több részönkormányzati frakciója (nevesül: ÁJK
HÖK, BTK HÖK, PPK HÖK, TTK HÖK, KolHÖK és TáTK HÖK) úgy érezte 2012
decemberére, hogy az átláthatatlan gazdasági ügyek és a nem kielégítő kabinet munka
okán az ELTE EHÖK elnökét, Kalina Gergelyt lemondásra szólítja fel. Miután elnök úr ezt
a lépést nem tette meg, a soron következő 2013. január 4-i Küldöttgyűlésen
megkísérelte visszahívni, amihez a kétharmados többségünk végül nem lett meg, így
elnök úr pozíciójában maradhatott. Az érdekképviseleti munkáról alkotott elképzelései a
fenti hat részönkormányzatnak és az EHÖK jelenlegi vezetésének olyan mértékben
eltérnek, hogy azokat hosszútávon összeegyeztetni nem lehetséges. Ennek ellenére az
EHÖK-öt érintő munkám során azon dolgozom, mind a szerdai EHÖK elnökségi
üléseken, mind azokon túl, hogy e szembenállásból a hallgatók semmilyen negatívumot
ne érzékelhessenek.
Iskolaszövetkezet
Januárban közepén több hónap munkája és hosszú jogi procedúra után
megalapíthatták az ELTE Iskolaszövetkezetet, amelynek tisztségemnél fogva, a többi
részönkormányzati HÖK elnökkel egyetemben, én is alapító tagja lettem. Ahhoz ugyan
még több hónapnak el kell telnie, hogy az Iskolaszövetkezet teljes kapacitásával
működhessen, ám ezzel egyetemünk egy jelentős hiányossága szűnt meg, a jövőben az
ELTE hallgatói saját egyetemük Iskolaszövetkezetének is foglalkoztatottjaivá válhatnak.
Az Iskolaszövetkezet

vezetésével

a

félév során

többször is

egyeztettem a

lehetőségeinkről.
Érdekképviselet
Sajnos ebben a félévben több alkalommal is ülésezett a Fegyelmi és Etikai
Bizottság. Egy hosszan húzódó ügyben két Nemzetközi Tanulmányok mesterszakos
hallgató kezdeményezte a vizsgájukon elszenvedett méltánytalanság kivizsgálását.
Sajnos a további ülések tárgya plágium-gyanú volt, a félév végén több szakdolgozat is
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került ez ügyben a Bizottság elé. Több esetben a plágium gondatlanságból valósult meg,
ebből azt a következtetést vontam le, hogy a jövőben nagyobb energiát kell fektetnie a
helyes hivatkozásról való tájékoztatásról a Hallgatói Önkormányzatnak is.
2013. január 17. és 19. között zajlott az idei Educatio kiállítás, amelyre idén is
kilátogatott az ELTE, mint kiállító. A két nap alatt rengeteg potenciális hallgatónkat
tájékoztattuk Karunk képzéseiről, az egyetemi életről továbbtanulási és elhelyezkedési
lehetőségekről.
A hatékony közös munka érdekében rendszeresen egyeztettem a TáTKontúr
főszerkesztőjével Nyeste Krisztivel, valamint a szerkesztőség HÖKéletes rovatvezetőjével
Zalányi Márkkal. Úgy gondolom, hogy a TáTK HÖK és a Szerkesztőség kapcsolatát a
kompromisszumos megoldások keresése és a befogadó attitűd jellemezte. Szeretném
megköszönni a féléves munkát a Szerkesztőség minden tagjának, kiemelten Nyeste
Krisztinek és Zalányi Márknak!
Rektori ellenőrzés
Bizonyára a Küldöttgyűlés tagjainak figyelmét sem kerülte el az ez év
februárjában kirobbant, a médiában csak „lista botrányként” emlegetett eset.
Az ügy kapcsán, és annak tisztázása végett Mezey Barna Rektor úr az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat és részönkormányzatainak átfogó ellenőrzését rendelte el,
különös tekintettel az adatkezelési és adatvédelmi szokásokra. Az ellenőrzést a Rektori
Ellenőrzés Önálló Osztályától kirendelt főrevizor végezte. Az ellenőrzés során a
legapróbb részletekig kiterjedően kellett nyilatkozatot tennünk arról, hogy milyen
esetekben találkozunk a hallgatók adataival, az egyes esetekben kik férnek hozzá, hol és
milyen módon férnek hozzá és mennyi időre, az adatokat –elektronikusan és papíros
formában is- hol tároljuk, kik férhetnek hozzá és milyen jogosultsággal, akár
elektronikusan akár fizikailag. A vizsgálat apropója okán kiemelt figyelmet fordítottak a
gólyatábori adatkezelési és adatvédelemi gyakorlatok ellenőrzésére.
Március elején a Rektori Ellenőrzés Önálló Osztályától kirendelt Főrevizor több
napos helyszíni ellenőrzést is tartott, amelynek végén március 5-én zárult a vizsgálat a
teljességi nyilatkozat aláírásával. Március ötödikén a REO részére a TáTK HÖK egy
tizenhét oldalas, harmincnégy mellékletet tartalmazó anyagot adott át, amely
részletesen leírja az adatkezelési és adatvédelmi gyakorlatát
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Április

közepén

érkezett

meg

a

REO

jelentése,

amely

semmilyen

elmarasztalandót nem állapított meg a TáTK HÖK működésével kapcsolatban,
kizárólag javaslatokat fogalmazott meg a jövőre nézve, amelyekkel még precízebbé és
biztonságosabbá tehetjük a munkánkat. A jelentés kézhezvétele után intézkedési tervet
készítettünk a REO jelentésében álló javaslatok megvalósítására, amelyet április végén el
is küldünk.
A rektori ellenőrzés óta több más adatigénylés is érkezett az ELTE EHÖK-höz (és
vele egyetemben az ország más felsőoktatási intézményéhez), a Kormányzati Ellenőrzési
Hivataltól, de magánszemélyektől is. Az adatszolgáltatások véghezvitelét több tényező is
nehezíti, egyrészt a HÖK-ök struktúrája, a magas fluktuáció, egy öt-hat évvel korábbi
adat megszületése óta több elnök és elnökségváltás, történt, sőt az irodavezető személye
is többször változott. Ezen felül sok esetben az sem pontosan megállapítható, de
legalábbis nem azonnal megállapítható, hogy a kért adatok közül melyek ténylegesek
közérdekből nyilvános adatok, s melyek azok, amelyek nyilvánosságra hozatala sérthet
személyiségi jogokat. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy az igényelt adatok
beszolgáltatása aprólékos és hosszantartó munka, amely sok időt és energiát emészt fel.,
ugyanakkor igyekeztünk legjobb tudásunk szerint ezeknek úgy eleget tenni, hogy az ne
menjen a HÖK más elvégzendő munkáinak rovására. Ugyanakkor támogatandónak
tartom, hogy a Hallgatói Önkormányzatiság munkája a jelenleginél átláthatóbbá váljék.
Rendezvények
A félév legnagyobb lágymányosi hallgatói rendezvényének előkészületei 2013.
január 9-én vette kezdetét, akkor volt a Lágymányi Eötvös Napok Projektindító
megbeszélése. A LEN megszervezése során három kari részönkormányzat, az EHÖK és
az ELTE Egyetemi Szolgáltatásszervező Kft. (ELTE Esz Kft.) elképzeléseit és célkitűzéseit
kellett szintetizálni, ami idén sem ment zökkenőmentesen. A kérdésben az mi
álláspontunk az volt, hogy mind méretében mind jellegében a Lágymányosi Eötvös
Napok a három lágymányosi kar és az ELTE hallgatóinak kell, hogy szóljon, s nem
érezzük feltétlenül minden szempontból szerencsésnek, ha a rendezvény kinőve ezeket
a kereteket már-már egy fővárosi fesztivál határait súrolja, vagy akár túl is lépi azt. A
LEN megvalósulása közel négy hónapon át tartó intenzív munka eredménye, amit itt
kiemelten szeretnék megköszönni Dobra Zsanettnak, akinek a Civil Falu megvalósulását
köszönhetjük, és Sziva Dánielnek, aki a logisztikai feladatokat fogta össze, valamint
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minden hallgatónak, aki munkájával hozzájárult ahhoz, hogy a rendezvény a megszokott
magas színvonalon valósulhatott meg. Köszönöm!
A szórakoztató alkalmakon kívül idén is szerveztünk szakmai rendezvényeket is,
amelyből elsősorban a Társadalomtudományi Pikniket emelném ki, amiről úgy
gondolom, az idei volt az elmúlt évek legsikeresebbike. Az idei és az elmúlt évek
tapasztalatait levonva bízom abban, hogy jövőre egy még népszerűbb Pikniket
szervezhetünk, ám ehhez arra is szükség van, hogy a hallgatók érdeklődését emeljük az
ilyen alkalmak iránt.
Idén is segítettünk a Kulcskérdések Konferencia megvalósításában, grafikai
munkálatokkal valamint a fotópályázat lebonyolításával.
Karunk idén ünnepelte 10. évfordulóját, a márciusi szülinapi rendezvénysorozat
munkálataiból is kivette a részét a TáTK HÖK, a helyszín berendezésétől kezdve a
takarítási munkálatokig bezárólag.
Idén februárban is kiírtuk a TáTK gólyatábor főszervezői pályázatát, amelyre egy
pályamű érkezett Nanosz Elenitől, a tavalyi balatonkenesei gólyatábor főszervezőjétől.
Eleni főszervezői munkájával az elnökség maximálisan elégedett volt, ezért idén is
bizalmat szavazott neki a megvalósításra. Február óta zajlanak a gólyatábor
előkészületei, idén is legjobb tudásunk szerint igyekszünk minél színvonalasabb
gólyatábort biztosítani az elsős hallgatóinknak.
Vezetőképzők, HÖOK Közgyűlések
Tartottuk magunkat a vezetőképzőkön és HÖOK Közgyűléseken való részvételi
ígéretünkhöz, miszerint mindinkább visszaszorítjuk a TáTK HÖK ezen kiadásait. A
félévben két HÖOK Közgyűlés volt, az egyik Sopronban 2013. február 15-17. között, a
másik

május

10-12.

között

Székesfehérváron.

Ígéretünknek

megfelelően

a

Közgyűléseken csak az elnök, azaz én képviseltem a TáTK HÖK-öt. A Székesfehérvári
Közgyűlésen a Lágymányosi Eötvös Napok zárása és egyéb tanulmányi elfoglaltságom
miatt nem vettem részt.
A szokásos siófoki HÖOK Tavaszi Vezetőképzőn is a korábbi évektől eltérően csak
ketten, Nanosz Eleni gazdasági alelnök és én vettünk részt. A vezetőképzőn a
kommunikációval foglalkozó szekciót látogattuk, részletesen megismerhettük és
meríthettünk más intézményi HÖK-ök kommunikációs gyakorlatából és tapasztalataiból.
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Rendkívüli Közgyűlést tartott a HÖOK március 22-én Gödöllőn. Amelyen kari elfoglaltság
miatt nem tudtam részt venni.
Kapcsolatunk a Kar vezetésével
Elmondhatom, hogy a TáTK HÖK kapcsolata a kar vezetésével továbbra is
partneri, Dékánasszony, az Intézet igazgatók és Tanszékvezetők valamint a Tanulmányi
Osztály munkatársai rendelkezésünkre álltak, bármilyen kérdés vagy kérés ügyében
kerestük is meg őket. Dékánasszonnyal rendszeresen egyeztetünk a fontosabb ülések
anyagairól, az egységes fellépés kialakítása érdekében. A Karvezetés hallgató barát
attitűdje jelentős könnyebbséget jelent munkánk során, amelyet ezúton is szeretnék
megköszönni!
Máté Anna
Elnök

GAZDASÁGI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2012. december 04.

2013. február 14.

Tárgy
Gólyabál elszámolás ELTE ESZ
Kft
Rendkívüli EHÖK KGY
EHÖK Gazdasági Bizottságülés
EHÖK Küldöttgyűlés
LEN projekt megbeszélés
EHÖK Gazdasági Bizottságülés
Educatio kiállítás
EHÖK Gazdasági Bizottságülés
közbeszerzési terv
EHÖK
rendezvény
közbeszerzések megbeszélése
költségvetési tervezet
EHÖK Gazdasági Bizottságülés
2012.
költségvetésének
elfogadása TáTK KGY
GT napi felelőseinek felkérése

2013. február 19.
2013. február 22-24.

EHÖK LEN megbeszélés
TáTK elnökségi hétvége

2012. december 11.
2012. december 21.
2013. január 4.
2013. január 10.
2013. január 11.
2013. január 17-18.
2013. január 28.
2013. február 03.
2013. február 6.
2013. február 7.
2013. február 11.
2013. február 12.

Személy/személyek
ELTE ESZ
Küldöttgyűlési tagok
Gazdasági bizottsági tagok
Küldöttgyűlési tagok
ELTE ESZ Kft
Gazdasági bizottsági tagok
Tisztségviselők
Gazdasági bizottsági tagok
EHÖK
Gazdaságisok,
rendezvényesek
Gavallér György
Gazdasági bizottsági tagok
TáTK Küldöttgyűlés
Steinsits
Rita,
Sipos
Alexandra, Csukovits Balázs
szervezők
Tisztségviselők
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2013. február 26.
2013. február 28.
2013. március 1.
2013. március 2.
2013. március 9.
2013. március 18.
2013. március 19.
2013. március 22.
2013. március 26.
2013. április 5-7.
2013. április 11.
2013. április 16.
2013. április 26.
2013. május 05.
2013. május 09.
2013. május 16.
2013. május 22.
2013. május 24.
2013. május 29.
2013. május 31.
2013. június 6.

