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ELNÖKI BESZÁMOLÓ
Időpont
2011. november 28.
2011. december 2-4.
2011. december 6.
2011. december 7.
2011. december 8.
2011. december 9-11.
2011. december 12.
2011. december 13.
2011. december 14.
2011. december 16.
2012. január 9.
2012. január 11.
2012. január 13.
2012. január 17.
2012. január 18.
2012. január 19.
2012. január 20-21.
2012. január 25.
2012. január 26.
2012. január 27.
2012. január 31.
2012. február 1.
2012. február 2.
2012. február 3.

2012. február 8.
2012. február 10.
2012. február 14.
2012. február 21.

2012. február 23.
2012. február 25-26.
2012. február 29.
2012. március 2.
2012. március 2-4.
2012. március 5.

Tárgy
Alakuló Küldöttgyűlés
Vezetőképző
ELTE ESZ Kft.-vel futó
projektek
Gólyabál elszámolás
SzHÉK alakuló ülés
SzHÉK alakuló ülés
EHÖK elnökségi hétvége
TáTK Mentorfelvételi
Bizottsági ülés
SzHÉK alakuló ülés
Sport-kultúra
pályázatbírálás
SzHÉK alakuló ülés
Educatio, TáTK nyílt nap
Bizottsági ülés
Bizottsági ülés
Bizottsági ülés
Bizottsági ülés
Educatio, TáTK nyílt nap
Bizottsági ülés
Educatio kiállítás
ELTE ESZ Kft.-vel futó
projektek
TátKontúr
TáTK nyílt nap
Bizottsági ülés
Bizottsági ülés
LEN projektindító
megbeszélés
TáTK HÖK Küldöttgyűlés
Diplomaosztó
HKR módosítás, IFT,
aktualitások
HÖOK demonstráció, Deák
tér
Bizottsági ülés
Bizottsági ülés
Fenntarthatóság a
Campuson
HKR módosítás, aktualitások
Szerkesztőségi ülés
Tanszéki ülés
Elnökségi hétvége
Bizottsági ülés
TáTK filmfesztivál
HÖOK Közgyűlés, Gödöllő
Szakkollégiumi egyeztetés
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Személy/személyek
TáTK HÖK és SzHÉK-ek
Iszály Balázs
ESZ Kft., TáTK HÖK
Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK
Szociológia SzHÉK
EHÖK elnökség és kabinet
Külügyi Bizottság
Dékánválasztó Bizottság
Társadalmi Kapcsolatok SzHÉK
EHÖK elnökség
Szociális Tanulmányok SzHÉK
Tanulmányi Hivatal
Tanulmányi és Tudományos
Bizottság
Diákjóléti Bizottság
Fegyelmi és Etikai Bizottság
Kommunikációs Bizottság
Tanulmányi Hivatal
Tanulmányi és Tudományos
Bizottság
Ónodi Ferenc László
Tilesch Réka
Külügyi Bizottság
Dékánválasztó Bizottság
ESZ Kft., TTK HÖK, IK HÖK

Dr. Tausz Katalin

EHKB
Belügyi Bizottság
Mudra Viktória
Dr. Juhász Gábor
TátKontúr Szerkesztőség
Politikai Tudományok Tanszék
TáTK HÖK
Belügyi Bizottság

Vigvári András

2012. március 6.

2012. április 23.

EHÖK Küldöttgyűlés
ODK, Győr
AKG bemutatkozás
Ünnepi koszorúzás, ELTE
BTK
Gólyatábor projektindító
Bizottsági ülés
Griff Napok megnyitó
HÖOK Vezetőképző, Siófok
Wallenberg-kiállítás
megnyitó
HÖOK SportPont Program
KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok
Napja
Költségvetési tárgyalás

2012. április 25.

Költségvetési tárgyalás

2012. április 26.
2012. április 27.
2012. május 2.
2012. május 7.

Spájz - beszélgetőest
Crazy BBQ
HKR módosítás, aktualitások
Felvételi, aktualitások
AKG projekthét, aktualitások
Doktorandusz-ügyek
HÖOK Közgyűlés,
Sárospatak
EHÖK Küldöttgyűlés
Fórum az Nftv. kapcsán
TáTK HÖK Küldöttgyűlés
ARTSZ névadó
Kulcskérdések konferencia
Diplomaosztó, vizsgaidőszak
Könyvtár-helyzet

2012. március 12.
2012. március 15.
2012. március 22.
2012. április 11.
2012. április 13-15.
2012. április 16.
2012. április 19.
2012. április 20.

2012. május 11-13.
2012. május 16.
2012. május 17.
2012. május 18.
2012. május 24-25.
2012. május 31.
2012. június 8.

Dr. Tausz Katalin
EHÖK elnökség
ELTE ESZ Kft.
Külügyi Bizottság
EHÖK elnökség

Budapesti Régió
TáTK HÖK
EHÖK elnökség, Gazdasági
Bizottság
EHÖK elnökség, Gazdasági
Bizottság
EHKB
Dr. Juhász Gábor
Vékony Edit
Dr. Tausz Katalin
Herendi György

Tanulmányi Hivatal
Dékáni Hivatal

Rendszeres ülések
2011. december 5., december 12., 2012.
január 9., január 23., február 13., február
20., február 27., március 5., március 12.,
március 19., március 26., április 16., április
23., május 7., május 14., május 21., június
4.
2011. november 30., december 7.,
december 14., 2012. január 11., január 25.,
február 1., február 8., február 22., február
29., március 7., március 14., március 21.,
április 11., április 18., április 25., május 2.,
május 9., május 16.
2011. december 12., február 13., április 2.,
május 21.
2011. december 6., 2012. január 31.,
február 7., március 6., április 24., május
15., május 22.
2011. november 30., 2012. február 1.,
3

TáTK HÖK elnökségi ülés

EHÖK elnökségi ülés

Szenátus
Kari Tanács

Oktatásszervezési- és Hallgatói Ügyek

május 9.,
2011. december 21., 2012. február 28.,
március 27., április 23., május 24.
2012. január 17., február 7., március 13.,
március 27., április 17., május 15.
2012. március 6., április 3., április 16.

Bizottsága (OHÜB)
Havi bírálás
Kulcskérdések konferencia-megbeszélés
Wallenberg-kiállítás megbeszélés

Szakmai munka
A TáTK HÖK szakmai munkája a leadott elnöki programon alapszik, emellett
viszont elsősorban a szaktestületi bizottságokban zajlik, a HÖK elnöke főként koordináló
szerepet tölt be a bizottságok életében. Ezt a koordinációt a személyes egyeztetések
mellett a bizottsági üléseken való részvételekkel, valamint az elnökségi üléseken
keresztül lehet megvalósítani. Elnökségi üléseket az Alapszabály szerint a tanévben
minimum kéthetente kell összehívni, a kialakult szokások szerint a TáTK HÖK szorgalmi
időszakban hetente, vizsgaidőszakban kéthetente hétfő délután tartja elnökségi üléseit,
ezek jegyzőkönyvei megtalálhatóak a TáTK HÖK honlapján. A beszámolómat elsősorban
az elnöki programomban meghatározott célokra építem, de sok esetben a részletes
tájékoztatók a szakbizottságok beszámolóiban találhatók meg.
Az indexszel kapcsolatos problémákra nem hozott megoldást ez a félév sem. A
hatályos szabályozások miatt nem tartom kielégítőnek azt a megoldást, miszerint a
Tanulmányi Hivatal magánál tartaná a leckekönyveket, az oktató ott írná alá a jegyeket,
a hallgató pedig igazolásokat kapna a vizsgáin az elért eredményről. A probléma gyökere
ebben a helyzetben meglátásom szerint az, hogy szóbeli vizsga után egy ETR-es véletlen
félrerögzítés esetén a hallgató kezében az index az egyetlen igazolási forma, amivel az
ott szerzett jegyét bizonyítani tudja. Ha nem veszi fel a leckekönyvét, elesik ettől a
lehetőségtől.

Ilyen

esetekben

a

vizsgákon

összegyűjtött

igazolások

sem

teszik

„papírmentessé” az életét, ami az eredeti cél lenne.
Nem tudjuk még azt sem, hogy a 2012. novemberi bevezetésére váró Neptun
tanulmányi rendszer képes lesz-e kiváltani ezeket a biztosítékokat. Már biztos, hogy
november 15-től Neptunnal működik tovább az ELTE, a rendszer alkalmazása kapcsán
azonban több más kérdés is felmerült, legyen szó az elektronikus szociális támogatás, a
kollégiumi felvételi jelentkezés „átmentéséről”, illetve tanulmányi kérdésekről. Ezekkel
kapcsolatban

a

Tanulmányi

és

Tudományos

Bizottsággal

karöltve

folyamatosan

egyeztetünk a TáTK Tanulmányi Hivatalával, az EHÖK Tanulmányi alelnökével, illetve az
EHÖK elnökével is.
Tanulmányi tekintetben a Neptun kérdése mellett három másik célkitűzésről
szeretnék beszámolni. Még a téli vizsgaidőszakban született meg három tájékoztató PDF,
ami a szociális-, a tanulmányi-, illetve a vizsgákkal kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket
és az azokra adott válaszokat tartalmazza. Ezzel igyekeztünk megkönnyíteni az
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információáramlást és megóvni a hallgatókat, amennyire lehet a későbbi jogsérelmi
ügyektől – bár a tapasztalat azt mutatja, hogy az elsődleges információforrás még
mindig a Facebook. A másik két kiemelt cél inkább a tudományos oldalunkat erősíti: a
legutóbbi TDK-konferenciára már készített a TáTK HÖK plakátokat, ami reményeim
szerint előrevetíti a jövőbeni javuló kommunikációt, és növekvő érdeklődést; valamint a
Kari Tanács elfogadta a kari honorácior-szabályozást, amivel megnyílt az út a
szenátusi előterjesztés előtt, és szeptembertől már „élesben” is pályázhatnak a hallgatók
a karon. Megjelentettük a Társadalmi Tanulmányok 2011 című tanulmánykötetet, és már
folyamatban van a 2012-es kötet előkészítése is, illetve a LEN alatt rendeztük meg a
Társadalomtudományi Pikniket.
A hivatalos küldöttgyűlési választásokra nem érkezett doktorandusz jelöltállítás,
ezt a vizsgaidőszakra és a doktoranduszok időbeosztására való tekintettel márciusban
tudtuk csak pótolni. A megválasztott doktorandusz-képviselő, Herendi György az eltelt
rövid időszakban is maximálisan ellátta a munkáját, és elkezdődött az együttgondolkodás
a

következő

félév

programjairól,

amiben

energiától

és

erőforrásoktól

függően

konferencia, tanulmánykötet, és a mesterszakos hallgatók tájékoztatása is helyet kaphat.
Kommunikációs szempontból a félévben igyekeztünk kihasználni a Facebook nyújtotta
lehetőségeket, mint korosztályunk szinte elsődleges információforrását. A kari honlapot
főként statikus tartalmakkal igyekszünk feltölteni, kollégiumi, szociális, külügyi és
tanulmányi tájékoztatókkal, letölthető űrlapokkal és jegyzőkönyvekkel. Sok kritika éri a
hallgatói önkormányzatokat azért, mert munkájuk nem átlátható, a hallgatók gyakran
nem tudják, melyik tisztségviselő mit csinál. Ezt a problémát igyekszünk orvosolni a
munkabloggal, aminek nem csak feltöltése, hanem népszerűsítése is fontos feladatunk.
A rendezvényekkel kapcsolatban a Gólyabál óta továbbra is jó az együttműködés
az ELTE ESZ Kft.-vel. Több alkalommal egyeztettem Iszály Balázzsal és Ónodi Ferenccel,
és megtartottuk a 2012-es Gólyatábor projektindító ülését is, ami szükséges ahhoz, hogy
a szervezési munkálatok érdemben megkezdődhessenek. Nagy közös projektünk a
félévben a LEN volt, amihez idén a Társadalomtudományi Piknik programjait is csatoltuk.
Úgy érzem, hogy a Piknik szervezése kapcsán bár minden segítséget megkaptunk, nem
feltétlenül volt kielégítő a közös kommunikáció, ezt jövőre mindenképpen fejlesztenünk
kell. A LEN szinte zökkenőmentesen zajlott, és az utólagos elszámolásokból az derül ki,
hogy félelmeink ellenére a csütörtök esti bombariadó sem rontott annyit a rendezvényen.
Decemberben a TáTK HÖK és a megalakult SzHÉK-ekből jelentkezett képviselők
Velencén vett részt vezetőképző hétvégén, ahol az Alkalmazott Közgazdaságtan BA
kivételével minden alapképzési szakhoz összeállítottunk egy problématérképet. Ezt
felhasználva

egyeztettünk

például

a

tantervmódosítások

kapcsán

–

ennek

eredményeképp sikerül várhatóan megoldani a Társadalmi tanulmányok BA szakos
hallgatók idegennyelvű szakszöveg kurzusával kapcsolatos problémát. Február 13-án
5

fogadta el az Elnökség a 2012-es Gólyatábor főszervezői pályázatát, a további
munkálatokat Nanosz Eleni beszámolója tartalmazza. Március 5-én választottuk meg a
TátKontúr új főszerkesztőjének Nyeste Krisztinát, aki a tanulmányi okok miatt
lemondott Tilesch Rékát váltotta a poszton.
A félév jelentősebb kari eseményein igyekeztem részt venni. A felvételizők
tájékoztatásában az Educatio Kiállítás és a Nyílt nap is kiemelt fontosságú, előbbin Papp
Richárd tanár úr mellett csak hallgatói képviselők vettünk részt, utóbbin a Kar
vezetésével

és

oktatóival

együttműködve

igyekeztünk

tájékoztatni

a

rengeteg

érdeklődőt. Idén is segédkeztünk a diplomaosztó lebonyolításában, népszerűsítettük a
Kar „Ha érteni akarod a világot…” c. filmfesztiválját, illetve Tausz Katalin dékán
asszonnyal

részt

programon,

ahol

vettem
a

az

10-11.