LEN megbeszélés
EHÖK Küldöttgyűlés
GT helyszín ajánlatok
GT pályázat leadása
GT helyszín bejárás
GT szervezői megbeszélés I.
Utánpótlásképzés
TáTK
születésnapi
rendezvény regisztráció
csoportvezetők képzése I.
HÖOK Vezetőképző
EHÖK Gazdasági Bizottságülés
csoportvezetők képzése II.
EHÖK Gazdasági Bizottságülés
EHÖK Gazdasági Bizottságülés
csoportvezetők képzése III.
GT szervezői megbeszélés II.
EHÖK Gazdasági Bizottságülés
irodatakarítás
EHÖK Elnökségi
tervezett/vész költségvetés
2013
GT előkészítő megbeszélés

szervezők
Küldöttgyűlési tagok
Tisztségviselők
TáTK Elnökség
Király Mihály, Vékony Balázs
szervezők
Csukovits Balázs
szervezők

Tárgy
Kari elnökségi
Ügyelet

Személy/személyek
Tisztségviselők
Füleki Gábor, Mlinkó Kata

Szalay Bence
Máté Anna
Gazdasági bizottsági tagok
Szalay Bence
Gazdasági bizottsági tagok
Gazdasági bizottsági tagok
Szalay Bence
Szervezők
Gazdasági bizottsági tagok
Tisztségviselők
EHÖK
Jánosi Attila
ELTE ESZ Kft

Rendszeres ülések
Időpont
hétfőnként
hétfőnként

A nyitó küldöttgyűlés alkalmával az újonnan megválasztott elnök, Máté Anna,
felkért gazdasági alelnökének, amit újra elvállaltam. A gazdasági feladatok ellátása
mellett

a

tavaszi

félévben

igyekeztem

más

területekre

is

koncentrálni,

a

tisztségviselőknek segítséget nyújtani.
A félévben újra pályáztam a gólyatábor főszervezői pozíciójára, amelyet
örömömre az elnökség egyhangúlag támogatott. A pályázat leadását követő időszakban
megalakultak az egyes feladatrészek csoportjai, a teljes program előkészítése jelenleg is
folyamatban van. A csoportvezetők képzését Szalay Bencével közösen szervezzük.
Eddig három alkalommal foglalkoztunk a jelentkezőkkel és várhatóan a vizsgaidőszak
végén tartunk még egy lezáró találkozót.
A Gazdasági Bizottság elkészített egy eljárásrendet, amiben részt vettem és
szavazatommal támogattam. Az eljárásrend a költések könnyebb átláthatóságát és
nyomon követhetőségét segíti elő. Az elfogadott eljárásrend mellett több bizottsági
igényt is megfogalmaztunk az EHÖK Gazdasági alelnök felé. A legfontosabb kérés a
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negyedévente kiküldött költések táblázata volt. Sajnos az ígéretekkel szemben június
5-én kaptuk meg az első táblázatot. Az április 11-i ülésen jeleztem először, hogy
szeretném megkapni a kimutatást.
Rendszeres ülések
A legutóbbi beszámoló óta minden kari elnökségi ülésen részt vettem. Az április
29-ei alól felmentésemet kértem az Ellenőrző Bizottságtól. Minden héten hétfőn 14:0016:00 látom el ügyeleti feladatomat. A Gazdasági Bizottság minden megtartott ülésén
részt vettem. A gólyatábor szervezői megbeszélései rendszeresen zajlanak, a kisebb
megbeszélések napi szinten történnek.
A félév eseményei
2012. december elejére készült el a Gólyabál költségvetésének végleges
változata. Az elszámolás az ELTE ESZ Kft-vel történt, akik a bál megszervezését
segítették. A rendezvény költségei és bevételi oldala szinte azonos összeget értek el.
Az Educatio kiállításra elsődlegesen a mesterképzések területhez tartozó
kérdések

miatt

jelentkeztem

segítőnek.

Csütörtökön

az

előkészületekben,

pultfeltöltésben, tájékoztatóanyagok összeállításában segítettem, pénteken pedig már a
leendő hallgatókkal foglalkoztam.
A Lágymányosi Eötvös Napok szervezésébe a költségvetés miatt láttam bele. A
téli időszakban tartott megbeszélések legtöbbjére el is mentem, ám minimálisan vagy
egyáltalán nem tudtuk a TáTK igényeit és elveit érvényesíteni, ezért miután
megállapítottuk, hogy a mi hallgatói részönkormányzatunk mennyi működési kerettel
támogatja a rendezvényt, nem jártam többet el ezekre az alkalmakra.
Az EHÖK szeretett volna egy többéves koncessziós szerződést kötni a
rendezvényeire, amelyek közbeszerzésen keresztül történnek. Ehhez a kari igényeket
begyűjtötték az egyes rendezvényes és gazdasági tisztségviselőktől, ami többéves
időtartama miatt nagy munkát jelentett. Ezúton is köszönöm Dobra Zsanettnak a
segítséget ebben. A pályázás kiírása egyelőre nem történt meg.
Február 12-én a TáTK küldöttgyűlése elfogadta a 2012. évi költségvetést.
Február végén megszerveztük a tavaszi elnökségi hétvégét. A két napban csapatépítő
játékokat játszottunk, jövőbeli tervekről beszélgettünk.
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A Gazdasági Bizottság az előző hónapokhoz képest alapszabály szerint lett összehívva,
a témája egy forrásallokációs stratégia kialakítása volt legtöbb esetben. Az EHÖK
működési keretének automatikus felosztására minden részönkormányzatnak volt és van
igénye, ezt a TáTK is támogatta. Azonban egyelőre hiába készült el a felosztás egy
lehetséges verziója, még nem érkezett meg az az összeg, amit ilyen módon fel tudnánk
osztani egymás között. Jelenleg nem tudjuk, hogy milyen költségvetéssel számolhat az
ELTE Hallgatói Önkormányzata. Elkészítettem és az EHÖK gazdasági alelnökének
továbbítottam egy normál 2013-as és egy vésztervezetet is.
Április elején részt vettem a tavaszi HÖOK vezetőképzőn, ahol a HÖOK és a
hallgatói önkormányzatok kommunikációjának jövője

szekciót hallgattam meg.

Megismerhettük a HÖOK egyik elnökségi tagjának előadásából a HÖOK kommunikációs
stratégiáját az elmúlt egy év viszonylatában. A Corvinus egyetem EHÖK elnöke és a
Corvinus egyetemi újság főszerkesztője tartottak előadást.
A gólyatábor szervezése nagyon hasonlóan történik a tavalyihoz képest. A
helyszín és a pályázat leadása időben egymáshoz közel, március elején történtek. Azóta a
szervezői feladatokra koncentráltunk. Néhány változtatás lesz idén a programban és
bővítjük a játékok rendszerét. A táborszervezésével kapcsolatban egyelőre nem tudjuk,
hogy melyik cég nyeri el a közbeszerzés pályázatát, hiszen még nem kerültek kiírásra.
Nanosz Eleni
Gazdasági alelnök

BELÜGYI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2012. december 5.

Tárgy
Szociológia SzhÉK alakuló

2012. december 7.

Nemzetközi Kapcsolatok
alakuló

2012. december 13.

Szociális Tanulmányok
alakuló

Személy/Személyek
Belügyi Bizottság, Szociológia
SzHÉK
Belügyi Bizottság,
Nemzetközi Kapcsolatok
SzHÉK
Belügyi Bizottság, Szociális
Tanulmányok SzHÉK
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2012. december 17.

Bizottsági alakuló ülés

Belügyi Bizottság

2013. január 14.

Társadalmi Kapcsolatok
alakuló
Szociológia SzhÉK ülés

Belügyi Bizottság, Társadalmi
kapcsolatok SzHÉK
Belügyi Bizottság, Szociológia
SzHÉK
Belügyi Bizottság, Társadalmi
kapcsolatok SzHÉK
Belügyi Bizottság,
Közgazdaságtan és
Egészségpoltika
Belügyi Bizottság,
Nemzetközi Kapcsolatok
SzHÉK

2013. február 10.
2013. február 27.

Társadalmi Kapcsolatok
SzHÉK ülés
Közgazdaságtan és
Egészségpoltika alakuló

2013. március 11.

2013. március 13.

Nemzetközi Kapcsolatok ülés

2013. március 22-23.

Szociológus Hallgatók
Országos Találkozója
Társadalomtudományi Piknik Belügyi Bizottság,
Rendezvényszervező
Bizottság
Lágymányosi Eötvös Napok
Belügyi Bizottság,
(LEN)
Rendezvényszervező
Bizottság
Irodatakarítás
Hallgatói Önkormányzat
tagjai

2013. április 14-15.
2013. május 6-11.

2013. május 24.

Rendszeres ülések
Időpont
Tárgy
Személy/személyek
hétfőnként
Kari elnökségi
Tisztségviselők
2013. január 16., február 27., Szociális Tanulmányok SzHÉK Szociális Tanulmányok SzHÉK
március 26.
ülés

A szakos érdekképviseleti munka koordinálása
A bizottság egyik legkiemelkedőbb feladata a szakos érdekképviseletek (SzHÉKek) 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,

Facebbook

csoportokkal,

és

viszonylagos

rendszerességű személyes találkozókkal igyekeztünk kielégíteni.
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SzHÉK ülések
Az újonnan megalakult küldöttgyűlés után a SzHÉK-ek is előbb-utóbb elkezdték
munkájukat. (A fenti táblázatban láthatóak az alakuló ülések időpontjai.) Az összes
alakuló szabályosan és eredményesen zajlott, a SzHÉK-ek ügyrendjei egytől egyig
elfogadásra kerültek a HÖK elnöksége által. Ebben a félévben nem sok SzHÉK ülésre
került sor. Ennek egyik oka a SzHÉK-ek passzivitása, másrészt pedig az informálisan
tartott ülések megszaporodása. Utóbbi leginkább a Szociológia SzHÉK-re volt jellemző,
akik a márciusban rendezett Szociológus Hallgatók Országos Találkozójának
(SZOHATA) ülésein beszélték meg jövőbeli terveiket. Bár magán az eseményen személy
szerint én is ott voltam, mint résztvevő, illetve segítő, a szervezés nem a bizottság
feladata.
A HÖK iroda karbantartása
Az idei egyetlen hivatalos irodatakarításra május 24-én 14:00 órás kezdettel
került sor. Ekkor csak az alsó irodát (-1.68-as terem) takarítottuk ki a HÖK-ös
tisztségviselők segítségével, majd átszortírozzuk az ott felhalmozott dolgainkat. Sajnos
egyéb elfoglaltságom miatt nem tudtam teljes egészében részt venni rajta, mire
odaértem a munka érdemi részét elvégezték. A 0.100E termet a félév során informálisan
többször elrendeztük, azonban a gólyatábor és a nyári szünet előtt szükség van még egy
alaposabb rendszerezésre is.
Rendezvények, hallgatói élet, munkakoordináció
A Belügyi Bizottság a félév során megrendezésre kerülő összes TáTK-os, és
valamennyi össz-ELTE-s vagy három kari rendezvényen segédkezett valamely
formában. Ezekre a rendezvényekre a legtöbb esetben pakolókat, ajtónállókat,
beléptetőket, illetve ruhatárosokat kerestünk, így lehetőséget nyújtva a kar
hallgatóságának kisebb-nagyobb munkák elvégzésére. Az ő koordinációjukat minden
alkalommal a Bizottság valamely tagja végezte. Ilyenek például a TÁTK Felező, TÁTK 10
éves születésnap, a Társadalomtudományi Piknik, a Lágymányosi Eötvös Napok.
A Társadalomtudományi Piknikre április 14-15-e között került sor. Ezt fél éves előzetes
szervezési időszak előzte meg. A bizottság mindhárom tagja részt vett ebben,
igyekeztünk legjobb tudásunk szerint segíteni a Rendezvényszervezői Bizottság
munkáját. Az én feladatom a SzHÉK-ek programjai mellett a Facebook oldal design15

jának, valamint különböző plakátok, grafikák elkészítése volt. A bizottság másik két tagja
a programokért, a szponzorokért, valamint az állófogadáson feltálalt ételekért felelt.
A Társadalomtudományi Pikniken a Szociális Tanulmányok SzHÉK képviseltette magát,
ők a romagyilkosságokról készült Tollfosztás című filmet vetítették le, majd
beszélgetérse hívták Balogh Rodrigót, a film rendezőjét.
A Lágymányosi Eötvös Napokon a korábbi évekhez hasonlóan szintén rengeteg TÁTKs hallgató dolgozhatott. (pakoló, info sátras, büfés, őrzés, szemétszedő, ELTE Shop) A
szokásoknak megfelelően a TÁTK HÖK a pakolókért volt felelős. A három koordinátor
Vékony Balázs, Sziva Dániel (Belügyi-, és Szakos Érdekképviseleti Bizottság) valamint
Király Mihály (Rendezvényszervező Bizottság) volt. Szerencsére elmondható, hogy a mi
munkánkra nem érkezett panasz.
TÁTK Gólyatábor
Az idei, augusztus 27–30. között megrendezett TÁTK Gólyatábor szervezésében
bár más feladatkörben, de az egész bizottság részt vett. Vékony Balázs és Buhajla Nóra a
játékokért felelős csoportban tevékenykedik, míg az én feladatom a –a korábbi évekhez
hasonlóan- a logisztika lesz. Ebbe beletartozik a le-, illetve hazautazás lebonyolítása, a
logisztikus team irányítása, a tábor őrzése, az étkeztetés, a pakolás, valamint a szemét
szedés.
A szervezés konkrét állásáról egyelőre nem tudok beszámolni, mivel a nyári
menetrendek csak június legvégén, július elején lesznek ismertek. Annyi biztos, hogy a
korábbi évekhez hasonlóan a Déli Pályaudvarról indulunk, Hatvannál át kell szállnunk,
Salgótarjánig. Ezután Salgótarjántól helyi járattal megyünk a táborba. A szervezés még
igen előrehaladott állapotban van, bővebb információkat a következő beszámolómban
tudok adni.
Emellett a tavalyihoz hasonlóan idén is az én feladatom a gólyatábor logójának
elkészítése.
Sziva Dániel
Elnök
Belügyi és Szakos Érdekképviseleti Bizottság
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A DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2012. december 10.
2012. december 11.
2012. december 12.
2013. január 4.
2013. január 11.
2013. január 18 – 20.
2013. január 21.
2013. január 27.
2013. január 29 - 31.
2013. február 11 - 15.
2013. február 12.
2013. február 13.

2013. február 20 – 22.
2013. február 22 – 24.
2013. február 11 – 27.
2013. február 27.
2013. február 27.
2013. március 18.

Tárgy
Személy/személyek
„Tiltakozás a keretszámok
drasztikus megvágása ellen hallgatói fórum az ELTE-n!”
hallgatói demonstráció
Diákjóléti Bizottság alakuló ELTE TáTK HÖK Diákjóléti
ülés
Bizottság, Máté Anna
„Tiltakozunk a felsőoktatás és
ezzel
Magyarország
tönkretétele ellen!” hallgatói
demonstráció
Máté Anna, Nanosz Eleni
EHÖK Küldöttgyűlés
Vaya, Mlinkó Kata
Máté Anna, Nanosz Eleni
TáTK HÖK gazdasági ügyek
Vaya, Kalina Gergely, Jánosi
megbeszélése
Attila, Gavallér György
XIII. Educatio Kiállítás
ELTE TáTK HÖK
Rendszeres
szociális ELTE TáTK HÖK Diákjóléti
támogatás
hirdetésének Bizottság, ELTE TáTK HÖK
megkezdése
Kommunikációs Bizottság
Párhuzamos
képzés ELTE EHSZÖB, ELTE TáTK
kompenzáció
hirdetésének HÖK
Kommunikációs
megkezdése
Bizottság
Párhuzamos
képzés
kompenzáció leadás
Rendszeres
szociális
támogatási kérelmek leadása
ELTE
TáTK
HÖK ELTE
TáTK
HÖK
Küldöttgyűlési ülés
Küldöttgyűlés
IIG
iroda
–
Neptun
juttatásképesség
ellenőrző
ELTE EHSZÖB
program
használatának
bemutatása
Rendszeres
szociális
támogatási
kérelmekhez
csatolt
dokumentumok
hiánypótlása
ELTE
TáTK
HÖK
TáTK HÖK Elnökségi hétvége
Tisztségviselői
Rendszeres
szociális ELTE
TáTK
Diákjóléti
támogatási kérelmek bírálása Bizottság
HaHa fórum – HÖK reform
ELTE
BTK
rendszeres Kalina Gergely, Szabó Eszter,
szociális
támogatási Gajág Dóra, Jánosi Attila,
kérelmeinek bírálása
Belső Ádám, Schopp Fruzsina
Rendszeres
szociális ELTE
TáTK
Diákjóléti
támogatás
korrekciós Bizottság
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kérelmek bírálása
2013. március 19.

Utánpótlásképzés

2013. április 5 – 7.

HÖOK Vezetőképző
"Hogy
tudjuk,
miről
beszélünk!"
Felsőoktatási
alapfogalmak
intenzív
kurzusa
Megbeszélés
az
Óbudai
Egyetem
Hallgatói
Önkormányzatának elnökével
és szociális alelnökével
Párhuzamos
képzés
kompenzáció
leadásának
kezdete
Párhuzamos
képzés
kompenzáció
hirdetésének
megkezdése

2013. április 10.

2013. április 24.

2013. május 24.
2013. május 24.
2013. május 24.

Irodatakarítás

Csukovits
Balázs,
Kuklin
Andrej Endre, Forgó Evelin
Máté Anna, Nanosz Eleni Vaya
Csukovits Balázs

Gavallér Sára, Pausits Péter

ELTE EHSZÖB, ELTE TáTK
HÖK
Kommunikációs
Bizottság
ELTE
TáTK
HÖK
Tisztségviselői

Rendszeres ülések
Időpont
Tárgy
2012. december 10., 17., 2013.
január 7., 14., 21., 25., február
11., 18., 28., március 4., 6., 11., ELTE TáTK HÖK Elnökség ülései
18., április 8., 22., 29., május 6.,
13., 27., június 3.
2012. december 11., 2013.
Diákjóléti Bizottság ülései
január 9., február 5., április 10.,
május 23.
2012. december 10., 2013.
ELTE EHSZÖB ülései
január 25., március 7., február 1.,
május 24.

Személy/személyes
ELTE TáTK HÖK
ELTE TáTK HÖK Diákjóléti
Bizottság
ELTE EHSZÖB

2012. december 18., január 29.,
február 26., május 7.

ELTE TáTK Kari Tanács

Máté Anna, Csukovits
Balázs, Forgó Evelin, Sziva
Dániel, Tóth Rita

2012. december 18., 2013.
február 14., április 2., május 10.,
május 21.
2012. december 19., 2013.
február 26., március 21., április
26., május 25.
2012. december 20., 2013.
március 1., 26., április 29., május
28.
hétfőnként
2012. december 13., 2013.
január 16.

ELTE KolHÖK Küldöttgyűlési
ülés ülései

ELTE KolHÖK
Küldöttgyűlés

Rendkívüli szociális támogatási
kérelmek, Sport- és kulturális
pályázatok bírálása
Kifizetési listák rögzítése

Máté Anna, Lendvai Gábor,
Király István Mihály, ELTE
TáTK Diákjóléti Bizottság
Cserdi Imre

Ügyelés
Szociális Tanulmányok SzHÉK
ülései

Füleki Gábor
Szociális Tanulmányok
SzHÉK
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A Diákjóléti Bizottság összetétele az elmúlt egy félévben nem változott. A
kollégiumi referensi posztot Forgó Evelin, az esélyegyenlőségi posztot Kuklin Andrej
Endre, az elnöki pozíciót pedig Kiss Edina töltötte be.
Rendszeres szociális támogatás
Az idei félévben már negyedik alkalommal használtuk az e-szoctámot
(elektronikus pályázási rendszer).
Február 11 - 15-ig volt a rendszeres szociális támogatás pályázási időszaka
meghirdetve, ez alatt az idő alatt tudtak a hallgatók pályázni a tavaszi félévben. A
hiánypótlási időszak február 20 – 22 között volt, ilyenkor lehetett még a hiányzó
igazolásokat csatolni a pályázathoz. 467 pályázatunk érkezett, amelyből 348-an nyerték
el a támogatást.
Most is minden új pályázónak, minden igazolást csatolnia kellett a pályázatához
(tehát az A és B kategóriásoknak is). A pályázatok elbírálásánál a bírálók a bejelölt és
igazolt kategóriára adtak pontot az aktuális pontrendszer alapján.
A pontozás után a Tanulmányi Osztály munkatársaival együttműködve
megállapítottuk a ponthatárt. A rendelkezésre álló források, a leadott pályázatok, azok
összesített pontszámának és a pályázati kiírásnak figyelembe vételével az előző félévhez
képest két ponttal meg kellett emelni a ponthatárt. Így a 2012/2013. II. félévben a 18
ponttal és annál magasabb pontszámmal rendelkező nyerték el az ösztöndíjat. Az e
pontszám alatti pályázatokat tehát elutasítottuk, kategóriától függetlenül. A Bizottság
arról is határozott, hogy a minimálisan kiutalható összeg nem lehet kisebb 8.000 Ftnál. A rendelkezésre álló keretet figyelembe véve, 1 ponthoz tartozó összeget 200
forintban határoztuk meg. Az 51/2007. Kormányrendelet értelmében azok a hallgatók,
akik elérik a ponthatárt és A vagy B kategóriások, nem kaphatnak kevesebbet A
kategória esetén a hallgatói normatíva 20%-nál (23.800 forint), B kategória esetén a
hallgatói normatíva 10%-nál (11.900 forint). Az egyéb kategóriások, amennyiben elérték
a ponthatárt, a pontjuknak megfelelő összeget kapják. (8000 + ((elért pontszám - 18) *
200) = Havonta járó összeg).
Az idei félévben is a pályázatok kitöltésének elősegítésének érdekében a
bizottság frissítette a „Gyakran Ismételt Kérdések” és a „Hogyan töltsd ki a rendszeres
szociális

ösztöndíj

pályázatot?

–

Kitöltési

útmutató

lépésről

lépésre”

című

dokumentumokat. Mindezek mellett rengeteg telefonos, személyes és e-mailes
megkeresés érkezett hozzám, amelyekre a lehető leggyorsabban próbáltam választ adni.
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A korrekciós kérelmeket a leadási határidő után egyből elbíráltuk és erről a
hallgatók értesítést is kaptak.
Néhány hallgatónál különböző okok miatt előfordult, hogy az elnyert összeg nem
került utalásra. Az ilyen esetekben a Tanulmányi Osztállyal együttműködve orvosoltuk
a problémát és természetesen a támogatásokat a hallgatók megkapták.
Három darab pályázat esetében a pályázók a Hallgatói Jogorvoslati
Bizottsághoz küldték tovább a kérelmüket felülvizsgálatra. Mindhárom esetben a
Hallgatói Jogorvoslati Bizottság a Diákjóléti Bizottság döntését helyben hagyta, tehát
a hallgató kérelmét nem fogadta el.
A jövőben az Egyetem Vezetés szeretné, ha a szociális támogatás igénylése is a
NEPTUN-on keresztül történne. Az ELTE Egyetemei Hallgatói Szociális és Ösztöndíj
Bizottságának egyhangú véleménye erről, hogy addig, míg a rendszer mind pályázói,
mind bírálói szempontból nem működik, a lehető legtökéletesebben addig nem
javasoljuk az átállást.
Párhuzamos képzés kompenzációja
Az elmúlt évben a párhuzamos képzés kompenzációnak a feltételei megújultak.
Ez egy elég hosszú folyamat volt, mivel ez egy HKR. módosítás és ilyen esetekben csak
akkor lehet változtatni, ha az előírt bizottságok, szervek azt elfogadják. A párhuzamos
képzés kompenzáció esetében ez az EHSZÖB-öt (Egyetemi Szociális és Ösztöndíj
Bizottság), és az OHÜB-öt (Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága) jelentette.
Többszöri változtatáskérés után tavaly májusban megváltoztattuk a pályázati
feltételeket, tavaly már e feltételek szerinte lehetett pályázni.
Már az előző félévben is felmerültek elég súlyos problémák a pályázat kiírásánál.
Az OHÜB javaslatára megtörtént a HKR. módosítás mely szerint a párhuzamos képzés
kompenzációt teljesen az EHSZÖB hatáskörébe helyezi, tehát nem kell az OHÜB-nek
szavaznia a kiírásról. Sajnos azonban nehezítette a továbbiakban a pályázás kiírását az
EHÖK szociális alelnökének személyi kérdése, ezért történt az, hogy erre a félévre
május 24-én került kiírásra a kompenzáció pályázata.
Utalások, bírálások
A havonta leadott rendkívüli szociális támogatásokat a Diákjóléti Bizottság
tagjaival rendszeresen elbíráltuk. Továbbá a TáTK HÖK elnökével, a Sportreferenssel,
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valamint a Kulturális referenssel a havi rendszeres és egyszeri utalások teendőinek
ellátásában, a pályázatok bírálásában továbbra is együttműködtem. A leadási határidők
és várható utalási napok ebben a félévben is kifüggesztésre kerültek, mind a honlapon
és a HÖK irodába is. A kifizetési listákat minden hónapban a megadott időre elküldtem
a Tanulmányi Osztály Kari informatikusának, hogy az összegek utalásra kerüljenek.
Az új tanulmányi rendszer másként kezeli az várható utalási nap fogalmát. Az
ETR-ben ezzel nem volt gond, viszont mióta a NEPTUN-t használjuk szinte minden
hónapban akadt az utalási nap körül csúszás. Érdeklődtem az Oktatási Igazgatóságnál,
hogy ez fog e változni a jövőben, ők arról tájékoztattak, hogy sajnos nem, mert a várható
utalási nap az jelenleg a pénz beérkezését a Magyar Államkincstárhoz jelenti. Annak
érdekében, hogy a hallgatók ne várják hiába az ösztöndíjakat, a jövő félévben
megpróbáljuk úgy kiszámolni a várható (tényleges) utalási napot, hogy az reális legyen.
Bursa Hungarica ösztöndíj
A Bursa Hungarica ösztöndíj jövőbeli sorsa egyre kérdésesebbé válik, mivel
ebben a félévben még nem látott késéssel utalták ki az ösztöndíjakat.
Mivel az ösztöndíj két részből áll (önkormányzati+intézményi) ezért nagyon
nehéz volt utána járni, hogy mégis mi történik a hallgatóknak megítélt pénzzel. Hosszas
utánajárás után megtudtuk, hogy valamilyen adminisztrációs hiba okozta az
önkormányzatok és intézmények között a kései utalást, de legkésőbb a júniusi utalási
nappal elméletileg minden jogosult hallgatónak utalásra került a Bursa Hungarica
ösztöndíja.
Egyéb teendők
Az idei gólyatáborban szervezőként nem fogok részt venni, viszont az előzetes
munkákban a jövőben is szeretnék majd segíteni. Az elmúlt hónapokban a munkát
segítettem a különböző regisztrációs felületek elkészítésével.
A félév során, az elnökségi hétvégén, az összes Kari Tanácson, TáTK HÖK
Küldöttgyűlésen részt vettem. Minden elnökségi ülésen, valamint az EHSZÖB üléseken
is igyekeztem részt venni. Rendszeresen tartottam bizottsági üléseket, ahol minden
alkalommal az egész bizottság beszámolt az elvégzett munkáról, megbeszéltük a
szakterületekkel kapcsolatos terveket és részletesen átbeszéltük az aktualitásokat. A
bizottsági tagok eleget tettek referensi kötelességeiknek, valamint bizottsági tagként is
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nagy segítséget nyújtottak a napi szintű munkában, programok szervezésében, a
rendszeres szociális támogatás folyamatának lebonyolításában.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Forgó Evelinnek és
Kuklin

Andrej

Endrének

az

egész

éves

hatékonyságukat,

lelkesedésüket,

megbízhatóságukat és az eddigi munkájukat!
Kiss Edina
Elnök
Diákjóléti Bizottság

A KOLLÉGIUMI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

2012. december 11.

Diákjóléti Bizottság alakuló ülés

2013. január 21.

Rendszeres szociális támogatás
hirdetésének megkezdése

2013. február 11 - 15.

Rendszeres szociális támogatási
kérelmek leadása
ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlési ülés

2013. február 12.
2013. február 20 – 22.
2013. február 22 – 24.
2013. február 11 – 27.
2013. február 25.
2013. március 18.
2013. március 19.

Rendszeres szociális támogatási
kérelmekhez csatolt
dokumentumok hiánypótlása
TáTK HÖK Elnökségi hétvége
Rendszeres szociális támogatási
kérelmek bírálása
PPK-TáTK Közgyűlés
Rendszeres szociális támogatás
korrekciós kérelmek bírálása
Utánpótlásképzés

Személy/személyek
ELTE TáTK HÖK Diákjóléti
Bizottság, Máté Anna
ELTE TáTK HÖK Diákjóléti
Bizottság, ELTE TáTK HÖK
Kommunikációs Bizottság
ELTE TáTK HÖK
Küldöttgyűlés

ELTE TáTK HÖK
Tisztségviselői
ELTE TáTK Diákjóléti
Bizottság
PPK-TáTK Diákbizottság
ELTE TáTK Diákjóléti
Bizottság
Csukovits Balázs, Kuklin
Andrej Endre, Kiss Edina

Rendszeres ülések
Időpont
2012. december 11.,
2013. január 9., február
5., április 10., május 23.
2012. december 4.,
december 18., 2013.
február 26., május 7.