Alternatív

Közgazdasági

évfolyamra

járó

diákokkal

Gimnáziumban
beszélgettünk

szervezett
az

ELTE

Társadalomtudományi Karáról. Két programot szeretnék még kiemelni a félévből, az
egyik

a

Szociálismunkás-képző

Tanszékkel

közösen

szervezett

Wallenberg-

emlékkiállítás, amely három hétig volt látható a földszinti hallgatói ügyféltérnél, a
másik

pedig

a

Kar

vezetésével

és

az

Angelusz

Róbert

Társadalomtudományi

Szakkollégiummal közösen szervezett kari konferencia, a Kulcskérdések 2. Mindkét
rendezvény hagyományteremtő, és ezeket az együttműködéseket szeretném fenntartani
a jövőben is.
A félévben két HÖOK Közgyűlésen, illetve a Tavaszi Vezetőképzőn is részt
vettem. A Közgyűléseken a TáTK-ra jutó három mandátumot vittem, tájékoztatást
kaptunk minden alkalommal a Felsőoktatási törvényhez és a hozzá tartozó rendeletekhez
kapcsolódó aktualitásokról, az EFOTT-ról, Sárospatakon pedig szavaztunk a HÖOK 2012es költségvetéséről is. A Vezetőképzőn első nap német, francia és lengyel példákról szóló
szekcióülésen vettem részt, szombaton pedig egy másik szekcióval az önköltség, a
hallgatói szerződés és a keretszámok kérdéseit jártuk körül. Domján Zsolt, a HÖOK
elnökségi tagja a TáTK HÖK segítségét kérte egy készülő hallgatói kérdőív elkészítésének
kapcsán, erre a feladatra Czinderi Kristófot kértem fel.
A felsőoktatás ad hoc változásai természetesen a hallgatókat is érzékenyen
érintették. Még 2011 májusában, a Corvinus bezárásáról felröppent első hírek után
alakult meg a Hallgatói Hálózat nevű civil csoport, melynek lágymányosi, de zömmel
TáTK-s hallgatókból álló sejtje a LÉK. Az idén februárban elhíresült ÁJK-s teremfoglalás
után egy véleményem szerint jó irányba tartó párbeszéd indult meg a karon, majd közös
nyilatkozat is született, melyben elköteleződtünk a széthúzás helyett a hallgatói egység
mellett.
A közösségi terek kérdése állandó probléma a Lágymányoson. A jelenlegi
gazdasági helyzetben kénytelenek vagyunk minél alternatívabb megoldásokat találni
ennek fejlesztésére, mivel a bútorbeszerzést egy érvényben lévő beszerzési stop miatt
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nem lehet megvalósítani. Ebben a félévben igyekeztünk a meglévő bútorokat felújítani és
karbantartani, emellett szerettünk volna saját közvetlen környezetünkre is több figyelmet
fordítani, így már a HÖK irodában is szelektíven gyűjtjük a szemetet, és figyelünk a
nyomtatás mennyiségére is.
Kari Tanács
A beszámoló intervallumába tartozó mind a hét Kari Tanácson részt vettem, és az
üléseket megelőzően frakcióüléseket is tartottam, ahol a hallgatói tagokkal beszéltük
meg az előterjesztéseket, illetve a TáTK HÖK elnökségi ülésein is tárgyaltuk a napirendi
pontokat. A szöveges beszámolómban az ülések napirendi pontjai közül csak azokra
térek ki részletesen, amelyek közvetlenül érintettek valamilyen hallgatói kérdést.
November 28-i újraválasztásom után az első Kari Tanácsra december 6-án került
sor, ahol hallgatói tagként bekerültem a Kar által felállított eseti Dékánválasztó
Bizottságba. A bizottság elnöke Balogh László tanár úr volt, további tagjai pedig Örkény
Antal tanár úr, Szabari Veronika tanárnő, valamint nem oktató-kutató tagként Kocsis
Judit, tanszéki előadó. Ugyanezen a Kari Tanácson szavaztuk meg Fokasz Nikosz tanár
urat a Szociológia Tanszék élére, illetve a Szociológia MA szak szakigazgatójának.
Még a vizsgaidőszakban, a január 31-i ülésen támogattunk egy felnőttképzési
akkreditációt, ami a TÁMOP program keretében valósult meg a Karon. Ennek a
határozatnak köszönhetően az Infotárs projekt keretein belül a TáTK hallgatói nappali
képzésben,

távoktatás

sajátíthattak el

formájában

már

Konfliktusmenedzsment

a

2011/2012-es

tanév

modulokat, modulonként

tavaszi
két

félévétől

kreditért. A

kurzusok természetesen az elkövetkező félévekben is felvehetők lesznek.
2012. február 7-én a Kari Tanács 17 igen és 4 tartózkodó szavazattal ismét
dékánjává választotta Dr. Tausz Katalint, aki az előző ciklus értékelésénél kiemelte a
Hallgatói Önkormányzattal való kapcsolattartást és partneri viszonyt.
Márciusban a 2012/13. tanévre vonatkozó térítési és szolgáltatási díjakat,
valamint a költségtérítési díjakat fogadta el a Kari Tanács. Az összegek az előző évekhez
képest nem változtak, a szociális munka BA költségtérítését kivéve, ami 200.000 forintról
150.000 forintra csökkent. Szintén egyhangúlag támogatta a testület a Master of
Research

munkacímű,

szimpátiaszavazáson
Szakkollégium

angol

nyelvű

egyhangúlag

névváltoztatását

is,

képzés

támogatta
ELTE

az

Angelusz

szaklétesítési

kérelmét,

és

ELTE

Társadalomtudományi

Róbert

Társadalomtudományi

Szakkollégiumra.
Az áprilisi Kari Tanács tárgyalta volna a tervek szerint a tantervmódosításokat.
Ez azonban, elsősorban az alapképzéseken, akadályokba ütközött, így az Alkalmazott
közgazdaságtan BA tantervén kívül csak mesterképzéses tantervekről szavaztunk. A
tantervmódosítások mozgatórugója legtöbb esetben a költséghatékonyság volt, a
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szociális mesterképzéseken (Szociális munka MA, Közösségi és civil tanulmányok MA,
Szociálpolitika MA) az alapozó kurzusokat együtt végzik majd a hallgatók, valamint a
Szociológia MA tanterve módosult komolyabban. A korábbi blokkosított terveket a
Differenciált tárgyak modul váltotta fel, amiből 30 kreditnyi kurzust kell elvégezni, ezzel
biztosítva a hallgatóknak az érdeklődésükhöz illő kurzusok felvételének lehetőségét.
Május 15-én főként személyi ügyekről szavazott a Kari Tanács. Július 1-jével
számos intézetigazgatói és tanszékvezetői posztot más oktatók töltenek be, ezen az
ülésen az új intézetigazgatók pályázatáról szavazott a Kari Tanács (a megválasztó
testület a Szenátus). A szavazás alapján az ELTE TáTK Kari Tanácsa támogatta Rudas
Tamás (Empirikus Tanulmányok Intézete), Balogh László (Politikai és Nemzetközi
Tanulmányok Intézete), Tausz Katalin (Szociális Tanulmányok Intézete), valamint Örkény
Antal (Társadalmi Kapcsolatok Intézete) pályázatát. Kilenc igen, két nem és tizenegy
tartózkodó szavazattal nem fogadta el azonban a Kari Tanács az OMHV módosítására
irányuló HKR-módosítást, melyről bővebben a Tanulmányi és Tudományos Bizottság
beszámolójában lehet olvasni.
Május 22-én a személyi ügyek közül a tanszékvezetői pályázatokat tárgyalta a
testület.

Támogatta

Rényi

Ágnes

(Elmélettörténet

Tanszék),

Bíró

Judit

(Kisebbségszociológia Tanszék), Balogh László (Politikai Tudományok Tanszék), Rudas
Tamás (Statisztika Tanszék), illetve Nyilas Mihály (Szociális Munka és Szociálpolitika
Tanszék) pályázatát, nem tudott döntést hozni azonban a Szociálpszichológia Tanszékre
beérkezett két pályázat (Síklaki István és Bodor Péter) között. Ezen az ülésen szerepelt
előterjesztésként a Survey statisztika MSc, illetve a Szociális munka BA szakok
tantervmódosítása. Utóbbi szaknál számos előfeltétel gyengítését fogadtuk el, ez
azonban a 2012/13-as tanévben beiratkozott hallgatókra lesz csak érvényes, felmenő
rendszerben. Egyhangúlag támogatta a Kari Tanács a Szociális minőségmenedzser
szakirányú továbbképzési szak szaklétesítési kérelmét, a szakdolgozatok titkosításával
kapcsolatos,

illetve

egy

tartózkodással

a

honorácior

státuszra

vonatkozó

HKR-

módosításokat.
EHÖK elnökségi ülések
Az ELTE EHÖK elnökségi üléseit hagyományosan szerda délután öttől tartja, ahol
az EHÖK elnökével és a másik nyolc részönkormányzat elnökeivel a heti aktualitásokat
vitatjuk meg, általában intézményi, vagy az egész felsőoktatásra vonatkozó kérdéseket
beszélünk át. Itt ezért nem csak az EHÖK elnökség munkájáról, hanem a felsőoktatási
változásokról is írok.
A december 23-án elfogadott új Felsőoktatási törvény sok munkát adott az
elnökségnek. Még az elfogadás előtti utolsó napokban is véleményeztük az anyagot, de a
véleményezés mellett az értelmezés is nagy hangsúlyt kapott, hiszen a tisztségviselőknek
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pontosan ismerniük kell a megváltozott törvény szövegét is. Elkészült egy táblázat, ami
tartalmazza azokat a bekezdéseket, amikre szeretnénk jogértelmezést kérni, vagy
módosíttatni, ezt az EHÖK elnöksége még tárgyalja.
Mind az EHÖK, mind a HÖOK sokat foglalkozott a kapcsolódó rendeletekkel,
hiszen az új törvény miatt sok korábbi szabályozást felül kell írni, így többek között az
51/2007-es

kormányrendeletet

is,

ami

a

felsőoktatásban

részt

vevő

hallgatók

juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szól. Ezzel és a többi rendelettel is
elsősorban a szakbizottságok foglalkoznak, de az EHÖK elnöksége is részt vesz a
munkában közvetlenül, valamint véleményezi az elkészült anyagokat.
A

kormányzat

át

szeretné

alakítani

a

következő

tanévre

a

felsőoktatási

intézmények finanszírozási rendszerét. Az újonnan kialakított szisztéma szerint a
költségvetés 60%-át a korábbi normatív alapú finanszírozási rendszerhez hasonlóan
kapná az intézmény, 10%-át azok az egyetemek kaphatják meg, melyek „kutató”, illetve
„kiváló” minősítéssel rendelkeznek. A fennmaradó 30%-nyi költségvetést a kötelezően
benyújtandó Intézményfejlesztési Tervek, és az abban foglaltak alapján ítélheti meg
egy bírálóbizottság az intézményeknek. Az EHÖK felkérést kapott az Egyetem vezetésétől
az IFT bizonyos részeinek kidolgozására. Ezek a munkálatok most is folyamatosan
zajlanak, igyekszem naprakész és felkészült lenni az anyagok aktuális állapotából, bár a
tényleges írásban kari és egyéb elfoglaltságaim miatt nem vettem részt.
Az április 18-i elnökségi ülésen vendégünk volt Dr. Mezey Barna rektor úr, akit
faggattunk többek között az új felsőoktatási törvény által meghatározott ötévenkénti
kötelező

tanterv-átvizsgálásokról,

központosításának

terveiről,

a

illetve

kollégiumok

és

a

önkormányzatiság

hallgatói

a

sportpályák

kormányzati
jövőjéről

és

felelősségéről az egyetemen belül. A felsorolt témák közül sajnos minden kérdésben nagy
a bizonytalanság a hiányzó rendeletek és az állandóan változó koncepciók miatt.
Számunkra talán az egyik legégetőbb kérdés a Budapesti Corvinus Egyetem helyzete,
esetleges összevonása más intézményekkel. Több más egyetem neve is szóba került,
mint a BCE lehetséges befogadó intézménye, de semmi biztos információ nem érkezett
még. Folyamatosan igyekszem tartani a kapcsolatot a többi intézmény, és a BCE
Hallgatói Önkormányzatának elnökével is, hogy minél hamarabb tájékozódhassunk a
fejleményekről.
A készülő rendeletek, az esetleges integráció kapcsán felmerülő kérdések, illetve a
megváltozott finanszírozás is téma lesz a júliusi EHÖK Vezetőképzőn, ahol igyekszünk
minden szekcióban jelen lenni, hogy szeptemberben még felkészültebben folytathassuk a
munkát.
Kovács Anna Sára
Elnök
ELTE TáTK HÖK
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GAZDASÁGI ALELNÖKI BESZÁMOLÓ
Időpont
2011. november 28.
2011. december 2-4.
2011. december 9.
2012. január 9.
2012. január 9.
2012. január 16.
2012. január 18.
2012. január 19.
2012. január 20.
2012. január 23.
2012. január 24.
2012. január 25.
2012. január 26.
2012. február 6.
2012. február 8.
2012. február 9.
2012. február 10.
2012. február 13.

2012. február 14.
2012. február 15.
2012. február 20.
2012. február 25-26.
2012. március 3.
2012. március 6.
2012. március 14.
2012. március 22.
2012. március 30.
2012. március 31.
2012. április 13-15.
2012. április 17.
2012. április 18.
2012. április 20.
2012. április 23.
2012. április 25.
2012. április 26.
2012. május 4.
2012. május 7.
2012. május 8.
2012. május 8.
2012. május 16.
2012. május 17.
2012. május 18.
2012. június 6.

Tárgy
Tisztújítás
Vezetőképző
Irodatakarítás
Gólyatábori személyek felkérése
Gazdasági ülés
Költségvetési tervezet, Gazdasági
ellenjegyzővel egyeztetés
Educatio képzés
Educatio előpakolás
Negyedéves beszámoló
GT megbeszélés
TátKontúr tavaszi félév
megrendelése
KFT megbeszélés
Költségvetési beszámoló 2011
Gazdasági ülés
HÖOK demonstráció
GT pályázat leadása
Balatonkenese helyszín bejárás
GT pályázat elfogadása, DJB
rendszeres szociális támogatásképzés
Gyöngyös helyszín bejárás
EHÖK elnökségi
GT nagymegbeszélés
TáTK kari elnökségi hétvége
HÖOK Küldöttgyűlés
EHÖK Küldöttgyűlés
Gazdasági képzés I.
Gólyatábor projektindító
megbeszélés
Gazdasági képzés II.
Költségvetési tervezet 2012
HÖOK vezetőképző
Alapszabály módosító megbeszélés
Gólyakiadvány közbeszerzése
KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja
Költségvetési tárgyalás
Költségvetési tárgyalás
TátKontúr Gólyahír közbeszerzése
Gazdasági képzés III.
Irodaszer közbeszerzés
2011 szerződések átadása
UPK előadás
EHÖK Küldöttgyűlés
TáTK KGY, 2012 költségvetési
tervezet elfogadása
Irodatakarítás
EHÖK elnökségi
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Személy/személyek
TáTK Küldöttgyűlés
Tisztségviselők
Tisztségviselők
GT szervezők
Gazdasági bizottság
Gombos Imréné
Szakony Sára
Kovács Anna Sára, Kiss
Edina, Tóth Ádám Zsolt
Gavallér György
GT szervezők

Ónodi Ferenc
Gavallér György
Gazdasági bizottság

EHÖK elnökség
minden szervező
tisztségviselők

EHÖK
ELTE ESZ Kft.

Gavallér György

Rendszeres ülések
2011.
december
5.,
december 12., 2012. január
9., január 23., február 13.,
február 20., február 27.,
március 5., március 12.,
március 19., március 26.,
április 16., április 23.,
május 7., május 14., május
21.
minden csütörtökön
2011. december 6., 2012.
január 31., február 7.,
március 6., április 24.,
május 15., május 22.
3 alkalom
folyamatos

TáTK HÖK elnökségi

Tisztségviselők

Ügyelet
Kari Tanács

Füleki Gábor
Kari Tanács

csoportvezetői képzések
GT megbeszélések, az
taggal

5

Kiss Edina, Szalay Bence
Lebó Máté, Mészáros Ádám,
Tóth Ádám Zsolt, Sziva
Dániel, Mlinkó Kata, Kiss
Edina

2011. november 28-án Kovács Anna Sára a Társadalomtudományi kar Hallgatói
Önkormányzatának újraválasztott elnöke az alakuló Küldöttgyűlés alkalmával nevezett ki
gazdasági alelnökének, amit örömmel vállaltam el. Korábban elnöki megbízottként
dolgoztam az önkormányzatban. Feladatom kinevezésem óta, hogy az önkormányzat
gazdálkodását ellássam, az iroda felszereltségéről gondoskodjak és segítsem az elnök
munkáját minden körülmények között.
Rendszeres ülések
A tisztség beöltése óta minden kari elnökségi ülésen részt vettem, – kivéve a
június 4-i – ahol folyamatosan beszámoltam az elvégzett munkáimról, felmerülő
problémákról, a Gazdasági Biztosság üléseiről és a gazdasági képzésről. Csütörtökönként
14:00-16:00-ig ügyelek a tavaszi félévben minden héten, egy alkalmat halasztottam el
egyéb elfoglaltság miatt. November óta Kari Tanács tag vagyok, ezért megválasztásom
óta mind a hét alkalommal részt vettem rajta, minden esetben a hallgatók érdekeit
képviselve.

A

megjelentem,

gólyatábori
emellett

a

csoportvezető
közvetlen

képzéseken

velem

szintén

dolgozóknak

minden

alkalommal

rendszeresen

szerveztem

találkozót - általában az elnökségi üléseket követően – de interneten is tájékoztatom
őket főszervezőként.
A félév eseményei
A tisztújítást követően első feladatom a kari vezetőképző megszervezése volt,
amire

december

2-4.

között

került

sor.
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A

hétvége

kiválóan

sikerült,

nemcsak

tisztségviselők, hanem küldöttgyűlési- és SzHÉK-tagok is részt vettek rajta. Közel
negyvenen voltunk Velencén, több szekciót tartottunk szakok szerint, ahol sok ötlet
született a Szakos Hallgatói Érdekképviseletek munkájával kapcsolatban, és a választási
arányok növelésére. A képzés szakmailag is, de emberileg is közelebb hozta az új csapat
tagjait egymáshoz. A következő vezetőképzőt terveim szerint 2013-ban, már az új
küldöttgyűlési tagokkal szervezzük, hasonló felépítéssel.
Az iroda takarítása általában félévente esedékes, ami a Belügyi Bizottság
vezetésével történik, ám decemberben közös megegyezés mellett én szerveztem meg. A
vizsgaidőszak közeledte miatt kevesen vettünk rajta részt, de reggel

10:00-tól

délután/kora estére végezni tudtunk vele. Az iroda terét némiképp élhetőbbé tettük
azzal, hogy át is rendeztük a bútorokat.
ELTE

TáTK

gólyatáborokban

már

2008

óta

veszek

részt,

tavaly

már

szervezőként, ezért idén szívesen jelentkeztem főszervezőnek. A pályázat megírása előtt
felkértem azokat a tisztségviselőket, akikkel szerettem volna együtt dolgozni a
gólyatáborban, miután mindannyian – nagy örömömre – elvállalták, a pályázatot is
elkezdhettem gondolkodni.
2012. január 9-én részt vettem az első Gazdasági ülésen, ahol az EHÖK
ügyviteli referens feladatkörét tárgyaltuk, az arányos költés ütemét, a megváltozott
gazdasági helyzetet és azt, hogy hogyan érintheti az egyes karokat a csökkentett
költségvetés.
Január közepén elkészítettem egy előzetes költségvetési tervezetet a 2012.
évről,

valamint

a

korábbi

ellenjegyzőnkkel,

Gombos

Imrénével

egyeztettem.

A

költségvetési tervezet elkészítésekor a tavalyi arányokat vettem alapul, de a várható
intézményileg csökkentett rendelkezésre álló keret miatt én is csökkentettem az
összegeket 20%-kal, illetve kivettem azokat a tételeket, amiket feleslegesnek tartottam.
Igyekeztem mindenre elkülöníteni pénzt, de így is szükség volt arra, hogy a TátKontúr
lapszámát lejjebb vigyük az eredeti 600 darabról 500-ra.
Az Educatio kiállításon tavaly is részt vettem, idén nemcsak tájékoztattam az
érdeklődőket, hanem a pult berendezését is segítettem elkészíteni a kiállítást megelőző
napon, valamint egy képzésen is voltam, ahol a legfontosabb tudnivalókat mondta el a
kari szervezőnk. A hétvége mindkét napján kint voltam, szombaton csak délután,
vasárnap egész nap, és főleg a szociológia alapképzésről kérdezőknek segítettem, de
sokszor felmerült a költségtérítés átalakulása is.
Január végén elkészítettem az első negyedéves beszámolót, amit az EHÖK
Gazdasági Bizottságának elnöke kért. Bár határidőre elkészült, több nehézséget is
okozott, de segítségemre volt a lemondott gazdasági alelnök, az elnök és más karok
gazdasági alelnöke.
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A gólyatábori pályázat megírásához szükség volt arra, hogy az egyes feladatokat
elosszuk egymás között, ezért január végén tartottunk egy szűk körű találkozót, ahol
megbeszéltük, hogy az egyes feladatok vezetőihez mely tisztségviselő tartozik, ezután ők
is leoszthatták a feladatokat. A legelső feladatnak a helyszín megtalálást tartottam, ezért
mindannyian kerestünk táborokat, és ugyanezen a megbeszélésen leszűkítettük a legjobb
három helyre a lehetségesek közül.
A csökkentett lapszámmal működő TátKontúr féléves megrendelése január
végén vált esedékessé, a lebonyolítását az EHÖK ügyviteli referense segítette, négy
lapszámot rendeltünk meg.
A folyamatos közös munka miatt fontosnak találtuk az elnökkel, hogy időpontot
kérjünk az ELTE Egyetemi Szolgáltatásszervező Kft.-től és a korábbi kifizetéseket
átnézzük, ha tartozás van tavalyról, rendezzük, illetve az éves rendezvények költségeiről
is

szót

ejtsünk.

Erre

szintén

január

végén

kerítettünk

alkalmat,

azonban

a

várakozásokkal ellentétben nem tudtunk meg sok mindent, mert a kért anyagokat nem
hozták magukkal. Sajnos később emiatt probléma is volt.
A 2011. év tényleges költségvetési beszámolóját január 26-ra kellett
elkészítenem, amit csak pár nappal később tudtam elküldeni, mert az SAP rendszerben
nem volt benne minden költés.
A második Gazdasági ülés február elején volt, itt megtudtuk, hogy az EHÖK
tervez egy gazdasági képzést, ami segíti a munkánkat. Az ülés rövid volt és főként az
elküldött 2011. évi beszámolókról beszéltünk.
Február elején kilátogattam a Hallgatói Önkormányzatok Országon Konferenciája
által szervezett demonstrációra. Az eseményre transzparensekkel készültünk és a
karról is többen együtt sétáltunk át a helyszínre.
A Gólyatábor pályázatának leadási határideje 9-e volt, amire mindenki a saját
részét elkészítette. A pályázatba így minden belekerült, amin változtatni szerettük volna,
amit megtartottunk, vagy amit más formában képzelünk el.
Másnap elmentünk Balatonkenesére helyszínbejárása négyen, ahol felmérhettük
élőben

is

a

tábor

területét,

és

ahol

minden

kérdésünkre

választ

kaptunk

a

tábortulajdonosától. A helyszín mindannyiunk tetszését elnyerte, a tábor felosztása
minden igényünknek eleget tett.
A pályázatról a február 13-i elnökségin döntöttünk, amit az elnökség egyhangúlag
elfogadott. Ezután részt vettem egy, a Diákjóléti Bizottság által tartott szociális
támogatásról szóló képzésen.
A másik táborhelyszín Gyöngyösön volt, ide pár nappal később mentünk hárman.
Bár a tábor nagyon igényesen lett kialakítva, költségei magasabbak voltak, mint
amennyit mi erre a célra szántunk, ezért maradtunk a balatoni helyszínnél.
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Február közepén helyettesítettem az elnököt az EHÖK elnökségi ülésen. Témája
a karok szolgáltatási kapcsolattartóiról szólt. Az ülésnek 20 perc után vége lett egy nem
várt esemény miatt, így a többi napirendi pontot nem tárgyaltuk.
Február végén összehívtam egy nagyobb gólyatábori megbeszélést, ahol
minden

szervező

részt

vett.

Témát

választottunk

és

bemutattam

a

helyszínt.

Ismertettem velük, hogy milyen terveim vannak, miket szeretnék a gólyatáborban
megvalósítani.
A hónap utolsó hétvégéjén kari elnökségi hétvégét tartottunk, amit szintén én
szerveztem

meg.

A

hétvége

a

Vezetőképzőhöz

hasonlóan

jól

sikerült,

ezúttal

Dunabogdányban voltunk. Célja a februárban újonnan megválasztott tisztségviselők
integrálása, és a következő félév főbb feladatainak összegzése volt. A csapatépítés az
esti játékokkal elérte célját.
Március hatodikán EHÖK küldöttgyűlésnek adott helyet Lágymányos, ez volt az
első KGY, amin mandátummal vettem részt. Személyi változásokról szavaztunk, illetve a
felmerülő kérdéseinkre kaptunk kevésbé sikeres válaszokat a kabinettől.
Március közepén volt az első gazdasági képzés, ami nem tartott sokáig és
véleményem szerint a képzés többi alkalma sem volt hasznos, - volt még egy, ahol
közösen olvastunk rendeleteket, alapszabályt; egy, amin vendég tartott előadást a
Karrierközpontról, és egy, ahol a gólyatáborokról beszéltünk; a legutolsó alkalmon pedig
nem voltam - főleg azért, mert mellette elmaradtak a gazdasági ülések, így a tényleges
munka is elmaradt.
Március

végén

az

elnökkel

és

a

Rendezvényszervező

Bizottság

elnökével

projektindító megbeszélésen voltunk az ESZ Kft.-nél, az igazi munka azonban csak
májusban kezdődött, mert ekkor osztották le a feladatot László Attilának, aki a Kft.-s
munkatárs lesz a gólyatáborban.
Március utolsó napjára kellett elküldeni a végleges 2012. évi költési igényeket,
amik a költségvetési tárgyalás alapjait szolgálták, ezekről az összegekről indult a
tárgyalás.
Április második hétvégéjét a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája
által

szervezett

Vezetőképzőn töltöttem

Siófokon, ahol

három

szakmai

képzés

előadásait is meghallgattam. Fontosnak tartom, hogy a TáTK képviseltesse magát ezeken
a vezetőképzőkön, ugyanis az a tapasztalatom, hogy az ELTE sokszor segítséget tud
nyújtani azoknak a kisebb egyetemeknek, akik nehézségekkel küzdenek, vagy valamivel
kapcsolatban tanácstalanok.
Áprilisban már megkért az elnök, hogy kezdjük az Alapszabály-módosító
javaslatokat

megfogalmazni.

Egy

pár

fős

megbeszélésen,

közösen

átolvastuk

a

választások menetét és ahol nehézségeket éreztünk, vagy amit tavaly problémának
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láttunk, igyekeztünk úgy átfogalmazni, hogy a gyakorlatban jobban működjön. Ezeket a
módosító javaslatokat a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Mivel tavaly figyelmetlenségből, a közbeszerzés csúszásai miatt nem készültek el
a Gólyakiadványok, idén ezeket már áprilisban megrendeltük.
Április huszadika a KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja volt, így ezen a napon a
Hallgatói Önkormányzat tagjai is igyekeztek tenni a közért. Az iroda előtt található
bútorok szakadásait megvarrtuk, a könyvtár előtti asztalokat pedig lefestettük.
Április végén, 23-án és 25-én sor került a gazdasági tárgyalásokra is. Két nap
alatt tudtunk végezni, ami a tavalyi eljáráshoz képest mindenképpen javulásnak
nevezhető. A tárgyaláson minden kar HÖK elnöke és gazdaságisa részt vett, a
Társadalomtudományi

Kar

Hallgatói

Önkormányzatának

költségvetése

2012-ben

6.600.000 Ft, ami arányait tekintve nem romlás tavalyhoz képest, hiszen tavaly nagyobb
összeg lett elosztva a karok között.
A TátKontúr tavaszi félév újságainak utolsó lapszáma, közös megegyezéssel nem
sima TátKontúrként jelenik meg, hanem Gólya különszámként. Ennek közbeszerzése
külön, áprilisban történt.
Május elejére kezdett elfogyni a papír az irodából, ezért 7-én megrendeltem az
őszi félévre is a papírállományt, illetve a hiányos irodaszereket is.
Az EHÖK Gazdasági alelnöke májusban bekérte az összes szerződést és költést a
2011. évről. Ezeknek a szerződésekben a begyűjtése legalább két hetet igényelt, de
végül mindent megtaláltam.
A május 8-i Utánpótlás-képzésen bemutattam a tisztségem és a feladataimat
minden kedves érdeklődőnek.
Május közepén volt a második EHÖK Küldöttgyűlés, ahol a féléves beszámolók
és az Intézményfejlesztési Terv volt napirenden, valamint a költségvetési elfogadása. A
TáTK EHÖK küldöttgyűlési tagjai mindent elfogadtak, kivéve Pauer Eszter szociális
alelnök beszámolóját, amit tartózkodtunk.
Másnap a TáTK tartott Küldöttgyűlést, amire elkészítettem a végleges
összegekkel a 2012. év költségvetését, ezt a Küldöttgyűlés egy tartózkodás mellett
elfogadta, amit ezúton is köszönök nekik.
Pénteken a tavaszi féléves irodatakarítást is megcsináltuk.
Június 6-án én helyettesítettem az elnököt az EHÖK elnökségi ülésen. Főleg a
hallgatói szerződésről, a szeptemberi beiratkozás nehézségeiről és a diákhitelről volt szó.
Nanosz Eleni Vaya
Gazdasági alelnök
ELTE TáTK HÖK
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A BELÜGYI- ÉS SZAKOS KÉPVISELETI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Időpont

Tárgy

Személy/személyek

2012. december 2-4.
2011. december 8.
2011. december 9.
2011. december 13.
2011. december 15.