Tárgy
Diákjóléti Bizottság ülései

Személy/személyek
ELTE TáTK HÖK Diákjóléti
Bizottság

Kari Tanács

Máté Anna, Kiss Edina, Tóth
Rita, Csukovits Balázs, Sziva
Dániel
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2012. december 19.,
2013. február 26.,
március 21., április 26.,
május 25.
2012. december 14.,
2013. január 28.,
február 25., március 18.,
április 15., május 13.
szerdánként

Rendkívüli szociális támogatási
kérelmek bírálása

ELTE TáTK Diákjóléti
Bizottság

Kőrösi Csoma Sándor Kollégium
Diákbizottsági ülés

KCsSK Diákbizottság

Ügyelés

Füleki Gábor, Dobra Zsanett

Az idei félévben is rendszeresen megjelentem a Kőrösi Csoma Sándor
Kollégium Diákbizottsági ülésein. A félév során a kollégiumot érintő ügyekben
hoztunk döntéseket, elbíráltuk a klubok beadott pályázatait, valamint elfogadtunk egy
sportfejlesztési

tervet,

melynek

keretén

belül

megszavaztuk

a

kollégium

tornatermének felújítását. A szabadtéri sportolási igényeket is próbáltuk kielégíteni,
ennek érdekében új eszközöket szereztünk be, illetve megkezdtük a régiek felújítását. A
kollégisták sportolási lehetőségét külön órákkal bővítettük. Új mikrohullámú sütőket
vásároltunk, illetve a régieket leselejteztük. Következő projektünk a kollégium
honlapjának megújítása volt. A Diákbizottság, a hálózatért felelős nevelő és a kollégisták
gőzerővel dolgoztak egész félévben a honlapon. Februárban összehívtam a PPK-TáTK
Közgyűlést, melyen megtartottam beszámolómat, illetve tájékoztattam a hallgatókat a
kollégiummal kapcsolatos ügyekről. A tavaszi félévben megrendezésre került a Tavaszi
Kultúrhét, valamint a Budaörsi Napok elnevezésű rendezvény is. Mindkettő sikeresen
zárult, pozitív visszajelzéseket kaptunk.
A szemeszter során részt vettem a Diákjóléti Bizottság ülésein, a rendszeres
szociális támogatás, a rendkívüli szociális támogatások és a korrekciós kérelmek
bírálásán, a Kari Tanács ülésein, valamint a TáTK Hallgatói Önkormányzatának
Küldöttgyűlésén.
A Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat alapszabály módosítást hajtott végre,
mely alapján a jövőben a kari referensek mandátumnélküli tanácskozási joggal vehetnek
részt a KolHÖK Küldöttgyűlésein.
A Kerekes Kollégium bérleti szerződése lejárt, az egyetemi vezetés pénzügyi
okokra hivatkozva még nem kötötte meg újra a szerződést. A bérlemény jövője a
következő szenátusi ülésig sajnos, bizonytalan. A pontos kollégiumi férőhely
ismeretének hiányában a kollégiumi felvételit a korábbi évektől eltérően a felsőbb
évesek számára várhatóan július 18-án, az elsőéveseknek pedig augusztus 1-jén tudjuk
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meghirdetni. A felvételi eljárásban bírálóként fogok részt venni. Az Egyetemi Kollégium
2013. évi gazdálkodásának egyensúlyban tartása érdekében 2013 szeptemberétől dr.
Seifert Tibor, Kollégiumi főigazgató úr, a Kollégiumi Küldöttgyűlés támogatásával a
következő kollégiumi díjakat javasolta:


Ajtósi Dürer Kollégium: 12.000 Ft/hó



Damjanich utcai Kollégium: 10.000 Ft/hó



Kőrösi Csoma Sándor Kollégium: 15.000 Ft/hó



Nagytétényi úti Kollégium: 9.000 Ft/hó



Nándorfejérvári

úti

Kollégium

(Angelusz

Róbert

Társadalomtudományi

Szakkollégium, Illyés Sándor Szakkollégium, Bolyai Kollégium): 12.000 Ft/hó


Vezér úti Kollégium: 9.000 Ft/hó



Eötvös József Collegium: 12.000 FT/hó



Bibó István Szakkollégium: 12.000 Ft/hó
A költségtérítéses hallgatóknak ezeken felül még 6.000 Ft/hó díjat kell majd

fizetniük. A május 26-i Szenátusi ülésen nem döntöttek a kollégiumi díjemelés
témájában, többek között azért, mert a Szenátus tagjainak véleménye megoszló volt a
költséges/önköltséges hallgatók díjemelésével kapcsolatban. A döntés az utolsó
Szenátusi ülésen tárgyalják majd. Amennyiben új javaslat kerül tárgyalásra
természetesen azt a KolHÖK Küldöttgyűlése is tárgyalni fogja.
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.
Forgó Evelin
Kollégiumi referens
Diákjóléti Bizottság

AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2012. december 11.

Tárgy
Diákjóléti Bizottság alakuló ülés

2013. január 21.

Rendszeres szociális támogatás
hirdetésének megkezdése

Személy/személyek
ELTE TáTK HÖK Diákjóléti
Bizottság, Máté Anna
ELTE TáTK HÖK Diákjóléti
Bizottság, ELTE TáTK HÖK
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Kommunikációs Bizottság
2013. február 11 - 15.
2013. február 12.
2013. február 20 – 22.
2013. február 22 – 24.
2013. február 11 – 27.
2013. március 18.
2013. március 19.
2013. április 24.
2012. május 8-9.

Rendszeres szociális támogatási
kérelmek leadása
ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlési ülés
Rendszeres szociális támogatási
kérelmekhez csatolt
dokumentumok hiánypótlása
TáTK HÖK Elnökségi hétvége
Rendszeres szociális támogatási
kérelmek bírálása
Rendszeres szociális támogatás
korrekciós kérelmek bírálása
Utánpótlásképzés
Esélyegyenlőségi Nap,
Fogyatékosügyi Fórum
Lágymányosi Eötvös Napok
Esélyegyenlőségi sátor

ELTE TáTK HÖK
Küldöttgyűlés

ELTE TáTK HÖK
Tisztségviselői
ELTE TáTK Diákjóléti
Bizottság
ELTE TáTK Diákjóléti
Bizottság
Csukovits Balázs, Kiss Edina,
Forgó Evelin
ELTE EHÖK Esélyegyenlőségi
Bizottság
ELTE EHÖK Esélyegyenlőségi
Bizottság

Rendszeres ülések
Időpont

Tárgy

Személy/személyek

2012. december 11.,
2013. január 9., február
5., április 10., május 23.

Diákjóléti Bizottság ülései

ELTE TáTK HÖK Diákjóléti
Bizottság

2012. december 19.,
2013. február 26.,
március 21., április 26.,
május 25.
2012. november 13. ,
2013. január 31, február
21. , május 1.

Rendkívüli szociális támogatási
kérelmek bírálása

ELTE TáTK Diákjóléti
Bizottság

EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottság
ülése

EHÖK Esélyegyenlőségi
Bizottság

A vizsgaidőszak után a második félév elején is, csak úgy, mint előző félévben a
rendszeres szociális támogatások elbírálása volt a legfőbb feladatunk. A NEPTUN
tanulmányi rendszerre való átállás sok gondot okozott, melyeket azonban úgy vélem, a
lehetőségekhez képest jól tudtunk kezelni. A pályázatok értékelése során szinte
egyáltalán nem hibáztunk, ezt mutatja az elenyésző számú korrekciós kérelem, amik
nagy része a megváltozott ponthatárral kapcsolatban érkezett be.
A Diákjóléti Bizottsággal havonta esedékes rendkívüli szociális támogatás
pályázatokat is elbíráltuk minden hónapban.
A második félév során is részt vettem az ELTE EHÖK Esélyegyenlőségi
Bizottságának ülésein. Az Esélyegyenlőségi Bizottsági üléseken a második félévben egy
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Esélyegyenlőségi

Nap

megszervezése

volt

a

legfőbb

feladatunk,

ahol

egy

Fogyatékosügyi Fórum keretében kerekasztal beszélgetést szerveztünk több érintett
civil szervezet, az egyetem vezetése, valamint munkáltatók részvételével. Az
Esélyegyenlőségi Nap keretein belül egy érzékenyítő tréninget is lebonyolítottunk
körülbelül 15 fő részvételével. Sajnos az esemény időpontja (vizsgafelvétel) miatt igen
csekély érdeklődő mutatkozott a programon, mely az ELTE ÁJK Dísztermében került
lebonyolításra. Emellett a legfőbb téma a LEN megszervezése volt, ahol külön sátrat
kaptunk a Civil Faluban, ezt igyekeztünk kitölteni érdekes és hasznos programokkal. A
rendezvényen három napon keresztül vártuk az érdeklődőket, akik rengeteg nagyszerű
érzékenyítő játékkal játszhattak (pl.: „Integrálj okosan!”). A Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar jóvoltából rendelkezésünkre állt sokféle eszköz (pl.: Braille írógép)
amit bárki kipróbálhatott a „Nyíltan a fogyatékosságról” program keretében. A
fesztivál ideje alatt a hallgatóknak lehetőségük volt különféle kérdéssorok kitöltésén
keresztül megismerkedni esélyegyenlőségi kérdésekkel, a társadalomtudományokkal
kapcsolatos „toto-t” én állítottam össze. A program során a sátorban igyekeztem
közvetlen kapcsolatot teremteni az érdeklődőkkel, segíteni a felmerülő kérdések
megválaszolásában, valamint aktívan részt venni a különböző érzékenyítő feladatok
levezénylésében.
A

Diákjóléti

Bizottságnak

alkalma

nyílt

részletesen

bemutatkoznia

az

utánpótlásképzésen is. A részvevőknek bemutattuk, hogy hogyan működnek a karon az
esélyegyenlőségi, a kollégiumi és a szociális ügyek.
A félév során a TáTK HÖK Elnökségi ülésein nem tudtam nagy számban jelen
lenni. Részt vettem az Elnökségi hétvégén és az ELTE Esélyegyenlőségi Bizottsága
által szervezett Vezetőképzőn is, ahol hasznos ismeretekre tettem szert, melyeket
igyekeztem mindennapi munkám során is felhasználni.
Kuklin Andrej Endre
Esélyegyenlőségi referens
Diákjóléti Bizottság
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KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

hétfőnként
hétfőnként

Elnökségi ülések
Ügyelés

2012. december 3.
2012. december 11.

Alakuló Küldöttgyűlés
EHÖK Küldöttgyűlés

2012. december 12.
2013. január 4.

Educatio Bizottsági ülés
EHÖK Küldöttgyűlés

2013. január 8.
2013. január 11.

Kari Educatio megbeszélés
EHSKB

2013. január 14.

Társadalmi kapcsolatok
SzHÉK alakuló ülés

2013. január 14.
2013. január 16.
2013. január 17.

Bizottsági ülés
Educatio Bizottsági ülés
Educatio Kiállítás bepakolás
Educatio Kiállítás
ELTE TáTK Nyílt nap
Kommunikációs Bizottsági
pályázat
Küldöttgyűlés
Elnökségi hétvége Dunabogdány
EHSKB

2013. január 18-19.
2013. január 25.
2013. február 7-17.
2013. február 12.
2013. február 22-24.
2013. február 26.
2013. február 27.
2013. február 27.

Kulcskérdések konferencia
megbeszélés
Társadalmi kapcsolatok
SzHÉK ülés

2013. február 28

EHÖK Küldöttgyűlés

2013. március 18.

Gólyatábor szervezői
megbeszélés
Kulcskérdések Konferencia
Gólyatábor szervezői

2013. március 21-22.
2013. május 16.

Személyes
ELTE TáTK HÖK
Kuklin Andrej Endre
(december-január)
Nanosz Eleni Vaya (februárjúnius)
Máté Anna, Kiss Edina, Nanosz
Eleni Vaya
Petényi Mirkó
Máté Anna, Kiss Edina, Nanosz
Eleni Vaya
Petényi Mirkó
Csörgics Mátyás, kari
kommunikációsok
Dobra Zsanett, Forgó Evelin,
Buhajla Nóra, Zágonyi Csilla,
Mészáros Csongor, Füleki
Gábor, Somogyi Krisztián,
Szegner Péter
Bokodi Márton
Petényi Mirkó
Máté Anna, Kiss Edina, Nanosz
Eleni Vaya
ELTE TáTK HÖK

ELTE TáTK HÖK
Dobrovits Ferenc, kari
komunikációsok
szervezők
Dobra Zsanett, Forgó Evelin,
Buhajla Nóra, Zágonyi Csilla,
Mészáros Csongor, Füleki
Gábor, Somogyi Krisztián,
Szegner Péter
Máté Anna, Kiss Edina, Nanosz
Eleni Vaya
szervezők
szervezők
27

2013. június 3.

megbeszélés
Bizottsági ülés

Bokodi Márton

Bizottsági munka
A Hallgatói Önkormányzat honlapja ebben a félévben is folyamatosan frissült a
legfrissebb szakmai, tudományos, rendezvényes hírekkel, cikkekkel, jegyzőkönyvekkel,
dokumentumokkal. Február elejétől március elejéig leállás volt a honlapon vírus miatt,
de Czeglédi Péter rendszergazda segítségével sikerült visszaállítanunk a leállás előtti
állapotot, és azóta szerencsére nincs vele gondunk.
A hallgatók minden hétfő reggel értesülhetnek a Heti Hétfői Hírlevélben a
legfontosabb hírekről, eseményekről. Volt hallgatóink folyamatosan jelzik igényüket a
hírlevélről való lekerülésre, ezeket haladéktalanul teljesítjük.
A kari levelezőlisták gondozását továbbra is a bizottság folytatta. A facebook
csoportokat is mi kezeljük, illetve vannak szakos adminok, akik a kérdésekre
hatékonyan, gyorsan tudnak válaszolni.
A TáTK HÖK Facebook oldalán szintén megpróbálunk minden információt
eljuttatni a hallgatókhoz. Ezen a felületen keresztül minket is megtalálnak a hirdetni
vágyók. A statisztikák alapján egyre több embert tudunk elérni az oldallal, illetve
folyamatosan nő a látogatottság is.
Plakátfelületeinket folyamatosan felügyeltük és frissítettük. Saját plakátjaink
mellett folyamatosan kaptunk reklámanyagot az EHÖK-től, HÖOK-tól, Karrierközponttól,
valamint az ELTE többi Hallgatói Részönkormányzatától.
A bizottság feladatkörébe tartozik továbbá a plakátkészítés, ám már nem csak a
TáTK HÖK által szervezett rendezvényekre készítünk plakátokat, hanem felkérés esetén
különböző kari eseményekre is. Már tavaly is minket kértek meg a TDK-konferencia és a
Kulcskérdések Konferencia plakátjainak elkészítésére, ez a „hagyomány” ebben a
félévben is folytatódott.
Youtube csatornánkra is folyamatosan kerülnek fel új videók, melyeket szintén
a bizottság vág össze.
A munkablogot továbbra is fenntartjuk. A félévben nem került fel tartalom a
blogra, ezért a jövőre nézve az egyik legfontosabb feladatunknak a blogbejegyzések
rendszeresítését tűzzük ki célul.
Ezeken a feladatokon kívül felkérés esetén fényképezni is szoktunk a különböző
rendezvényeken, így a nyílt napon, kari konferenciákon, SzHÉK-es rendezvényeken.
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A 2013. januári Educatio Kiállításon is kivettük a részünket a szervezésből. A
bizottság elnöke a kari szervező bizottság hallgatói tagja, így részt vett a bizottsági
üléseken, illetve koordinálta a kipakolást és a kari segítők munkáját.
2013. február 7-17. között kiírtunk egy pályázatot Kommunikációs Bizottsági tag
pozíció betöltésére, melyre négy érvényes pályázat érkezett.
A Belügyi és a Rendezvényszervező bizottsággal összehangolva segítettük a
2013-as Társadalomtudományi Piknik promótálását.
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.
Kooperáció
A Hallgatói Önkormányzaton belül külön figyelmet fordítunk, kiemelt hírként
tartjuk számon a

Szociális,

Tanulmányi

és

Tudományos,

Külügyi

illetve

a

Rendezvényszervező Bizottság hirdetéseit. Az előbb említett bizottságokkal folyamatos
kapcsolatban állunk és segítjük tevékenységüket. Kiemelten kezeljük a különböző
szociális és külföldi ösztöndíjakat, nyári egyetemeket, a tanulmányi, jogsérelmi ügyeket,
a sport, kulturális és szabadidős tevékenységeket, illetve az EHÖK és a HÖOK hirdetéseit,
így a Társadalomtudományi Kar hallgatói folyamatosan juthatnak információhoz a
bizottság által szervezett eseményekről.
A Szakos Hallgatói Érdekképviseletekkel is jó kapcsolatot ápolunk, hirdetéseiket
szintén kiemelten kezeljük, illetve igény esetén fényképezünk a rendezvényeiken is.
Megemlítendő továbbá Lőrincz Dalmával, a kar kommunikációs munkatársával,
az

EHÖK

Közkapcsolati

alelnökével,

Dobrovits

Ferenccel,

többi

hallgatói

részönkormányzattal illetve Dr. Fábri György közkapcsolati és kommunikációs ügyek
rektor-helyettesével való együttműködés.
Az ELTE Kommunikációs Hálózat ülésein való részvételünkkel is képviseljük a
kart.
A hálózatban az összes kar oktatói, hallgatói részt vesznek, együtt dolgoznak az ELTE
kommunikációjának jobbításán, az egyetem médiában való megjelenésén.
Mlinkó Katalin
Elnök
Kommunikációs Bizottság
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KÜLÜGYI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2013. március 20.
2013. március 21.
2013. március 22-24.
2013. március 25.
2013. április 4-7.
2013. április 28.
2013. április 29.
2013. április 30.
2013. április 30.
2013. május 2.
2013. május 7.
2013. május 7-10.
2013. május 14
2013. május 16.
2013. május 24.