Vezetőképző
SzHÉK ülés
Irodatakarítás
SzHÉK ülés
SzHÉK ülés

2012. január 7.
2012. január 20-21.
2012. január 25.
2012. január 27.
2012. február 8.
2012. február 14.
2012. február 16.
2012. február 21.

SzHÉK ülés
Educatio kiállítás
SzHÉK ülés
TáTK nyílt nap
SzHÉK ülés
Bizottsági ülés
SzHÉK ülés
Fenntarthatóság a
Campuson
SzHÉK ülés
Elnökségi hétvége
Piknik megbeszélés
Bizottsági ülés
SzHÉK ülés
SzHÉK ülés
SzHÉK ülés
SzHÉK ülés
HÖOK Vezetőképző,
Siófok
Piknik megbeszélés
KÖZÖD!
SzHÉK ülés
SzHÉK ülés
LEN
TáTK HÖK
Küldöttgyűlés
Irodatakarítás
TáTK HÖK elnökségi
ülések

TáTK HÖK és a SzHÉK-ek
Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK
TáTK HÖK
Társadalmi Kapcsolatok SzHÉK
Közgazdaságtan és Egészségpolitika
SzHÉK
Szociológia SzHÉK

2012. február 22.
2012. február 25-26.
2012. február 29.
2012. március 6.
2012. március 29.
2012. április 11.
2012. április 13-15.
2012. április 17.
2012. április 20.
2012. április 25.
2012. április 26.
2012. május 8-11.
2012. május 17.
2012. május 18.
2011. december 5.,
december 12., 2012.
január 9., január
23., február 13.,
február 20., február
27., március 5.,
március 12., március
19., március 26.,
április 16., április
23., május 7., május
14., május 21.,
június 4.
A bizottságról
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Társadalmi Kapcsolatok SzHÉK
Szociológia SzHÉK
Belügyi Bizottság, TáTK HÖK elnök
Társadalmi Kapcsolatok SzHÉK
Mudra Viktória
Szociális Tanulmányok SzHÉK
TáTK HÖK
SzHÉK-ek
Belügyi Bizottság, TáTK HÖK elnök
Szociológia SzHÉK
Szociális Tanulmányok SzHÉK
Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK
Szociológia SzHÉK

SzHÉK-ek
TáTK HÖK
Szociális Tanulmányok SzHÉK
Társadalmi Kapcsolatok SzHÉK

TáTK HÖK

A bizottság elnöke Sziva Dániel, tagjai Buhajla Nóra és Vékony Balázs. A Belügyi
és

Szakos

Képviseleti

Bizottság

feladata

segíteni

és

koordinálni

a

SzHÉK-ek

megalakulását és működését. Folyamatosan tájékoztatja a SzHÉK-ek vezetőit a Kar és az
Egyetem életének azon kérdéseiről, amelyek kihatnak az adott szak életére. A
kapcsolattartáson kívül a bizottság feladata a rendezvényeken való segítségnyújtás,
dolgozni kívánó hallgatók keresése, koordinációja, a HÖK iroda, (-1.68-as terem) illetve
0.100E

terem

raktár

valamint

iroda

részének

takarítása

a

többi

tisztségviselő

segítségével, valamint a különböző eszközök, kellékek beszerzése. Az idei félévben
feladatkörünk

kibővült

a

közösségi

terek

rekreációjához

szükséges

kellékek

biztosításával, illetve mindennemű segítségnyújtással, szervezéssel.
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-kel. Ez utóbbira
legfőképpen

azért

van

szükség,

hogy

elkerüljük

a

SzHÉK-ek

által

szervezett

rendezvények egymással, és a HÖK által szervezettekkel való ütközését, és ezzel
segítsük

azok

kommunikáció

sikerességét.
kialakítása,

Így

természetesen

kiemelkedő

melyet

levelezőlistával

és

pont

viszonylagos

a

megfelelő

rendszerességű

személyes találkozókkal igyekeztünk kielégíteni.
A táblázatban azok a SzHÉK ülések szerepelnek, melyekre a Belügyi
Bizottság meghívást kapott.
A SzHÉK-ek rendezvényei
Szociológia SzHÉK

Nemzetközi
SzHÉK

tanulmányok

2012. február 1.

Vizsgaidőszak-záró buli a Grundon

2012. február 6.

Mesteres nyílt
teremben

2012. február 27.

Deadly Poker Party

2012. április 26.

Mikulás buli

2012. február 23.

Szorgalmi
időszak-nyitó
Mappa Clubban

2012. március 29.

Tavaszi szünet-köszöntő buli

nap

a

Harmónia

buli

a

Természetesen nem felejthetjük ki karunk legnagyobb kulturális és tudományos
rendezvényét, a Társadalomtudományi Pikniket, mely idén a LEN keretein belül május 810 között zajlott. Mivel a programok gerincét a SzHÉK-ek adták, ezért szükségesnek
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láttuk külön üléseket összehívni, melyen a SzHÉK elnökök, illetve tagok, valamint a
Belügyi-, illetve a Rendezvényszervező Bizottság tagjai is részt vettek. Ilyen ülésre két
alkalommal került sor. Az elsőt február 29-én, a másodikat április 17-én tartottuk.
Ezeken tájékoztattuk a SzHÉK-eket a rendezvényszervezés menetéről, mikéntjéről,
magáról a LEN adta lehetőségekről, míg ők vázolták programterveiket.
Mivel a LEN-en Balázzsal pakoló-koordinátorként dolgoztunk, közülünk egyedül
Nóri tudott részt venni, aktívan hozzátenni a kari rendezvénysorozathoz a helyszínen.
Bár nem ment minden zökkenőmentesen, és sajnos érdeklődés hiányában egy-két
programot le is kellett mondanunk, úgy gondolom, hogy igen színvonalas előadásokat
szerveztek a SzHÉK-ek. Természetesen sokat tanultunk a hibáinkból, melyeket a LEN
utáni első elnökségi után átbeszéltünk és reméljük, hogy jövőre még jobb Pikniket
tudunk varázsolni az érdeklődő hallgatóknak.
A HÖK iroda karbantartása
Az elmúlt fél évben kétszer is sor került az irodák takarítására. Először 2011
decemberében, majd idén május 18-án. Ezeken a napokon legelőször az alsó irodát (1.68-as terem) takarítottuk ki a HÖK-ös tisztségviselők segítségével, majd átszortírozzuk
az ott felhalmozott dolgainkat. Ezt követte a 0.100E terem raktár, illetve iroda része,
ahol leltárt készítettünk az ott tárolt tárgyakról, kellékekről, majd rendberaktuk ezeket.
Rendezvények, hallgatói élet, munkakoordináció
A Belügyi Bizottság a félév során megrendezett összes TáTK-s, és valamennyi
össz-ELTE-s, vagy három kari rendezvényen segédkezett valamilyen 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. A teljesség igénye nélkül ilyen TáTK-s és több kari rendezvény volt a TáTK
Vizsgatemető, a Lágymányosi Farsang, a 3Kari KoriMuri, illetve a TáTK Felező.
Külön megemlíteném a LEN-t ahol pakoló-koordinátorként az én feladatom volt a
pakolók összegyűjtése, akiknek kétharmada így TáTK-s dolgozó volt. Természetesen a
többi munkakörben is rengeteg kari hallgató dolgozott. A korábbi évekhez képest az idei
LEN szervezőcsapatában több TáTK-s is jelen volt. A HÖK-ből a Belügyi Bizottság egyik
tagja, Vékony Balázs, Tóth Ádám Zsolt (a Rendezvényszervező Bizottság elnöke)
valamint jómagam, illetve – nem HÖK-ösként - Gróf Máté (Kertmozi felelős) vesz részt a
munkálatokban. Feladatunk a pakolók megszervezése, koordinálása volt. Az idén tehát
még nagyobb szerepet kapott a Társadalomtudományi Kar a rendezvényen.
A három pakoló-koordinátor (Tóth Ádám Zsolt, Vékony Balázs, Sziva Dániel)
számára a munka természetesen nem korlátozódott magára a rendezvény idejére. A
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szervezési munkálatok, illetve előkészületek fél évvel korábban elkezdődtek. Ezeken az
üléseken a három kari HÖK-ök tisztségviselői, valamint az ELTE Szolgáltatásszervező Kft.
tagjai vettek részt. Ilyen ülésekre a félév során többször is sor került.
Nanosz

Eleni

Vaya,

a

2012-es

TáTK

Gólyatábor

főszervezője

felkért

a

szervezőcsapatába, mint a logisztikusok koordinátora, így az ott dolgozó emberekért, az
ő beosztásukért is én leszek a felelős. A szervezési munkálatok már elkezdődtek, több
szervezői ülést is tartottunk a félévben.
Utánpótlásképzés
A korábbi évekhez hasonlóan idén is elindítottuk a HÖK-ös utánpótlásképzést,
melynek

lebonyolítását

Kommunikációs

Dobra

Bizottság

szeretném megköszönni.

Zsanett

elnöke)

(Kulturális

vállalta

el.

referens)

Színvonalas

és

Mlinkó

munkájukat

Kata

(a

ezúton

is

Bizottságunk az eddigiekhez hasonlóan továbbra is igyekszik

mindenben segítségükre lenni, illetve a szükséges kellékeket biztosítani.
Közösségi terek rekreációja
Ebben a félévben a Bizottság több célt tűzött ki maga elé. A legfontosabb
terveink között szerepelt a TáTK és IK HÖK irodák közötti, valamint a könyvtár melletti
rész

rekreációja,

hallgató-,

és

környezetbaráttá

tétele

többek

között

szelektív

hulladéktárolókkal, illetve a meglévő bútorok felújításával.
A

hulladékgyűjtőket

az

ELTE

EKSZ

adja,

melyről

Mudra

Viktória

projektvezető februári megbeszélésünkön biztosított bennünket. Bár a tárolók még
mindig nem érkeztek meg, Viktória a LEN-en megígérte, hogy azonnal értesít, amint
valami fejlemény van. A szelektív hulladékgyűjtésre mi, tisztségviselők is igyekszünk
nagy hangsúlyt fektetni, az elmúlt fél évben az irodában külön tárolókba gyűjtjük a
szemeteket, melyeket a Campuson szelektálva ürítenek.
A közösségi terek felújítására az április 20-i KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok
Napja alkalmából került sor. A két HÖK iroda közötti rész felújításánál nem csak
segítettünk, festettünk, fúrtunk, faragtunk, hanem a szükséges kellékeket is a bizottság
tagjai szerezték be.
Sziva Dániel
Elnök
Belügyi- és Szakos Érdekképviseleti Bizottság
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A DIÁKJÓLÉTI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

Időpont

Tárgy

2011. december 2-4.

ELTE TáTK HÖK Vezetőképző

2011. december 7.

Egyeztetés a Szocio-Poly-ról

Bass László

2011. december 8.

Pótkifizetési listák rögzítése

Szabóné Emmert Margit,
Vékony Edit

2011. december 9.

ELTE TáTK HÖK Irodatakarítás

2011. december 12.

Egyeztetés a Tanulmányi és
Tudományos Bizottság
elnökével a Párhuzamos képzés
kompenzáció megújításának
kialakításáról

Mészáros Ádám

2011. december 14.

Karácsonyi Szocio-Poly az ELTE
TáTK-n

Diákjóléti Bizottság

2012. január 18.

Educatio eligazítás

2012. január 19.

E-szoctám igények elküldése

2012. január 19.

Educatio előpakolás

2012. január 20-21.

Educatio Kiállítás

2012. január 26.

Gólyatábori programbontás
megtervezése

2012. január 27.

Nyílt nap az ELTE TáTK-n

2012. február 2.

ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés

2012. február 3.

Diplomaosztó

2012. február 8.

HÖOK demonstráció, Deák tér

2012. február 13.

Gólyatábori helyszínlátogatás Balatonkenese

Nanosz Eleni Vaya, Sziva
Dániel, Tóth Ádám Zsolt,
Tóth Tamás

2012. február 13.

Diákjóléti Bizottsági egyeztetés
- informális ülés

Diákjóléti Bizottság

2012. február 14.

Gólyatábori helyszínlátogatás Gyöngyös

Nanosz Eleni Vaya, Tóth
Ádám Zsolt, Tóth Tamás

2012. február 13. – 17.

Rendszeres szociális támogatás
pályázásának leadása

2012. február 20. – 21.

Rendszeres szociális támogatás
pályázásának hiánypótlása

2012. február 20.

Gólyatábori megbeszélés

2012.február 25-26.

Elnökségi hétvége
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Személy/személyek

Cserép Máté

Gróf Máté, Tóth Ádám Zsolt

2012. február 29.

A és B kategóriás rendszeres
szociális támogatásban
részesülők listájának elküldése

Szabóné Emmert Margit,
Pauer Eszter

2012. március 1.

Gólyatábori megbeszélés a
játékfelelősökkel

Gróf Máté, Károlyi Kristóf,
Forgó Evelin, Vékony Balázs,
Buhajla Nóra, Lendvai Gábor,
Jancsok Péter

2012. március 2-4.

HÖOK Közgyűlés-Gödöllő
(Megbeszélés és tájékoztatás a
készülő Térítési és juttatási
rendeletről

Kovács Anna Sára, Forgó
Evelin, Domján Zsolt, Gáspár
Gergely

2012. március 5.

Egyeztetés a Tanulmányi
osztállyal a rendszeres szociális
támogatás kereteiről és a
ponthatárról

Tanulmányi Hivatal

2012. március 6.

ELTE EHÖK Küldöttgyűlés

2012. március 9.

Korrekciós kérelmek leadási
határideje

2012. március 13.
2012. március 19.
2012. április 13-15.

Korrekciós kérelmek bírálása
Gólyatábori Csoportvezető
képzés
HÖOK Vezetőképző

Diákjóléti Bizottság
Szalay Bence

2012. április 16.

Gólyatábori megbeszélés a
játékfelelősökkel

Gróf Máté, Károlyi Kristóf,
Forgó Evelin, Vékony Balázs,
Buhajla Nóra, Lendvai Gábor,
Jancsok Péter

2012. április 17.

Gólyatábori Csoportvezető
képzés

Szalay Bence

2012. május 8.

ELTE TáTK HÖK
utánpótlásképzés

2012. május 9.

Gólyatábori Csoportvezető
képzés

Szalay Bence

2012. május 11-13.

HÖOK Közgyűlés - Sárospatak

Kovács Anna Sára, Mlinkó
Kata, Máté Anna, Mészáros
Ádám

2012. május 17.

ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés

2012. május 30.