Tárgy
EHKB
Mentortalálkozó
SZOHATA
Erasmus Bírálás
Vezetőképző és Mentortábor
Szentendrei biciklitúra
Mentortalálkozó
EHKB ülés
Gólyatábor
szervezői
megbeszélés
Crazy Barbecue
Kari Tanács
Külügyi majális
EHKB ülés
Gólyatábor
szervezői
megbeszélés
Irodatakarítás

Személy/személyek
EHÖK Külügyi tisztségviselők
TáTK Külügyi mentorok
TáTK Külügyi Bizottság
EHÖK Külügyi tisztségviselők
TáTK külföldi hallgatók
TáTK Külügyi mentorok
szervezők

EHÖK Külügyi tisztségviselők
szervezők

A Külügyi Bizottság összetétele az elmúlt fél évben nem változott. A főmentori posztot
Sipos Barbara, az ösztöndíjakért felelős bizottsági tag posztot Lebó Máté, az elnöki
pozíciót pedig Csukovits Balázs töltötte be.
ER25MUS gála
Az ESN Hungary tisztségviselői ünnepelték az Erasmus ösztöndíj létrejöttének 25
éves évfordulóját. 2012. december 1-jén megválasztottak az ESN Hungary
treasurerének (kincstárnok), ezért ezen a rendezvényen kötelességem volt részt venni.
Január végén a tisztségemről lemondtam. Ennek oka a szervezet korábbi számla és
pénzvezetésének átláthatatlansága és ebből adódó aggályok voltak. A rendszer
reformja lehetséges lett volna, azonban idő és energiaigényessége miatt erre nem
vállalkoztam, mert így háttérbe kellett volna szorítanom a TáTK HÖK-ben folytatott
külügyi munkámat.
Mentortalálkozó
A Külügyi Bizottság minden évben lehetőséget biztosít a külföldi hallgatók
segítése iránt érdeklődőknek, hogy külügyi mentorokká válhassanak. A felvételi során
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az előzetesen jelentkezők pár perces szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt, ahol a
bizottság meggyőződik nyelvi kompetenciáikról és rátermettségükről, ezek után pedig
értékel. A legutóbbi mentorfelvételin csatlakozottak, illetve a régi mentorok számára is
február elején folytatódott a munka a vizsgaidőszaki szünet után, hiszen február elején
érkeznek a külföldi hallgatók egyetemünkre, akiket a mentorrendszer mentorai
segítenek. Ennek fényében tájékoztattuk őket a félév eseményeiről, illetve alapvető
tájékoztatást nyújtottunk arról, hogy miképp kell kezelni, segíteni az általuk kapott
külföldi hallgató(ka)t.
Info Day
Február 7-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 lakásbérlés módja vagy például a beszerzendő szükséges iratokkal
kapcsolatos ügyintézés menete. Ezek mellett felkínáltuk nekik az ESN kártya
vásárlásának

lehetőségét,

ami

különböző

kedvezményekre

jogosítja

fel

őket

könyvesboltokban, szórakozóhelyeken stb. hasonlóan az ELTE Plusz kártyához.
Mindezeket megelőzte a külügyi mentorrendszer aktiválása, aminek során a külföldi
hallgatókhoz egy-egy (néhány esetben kettő) mentort rendeltünk hozzá, akik segítik
őket a bankszámlanyitásban, az albérletkeresésben és minden egyéb felmerülő
kérdésben.
Orientation Day
A február 14-i rendezvényen összegyetemi szintű tájékoztatás folyt, melynek
célközönsége szintén a beérkezett külföldi hallgatók voltak. A rendezvény után egy
Budapest Hunting nevű játékon ismerkedhettek meg a várossal, egymással és
mentoraikkal.
Erasmus Hét
A három Lágymányosi kar Külügyi Bizottságainak együttműködésével sikerült
megvalósítani az említett karok hallgatóinak tájékoztatását a külföldi ösztöndíj
lehetőségekről. Ennek során egy nagy előadáson hallgathatták meg Györke Julianna
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(TáTK Erasmus koordinátor, Egyetemi Erasmus koordinátort helyettesítve) és Soproni
Tamás (Egyetemi főmentor) tájékoztatóját. Mindezek végeztével a TáTK hallgatók
karspecifikus lehetőségekről kaptak tájékoztatást Dr. Heller Mária (TáTK nemzetközi
igazgató), Györke Júlia (Kari Erasmus koordinátor), Váry Dániel (TáTK HÖK Tanulmányi
és Tudományos Bizottság, tudományos titkár) előadóktól.
Február 21-ai Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsági ülés (továbbiakban EHKB)
Az ülésen a tájékoztattak a tavaszi Erasmus pályázás menetéről. A korábbi
papíralapú pályázás helyett bevezették az elektronikus pályázást. Ennek a lehetősége a
Neptun bevezetésével jelentkezett. A rendszer hibái miatt azonban a pályázás kettős
terhet jelentett. Mind elektronikusan, mind papírosan is le kellett adni karunkon a
pályázatokat. Mindemellett megvitattuk a HKR módosítás lehetőségét, amelynek célja,
hogy az Erasmus pályázás szempontrendszere és menete egységesen kerüljön bele a
szabályrendszerbe, illetve a kivételes tanulmányi rend lehetőségének biztosításával a
pályázatot elnyert hallgatók terhelése és az évismétlés esélye csökkenjen.
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 február 26-i UPK-n tartott
előadást a Külügyi Bizottság, ahol külön öröm volt látni azt, hogy néhány érdeklődő már
régebb óta nálunk tevékenykedő külügyi mentor.
XIII. Országos Diplomataképző Konferencia és Külügyes Találkozó (ODK)
A Győrben rendezett konferencián a TáTK Külügyi Bizottsága évek óta képviseli
magát, ebben az évben is így történt ez. A négy napos konferencia során rendkívül
hasznos előadásokat hallgathatott a közönség a magyarországi külügyi gyakorlatról
és a nemzetközi szokásokról, mindemellett terítéken szerepeltek a különböző külföldi
ösztöndíj lehetőségek is, hiszen a célközönség az ország egyetemeinek külügyi
bizottságai tagjai. Az előadások mellett műhelymunkák során tanulhattak a résztvevők
pl. konfliktuskezelésről és a prezentációs technikákról. A napok végén kötetlen
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formában oszthatták meg egymással a résztvevők tapasztalataikat, zárásként pedig egy
állófogadáson vehettek részt. Ezúttal kiemelt szerepet kapott a frissen alapított Campus
Hungary ösztöndíj, illetve az Erasmus rendszer reformja. Az Erasmus Chartert 8 éves
időszakokra kötik, a jelenlegi 2007-2014 szerződés pedig nemsokára lejár, így a
teendőkkel és a változásokkal kapcsolatos tájékoztatást is kaptunk.
SZOHATA
Országos Szociológus Hallgatói Találkozó, melyre az ország szociológiát oktató
egyetemei jelentkezhettek és vehettek részt. A rendezvény ebben az évben a
Szociológia Szakos Hallgatói Érdekképviselet és a TáTK HÖK Tanulmányi és
Tudományos Bizottsága szervezte. Ennek keretében a résztvevő hallgatók bemutatták
saját kutatásaikat, illetve előadásokat hallgattak karunk oktatóitól. Mindezek után egy
szórakozóhelyen foglalt különteremben informális keretek között beszélgethettek és
oszthatták meg tapasztalataikat. Külön öröm volt látni, ahogy az általunk szervezett
Activity-n csak szociológiával kapcsolatos fogalmakat mutogattak el.
Gólyatábor
A 2013-as gólyatábor főszervezője idén az utolsó, harmadik napért felelős
szervezőnek kért fel. Összedolgozva a három nap felelőseivel és a játékokért felelős
csoporttal tervezzük meg a gólyatábor játékait, gondoskodunk ehhez szükséges
eszközigényről, illetve osztjuk be a nap eseményeit és koordináljuk a munkát.
Március 20-i EHKB
Az EHKB mandátummal rendelkező tagjai a kari Külügyi Bizottságok elnökei,
emellett az üléseken tanácskozási joggal jelen lehetnek a Külügyi Bizottságok tagjai.
Ezen az ülésen az általános tájékoztatás és beszámolás mellett újraválasztottuk Soproni
Tamást egyetemi főmentornak. Emellett pedig elkezdtük megvitatni a LEN külügyi
sátrának programját, más néven a Külügyi Majálist.
EHKB vezetőképző és mentortalálkozó
A külügyi bizottsági tisztségviselők szakmai képzése és összekovácsolása
alapvető fontosságú az elnökségnek. A vezetőképző során több ülésen sikerült fontos
kérdésekben

megegyeznünk,

főként

a

jövő

rendezvényeiről,

illetve

a

HKR
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módosításokról. A mentorképzés ettől elszeparáltan zajlott, ahol az egyetem külügyi
mentorai különböző játékokkal és projekt feladatokkal ismerkedhettek meg egymással.
Külön büszkeség, hogy a TáTK-s mentorok továbbra is nagy számban képviseltették
magukat, bár ez a szám az előző táborban kicsit magasabb volt.
Crazy Barbecue
A TáTK minden évben nagy sikerrel megrendezett eseménye a Crazy Barbecue,
aminek keretében szabadtéren grillezünk és kapcsolódunk ki külföldi hallgatók és
mentorok karöltve. A félévente megrendezett eseményen az utóbbi alkalmakon több
százan vettek részt, ezért most is ekkora érdeklődésre számítottunk. A rendezvény első
másfél órája menetrendszerűen zajlott, folyamatosan érkeztek az érdeklődők, azonban
ekkor az eső elmosta a rendezvényt. Szerencsére azonban számoltunk ennek a
lehetőségével és így számoltuk a költségeinket is, ezért az eső nem okozott anyai
problémát.
LEN – Külügyi Majális
Évek óta a LEN szerves részeként működik a Külügyi Majális, ahol az EHKB
képviselteti magát. Idén is két sátorral tette ezt. A három nap folyamán ingyenes
vízipipázási lehetőséget biztosítottunk az érdeklődőknek, emellett pedig különböző
játékokkal ösztönöztük őket arra, hogy minél több mindent megtudjanak az ösztöndíj
lehetőségeikről. Ezek mellett két napra érkezett egy külföldi csereprogramokkal
foglalkozó szervezet, akik feleltek a tájékoztatásért és a szórakoztatásért is egyaránt.
Csukovits Balázs
Elnök
Külügyi Bizottság

Külügyi Főmentor beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2012. december 20.
2013. január 3.
2013. január 7.
2013. január 14.

Tárgy
Opera
Főmentor találkozó
Bizottsági ülés
Főmentor találkozó

Személy/személyek
ELTE külföldi hallgatók (is)
ELTE Külügyi főmentorok
TáTK HÖK Külügyi Bizottság
ELTE Külügyi főmentorok
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2013. január 25.
2013. február 5.
2013. február 7.
2013. február 12.
2013. február 12.
2013. február 13-15.
2013. február 14.
2013. február 14.
2013. február 21.
2013. február 22-24.
2013. február 26.
2013. március 6-7.

ELTE Shot party
Mentortalálkozó
Info Day és Pub crawl
Welcome party
TáTK Küldöttgyűlés
Erasmus Hét
Orientation Day
Budapest Hunting
EHKB ülés
TáTK HÖK elnökségi hétvége
UPK - Külügyi előadás
ODK

2013. március 18.

Gólyatábor
megbeszélés
Opera - Anyegin
Mentortalálkozó
Vezetőképző és mentortábor

2013. március 20.
2013. március 21.
2013. április 4.-7.

ELTE külföldi hallgatók (is)
TáTK Külügyi mentorok
Beérkező TáTK-s külföldi hallgatók
Beérkező ELTE-s külföldi hallgatók
TáTK Küldöttgyűlési tagok
Erasmus iránt érdeklődő hallgatók
ELTE beérkező külföldi hallgatók
ELTE külföldi hallgatók
ELTE Külügyi tisztségviselők
TáTK HÖK tisztségviselők
HÖK iránt érdeklődők
Magyar
egyetemek
külügyi
tisztségviselői
szervezői Gólyatábor szervezők

2013. május 2.
2013. május 2.
2013. május 6.
2013. május 7.-10.

Beérkező ELTE-s külföldi hallgatók
TáTK Külügyi mentorok
ELTE Külügyi mentorok + ELTE Külügyi
tisztségviselők
Szentendrei Biciklitúra
ELTE külföldi hallgatók
Mentortalálkozó
TáTK Külügyi mentorok
EHKB ülés
ELTE Külügyi tisztségviselők
Gólyatábor
szervezői Gólyatábor játékokért felelős csoport
megbeszélés
tagjai
Campus túra
Lengyel delegáció körbevezetése
Crazy Barbecue
Budapesten tanuló külföldi hallgatók
Főmentor találkozó
ELTE Külügyi főmentorok
LEN - Külügyi Majális
ELTE hallgatók

2013. május 14.