EHÖK elnökségi ülés

Rendszeres ülések
Időpont

Tárgy
2011.
december
5.,
december
12.,
2012.
január 9., január 23., TáTK HÖK Elnökségi ülés
február 13., február 20.,
február 27., március 5.,
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Személy/személyek

TáTK HÖK elnökség

március 12., március 19.,
március 26., április 16.,
április 23., május 7.,
május 14., május 21.,
június 4.
2011.
november
29.,
2012. január 2., március
5., március 29., április Kifizetési listák rögzítése
26., május 30.,
2011.
december
20.,
2012.
február
28.,
Havi bírálás
március 26., április 23.,
május 24.
2011.december
5.,
2012.január 24., február
13., február 28, április ELTE EHSZÖB ülés
19., június 7.
2012.január 13., január
18., január 23., január ELTE TáTK HÖK Diákjóléti
26., február 2., március Bizottsági ülés
20., május 17.
2012. január 9., január
23., február 20., március
19. április 16., május 21. Gólyatábori megbeszélés

Cserdi Imre

Diákjóléti
Bizottság,
Kovács Anna Sára, Dobra
Zsanett, Lendvai Gábor,
Egyetemi Hallgatói
Szociális és Ösztöndíj
Bizottság

Diákjóléti Bizottság
Nanosz Eleni Vaya, Sziva
Dániel, Tóth Ádám Zsolt,
Mészáros Ádám, Lebó
Máté, Mlinkó Kata

2012. február 7., március
6., április 24., május 15., Kari Tanács
május 22.

A Diákjóléti Bizottság összetétele az elmúlt egy félévben nem változott. A
kollégiumi referensi posztot Forgó Evelin, az esélyegyenlőségi posztot Ágoston Balázs, az
elnöki pozíciót pedig Kiss Edina töltötte be.
Rendszeres szociális támogatás
Az idei félévben már másodjára használtuk az E-szoctámot (elektronikus pályázási
rendszer).
Február 13-17-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 20-21. volt, ilyenkor lehetett még a hiányzó igazolásokat
csatolni a pályázathoz. 523 pályázatunk érkezett, amelyből 425-en 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.
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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 2011/2012. II. félévben a 15
pontos 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 9.000 Ftnál. A rendelkezésre álló keretet figyelembe véve, 1 ponthoz tartozó összeget 450
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. (pl.: 22 pont*450 Ft=9900 Ft).
Az idei félévben a pályázók kitöltésének segítéseként a bizottság összeállított
egy „Gyakran Ismételt Kérdések” és egy „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.
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 összeget nem
tudták nekik kiutalni. Az ilyen esetekben a Tanulmányi Osztállyal együttműködve
orvosoltuk a problémát, és természetesen a támogatásokat a hallgatók megkapták.
Az e-szoctám rendszer
Az őszi félévben az e-szoctámmal több probléma felmerült, amit jeleztünk a
fejlesztők felé. A rendszer ezek után új fejlesztőt és szervert kapott, a kért
változtatásoknak a nagy része teljesült. Sajnos ebben a félévben is akadtak problémák a
felülettel, több hallgató jelezte, hogy gondjai vannak a leadással. A leadások mellett a
bizottság folyamatosan bírált, ennek köszönhető, hogy a problémákat amilyen hamar
csak lehetett próbáltuk elhárítani. A pályázási időszak után a felmerült problémákat
összegyűjtöttük és eljuttattuk az illetékeseknek.
A készülő Térítési és juttatási kormányrendelet
Az új felsőoktatási törvény életbe lépése óta várjuk, hogy elkészüljön az új
kormányrendelet a hallgatók térítéseiről és juttatásairól. A félévben próbáltam a lehető
legtöbbet megtudni a rendelet jelenlegi állapotáról és megjelentem minden olyan
fórumon ahol lehetőség volt arra, hogy a készülő kormányrendelethez elmondjuk a
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javaslatainkat. Márciusban a HÖOK gödöllői közgyűlésén az ország több egyeteméről
és főiskolájáról érkeztek szociális ügyekkel foglalkozó HÖK-ösökkel ültünk össze és
beszéltük át, hogy milyen javaslataink, észrevételeink vannak a rendelettel kapcsolatban.
Ezt

követően

e-mailben

tartottuk

a

kapcsolatot,

így

készítettük

elő

a

későbbi

megbeszéléseinket.
Áprilisban, a HÖOK tavaszi Vezetőképzőjén külön szekciót kapott ez a téma.
Több munkacsoportot hoztunk létre, a hatékony munka érdekében. Az előzetesen
elkészített listát kiegészítettük és szempontokat írtunk össze a „A magyar felsőoktatás
hallgatóinak anyagi helyzete” című kérdőívhez. A kérdőívet azzal a szándékkal állítottuk
össze, hogy jobban megismerjük a magyarországi egyetemi és főiskolai hallgatók
életkörülményeit,

és

képet

kapjunk

szociális

helyzetükről.

Ezen

jelenleg

még

szociológusok és ifjúságkutatók dolgoznak, de a nyáron már a kitöltési fázis várható.
A rendelet jelenlég még mindig a készülési állapotában van. A HÖOK folyamatos
kapcsolatot tart Dr. Kis Norbert, az új felsőoktatásért és tudománypolitikáért
felelős helyettes államtitkárral annak érdekében, hogy a rendelet minél inkább a
hallgatók érdekeit segítse elő. A HÖOK elnökségi tagjaival rendszeresen konzultálok
arról, hogy mikorra várható a rendelet, információim szerint az Emberi Erőforrások
Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságának tervei szerint június végére
várhatjuk a kész anyagot.
Párhuzamos képzés kompenzációja
Az idei évben a párhuzamos képzés kompenzációjának feltételei megújultak.
Ez egy elég hosszú folyamat volt, mivel HKR-módosításra volt szükség hozzá, és ilyen
esetekben csak akkor lehet változtatni, ha az előírt bizottságok, szervek azt elfogadják. A
párhuzamos képzés kompenzációjának esetében ez az EHSZÖB-öt (Egyetemi Hallgatói
Szociális és Ösztöndíj Bizottság), az OHÜB-öt (Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek
Bizottsága), a Kari Tanácsokat, valamint a Szenátust jelenti. Többszöri változtatáskérés
után májusban megváltoztattuk a pályázati feltételeket, az idén e feltételek szerint
lehetett pályázni. (1. számú melléklet)
A pályázás ETR-en keresztül zajlott, és 2012. június 1. (péntek) 23:59-ig tartott.
A június 7-i EHSZÖB ülésen döntöttünk arról, hogy a beérkezett 35 érvényes pályázatok
az 50%-os kompenzációt nyerik el.
Utalások, bírálások
A havonta leadott rendkívüli szociális támogatásokat a Diákjóléti Bizottság
tagjaival rendszeresen elbíráltuk. Továbbá a TáTK HÖK elnökével, a Sportreferenssel,
valamint a Kulturális referenssel a havi rendszeres és egyszeri utalások teendőinek
ellátásában,

a

pályázatok

bírálásában

továbbra
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is

együttműködtem.

A

leadási

határidőkről és várható utalási napokról ebben a félévben is tájékoztattuk a
hallgatókat, mind a honlapon és a HÖK irodában is (2. számú melléklet). A kifizetési
listákat minden hónapban a megadott időre elküldtem a Tanulmányi Osztály kari
informatikusának.
Egyéb teendők
Sokan kerestek minket a Bursa Hungarica ösztöndíj ügyével, de mivel ez
intézményi-, és lakcímkártya szerint bejelentett lakóhely önkormányzati hatáskör,
minden érdeklődőt a Quaestura irodához irányítottunk.
A 2012-es Gólyatábor főszervezője Nanosz Eleni Vaya felkért a játékokért
felelős szerezőnek és emellett az idei csoportvezető képzés egyik lebonyolítójának.
Mindkét felkérést örömmel vállaltam, amit ezúton is nagyon köszönök. A játékokat egy
nyolcfős csapattal szervezzük, akikkel már két alkalommal is személyesen találkoztuk,
emellett minden héten e-maileket váltunk az aktuális helyzetről. A csoportvezetőképzést Szalay Bencével szerveztük, amiből még hátra van az utolsó alkalom, ezután
pedig a GET-en fog folytatódni.
A leendő hallgatóink tájékoztatását az Educatio kiállításon és a kari Nyílt napon
is segítettem.
A félév során, az elnökségi hétvégén és TáTK HÖK Vezetőképzőn, az összes Kari
Tanácson, TáTK HÖK Küldöttgyűlésen és EHÖK Küldöttgyűlésen részt vettem. Minden
elnökségi ülésen, valamint az EHSZÖB üléseken is igyekeztem részt venni, hiányzásom
esetén pedig helyettesítésemről gondoskodtam. 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 nagy segítséget nyújtottak a napi szintű munkában, programok
szervezésében, a rendszeres szociális támogatás folyamatának lebonyolításában.
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Ágoston Balázsnak és
Forgó Evelinnek az egész féléves hatékonyságukat, lelkesedésüket, megbízhatóságukat
és az eddigi munkáját!
Kiss Edina
Elnök
Diákjóléti Bizottság
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AZ ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Időpont

Tárgy

2011. december 2-4.

ELTE TáTK HÖK Vezetőképző

2011. december 14.

Karácsonyi SZOCIO-POLY az ELTE
TáTK-n

Diákjóléti Bizottság

2012. december 15.

ELTE Esélyegyenlőségi Bizottsági
ülés

ELTE Esélyegyenlőségi
Bizottság

2012. február 2.

ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés

2012. február 13.

Diákjóléti Bizottsági egyeztetés informális ülés

2012. február 13. – 17.

Rendszeres szociális támogatás
pályázásának leadása

2012. február 20. – 21.

Rendszeres szociális támogatás
pályázásának hiánypótlása

2012. február 16.
2012.február 25-26.

Személy/személyek

ELTE Esélyegyenlőségi Bizottsági
ülés
ELTE TáTK HÖK Elnökségi
hétvége

Diákjóléti Bizottság

ELTE Esélyegyenlőségi
Bizottság

2012. március 9.

Korrekciós kérelmek leadási
határideje

2012. március 13.

Korrekciós kérelmek bírálása

Diákjóléti Bizottság

2012. március 26.

ELTE Esélyegyenlőségi Bizottsági
ülés

ELTE Esélyegyenlőségi
Bizottság

2012. április 11.

LEN megbeszélés

2012. április 19.

LEN megbeszélés

2012. április 27.

LEN megbeszélés

2012. május 8.

ELTE TáTK HÖK utánpótlásképzés

2012. május 17.

ELTE TáTK Küldöttgyűlés

ELTE Esélyegyenlőségi
Bizottság
ELTE Esélyegyenlőségi
Bizottság
ELTE Esélyegyenlőségi
Bizottság

Rendszeres ülések
2011. december 20.,
2012.
február
28.,
Havi bírálás
március 26., április 23.,
május 24.
2012.január 13., január
18., január 23., január ELTE
TáTK
26., február 2., március Bizottsági ülés
20., május 17.

Diákjóléti
Bizottság,
Kovács Anna Sára, Dobra
Zsanett, Lendvai Gábor,

HÖK
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Diákjóléti

Diákjóléti Bizottság

Megérkeztek

az

egyetemre

azok

az

akadálymentesített

információs

terminálok, amiket még tavaly megrendelt az EHÖK. Ezeket a három kar (TáTK, TTK,
IK) közösen kapta. Az informatikusoknak már sikerült megfelelő operációs rendszert
telepíteni a gépekre, valamint a Lágymányosi Főmérnökséggel is beszéltek az ügyben. A
terminálok kihelyezése már megtörtént, mivel a mind három karnak a dékánja megadta
az engedélyt.
Részt vettem az EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottság ülésein, ahol többek között
szó esett az Esélyegyenlőségi Kisokos megtervezéséről valamint arról, hogy miként
lehetne felmérni a fogyatékos hallgatók sportolási igényeit a karokon. Ez a felmérés
egy kérdőív formájában meg is valósult a félév végére.
Decemberben szerveztünk egy délutánt, ahol a diákok a Szocio-Poly nevű
társasjátékot próbálhatták ki a hallgatók, Bass László tanár úr (a játék kitalálója)
segítségével.
Ezeken felül személyes feladatkörömbe tartozó dolgok közül, ami megemlítendő,
hogy sikerült elintéznem egy diszlexiás hallgatótársunknak a külön felzárkóztató angol
nyelvórát.
A vizsgaidőszak után a második félév elején is, csak úgy, mint előző félévben a
rendszeres szociális támogatások elbírálása volt a legfőbb feladatunk. Az előző
félévhez képest jelentős változás történt az e-szoctám rendszerrel (színek, pályázatok
szerkeszthetősége) ez nagyban megkönnyítette a munkánkat. A pályázatok értékelése
során szinte egyáltalán nem hibáztunk, ezt mutatja az elenyésző számú korrekciós
kérelem, amik nagy része a ponthatárral kapcsolatban érkezett be.
A havonta esedékes rendkívüli szociális támogatás pályázatokat is elbíráltuk
minden hónapban, ezeken is mindig részt vettem.
Egy nagyobb beruházás keretében az ELTE EHÖK a közelmúltban ABBYY Fine
Reader 10 Professional Edition szoftvereket vásárolt. Ez egy szövegfelismerő
program, mely alkalmas papír alapú szövegek digitalizálására. A szoftverek alapja az
OCR (Optical Character Recognition) technológia, melynek lényege, hogy lehetővé teszi
szkennelt, vagy digitálisan fotózott dokumentumok és PDF fájlok átalakítását, aminek
következtében

a

kapott

anyagok

szerkeszthetővé,

kivághatóvá,

kereshetővé

és

archiválhatóvá válnak. A szoftver elsősorban fogyatékossággal élő hallgatók számára
nyújt segítséget, de természetesen az egyetem minden hallgatójának szeretnénk
elérhetővé tenni, és ezzel megkönnyíteni tanulmányaikat, kutatásaikat. Ez a szoftver a
TáTK kari könyvtárában áll majd a hallgatók rendelkezésére.
A második félév során is részt vettem az EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottságának
ülésein. Az Esélyegyenlőségi Bizottsági üléseken a második félévben a már említett
kérdőív és kisokos mellet a legfőbb téma a LEN megszervezése volt, ahol külön sátrat
kaptunk a civil faluban. Majd a szorgalmi időszak végén meg is valósultak a tervek. A
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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 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 az ELTE TáTK HÖK elnökségi ülések nagy részén jelen voltam a
vezetőképzőn és az elnökségi hétvégén is részt vettem.
Ágoston Balázs
Esélyegyenlőségi referens
Diákjóléti Bizottság

A KOLLÉGIUMI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Időpont

Tárgy

2011. november 25-27.

KolHÖK Vezetőképző

2011. december 2-4.

ELTE TáTK HÖK Vezetőképző

2011. december 14.

Karácsonyi SZOCIO-POLY az ELTE
TáTK-n

2012. január 20.

Educatio Kiállítás

2012. január 24.

ELTE EHSZÖB ülés

2012. január 27.

Nyílt nap

2012. január 30.

KCsSK Kollégiumi Diákbizottsági
ülés

2012. február 2.

ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés

2012. február 13.

Diákjóléti Bizottsági egyeztetés informális ülés

2012. február 13. – 17.

Rendszeres szociális támogatás
pályázásának leadása

2012. február 20. – 21.

Rendszeres szociális támogatás
pályázásának hiánypótlása

2012. február 20.

Gólyatábori megbeszélés

2012. február 20.

KCsSK Kollégiumi Diákbizottsági
ülés

2012. február 21.

ELTE KolHÖK Küldöttgyűlés

2012. február 23.

KCsSK Rendkívüli Kollégiumi
Diákbizottsági ülés
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Személy/személyek

Diákjóléti Bizottság

Egyetemi Hallgatói
Szociális és Ösztöndíj
Bizottság
KCsSK Kollégiumi
Diákbizottság

Diákjóléti Bizottság

KCsSK Kollégiumi
Diákbizottság
KCsSK Kollégiumi
Diákbizottság

2012.február 25-26.

Elnökségi hétvége

2012. március 1.

Gólyatábori megbeszélés a
játékfelelősökkel

Gróf Máté, Károlyi
Kristóf, Forgó Evelin,
Vékony Balázs, Buhajla
Nóra, Lendvai Gábor,
Jancsok Péter

2012. március 2-4.

HÖOK Közgyűlés-Gödöllő
(Megbeszélés és tájékoztatás a
készülő Térítési és juttatási
rendeletről

Kovács Anna Sára, Kiss
Edina, Domján Zsolt,
Gáspár Gergely

2012. március 9.

Korrekciós kérelmek leadási
határideje

2012. március 13.

Korrekciós kérelmek bírálása

Diákjóléti Bizottság

2012. március 12.

KCsSK PPK-TáTK Diákbizottság
Küldöttgyűlés

PPK-TáTK Diákbizottság
Küldöttgyűlés

2012. április 16.

KCsSK Kollégiumi Diákbizottsági
ülés

Kollégiumi Diákbizottsági
ülés

2012. április 16.

Gólyatábori megbeszélés a
játékfelelősökkel

Gróf Máté, Károlyi
Kristóf, Kiss Edina,
Vékony Balázs, Buhajla
Nóra, Lendvai Gábor,
Jancsok Péter

2012. május 2.

ELTE KolHÖK Küldöttgyűlés

2012. május 4.

ELTE KCsSK-Griff Barátság buli
szervezése

2012. május 8.

ELTE TáTK HÖK utánpótlásképzés

2012. május 10.

ELTE Kollégiumi Felvételi
Bizottsági ülés

ELTE Kollégiumi Felvételi
Bizottság

2012. május 11.

ELTE EHSZÖB ülés

Egyetemi Hallgatói
Szociális és Ösztöndíj
Bizottság

2012. május 17.

ELTE TáTK Küldöttgyűlés

2012. május 22.

ELTE Kollégiumi Felvételi
Bizottsági ülés

Csordás Péter, Kiss Edina

ELTE Kollégiumi Felvételi
Bizottság

Rendszeres ülések
2011. december 20., 2012.
február 28., március 26., Pályázatok bírálása
április 23., május 24.
2012.január 13., január 18.,
január 23., január 26., ELTE TáTK HÖK
február 2., március 20., Bizottsági ülés
május 17.

Diákjóléti Bizottság

Diákjóléti

Diákjóléti Bizottság

2011. november 25-27-én a kart képviselve részt vettem a Kollégiumi Hallgatói
Önkormányzat Vezetőképzőjén. Az alapozó szekció során bővítettem tudásomat,
megismerkedtem

a

Kollégiumi

Hallgatói
29

Önkormányzat

szerkezeti

felépítésével,

megjelentem a KolHÖK stratégiai partnereivel tartott plenáris ülésen, illetve egy
kerekasztal beszélgetésen.
A januári hónapban a TáTK HÖK honlapjának frissítési munkálatait végeztem el.
A honlapon részletes adatok találhatók minden tagkollégiumról, ezeket az információkat
szerettük volna színesebbé tenni, éppen ezért ellátogattam minden szociális kollégiumba
és fotókat készítettem a kollégiumi szobákról, vizesblokkokról, közösségi helyekről,
büfékről, stb. A Kommunikációs Bizottság jóvoltából ez a Heti Hétfői Hírlevélben is
megjelent.
A

12.

Educatio

Nemzetközi

Oktatási

Szakkiállítás

első

napján

hasznos

információkkal láttam el a felvételiző diákokat, illetve népszerűsítettem a karunkon
tanulható szakokat.
A januári EHSZÖB ülésre is ellátogattam, hiszen a bizottsággal korábban még nem
kerültem személyes kapcsolatba.
A február a rendszeres szociális támogatás meghirdetéséről, pályáztatásáról
és bírálásáról szólt. Az e-szoctám keretein belül megkezdődött a pályázatok leadása. A
leadási,

valamint

hiánypótlási

idő

alatt

folyamatosan

elbíráltuk

a

pályázatokat,

válaszoltunk a pályázatokkal kapcsolatos kérdésekre, valamint segítettünk a hallgatóknak
a pályázatok leadásában. 2012. február 21-én részt vettem a Kollégiumi Hallgatói
Önkormányzat Küldöttgyűlésén. Elfogadtuk a féléves beszámolókat, a Nándorfejérvári
úti Kollégium Alapszabályát, valamint személyi kérdésekben is döntéseket hoztunk.
Márciusban először vehettem részt a HÖOK Közgyűlésén, Gödöllőn. A hétvége
szakmailag nagyon tartalmas volt, megismerkedtem a HÖOK elnökével, elnökségének
tagjaival, illetve az ELTE BTK Hallgatói Önkormányzatának tisztségviselőivel. Részt
vettem a készülő térítési és juttatási rendelet megbeszélésén, ahol több egyetem
szociális felelősével írtuk össze a javaslatainkat.
A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium PPK-TáTK Diákbizottság alelnökeként részt
vettem a PPK-TáTK Diákbizottság küldöttgyűlésén, segítve annak levezetését.
Az áprilisi hónap kiemelkedő eseménye a felsős kollégiumi felvételi volt. Április
18-án kezdődött meg a jelentkezés, amelynek leadási határideje május 4-e volt. A
hiányzó dokumentumokat május 9-ig lehetett feltölteni. Lázár László vezetésével részt
vettem a kollégiumi igazolások érvényesítéssel kapcsolatos továbbképzésén is, ezáltal
még több szakértelemmel kezdhettem hozzá az adatlapok bírálásához. A felvételi
jelentkezés alatt minden rendben zajlott. Május 10-én a Felvételi Bizottsági ülésen idén 31 pontban – meghatároztuk a felvételi ponthatárt. A május 22-i ülésen
véglegesítettük a felvételiket, majd minden jelentkező hallgatót értesítünk a döntésről.
Az ELTE kollégiumokba összesen 2682 fő adta le a jelentkezését, 2244 főt vettünk fel,
ebből 191 TáTK-s hallgatót.
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Május 2-án Rendkívüli Kollégiumi Küldöttgyűlésen vettem részt. A napirendi
pontok között szerepelt a kollégiumi felvételi, a Kőrösi Csoma Sándor B és C
épületének kollégiumi díj meghatározása, illetve a Kollégiumi Közéleti Ösztöndíj. A
hallgatók érdekeit védő döntés született, hiszen a B és C épületek kollégiumi díja az A
épülethez hasonlóan 15.000 Ft lesz szeptembertől.
A májusi párhuzamos képzés kompenzációval kapcsolatos EHSZÖB ülésen
Kiss Edinát helyettesítettem.
Továbbá a félévben tartott összes Diákjóléti Bizottsági ülésen, a havi rendkívüli
szociális támogatás, korrekciós kérelmek bírálásán részt vettem.
Az ELTE kollégiumainak száma szeptembertől csökken, hiszen a Griff kollégium
bérleti szerződése lejár. Méltó búcsút vettünk a kollégiumtól, hosszas szervezés után
május 4-én megtartottuk a Griff-KCsSK barátság bulit.
A gólyatábori megbeszélésen, mint minden tisztségviselő, én is részt vettem.
Az ülésen megbeszéltük az alapkoncepciót, a GET és a GT időpontját. Kiss Edina
irányítása alatt a játékokért felelős csoportot erősítem.
A Társadalmi Kapcsolatok SzHÉK éves munkájában tevékenyen részt vettem.
A Tanulmányi Bizottsággal karöltve megbeszéltük a jövő évi tantervmódosítást Barna
Ildikó tanárnővel. Segítettem a Spiró Györggyel tartott beszélgetés és filmvetítés
megszervezésében. A Társadalomtudományi Piknik keretein belül meghívott előadóink a
budapesti zsidóság történetéről meséltek nekünk, a Semmelweis Egyetem hallgatói a
helyes táplálkozásról tartottak előadást, illetve a karunkon tanuló hallgatók meséltek
Erasmus-os külföldi élményeikről.
Mindezek mellett részt vettem a TáTK HÖK Vezetőképzőjén, elnökségi hétvégéjén
és az utánpótlás képzés Diákjóléti Bizottságról szóló alkalmán is.
Forgó Evelin
Kollégiumi referens
Diákjóléti Bizottság
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A KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Időpont
2011. december 5.,
december 12., december
19., 2012. január.9., január
23., január 30., február
13., február 20., február
27., március 5., március
12., március 26., április
16., április 23., május 7.,
május 14., május 21.,
június 4.
2011. december 1., 2012.
március 1., április 19.,
május 11.
2011. november 28.
2011. december 2-4.
2011. december 14., 2012.
január 11.
2012. január 18.
2012. január 20-21.
2012. január 27.
2012. február 2.
2012. február 17-19.
2012. február 25-26.
2012. március 28.
2012. március 29.
2012. április 20.
2012. május 7-9.
2012. május 11-13.
2012. május 17.

Tárgy
TáTK HÖK elnökségi ülés

Személy/személyek

EHSKB ülés
Alakuló Küldöttgyűlés
TáTK HÖK Vezetőképző
Velence
Educatio megbeszélés
Bizottsági ülés
Educatio Kiállítás
TáTK Nyílt nap
(fényképezés)
TáTK HÖK Küldöttgyűlés
Vezetőképző, Mogyoród
Elnökségi hétvége
Beszélgetés Spiró
Györggyel (fényképezés)
TáTK HÖK munkablog
elindítása
KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok
Napja
Társadalomtudományi
Piknik (fényképezés)
HÖOK Közgyűlés,
Sárospatak
TáTK HÖK Küldöttgyűlés

TáTK HÖK, SzHÉK-ek
Educatio Bizottság
Kommunikációs Bizottság

ELTE rendezvényesek és
kommunikációsok
TáTK HÖK
Társadalmi Kapcsolatok
SzHÉK

TáTK HÖK

Személyi változások
A november 28-i Küldöttgyűlés után a Bizottság két taggal (elnök: Szakony Sára,
bizottsági tag: Mlinkó Katalin) kezdte meg a munkát. A február 2-i Küldöttgyűlésen a
bizottság egy újabb taggal (Bokodi Márton) bővült. A február 13-i elnökségi ülésen
Szakony Sára lemondott, így Kovács Anna Sára Mlinkó Katalint nevezte ki bizottsági
elnöknek.
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Bizottsági munka
A Hallgatói Önkormányzat honlapja folyamatosan frissült a legfrissebb szakmai,
tudományos,

rendezvényes

hírekkel,

cikkekkel,

dokumentumokkal.

A

képfeltöltés

jelenleg nem üzemel, addig is a Facebook oldalunkra töltjük fel a fényképeket.
A hallgatók minden hétfő reggel értesülhettek 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. Ez előző évek
levelezőlistáit

megtartottuk,

illetve

az

elsőéves

hallgatóinknak

GoogleGroups-okat

hoztunk létre, mivel úgy gondoltuk, sokkal egyszerűbb ezen keresztül levelezniük.
A TáTK HÖK Facebookos oldalán szintén megpróbálunk minden információt
eljuttatni a hallgatókhoz. Egyre több hallgatót érünk el ezen a felületen, valamint ezen
keresztül minket is megtalálnak a hirdetni vágyók.
Plakátfelületeinket folyamatosan felügyeltük és frissítettük. Saját plakátjaink
mellett folyamatosan kaptunk reklámanyagot az EHÖK-től, a HÖOK-tól, valamint az ELTE
többi hallgatói részönkormányzatától.
A Bizottság feladatköre kibővült a plakátkészítéssel, ám már nem csak a TáTK
HÖK által szervezett rendezvényekre készítünk plakátokat, hanem felkérés esetén
különböző kari eseményekre is. A Kulcskérdések konferencia, de erre a bizottság
készítette el a plakát mellett a programfüzetet is a Kar kommunikációs munkatársával
közreműködve.
Youtube-csatornánkra is folyamatosan kerülnek fel új videók, melyeket szintén a
bizottság vág össze. Ilyen volt a Társadalomtudományi Piknik és a Kulcskérdések
Konferencia promóvideója, illetve folyamatosan kerülnek fel gólyatáboros videók is.
Március végén elindítottuk munkablogunkat is. Sok hallgatótól hallottuk vissza,
hogy nem tudják, pontosan mit is csinál a Hallgatói Önkormányzat, mik a tisztségviselők
feladatai. Ennek a problémának a kiküszöbölésére hoztuk létre a blogot, ahová
folyamatosan kerülnek fel a bizottságok bejegyzései arról, hogy az adott időszakban mit
csináltak.
Ezeken a feladatokon kívül fényképezni is szoktunk a különböző rendezvényeken,
így a nyílt napon, a Társadalomtudományi Pikniken, SzHÉK-es rendezvényeken.
A pótválasztási periódusban is megfelelően elláttuk a feladatainkat. A hallgatókat
időben értesítettük a szavazási, jelöltállítási időszakokról.
Részt vettünk az Educatio Kiállításon is, ahol az előző évekhez hasonlóan
egységes ELTE-s mappákkal és szóróanyagokkal készültünk az érdeklődőknek.
Közreműködtünk az Év Oktatója Díj meghirdetésében is, illetve begyűjtöttük a
jelölt oktatók névsorát.
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Április elején kiírtunk egy pályázatot a hallgatóknak, melyben kabalafigurát
tervezhettek a karnak. Egyeztetve az EHÖK közkapcsolati alelnökével díjnak kér darab
EFOTT jegyet ajánlottunk fel, valamint, hogy a nyertes ötletet megvalósítjuk. A kiírásra
három pályázat érkezett. Úgy véljük, a pályázat annyira nem mozgatta meg a
hallgatókat. Az ötletet nem vetettük el, szeretnénk véghezvinni, de mindenképp át kell
gondolnunk a meghirdetését és a reklám menetét is.
A bizottsági elnök tagja az EHÖK Sajtó és Kommunikáció Bizottságnak, és
feladatkörébe tartozik ezeknek a bizottsági üléseknek a látogatása. A félév során nagy
figyelmet fordítottunk az ELTE egységes megjelenésére, kommunikációjára. Ez látható
volt többek között az Educatios szóróanyagokban, illetve a jelenleg is zajló OMHV
meghirdetésében.
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, a tanulmányi, jogsérelmi ügyeket, a sport, kulturális és
szabadidős

tevékenységeket,

illetve

a

HÖOK

hirdetéseit,

így

a

TáTK

hallgatói

folyamatosan juthattak információhoz a bizottságok által szervezett eseményekről.
A Szakos Hallgatói Érdekképviseletekkel is jó kapcsolatot ápolunk, hirdetéseiket
szintén kiemelten kezeljük, illetve igény esetén fényképezünk a rendezvényeiken is.
Megemlítendő továbbá Petényi Mirkóval, a Kar kommunikációs munkatársával, az
EHÖK Közkapcsolati alelnökével, Zaránd Péterrel, többi hallgatói részönkormányzattal,
illetve Dr. Fábri György közkapcsolati és kommunikációs ügyek rektor helyettessel való
együttműködés.
Kiemelendő a november elején megalakult ELTE Kommunikációs Hálózatban való
részvétel. 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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A KÜLÜGYI BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Ávéd Krisztina (2012. november 28. – 2012. február 2.)
Időpont
2011. november 28.
2011. december 2-4.
2012. december 12.
2012. január 10.