EHKB ülés

2013. május 16.

Gólyatábor

2013. április 28.
2013. április 29.
2013. április 30.
2013. április 30.

ELTE Külügyi tisztségviselők
szervezői Gólyatábor szervezők

megbeszélés
2013. június 11.

Főmentor találkozó

ELTE Külügyi főmentorok

Főmentor találkozó
A félév során számos alkalommal találkozik az egyetem nyolc karának főmentora
illetve az egyetemi főmentor, Soproni Tamás (aki egyben az ESN ELTE elnöke is). A
találkozók során egyeztetjük a program-naptárat, összehangoljuk a különböző karok
eseményeit és megbeszéljük a különböző problémákat a beérkező hallgatókkal
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kapcsolatban (elszállásolás, ESN kártyák értékesítése, általuk felvehető kurzusok listája
stb.).
Mentortalálkozó
Február 5-én volt a félév első mentortalálkozója, amelyet főmentorként én
vezényeltem le. Minden mentor beszámolt a hozzá beosztott külföldi hallgatójáról
(kapcsolatfelvétel, programok, lakáskeresés stb.), majd megvitattuk a félév várható
programjait illetve azok kivitelezését. A félév során több alkalommal is találkoztunk a
mentorokkal, általában valamilyen közelgő program szervezése kapcsán, vagy a
következő hónapok programtervének elkészítése miatt. Az előző féléves mentorfelvételi
után számos új mentor most kapott először külföldi hallgatót, így tájékoztattam őket a
feladataikról,

illetve

kérdéseik

révén

eloszlattunk

minden

bizonytalanságot

munkájukkal kapcsolatban.
Info Day
A beérkező külföldi hallgatókat tájékoztattuk (a Bizottság illetve Györke Julianna
a nemzetközi koordinátor) február 7-én a magyarországi tartózkodás nehézségeiről,
ezek után mentoraink segítségével körbevezettük őket a campuson. Ezt követően este
szerveztünk számukra egy ismerkedős, három megállóból álló kocsmatúrát, amelynek
végállomása a Corvintető nevű szórakozóhely volt.
Orientation Day
A Rektori Hivatal épületében február 14-én tartott egyetemi szintű tájékoztató,
amely célja szintén az volt, hogy az egyetemre érkező külföldi hallgatók minél több
hasznos információt kapjanak. A rendezvény után egy Budapest Hunting nevű játékon
ismerkedhettek meg a várossal, amely során a kijelölt állomásokon mentorok fogadták
őket és feladatokat kellett teljesíteniük.
Elnökségi hétvége
A február 22-24 között megtartott elnökségi hétvége a jövőbeli tervekről, a
munkák értékeléséről és a kapcsolatok szorosabbra fűzéséről szólt. Örülök, és
hasznosnak tartom, hogy jobban megismerhettem tisztségviselő társaimat és az új
tisztségviselőket.
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Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsági ülés (EHKB)
Bár főmentorként nem kötelező részt vennem az EHKB ülésein, még is úgy vélem
számos olyan fontos és számomra is hasznos információ hangzik el ezen alkalmakon,
ami miatt igyekeztem ellátogatni az összes ülésre a félév során.
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 február 26-i UPK-n tartott
előadást a Külügyi Bizottság, ahol külön öröm volt látni azt, hogy néhány érdeklődő már
régebb óta nálunk tevékenykedő külügyi mentor. Főmentorként természetesen első
sorban a saját tevékenységemről kellett beszélnem, igyekeztem számba venni a külföldi
hallgatóknak szervezett programok felsorolásán túl a tisztségemmel járó feladatokat és
kötelezettségeket is.
XIII. Országos Diplomataképző Konferencia és Külügyes Találkozó (ODK)
A Győrben rendezett konferencián a TáTK Külügyi Bizottsága évek óta képviseli
magát, ebben az évben is így történt ez. A négy napos konferencia során rendkívül
hasznos előadásokat hallgathatott a közönség a magyarországi külügyi gyakorlatról és a
nemzetközi szokásokról, mindemellett terítéken szerepeltek a különböző külföldi
ösztöndíj lehetőségek is, hiszen a célközönség az ország egyetemeinek külügyi
bizottságai tagjai. Az előadások mellett műhelymunkák során tanulhattak a résztvevők
pl. konfliktuskezelésről és a prezentációs technikákról. A napok végén kötetlen
formában oszthatták meg egymással a résztvevők tapasztalataikat, zárásként pedig egy
állófogadáson vehettek részt. Ezúttal kiemelt szerepet kapott a frissen alapított Campus
Hungary ösztöndíj, illetve az Erasmus rendszer reformja. Az Erasmus Chartert 8 éves
időszakokra kötik, a jelenlegi 2007-2014 szerződés pedig nemsokára lejár, így a
teendőkkel és a változásokkal kapcsolatos tájékoztatást is kaptunk.
Gólyatábor
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Az idén augusztus végén megrendezésre kerülő gólyatábor során már nem én
fogom betölteni a Külügyi Főmentor posztját, ezért a félév során azért vettem részt a
gólyatábor megbeszélésein, hogy az utódomat megfelelően tudjam tájékoztatni majdani
feladatairól.
EHKB vezetőképző és mentortalálkozó
A külügyi bizottsági tisztségviselők szakmai képzése és összekovácsolása
alapvető fontosságú az elnökségnek. A vezetőképző során több ülésen sikerült fontos
kérdésekben

megegyeznünk,

főként

a

jövő

rendezvényeiről,

illetve

a

HKR

módosításokról. A mentorképzés ettől elszeparáltan zajlott, ahol az Egyetem külügyi
mentorai különböző játékokkal és projekt feladatokkal ismerkedhettek meg egymással.
Külön büszkeség, hogy a TáTK-s mentorok továbbra is nagy számban képviseltették
magukat, bár ez a szám az előző táborban kicsit magasabb volt.
Campus túra:
Egy lengyel HÖK-ösökből álló delegáció érkezett Budapestre és többek között az
én feladatom volt őket körbevezetni az északi és déli épületben, valamint Györke
Julianna nemzetközi koordinátorral közösen bemutattuk a Társadalomtudományi Kar
történetét és funkcióját. Ezt követően ebédelni is elkísértem őket.
LEN – Külügyi Majális
Évek óta a LEN szerves részeként működik a Külügyi Majális, ahol az EHKB
képviselteti magát. Idén is két sátorral tette ezt. A három nap folyamán ingyenes
vízipipázási lehetőséget biztosítottunk az érdeklődőknek, emellett pedig különböző
játékokkal ösztönöztük őket arra, hogy minél több mindent megtudjanak az ösztöndíj
lehetőségeikről. Ezek mellett két napra érkezett egy külföldi csereprogramokkal
foglalkozó szervezet, akik feleltek a tájékoztatásért és a szórakoztatásért is egyaránt.
Rendezvények
Opera: Két alkalommal is szerveztünk a beérkező külföldi hallgatóknak
látogatást az Operába, egyik alkalommal a Diótörő, másik alkalommal pedig az Anyegin
című darabot tekinthették meg.
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Szentendrei biciklitúra és paintball: Terv szerint április 28-án biciklivel mentünk ki
Szentendrére, majd ebéd után csatlakoztunk az IK kar által szervezett paintball csatához
és végül biciklivel tértünk vissza Budapestre. A résztvevő kb. 25-30 külföldi hallgatók
elmondásuk

szerint

nagyon

élvezték,

bár

fizikailag

meglehetősen

fárasztó

programsorozatnak tartották (volt, aki HÉV-vel tért vissza a fővárosba éppen ezért).
Crazy Barbecue: A TáTK minden évben nagy sikerrel megrendezett eseménye a Crazy
Barbecue, aminek keretében szabadtéren grillezünk és kapcsolódunk ki külföldi
hallgatók és mentorok karöltve. A félévente megrendezett eseményen az utóbbi
alkalmakon több százan vettek részt, ezért most is ekkora érdeklődésre számítottunk. A
rendezvény első másfél órája menetrendszerűen zajlott, folyamatosan érkeztek az
érdeklődők, azonban ekkor az eső elmosta a rendezvényt. Szerencsére azonban
számoltunk ennek a lehetőségével és így számoltuk a költségeinket is.
Sipos Barbara
Főmentor
Külügyi Bizottság

RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2013. január 9.

Tárgy
LEN Projektindító megbeszélés

2013. január 18-19.
2013. február 14.

2013. április 11.
2013. április 24-25.
2013. május 7-10.

Educatio Kiállítás
Kari buli - ELTE TáTK Traffic Lights
Party
Elnökségi Hétvége
Utánpótlásképzés –
Rendezvényszervező Bizottság
Kari buli – ELTE TáTK
Tavaszköszöntő
Kari buli – ELTE TáTK Felező Buli
Társadalomtudományi Piknik
Lágymányosi Eötvös Napok

2013. március 18., május 16.
hétfőnként
2013. január 10., február 6.

Gólyatábor megbeszéléses
TáTK HÖK Elnökségi ülések
EHÖK Rendezvényes ülés

2013. február 22-24.
2013. március 12.
2013. március 14.

Személy/személyek
ELTE ESZK Kft., TTK, IK,
TáTK HÖK tagok
ELTE TáTK HÖK
ELTE TáTK HÖK
Rendezvényszervező
Bizottság

Szervezők
ELTE ESZK Kft., TTK, IK,
TáTK HÖK tagok
Szervezők
ELTE TáTK HÖK
EHÖK
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rendezvényszervező
referens, kari
rendezvényesek
2012. december 19., 2013.
február 26., március 21.,
április 26., május 25.
2013. január 16., február 18.,
február 29., március 20.,
április 15., április 22., április
23.
szerdánként
2013. január 9-től 2013.
május 6-ig heti
rendszerességgel.

Havi bírálás
Társadalomtudományi Piknik
megbeszélések
Ügyelés
LEN megbeszélések

Szervezők

Szervezők

A második félév mindig több rendezvénnyel és munkával jár a bizottságnak. Az
általános kari bulikon kívül a Felező Buli, Társadalomtudományi Piknik és a LEN tölti
ki a félév munkájának nagy részét.
A rendezvényeket illetően (időpontok, rendezvények részletei) folyamatos
egyeztetésben álltam az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal1, a kari rendezvényesekkel
és nagyobb rendezvény esetén pedig az ELTE Egyetemi Szolgáltatásszervező Kft.-vel2.
Nagyon fontos, hogy a karok egymás között előzetesen leegyeztetett
időpontokban tartsák rendezvényeiket, illetve bármilyen változásról folyamatosan
értesítsék egymás. 2013 februárjában folyamatos egyeztetés mellett elkészült az e félévi
rendezvényes naptár, ahol folyamatosan aktualizáltuk az eseményeket, és bővítettük a
rendelkezésre álló információkkal. 2013 májusában elkezdődött a gólyatáborok
adatbekérésessel kapcsolatos feladatai, melyet a Társadalomtudományi Kar sikeresen és
időben teljesített.
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 dolgokról.
EHÖK Rendezvényes ülés a félévben a szokásosnál kevesebb alkalommal került
összehívásra, ezeken azonban mind megjelentem. Az adategyeztetés mindemellett nem
maradt el, de legfőbbképpen elektronikus úton zajlott.
Részt vettem a havonta rendszeresen megrendezésre kerülő kulturális pályázat
bírálóbizottság ülésein, melynek tagjai (Máté Anna – elnök, Kiss Edina – Diákjóléti
1
2

Továbbiakban: EHÖK
Továbbiakban: ELTE ESZK Kft.
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Bizottság elnöke, és Király István Mihály – Kulturális referens) és segítettem 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.
Kronológiai sorrendben haladva február és március hónapban is megrendezésre
került a szokásos havi kari buli, melyekhez idén próbáltam új helyszíneket keresni
(melyek keresésében fontos szerepet játszott a hely árai, a technikai felszereltség, az
elhelyezkedés stb. – különösen fontos szerepe van annak, hogy jó helyszínt találjunk az
elkövetkezendő kari bulikhoz). A félévben az első nagy rendezvényünk a Felező buli
volt. Mint mindig, ez idén is kiemelt fontossággal bírt, és ennek megfelelően igyekeztünk
kellő hangsúlyt fektetni rá, mind helyszín és fellépő tekintetében. A helyszínválasztás a
Fogasházra esett, ahol minden feltétel adott volt a sikeres rendezvényhez. A helyszín egy
felkapott, kulturált belvárosi „kulturális befogadótér”, mely számos különböző
eseménynek szolgált már helyszínéül. A helyszín korrekt volt, és nagyon segítőkészek
voltak a rendezvény megszervezésével kapcsolatban. A rendezvényen több száz ELTE-s
hallgató és külsős vett részt. A fellépő a Tesco Disco volt, akik remek hangulatot
teremtettek. A rendezvényről, mind a helyszín, mind a fellépő kapcsán számos pozitív
visszajelzést kaptam. A kari bulik szervezéssel kapcsolatban külön kiemelném Király
Mihály

István

segítségét,

illetve

a

hirdetéssel,

plakátokkal

kapcsolatban

a

Kommunikációs Bizottság segítségét.
Immáron 6. éve ismét megrendezésre került a Társadalomtudományi Piknik
2013. április 24-25-én, mely egy könnyed hangulatú szakmai kikapcsolódást nyújtott a
hallgatók számára.
A két napos rendezvény során számos szórakoztató és szakmai programmal készültünk.
Idén sok kötetlen, aktuális és változatos, interaktív előadásokkal, valamint filmnézéssel
és beszélgetéssel is készültünk. Szó esett a társadalomtudományok területeinek
különböző kérdéseiről, szélesebb társadalmi összefüggéseiről, a szakma kiváló
szakértőinek részvételével.
Az idei Társadalomtudományi Piknik projektindító megbeszélésére még a tavalyi félév
során sorkerült. Idén úgy döntöttünk nem a Lágymányosi Eötvös Napok3-kal egy
időben tartjuk meg, hiszen tavaly számos fennakadást okozott (pl. technikai), és a
3