Tárgy
Alakuló Küldöttgyűlés
TáTK HÖK Vezetőképző
Mentorfelvételi
Mentorbeosztás

Személy/személyek
TáTK HÖK és SzHÉK-ek

Rendszeres ülések
2011. december 12., 2012. január 9.,
január 23., január 30.
2011. december 1., december 8.,
december 19., 2012. január 27.

TáTK HÖK elnökségi ülés
Külügyi Bizottsági ülés

Az Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság elnöke ülést hívott össze december 5-ére.
Sajnos az ülésen, mint mandátummal rendelkező tag nem tudtam részt venni, ezért a
pár nap előtte összehívott bizottsági ülésen delegálási szándékomat jeleztem Csillag
Zoltán Attilának (kari főmentor), aki ezt elfogadta. Mindezek mellett az EHKB
előzetesen meghirdetett napirendi pontjait beszéltük át, az ezeken képviselendő
álláspontot egyeztettük.
Évente egyszer lehetőséget
érdeklődőknek

arra,

hogy

biztosítunk a külföldi

mentornak

jelentkezzenek.

hallgatók segítése iránt
Ez

egy

rövid

szóbeli

elbeszélgetésből áll, ahol rátermettségüket és nyelvi ismereteiket teszteljük, majd ezek
alapján felvételükről döntünk. A megjelent nagyszámú érdeklődő közül tizenhat főt
vettünk fel, illetve később egy pótfelvételi keretében még kettőt.
A nagyjából 40 fősre duzzadt mentorgárda tagjaihoz rendeltünk hozzá beérkező
külföldi hallgatókat. Ebben az évben először több mentorunk volt, mint beérkező
hallgatónk. Ennek orvoslásaként – nehogy valaki mentorált nélkül maradjon – egyes
külföldiek két mentort kaptak, jellemzően egy tapasztaltat és egy újoncot.
2012

januárjában

Kalina

Gergely EHÖK

elnök felkért

az

EHÖK Külügyi

alelnökének, amit örömmel vállaltam, de ezzel nyilvánvalóvá vált, hogy a TáTK HÖK-ben
folytatott külügyi munkámat tovább kell adnom. Utódomként Kovács Anna Sára, a TáTK
HÖK elnöke a 2012. február 2-i Küldöttgyűlésen Csukovits Balázst nevezte ki.
Csukovits Balázs (2012. február 2. -)
Időpont
2012. február 2.
2012. február 9.
2012. február 10.
2012. február 13-

Tárgy
TáTK HÖK Küldöttgyűlés
Info Day
Orientation Day
Erasmus Hét
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Személy/személyek
Külügyi Bizottság
Beérkező külföldi hallgatók
TáTK HÖK, TTK HÖK, IK HÖK

15.
2012. február 1819.
2012. február 24.
2012. február 2526.
2012. február 28.
2012. március 5-8.
2012. március 13.
2012. március 22.
2012. március 2325.
2012. március 27.
2012. április 12.
2012. április 13.
2012. április 18.
2012. április 22.
2012. április 27.
2012. május 2.
2012. május 8-11.
2012. május 17.

Entry Camp

Külügyi Bizottság

Erasmus Információs Nap

Erasmus koordinátorok, Ávéd
Krisztina
TáTK HÖK

Elnökségi hétvége
Mentortalálkozó
ODK, Győr
ESN ELTE Unlock Party
UPK – Külügyi előadás
EHKB Vezetőképző

TáTK mentorok

Erasmus pályázatbírálás
Mentortalálkozó
Szentendrei biciklitúra
Kocsmatúra
Bográcsozás
Crazy Barbecue
Mentortalálkozó
LEN – Külügyi majális
TáTK Küldöttgyűlés

TáTK Kari Külügyi Bizottság
TáTK mentorok
ELTE külföldi hallgatók
ELTE külföldi hallgatók
ELTE külföldi hallgatók
ELTE külföldi hallgatók
ELTE mentorok
ELTE EHKB

ELTE EHKB

Rendszeres ülések

2012. február 20., február 27., március 26., TáTK HÖK elnökségi ülés
április 23., május 7., május 14., május 21.
2012. február 16., március 24., március
29., április 19., április 26., május 16.

EHKB ülés

A Külügyi Bizottság összetétele az elmúlt fél évben megváltozott. A főmentori
posztot Sipos Barbara, az ösztöndíjakért felelős bizottsági tag posztot Lebó Máté, az
elnöki pozíciót pedig Csukovits Balázs tölti be a 2012. február 2-i Küldöttgyűlés óta.
Info Day
Február 9-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

ügyintézés

menete.

vagy
Ezek

például
mellett

a

beszerzendő

felkínáltuk

szükséges

nekik

az

ESN

iratokkal
kártya

kapcsolatos
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 bankszámla-nyitásban, az albérletkeresésben és minden egyéb felmerülő
kérdésben.
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Orientation Day
A 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 Székely Ágnes
(Egyetemi Erasmus Koordinátor), Ávéd Krisztina (Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság
elnöke) és Kovács Krisztina (Egyetemi Fogyatékosügyi Koordinátor) tájékoztatóját.
Mindezek végeztével a TáTK hallgatók karspecifikus lehetőségekről kaptak tájékoztatást
Dr. Heller Mária (Kari Külügyi Bizottság elnöke), Györke Júlia (Kari Erasmus Koordinátor),
Tóth Rita (TáTK HÖK Tanulmányi és Tudományos Bizottság, tudományos titkár)
előadóktól.
EHKB
A február 16-i ülésen a korábban meghirdetett egyetemi főmentori pályázatra
beérkezett egy darab pályázót hallgattuk meg és szavaztunk róla. A szavazás
eredményeképp Soproni Tamás pályázatát meggyőző többséggel fogadtuk el.
Az

április 19-i

ülésen

felvetődött

a

Hallgatói

Követelményrendszer (HKR)

módosításának javaslata a külügyi kérdések szemszögéből. Az ülésen az elérendő
színvonal mintapéldájaként a TáTK és az ÁJK kari különös részét említették. Mindezek
ellenére a TáTK Külügyi Bizottsága kivette részét a többi kar különös rendelkezéseinek
átírásában.
Entry Camp
Az évente megrendezendő esemény afféle gólyatáborként szolgál az egyetem
frissen érkezett külföldi hallgatóinak. Ennek megszervezését még a korábban pozícióban
lévő TáTK HÖK Külügyi Bizottsági tagok vállalták, az előkészületek nagy része az új
bizottság megválasztása előtt történtek, ezért a rendezvényt a régiek vezényelték le. A
résztvevő

külföldiek

rendkívül

jól

érezték

értékelhető.
Erasmus Információs nap és Konzultáció
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magukat,

így

sikeres

rendezvényként

Az esemény elsősorban az Erasmus pályázattal foglalkozóknak szólt, így a
Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságai is lehetőséget kaptak a részvételre. Őket
képviselte az EHKB elnöke, illetve a TáTK Külügyi Bizottságának elnöke. Az előadások
rendkívül hasznos és egyben bíztató információkkal szolgáltak az Erasmus pályázat
jövőjéről, a 2014-2020-as időszakról.
Elnökségi hétvége
A hétvége a jövőbeli tervekről, a munkák értékeléséről és a kapcsolatok
szorosabbra fűzéséről szólt. Az újonnan felálló Külügyi Bizottságnak rendkívül hasznos
volt, hiszen így kiváló lehetőség adódott arra, hogy a Hallgatói Önkormányzat berkeibe
frissen kerülők megismerkedhessenek társaikkal.
Mentortalálkozók
A Külügyi Bizottság minden évben lehetőséget biztosít a külföldi hallgatók segítése
iránt érdeklődőknek egy mentorfelvételi keretében. A felvételi során az előzetesen
jelentkezők és pár perces szóbeli elbeszélgetésen vesznek részt, ahol a bizottság
meggyőződik nyelvi kompetenciáikról és rátermettségükről, ezek után pedig értékel. A
legutóbbi mentorfelvételin (2011. december) csatlakozottak, illetve a régi mentorok is a
február 28-i mentortalálkozón ismerkedhettek meg a Külügyi Bizottság új tagjaival,
illetve fél éves terveikkel. Ennek fényében tájékoztattuk őket a félév eseményeiről, illetve
alapvető tájékoztatást nyújtottunk arról, hogy miképp kell kezelni, segíteni az általuk
kapott külföldi hallgató(ka)t.
A szemeszter utolsó mentortalálkozója volt a májusi, ahol a mentorrendszert
igazgató és a mentorok munkájáért felelős kari főmentor tájékoztatta őket arról, hogy
milyen problémákkal szembesülhetnek a külföldi hallgatók kiutazásával kapcsolatban.
XII. 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 hallgathat a közönség a magyarországi külügyi gyakorlatról és a
nemzetközi

szokásokról, mindemellett

terítéken

szerepelnek 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

állófogadáson vehettek részt.
ESN ELTE Unlock Party
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tapasztalataikat,

zárásként

pedig

egy

Az Erasmus élményhez hozzátartozik a szórakozás is, így az EHKB csapatában egy
rendezvényekért felelős tag kb. kétheti rendszerességgel szervez bulikat az ELTE-s
külföldi hallgatóknak. Őket gyakran kíséri el mentorok, őket pedig az értük felelős külügyi
bizottságok. Szükségesnek értékeltem kiemelni, hogy ezen események egy részén
természetesen a TáTK Külügyi Bizottsága is részt vett.
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 március 22-ei UPK-n tartott
előadást a Külügyi Bizottság, ahol külön öröm volt látni azt, hogy néhány érdeklődő már
régebb óta nálunk tevékenykedő külügyi mentor.
EHKB vezetőképző és mentortalálkozó
Az EHKB mandátummal rendelkező tagjai a karok külügyi bizottságok elnökei,
emellett az üléseken tanácskozási joggal jelen lehetnek a külügyi bizottságok tagjai. Az
említettek szakmai képzése és összekovácsolása alapvető fontosságú az elnökségnek. A
vezetőképző során több ülésen sikerült fontos kérdésekben megegyeznünk, főként a jövő
rendezvényeiről. 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 rendkívül nagy számban (kb. 20-an) vettek
részt ezen.
Erasmus pályázat-bírálás
A kari Külügyi Bizottság március 27-ére meghirdetett bíráló ülésén a 77 pályázó
közül 46 pályázó kiutazását támogatták. Az ülésen minden elfogadott pályázatot
egyetértésben fogadtak el, csakúgy, mint a hallgatói tagok által észrevett pontozási
hibák javítási javaslatait.
Programok
Az érkező jó időt kihasználva szervezett a Bizottság szentendrei biciklitúrát a
külföldi hallgatóknak, mérsékelt részvétel mellett.
A nálunk tanuló külföldi hallgatókról fontos tudni, hogy minél többet vannak
Magyarországon, annál kevésbé nyitottak a számukra szervezett rendezvényekre. Ezt az
elméletet tükrözte a TáTK-ÁJK közös szervezésű kocsmatúra is. A szervező csapat teljes
létszámmal (kb. 25 fő) a helyszínre érkezett időben, azonban sajnos az előzetes
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jelentkezések ellenére külföldi hallgatók nem jelentek meg. A szervező csapat tagjainak
nagy része, ezért egy közeli állomáshelyen töltötte az időt, ahol 2-3 óra késéssel kb. 6-7
külföldi jelent meg. Velük természetesen játszottunk és nagyon jó hangulatban töltöttük
velük az estét.
Pardi István Lajos, aktív és lelkes külügyi mentor szervezett bográcsozást a
külföldi hallgatóknak, amiben kivette részét a Bizottság is. Tíz külföldi hallgató és 5
mentor vett részt az eseményen, ami sikerként könyvelhető el.
A TáTK minden évben nagy sikerrel megrendezett eseménye a Crazy Barbecue,
aminek keretében szabadtéren grillezünk és kapcsolódunk ki. A TáTK szervezésében
megvalósult eseményen több mint százan vettek részt az ELTE külföldi hallgatói közül,
illetve az esemény hírére érkeztek külföldi hallgatók a Corvinusról és a BME-ről is,
természetesen őket is szívesen láttuk vendégül.
Évek óta a LEN szerves részeként működik a Külügyi Majális, ahol az EHKB
képviselteti magát. Idén tette ezt két sátorral. A három nap folyamán ingyenes
vízipipázási lehetőséget biztosítottunk az érdeklődőknek, illetve limonádéval kínáltuk a
szomjasan érkezőket. Ezek mellett mindhárom napra különböző külföldi lehetőségekkel
foglalkozó szervezetek érkeztek, akik feleltek a tájékoztatásért és a szórakoztatásért.
A LEN utolsó napjaként ismert gasztrofesztiválon csapatot indított az egyetemi
Külügy is, ahol Curry-s csirkét készítettünk, amivel 3. helyezést értünk el.
Csukovits Balázs
Elnök
Külügyi Bizottság

A KÜLÜGYI FŐMENTOR BESZÁMOLÓJA
2012. február 2-án választott meg a Küldöttgyűlés Külügyi Főmentornak.
Időpont
2012. február 2.

Tárgy
Küldöttgyűlés

2012. február 7.

Warm up pub meeting

2012. február 9.
2012. február 9.

Info Day
Welcome Party

2012. február 10.
2012. február 13.

Orientation Day
Bizottsági ülés
Elnökségi ülés

2012. február 13-15.

Erasmus Hét
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Személy/személyek
TáTK főmentor, mentorok és a
már Budapesten tartózkodó
külföldi hallgatók
TáTK HÖK Külügyi Bizottság,
Beérkező TáTK-s külföldi
hallgatók
Beérkező ELTE-s külföldi
hallgatók
Külügyi Bizottság
TáTK HÖK Külügyi Bizottság, IK
HÖK Külügyi Bizottság, TTK

HÖK Külügyi Bizottság
2012. február 16.