Továbbiakban: LEN.
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programok látogatottsága is sajnálatos módon igen alacsony volt. Utólagosan is
pozitívan értékelem ezt a döntést, hiszen idén a programok összességében sokkal több
hallgatót és oktatót vonzottak, mint a tavalyi évben.
Főbb programjaink az alábbiak voltak:
Szerda (április 24.)
16:00 - Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium: Test - tisztaság - higiénia
társadalomtudományos szemmel.
17:00 - Nemzetközi Tanulmányok és Politológia SzHÉK szervezésében: Visegrádi
Partnerség jelenéről és jövőjéről Hamberger Judit előadása (Magyar Külügyi Intézet).
18:00 - Szociális Tanulmányok SzHÉK szervezésében: Tollfosztás c. film vetítése, majd
beszélgetés Balogh Rodrigóval, a film rendezőjével.
Csütörtök (április 25.)
15:30 - Papp Richárd és Szabó Miklós: Menny és pokol.
17:30 - Puzsér Róbert: Globalizáció kritika.
19:00 - Tausz Katalin és Ferge Zsuzsa: A szociálpolitika aktuális problémái, moderátor:
Máté Anna.
20:00 - A fotópályázat eredményeinek kihirdetése, állófogadás.
Idén újításként a Társadalomtudományi Piknik része volt egy fotópályázat,
melyre – bár kevés –, de remek képek érkeztek be, illetve egy nagy sikernek örvendő
állófogadás is, mely az utolsó napon került megrendezésre, az utolsó előadás után, ahol a
szervezők és segítőik által készített szendvicsek és pogácsák kerültek felszolgálásra.
További újdonságként 2013. április 24-én (szerdán) 12 és 16 óra között különböző
szervezetek standjaival találkozhattak az érdeklődök a Földgömbnél, mint például:
AEGEE-Budapest, Polémia, Hungarian Student Think Tank, ELTE Kortárs Segítő Csoport,
Magyarországi Női Alapítvány.
A szervezőknek külön köszönöm a segítséget, és a kiemelkedő munkájukat: Máté
Annának, Andorkó Dórának, a Belügyi Bizottságnak és Király István Mihálynak.
Az tavalyi LEN az eddigi legnagyobb volt, és ennek költségvonzata is meghaladt
az előző évekét, ezért idén igyekeztünk egy kicsivel kisebb rendezvényt szervezni,
természetesen nem a színvonal rovására, hanem a helyszín méretére, és költségvetés
csökkentésére vonatkozóan. A TáTK HÖK nem csak szervezői, de anyagi hozzájárulás
szintjén is nagyrészt vállalt a rendezvényből. A rendezvényen egyenlő befolyással
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rendelkezett a három Lágymányosi Kar (TáTK, IK, TTK), illetve hozzájárult a
megszervezéshez az EHÖK is.
A LEN szervezése jóval a rendezvény előtt, már januárban megkezdődött. A lágymányosi
karok rengeteget egyeztettek az ELTE Szolgáltatásszervező Kft.-vel, a megbeszélésekre
eleinte havonta, majd hetente, végül hetente többször is sor került. A rendezvény
szervezésének korai szakaszában a rendezvény méretét illetően nézetkülönbség állt fent
a karok, illetve az EHÖK között. A TáTK és a TTK nagyobb egyetértésben tudott
együttműködni, már a kezdetektől fogva a tavalyinál – főképp a költségvetés
szempontjából – „kisebb” LEN-re szavaztak. Fontos szempont volt a szervező karok
azonos szintű hozzájárulása, mind munkaerő, mind konkrét munka terén.
Ez véleményem szerint nem teljesült, de úgy vélem, a TáTK idén is erőn felül
teljesített, a szervező csapat aktív és hasznos tagja volt, illetve a rendezvény
lebonyolítása alatt a dolgozók jelentős százalékát biztosította. Bár nincs lehetőségem
név szerint mindenkit megnevezni, úgy gondolom, hogy minden egyes dolgozó
elismerést érdemel, hisz nélkülük és rengeteg munkájuk nélkül a rendezvény csak
papíron jelent volna meg. Külön kiemelném Sziva Dánielt és Vékony Balázst, a Belügyi
Bizottság két tagját és Király Mihály Istvánt, akik mind a részt vettek a rájuk vonatkozó
megbeszéléseken, koordinátorként működtek a rendezvény alatt, és mindenki közül
talán a legtöbb effektív munkaórát töltötték a rendezvényen.
Idén számos változtatáson esett át a rendezvény, legfőbbképp a helyszínt illetően [idén
plusz helyszín (színpad + büfé) került bevezetésre a Bermuda Bár], illetve emiatt
átalakult

a

helyszín

térképe,

és

a

programfüzet

valamint

a

rendezvény

kommunikációjára is nagyobb hangsúlyt fektettek. A karok közötti kommunikáción
azonban még mindig lehetne javítani.
A LEN-en, a megbeszéléseken és a konkrét döntéshozáson kívül, mint Civil Falu
koordinátor vettem részt, mely hosszas előkészülettel járt – a civil szervezetek és
alapítványok felkeresésével, a pályázatok elbírálásával, a sátorhelyek beosztásával. A 4
nap során számos feladatom akadt, a sátrak kinyitása, zárása (mely egyik nap sem zajlott
zökkenő-, és problémamentesen), az eszközök biztosítása, illetve folyamatosan
rendelkezésre álltam bármilyen segítségre volt szükség.
A bizottság munkájával, mint elnök, teljes mértékben elégedett voltam a félév során. A
hozzánk érkező pályázatok mindig időben elbírálásra kerültek, és véleményem szerint
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mind Király István Mihály mind Lendvai Gábor állandó jelleggel szem előtt tartotta a
hallgatók érdekeit. Munkájuk és elkötelezettségük kizárólag dicséretet érdemel.
Dobra Zsanett
Elnök
Rendezvényszervező Bizottság

KULTURÁLIS REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2013. január 18-19.

2013. április 11.
2013. április 24-25.

Tárgy
Educatio Kiállítás
Kari buli - ELTE TáTK Traffic Lights
Party
Utánpótlásképzés
–
Rendezvényszervező Bizottság
Kari buli – ELTE TáTK Felező Buli
Társadalomtudományi Piknik

2013. május 7-10.

Lágymányosi Eötvös Napok

2013. március 18., május 16.
hétfőnként
2012. december 19., 2013.
február 26., március 21.,
április 26., május 25.
2013. január 16., február 18.,
február 29., március 20.,
április 15., április 22., április
23.

Gólyatábor megbeszéléses
TáTK HÖK Elnökségi ülések

2013. február 14.
2013. március 12.

Havi bírálás
Társadalomtudományi
megbeszélések

Személy/személyek
TáTK HÖK
Dobra Zsanett
Rendezvényszervező
Bizottság
Dobra Zsanett
Szervezők
ELTE ESZK Kft., TTK, IK,
TáTK HÖK tagok
Szervezők
ELTE TáTK HÖK
Kiss Edina, Máté Anna,
Dobra Zsanett, Lendvai
Gábor
Szervezők

Piknik

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 próbáltam mégis népszerűbb darabokat keresni, így került terítéke a
Thália Színház A tanú című darabja, mely nagy érdeklődésnek örvendett a TáTK-s
hallgatók körében. Az előzetes jegyrendelést a nagy érdeklődés miatt, legnagyobb
örömömre, tovább kellett bővíteni, így végül 51 hallgató mehetett el a színházi

44

előadásra, melyre kulturális támogatással igen kedvezményes jegyet tudtunk ajánlani,
2800 Forintos jegyár helyett mindössze 1800 Forintért.
Az elmúlt pár hónapban folyamatosan tájékoztatást nyújtottam az érdeklődő
hallgatóknak

a

kari

kulturális

pályázatok

beadásával

kapcsolatban.

Havonta

rendszeresen összeülnek a bírálóbizottság tagjai (Máté Anna – elnök, Kiss Edina –
Diákjóléti Bizottság elnöke, Király István Mihály – Kulturális referens) és együttesen
elbíráljuk az adott hónapra beérkező összes kulturális pályázatot. Az elbírálás minden
hónapban zökkenőmentesen zajlott. Sikerült több olyan tudományos-kulturális
rendezvényt is támogatni többek között Szakkollégiumok Éjszakája, SzHÉK-es
rendezvények, TŐGY, színház látogatás, amely érintette a Társadalomtudományi Kar
hallgatóit.
A tavaszi félévben bonyolította le a Rendezvényszervező Bizottság a 3. félévüknél tartó
hallgatók számára szóló Felező Bált, amelyre természetesen, minden hallgatót, rokont,
barátot szeretettel vártunk.
Idén is megrendezésre került Karunkon a már hagyománynak számító
Társadalomtudományi Piknik, amelynek megszervezésében és lebonyolításában is
aktívan részt vettem. A szervezőgárda összetételének és aktivitásának köszönhetően
idén még színvonalasabb előadásokat és nevesebb előadókat sikerült beillesztenünk a
rendezvény programjába.
2013 vitathatatlanul legnagyobb volumenű rendezvénye a Lágymányosi Eötvös Napok
volt. Karunkról a Rendezvényszervező Bizottság, a Belügyi Bizottság, valamint Máté
Anna HÖK elnök gondoskodott az esemény zökkenőmentes lefolyásának biztosításában.
Jómagam a logisztikai részben vállaltam szerepet, biztosítva a büfék ellátottságát, a
molinók

kihelyezését,

sörpadok,

rendezvénysátrak

kihelyezését,

felügyeletét,

karbantartását.
Király István Mihály
Kulturális referens
Rendezvényszervező Bizottság

SPORTREFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2012. december 14.

Tárgy
Rektori Sportpályázat bírálás

Személy/személyek
ELTE Sport
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2013. január 18.
2012. december 18.
2013 február 21.
2013 március 21.
2012 április 21.
2012 május 31.
hétfőnként

BEAC elnökségi ülés
ELTE Éjszakai Sport
BEAC közgyűlés
Kárpát-medencei Egyetemek
Kupája
Sport Pont Program
ELTE Sport csapatépítő túra
TáTK HÖK Elnökségi ülések

BEAC
ELTE Sport, BEAC
BEAC
ELTE Sport, BEAC
Szervezőbizottság
Szervezőbizottság
ELTE TáTK HÖK

A tavaszi időszakban az ETLE Sportbizottság munkáját a rendezvények
szervezése határozta meg. Több egyetemi és budapesti szintű sportrendezvényt
szerveztünk, mint a Sport Pont Program idei regionális selejtező főfordulója, Éjszakai
Sport, Nagy Sportágválasztó. Az ezekre való számtalan koordinálási bizottsági ülést
külön nem tüntettem fel, a bizottság legalább heti rendszerességgel ülésezett. Időközben
a BEAC elnökségi ülések látogatásával és adminisztratív elfoglaltak voltunk. A Sport Pont
Program szervezését a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen szerveztük, mely külön
egyeztető üléseket kívánt. A félév vége felé természetesen a jövő évi gólyatábori
promóció előkészítését is elkezdtük. A félév során folyamatosan zajlottak a kari
sportösztöndíj-bírálások is, az összegyetemi ösztöndíj-rendszer
Is működtetve volt. Az idei félév fénypontja a Kárpát-medencei Egyetemek Kupájának
újabb megrendezése volt, amelyen határon túli vendégeket is vendégül láttunk
Lendvai Gábor
Sportreferens
Rendezvényszervező Bizottság

TANULMÁNYI ÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2012. december 4.
2012. december 11.

Tárgy
Személy/Személyek
Kari Tanács ülés
EHÖK Tanulmányi Bizottsági Mészáros Ádám
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2012. december 17.
2012. december 18.
2012. december 21.
2013. január 8.
2013. január 15.
2013. január 18.
2013. január 18-19.
2013. január 25.
2013. január 25.
2013. január 29.
2013. február 4.
2013. február 5.
2013, február 6.
2013. február 7.
2013. február 12.
2013. február 13.
2013. február 22.
2013. február 26.
2013. február 26.
2013. február 27.
2013. február 29.
2013. március 5.
2013. március 21.
2013. március 22-23.
2013. március 22.
2013. március 25.
2013. március 25.
2013. március 26.
2013. március 31.
2013. április 10.

ülés
ELTE Pályaválasztási Nap
Kari Tanács ülés
Az
ELTE
TáTK
HÖK
Tanulmányi és Tudományos
Bizottságának ülése
Honorácior státusz pályázat
kiírása
Az OMHV elindulása a
Neptunban
Fegyelmi és Etikai Bizottság
ülése
Educatio Szakkiállítás
TáTK kari nyílt nap
EHÖK Tanulmányi Bizottsági
ülés
Kari Tanács ülés
Fegyelmi és Etikai Bizottság
ülés
határozatának
véleményezése
A
honorácior
státusz
pályázatok leadási határideje
Egyeztetés a TO-val
A
honorácior
státusz
pályázatok elbírálása
ELTE TáTK Küldöttgyűlés
Politikatudományi Tanszéki
értekezlet
Elnökségi hétvége
TTB
prezentáció
az
utánpótlásképzésen
Kari Tanács ülés
Fegyelmi és Etikai Bizottság
ülése
Az
ELTE
TáTK
HÖK
Tanulmányi és Tudományos
Bizottságának ülése
Tanulmányi
ösztöndíjtáblázatok ellenőrzése
EHÖK Tanulmányi Bizottsági
ülés
III. Szociológus Hallgatói
Találkozó
Diákigazolvány-érvényesítés
betanulás a Questurában
Diákigazolvány-érvényesítés
Hallgatói felméréshez 5 név
küldése az EHÖK-nek
Tudományos és szakmai
ösztöndíjak bírálása
Kreditátviteli kérvények új
leadási határideje
OHÜB ülés

Szegner Péter, Váry Dániel

Máté Anna

Mészáros Ádám
Máté Anna

Vékony Edit
Dr. Juhász Gábor, Majtényi
Balázs, Somlai Péter
Simon Anita
Szegner Péter, Váry Dániel
Máté Anna
Szegner Péter, Váry Dániel

Mészáros Ádám

Váry Dániel
Váry Dániel
Wessely
Anna,
Németh
Krisztina, Váry Dániel
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2013. április 15.
2013. április 23.
2013. április 30.
2013. május 7.
2013. május 15.
2013. május 23.

ELTE
Etikai
Kódex
véleményezése
Az
ELTE
TáTK
HÖK
Tanulmányi és Tudományos Szegner Péter, Váry Dániel
Bizottságának ülése
EHÖK Tanulmányi Bizottsági
ülés
Kari Tanács ülés
OHÜB ülés
Köztársasági
ösztöndíj
pályázatok kiírása

Rendszeres ülések
szerdánként
hétfőnként

Fogadóóra, HÖK iroda
TáTK HÖK elnökségi ülés

Hallgatói Követelményrendszer
Az SZMSZ II. fejezetének módosítása ebben a félévben is több ízben megtörtént. A
hallgatók átsorolásával kapcsolatban a HKR általános részébe bekerült, hogy akkor
kerül átsorolásra egy állami ösztöndíjas (illetve államilag támogatott) formában tanuló
hallgató, ha nem teljesítette a "mintatantervben meghatározott kreditmennyiség ötven
százalékát". Az interpretáció nehézségeinek kiküszöbölésére mind a nyolc karon marad
az eddigi szabályozás, tehát két félév alatt 27 kreditet kell a hallgatóknak teljesítenie
az átsorolás alól való mentesülés érdekében. A később kifejtett E-index bevezetésével
kapcsolatban a HKR valamennyi vonatkozó paragrafusa módosításra került. A
képzésüket még meg nem kezdett hallgatókra vonatkozó képzési tervek módosítása a
képzés indulását megelőző félév végéig vált lehetségessé (eddig a képzés indulását
megelőző félév szorgalmi időszakának 12. hetéig kellett erről döntést hozni). Jelentős
változtatás még, hogy az eddig megszokott vizsgaidőpont-halasztás a vizsga kezdete
előtti 36 óra helyett immár a vizsga kezdetét megelőző 24 óráig vált lehetségessé,
tehát a következő vizsgaidőszaktól a vizsga előtt 1 nappal a hallgató még jogosult lesz
másik időpontra áttenni a vizsgáját.
Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszer
A Neptun tanulmányi rendszerre történő 2012. november 16-i átállás után 2013.
február 1-jén kezdetét vette az első rangsorolásos tárgyfelvételi időszak, ami február
7-ig tartott, majd február 8. és 15. között versenyjelentkezéssel vehettek fel tárgyakat a
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hallgatók. Számos probléma merült fel (a Neptunban nem volt automatikus a hallgatók
félévszámainak emelkedése, így a "mázlipontok" sok esetben nem megfelelően kerültek
megállapításra; az egyes tárgyak második részét nem tudták felvenni a hallgatók ha
elvégezték a tárgy első részét a nem megfelelő kurzuskódok miatt). Ezeket folyamatosan
kommunikáltam az ELTE EHÖK Tanulmányi Bizottsága illetve a TR iroda felé, valamint a
kari tanulmányi informatikussal együttműködve igyekeztünk megoldást találni a
problémákra. A gyűjtőszámla működésének mikéntje is számos kihívást támasztott
mind a hallgatók, mind a Bizottság felé: az ELTE számlaszámának, valamint a beírandó
közleménynek a megváltozása révén számos átutalás késve érkezett meg, az ezzel járó
kellemetlenségeket minden esetben megoldottuk. Az oktatók munkájának értékelésében
rendkívül fontos Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése sajnos késve, január 15-én
indult el a Neptun tanulmányi rendszerben. Számos nehézséget okozott a coospace tos
karspecifikus rendszer és a Neptun szinkronizálásának biztosítása. Ennek okán számos
esetben módosított határidőkkel kellett dolgoznunk a tanulmányi ügyintézés terén.
Elektronikus index
Az egyik legjelentősebb esemény az Egyetem életében a papír alapú indexek
elektronikus indexre való cserélése, amely jelentősen megkönnyíti a megszerzett
érdemjegyek adminisztrálását. Az átalakítás lényege, hogy az írásbeli vizsgák esetében
maga a megírt dolgozat lenne a jegy igazolása, míg a szóbeli vizsgáknál a hallgató
opcionálisan magával vihet egy törzslapot, amelyre a vizsgát követően az oktató felírja a
megszerzett érdemjegyet, ezzel kvázi írásbeli biztosítékot nyújtva a hallgató számára. A
hallgatók és az oktatók a vizsgaidőszakot követő 14 napon belül élhetnek kifogással
a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszerbe beírt jegyekkel kapcsolatban.
Tanulmányi ösztöndíjak
A jelentősen lecsökkent keretek miatt a juttatásképes hallgatók legjobban
teljesítő 50%-a ebben a félévben alacsonyabb ösztöndíjakkal szembesült az előző
félévekhez képest. Az ennek okával kapcsolatban felmerült kérdésekre válaszoltam. Az
ELTE más karain elvégzett kreditek tanulmányi ösztöndíjba való beszámítását továbbra
is kérvényezni kellett február 28-ig a Tanulmányi Osztályon. A félév végén, májusban
felmerült az Oktatási Igazgatóság részéről az ötlet, hogy a könnyebb átláthatóság
érdekében egységesítsük az egyes karokon a számítási módszereket, vezessünk be
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"egységes tanulmányi mérőszámot", azonban az erre vonatkozó koncepciót csak a
következő félévben fogjuk kidolgozni az EHÖK Tanulmányi Bizottságának tagjaival.
Bizottsági ülések
A Fegyelmi és Etikai Bizottság hallgatói tagjaként a bizottság ülésein részt
vettem. Hallgatói indítvány alapján az egyik ülésen elmarasztaltuk egyik oktatónkat, aki
a női diákokkal szemben több ízben lekicsinylően nyilatkozott, illetve nem akarta
biztosítani a vizsgák nyilvánosságát, tehát hogy több hallgató lehessen bent egyszerre a
szóbeli számonkérés során. A téli szakdolgozat-leadás során egy dolgozat esetében
bizonyosodott be a plagizálás ténye (HKR 74/C. § (2)), akit a Bizottság szigorú
megrovás mellett, a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott kedvezmények és
juttatások hat hónapos megvonása fegyelmi büntetésben részesített.
Az április 15-ig feltöltésre kerülő szakdolgozatok között 4 esetben vádoltak hallgatókat
plagizálással, 2 hallgatónál bizonyosodott be a dolgozatok valóban pontatlan
forrásmegjelölést tartalmaznak, szerzőik szigorú megrovást kaptak.
A kari Tanulmányi Bizottság ebben a félévben nem tartott ülést, két alkalommal
szavaztunk e-mailes formában az átvételi kérelmekről és a kivételes tanulmányi rend
kérvényekről. Két alkalommal 2 hallgató átvételét és 3 hallgató kivételes tanulmányi
rend kérvényét támogattuk.
Ebben a félévben a kari Kreditátviteli Bizottság munkájában már nem vettem részt,
mivel a Nemzeti Felsőoktatási Törvény értelmében ide már nem kötelező hallgatói tag
delegálásának biztosítása.
Tantervmódosítások
A május 7-i Kari Tanács ülésen napirendre került a TáTK 11 mesterszaka közül
10 tantervének módosítása. A változtatások kidolgozása során a hallgatók véleményét
is figyelembe vették. Csupán a humánökológia és az angol nyelvű kisebbségpolitika
módosításait nem fogadtuk el.
Az egyetemi Etikai Kódex előterjesztését - amit korábban a Fegyelmi és Etikai
Bizottság tagjaival véleményeztünk - a Kari Tanács május 7-i ülésén nem tudta
támogatni, további átgondolást és kibővítést tartott szükségesnek.
Tanulmányi Hivatal
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Továbbra is folyamatos és gördülékeny az együttműködés a Tanulmányi Hivatal
vezetőjével Vékony Edittel, valamint a TH munkatársaival és a tanulmányi
informatikussal. A felmerülő problémák megoldásában nagy segítséget nyújtottak a
velük való egyeztetések, illetve a Neptun tanulmányi rendszer kezdeti informatikai
nehézségeinek kezelésében is sok esetben közreműködtek. A mesterfelvételi különböző
bizottságaiba a hallgatói tagok beosztását ebben a félévben - személyes érintettségem
okán - Máté Anna HÖK elnök végezte.
Sajnos egy szerverprobléma miatt a CooSpace oldal, a kar jegyzetmegosztó portálja
sokáig nem működött, illetve visszaállítása után sem sikerült megmenteni a sok éven
keresztül itt tárolt adatokat. A jegyzetek megosztásának terepévé reményeink szerint
hamarosan a Neptun rendszer válik.
Utánpótlásképzés
Bár a Bizottság összetételében egyelőre nem várható változás, február 26-án
bizottságunk bemutatkozott a TáTK HÖK utánpótlás-képzésén. Igyekeztünk pontos
áttekintést adni a résztvevők számára a hallgatókat érintő legfontosabb tanulmányi,
jogsérelmi és tudományos ügyek terén.
Egyéb
A félév során a bizottsággal készítettünk egy dokumentumot, amely a
legfontosabb kari határidőket tartalmazza. Mivel - ahogy fentebb is említettem - sok
határidő módosult, a dokumentumot az aktualizálás után a vizsgaidőszak végéig
szeretném a hallgatók rendelkezésére bocsátani.
Nagy örömünkre szolgált, hogy idén a Társadalomtudományi Kar adhatott otthont a III.
Szociológus Hallgatói Találkozónak, ahol a legtöbb hazai, szociológus képzést
folytatót

felsőoktatási

intézmény tehetséges

hallgatói

képviseltették magukat.

Színvonalas előadásokat hallhattunk, illetve a különböző képzési sajátosságok
megismerése terén is eredményesnek mondható a Találkozó. A szervezés a Szociológia
Szakos Hallgatói Érdekképviselet hathatós közreműködése nélkül nem valósulhatott
volna meg.
Az előző félévben bevezetett honorácior státusz kezdeményezés ebben a félévben a
gyakorlatban is megvalósult a Karon, két tehetséges hallgató pályázatát támogattuk.
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A kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Társadalomtudományi Szekcióját idén áprilisban, Kaposváron rendezték meg. Karunk
hallgatói szép számmal reprezentálták a kari tudományos élet eredményességét, és az
elért kiemelkedő eredmények is visszacsatolásul szolgálhatnak a tehetséggondozás
sikerességét illetően.
Tóth Rita
Elnök
Tanulmányi és Tudományos Bizottság

TUDOMÁNYOS REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2013. január 21.
2013. február 12.
2013. február 22.
2013. február 29.
2013. március 22.-23.
2013. március 22.
2013. március 25.
2013. március 26.

Tárgy
Kari Tudományos Bizottsági ülés
ELTE TáTK Küldöttgyűlés
ELTE EHÖK Tudományos Bizottsági ülés
ELTE TáTK HÖK Tanulmányi és
Tudományos Bizottságának ülése
SZOHATA
Diákigazolvány érvényesítési továbbképzés
a Questurában
Lágymányosi diákigazolvány érvényesítés
A tudományos és szakmai ösztöndíj
pályázatok bírálása

Személy/ személyek
Dr. Örkény Antal
Cserép Máté
Tóth Rita, Szegner Péter

Tóth Rita, Herold Anna
Tóth Rita
Wessely Anna, Németh
Krisztina, Tóth Rita

2013. április 19.

Kari TDK dolgozatok leadási határideje

Németh Krisztina

2013. április 23.

ELTE TáTK HÖK Tanulmányi és
Tudományos Bizottságának ülése
Kari TDK-konferencia

Tóth Rita, Szegner Péter

2013. május 10.

Németh Krisztina

Rendszeres ülések
szerdánként
hétfőnként

Fogadóóra, HÖK iroda
TáTK HÖK Elnökségi ülés

Tudományos és szakmai ösztöndíj pályázatok
Ebben a félévben március elején írtam ki a tudományos és szakmai ösztöndíj
pályázatokat, a leadási határidejük március 22. 14:00 volt. A Tudományos Kuratórium
ülését március 26-án 10 órára hívtam össze, ahol sikeresen elbíráltuk a pályázatokat.
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TDK-konferencia
A kari TDK-konferenciára ebben a félévben öt dolgozat érkezett be, ezeket
előadtak a szerzők a május 10-i konferencián, melyen részt vettem.
A

kétévente

megrendezett

Országos

Tudományos

Diákköri

Konferencia

Társadalomtudományi Szekciójára idén áprilisban Kaposváron került sor. Karunk
hallgatói szép eredményeket értek el a konferencián: öt első, három második, két
harmadik, valamint öt különdíjjal térhettek haza.
Szociológus Hallgatói Találkozó
A Szociológus Hallgatói Találkozót (a továbbiakban SZOHATA) ebben a
félévben a TáTK rendezte. A két napos program szervezésének összefogását a
Szociológia SzHÉK vállalta, a munkájukat segítendő bekapcsolódtam a szervezésbe én is.
A március 22.-23. közötti program sorozat sikeresen lezajlott, jövőre Pécs veszi át a
rendezést a mostani megállapodás szerint.
A Társadalomtudományi Kar Tudományos Bizottságának munkájában részt vettem.
Egy rendes ülést hívott össze a Bizottság vezetője, melyen egy egyetemi tanári
pályázatot bíráltunk el, ezen az ülésen részt vettem, ezen felül levélben kommunikált a
bizottság és a további döntéseinket is így hoztuk.
Társadalomtudományi Kar Tanulmányi Bizottságának nem volt ebben a félévben
ülése. A bizottsági munka levelezés útján történt, melyben én is részt vettem.
Váry Dániel
Tudományos referens
Tanulmányi és Tudományos Bizottság

JOGSÉRELMI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2012. dec. 3.
2013.jan. 18-19.
2013. febr. 8.
2013. febr. 12.

Tárgy
ELTE TáTK HÖK
Küldöttgyűlés
Educatio kiállítás
Kari Tanulmányi Bizottsági
ülés
ELTE TáTK HÖK

Személy/személyek
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2013.febr. 14.
2013. febr. 29
2013.ápr.12.
2013. ápr. 23.

Küldöttgyűlés
Tanulmányi és Tudományos
Bizottsági ülés
Tanulmányi és Tudományos
Bizottsági ülés
Kari Tanulmányi Bizottsági
ülés
Tanulmányi és Tudományos
Bizottsági ülés

Tóth Rita, Váry Dániel
Tóth Rita, Váry Dániel

Tóth Rita, Váry Dániel

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. Megválasztásom után
Máté Anna korábbi jogsérelmi referens, jelenlegi TáTK HÖK Elnök, tartott képzést
számomra és készített fel.
2013. január 18-19-én a TáTK HÖK tagjai az Educatio kiállításon képviselték karunkat,
melyen én is részt vettem.
2013. február 8-án (a HÖK Tanulmányi és Tudományos Bizottságának tagjaként),
a kari Tanulmányi Bizottság elektronikus szavazásán átvételi -, és egyéni tanrend
kérelmek ügyében hoztunk döntést.
Február 14-én és 29-én is bizottsági ülést tartottunk, az aktuális tanulmányi és
tudományos kérdések mellett a Neptunnal kapcsolatos problémákkal, észrevételekkel
foglalkoztunk, valamint egy határidő kisokost állítottunk össze leadási határidőkkel és
a leadáshoz szükséges egyéb információkkal kapcsolatban, melyeket a hallgatók
számára elérhetővé tettünk.
2013. április 12-én a kari Tanulmányi Bizottság ismételten elektronikus
szavazásán átvételi -, és egyéni tanrend kérelmeket bíráltunk el.
2013. április 23-án bizottsági ülést tartottunk az aktuális tanulmányi ügyekkel
kapcsolatban, főként az E-index bevezetéséről volt szó. Emellett a bizottság átnézte
karunk összes alap- és mesterszakos tantervét, a benne talált hibákra pedig felhívtuk a
TO figyelmét.
Munkám a vizsgaidőszak és a tárgyfelvételi időszak közeledtével sűrűsödik meg.
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
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esetben felkerestem az illetékes oktatót. Ez idáig nem történt olyan jogsérelmi eset, amit
hosszabb-rövidebb egyeztetés útján ne tudtunk volna megoldani. Talán a leginkább
említésre méltó eset az volt, ahol néhány hallgató konzulense nem töltötte fel időben a
szakdolgozatokat, azonban ezt a problémát is sikerült megoldani Tóth Rita segítségével.
Remélem a jövőben is megfelelően tudom majd ellátni feladataimat.
Szegner Péter
Jogsérelmi referens
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
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