EHKB ülés

2012. február 18-19.
2012. február 20.
2012. február 22.
2012. február 25-26.
2012. február 27.
2012. február 28.
2012. február 29.

Entry Camp
Elnökségi ülés
Főmentor találkozó
Elnökségi hétvége
Elnökségi ülés
Mentortalálkozó
ESN Carnival party

2012. március 5-8.
2012. március 13.

2012. március 23-25.
2012. március 24.
2012. március 26.
2012. március 29.
2012. március 29.
2012. március 30.
2012. április 10.
2012. április 12.

ODK
ESN ELTE Unlock Party
Informális elnökségi
ülés
EHKB vezetőképző és
mentortábor
EHKB ülés
Elnökségi ülés
EHKB ülés
Nedves Est
Főmentor találkozó
3Wishes Party
Mentortalálkozó

2012. április 13.

Szentendrei Biciklitúra

2012. április 18.

Kocsmatúra

2012. március 19.

2012.
2012.
2012.
2012.

április
április
április
április

22.
23.
26.
26.

2012. április 27.

Bográcsozás
Elnökségi ülés
EHKB ülés
Főmentor találkozó

2012. május 2.
2012. május 7.
2012. május 8.

Crazy Barbecue
Mentorképző after és
ESN party
Elnökségi ülés
Mentortalálkozó

2012. május 8-10.
2012. május 14.
2012. május 17.
2012. május 21.
2012. május 25.

LEN - Külügyi Majális
Elnökségi ülés
Küldöttgyűlés
Elnökségi ülés
Főmentor találkozó

ELTE-s külföldi hallgatók, TáTK
Külügy szervező csapat

TÁTK HÖK
TáTK Külügyi mentorok
Magyar egyetemek Külügyi
képviselői

ELTE-s Külügyi mentorok, ELTE
karok HÖK-ös külügyesei

TáTK Külügyi mentorok
ELTE-s külföldi hallgatók, TáTK
Külügy szervező csapat
ELTE-s külföldi hallgatók, TáTKÁJK Külügy szervező csapat
TáTK-s külföldi hallgatók, TáTK
Külügy szervező csapat

ELTE-s külföldi hallgatók, TáTKIK-TTK szervező csapat
ELTE-s Külügyi mentorok, ELTE
karok HÖK-ös külügyesei
TáTK Külügyi mentorok
TáTK-TTK-IK szervező csapat,
ELTE-s mentorok, IAESTE
Hungary, AEGEE, AIESEC,
DAAD, Pillar alapítvány,
Tempus közalapítvány, CCUSA

Programok, rendezvények
A már Budapesten tartózkodó külföldi hallgatókat és mentoraikat invitáltam egy
kis ismerkedésre az egyik romkocsmába (Szimplakert), február 7-én.
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Az évente megrendezésre kerülő Entry Camp szervezői csapat tagja voltam és
segítettem a programok lebonyolításában.
A TáTK-ra érkezett külföldi hallgatóknak tájékoztató előadást tartottam a
Bizottság többi tagjával, amelyben kitértünk olyan hasznos információkra, mint a BKV
bérlet ára, éjszakai menetrendje, lakásbérlés menete illetve a félév várható programjai,
nagyobb rendezvényei. Továbbá felhívtuk a figyelmüket az ESN kártyára, amelyet
helyben meg is vásárolhattak, és ami által rengeteg kedvezményben részesülhetnek
városszerte. Az előadást követően a mentorok segédletével körbevezettem őket az
Északi és a Déli épületben. Este pedig a Welcome party keretében tovább ismerkedhettek
egymással és mentoraikkal.
A február végi Carnival party-t a farsang ihlette és számos mentorral és külföldi
hallgatóval én is részt vettem az eseményen, csakúgy, mint az EHKB által szervezett
többi ESN bulit, melyekről a külföldi hallgatókat és mentoraikat is tájékoztattam.
Egynapos bicikli túrát szerveztem három mentor segítségével Szentendre csodás
városkájába, amelyen a jó idő ellenére alacsony volt a részvétel. A bográcsozás és a
Crazy Barbecue a jól sikerült rendezvényeink közé tartoznak, a külföldi hallgatóktól is
pozitív visszajelzéseket kaptunk.
Orientation Day
Az ÁJK épületében 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.
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 Székely Ágnes
(Egyetemi Erasmus Koordinátor), Ávéd Krisztina (Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottság
elnöke) és Kovács Krisztina (Egyetemi Fogyatékosügyi Koordinátor) tájékoztatóját.
Mindezek végeztével a TáTK hallgatók karspecifikus lehetőségekről kaptak tájékoztatást
Dr. Heller Mária (Kari Külügyi Bizottság elnöke), Györke Júlia (Kari Erasmus Koordinátor),
Tóth Rita (TáTK HÖK Tanulmányi és Tudományos Bizottság, tudományos titkár)
előadóktól.

Segédkeztem

az

előadások

tájékoztatásában ösztöndíj lehetőségeikről.
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lebonyolításában

illetve

a

hallgatók

EHKB
A február 28-i ülésen meghívottként vettem részt, szavazati joggal nem
rendelkeztem. Az egyetemi főmentori pályázati kiírásra csak egy pályázat érkezett,
Soproni Tamás pályázatát meggyőző többséggel elfogadták a bizottsági elnökök.
Az EHKB Vezetőképző és Mentorképző célja a kari külügyi bizottságok tagjainak
szakmai képzése és összekovácsolása, amelyen új tagként először vehettem részt. A
képzés során több ülésen sikerült fontos kérdésekben megegyeznünk, főként a jövő
rendezvényeivel kapcsolatban. A mentorok egy nappal később érkeztek és a főmentorok
különböző játékok és projekt feladatok segítségével igyekeztek megismertetni őket meg
egymással. Örömmel és büszkeséggel konstatáltam, hogy a TáTK-s mentorok vettek
részt a legnagyobb számmal a találkozón.
Erasmus Információs nap és Konzultáció
Az esemény elsősorban az Erasmus pályázattal foglalkozóknak szólt, így a
Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságai is lehetőséget kaptak a részvételre. Őket
képviselte az EHKB elnöke, illetve a TáTK Külügyi Bizottságának elnöke. Az előadások
rendkívül hasznos és egyben bíztató információkkal szolgáltak az Erasmus pályázat
jövőjéről, a 2014-2020-as időszakról.
Elnökségi hétvége
A hétvége a jövőbeli tervekről, a munkák értékeléséről és a kapcsolatok
szorosabbra fűzéséről szólt. Számomra, mint a Külügyi Bizottság új tagjának, rendkívül
hasznos volt ez az alkalom, lehetőségem nyílt a TáTK HÖK tagjainak megismerésére és
betekinteni eddigi munkájukba is.
Mentortalálkozók
Február 28-án volt a félév első mentortalálkozója, amelyet már én, mint új
Főmentor hívtam össze és 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. A szemeszter utolsó mentortalálkozóján, május 8-án tájékoztattam a
mentorokat arról, hogy milyen problémákkal szembesülhetnek a külföldi hallgatók
kiutazásával kapcsolatban, illetve értékeltem féléves munkájukat.
XII. Országos Diplomataképző Konferencia és Külügyes Találkozó (ODK)
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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 hallgathat a közönség a magyarországi külügyi gyakorlatról és a
nemzetközi

szokásokról, mindemellett

terítéken

szerepelnek 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.
LEN – Külügyi Majális
Évek óta a LEN szerves részeként működik a Külügyi Majális, ahol az EHKB
képviselteti magát. Idén tette ezt két sátorral. A három nap folyamán ingyenes
vízipipázási lehetőséget biztosítottunk az érdeklődőknek, illetve limonádéval kínáltuk a
szomjasan érkezőket. Ezek mellett mindhárom napra különböző külföldi lehetőségekkel
foglalkozó szervezetek érkeztek, akik feleltek a tájékoztatásért és a szórakoztatásért.
Igyekeztem minden, a mentorrendszerrel kapcsolatos kérdésre válaszolni a sátrunkhoz
érkező érdeklődőknek.

Sipos Barbara
Főmentor
Külügyi Bizottság
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A RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
Időpont
2011. november 28.
2011. december 2-4.
2012. január 20-21.
2012. február 1.

Tárgy
Alakuló Küldöttgyűlés
TáTK HÖK Vezetőképző
Educatio Kiállítás
LEN projektindító megbeszélés

2012. február 9.
2012. február 16.
2012. február 25-26.
2012. március 9.
2012. március 22.

TáTK Vizsgaidőszak-záró buli
TáTK-TTK farsang
Elnökségi hétvége
TáTK Felező
Gólyatábor projektindító

2012. április 13-15.
2012. április 19.
2012. május 8-11.

Kari buli
HÖOK Vezetőképző, Siófok
Kari buli
LEN

Személy/személyek
TáTK HÖK és SzHÉK-ek
ELTE ESZ Kft., TTK HÖK, IK
HÖK

TáTK HÖK
ELTE ESZ Kft., Nanosz Eleni,
Kovács Anna Sára

Rendszeres ülések
2011. december 5., december 12., 2012.
január 9., január 23., február 13., február
20., február 27., március 5., március 12.,
március 19., március 26., április 16.,
április 23., május 7., május 14., május
21., június 4.
2012. február 7., február 21., február 28.,
március 6., március 13., március 20.,
április 10., április 17., április 24., május 8.,
május 15.
2012. február 28., március 27., április 23.,
május 24.

TáTK HÖK elnökségi ülések

EHÖK Rendezvényes ülés

Havi bírálás

A második félév rendezvényei mindig rengeteg munkát jelentenek a bizottságnak,
és

ez

idén

sem

volt

másképp.

Az

általános

kari

bulikon

kívül

a

Felező,

Társadalomtudományi Piknik és a LEN tölti ki a félév munkájának nagy részét.
Hála a több kart összefogó rendezvényeknek ebben a félévben is rengeteg
egyeztetés történt mind az EHÖK-kel, illetve az ELTE Szolgáltatásszervező Kft.-vel. Az
előbbi részről Belső Ádám minden esetben segítőkész és korrekt hozzáállást tanúsított.
Fontos szerepe volt a karok között előzetesen leegyeztetett időpontok betartatásában –
ahol ez mégsem sikerült, véleményem szerint nem az ő hibája.
A Kft. munkatársai feladatukat korrektül elvégezték, a rendezvényeken végzett
munkájuk, úgy vélem, precíz és magas színvonalú. A cég maga, könyvelés és kifizetések
terén több alkalommal problémákba ütközött, bár nem tisztem megítélni, hogy az egyes
esetekben az illetékes kar vagy a Kft. volt hibás. A TáTK kifizetései idén rendben, és
szinte kivétel nélkül időben megtörténtek, így személyesen a probléma nem, vagy csak
alig érintett.
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Kronológiai

sorrendben

haladva

a

Felező

buli

volt

az

első

nagyobb

rendezvényünk. Mint mindig, ez idén is kiemelt fontossággal bírt, és ennek megfelelően
igyekeztünk kellő hangsúlyt fektetni rá, mind helyszín és fellépő tekintetében nagyobb
színvonalban gondolkozni. A helyszínválasztás a Living Room-ra esett ahol minden
feltétel adott volt a sikeres rendezvényhez. A klub korrekt volt, és bár a beléptetés nem
haladt kellő ütemben, valamivel több, mint ötszáz ember fordult meg a rendezvényen,
ebből négyszáz ELTE hallgató, és körülbelül 160-170 felező. A fellépő Majka és Curtis
voltak, akik remek hangulatot teremtettek, elvegyültek a hallgatók között, és minden
tekintetben remek műsort adtak. A szervezéssel kapcsolatban külön kiemelném Dobra
Zsanett és Gróf Máté segítségét.
Idén rendhagyóan a Társadalomtudományi Pikniket és a LEN-t egy időpontban
rendeztük meg. Ennek oka elsősorban a költséghatékonyságban keresendő. Az idei LEN
az eddigi legnagyobb volt, és ennek költségvonzata is meghaladt az előző éveket. A TáTK
HÖK nem csak szervezői, de anyagi hozzájárulás szintjén is az egyébként főszervező
TTK-val

egy

szintbe

került,

így

idén

egyenlő

befolyással

rendelkeztünk.

Ennek

köszönhetően a LEN infrastruktúrája a rendelkezésünkre állt, bár elsősorban technikai
problémák miatt, ezt csak részben vettük igénybe. A részvételi arány az idei Pikniken
nem döntött rekordokat, bár meglátásom szerint a tavalyi rendezvényhez képes relatív
sikeresnek mondható. Fájó felismerés, hogy a szakmai programok keveseket mozgatnak
meg.

A

jövő

évi

Piknik

terveim

szerint

egészen

más

formában

kerül

majd

megrendezésre. Fontosnak tartom kiemelni Dobra Zsanett, a Belügyi Bizottság és a
SzHÉK-ek munkáját, akik sokat segítettek a szervezésben.
A LEN szervezése jóval a rendezvény előtt, már februárban megkezdődött. A
lágymányosi karok rengeteget egyeztettek az ELTE Szolgáltatásszervező Kft.-vel. 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, akik mind a szervezői megbeszéléseken részt vettek, koordinátorként működtek a
rendezvény alatt, és mindenki közül talán a legtöbb effektív munkaórát töltötték a
rendezvényen. A LEN több tanulsággal zárult. Egyrészt a rendezvény kinőtte a jelenlegi
infrastruktúrát, a hallgatók biztonsága és a rendezvény élvezhetősége érdekében jövőre
jelentős változásokat kell alkalmazni a rendezvény felépítésén, legyen ez a helyszín
térképe, a dolgozók száma, vagy az anyagi háttér összetétele (a karok erején túlmutat a
rendezvény költsége, amin nem segítenek a kormány aktuális változtatásai). Másrészt a
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karok közötti kommunikáción még mindig rengeteget kell javítani, egyértelműsíteni kell a
felelősségi köröket. A pontos számonkérhetőség, a korrekt hozzáállás a munkához, illetve
a végiggondolt igények egy ekkora volumenű rendezvény esetén elengedhetetlenek
annak érdekében, hogy a LEN a következő években is szórakozást tudjon biztosítani az
érdeklődők egyre növő körének.
A bizottság munkájával, mint elnök, teljes mértékben elégedett voltam a félév
során. A hozzánk érkező pályázatok mindig időben elbírálásra kerültek, és véleményem
szerint mind Dobra Zsanett mind Lendvai Gábor állandó jelleggel szem előtt tartotta a
hallgatók érdekeit. Munkájuk és elkötelezettségük kizárólag dicséretet érdemel.

Tóth Ádám Zsolt
Elnök
Rendezvényszervező Bizottság

A KULTURÁLIS REFERENS BESZÁMOLÓJA
Időpont
2011. december 2-4.
2011. december 13.
2012. január 13-14.
2012. január 20-21.
2012. február 28-29.
2012. április 1.
2012. április 4-6.
2012. április 19.
2012. május 8-10.
2012. január 26.,
február 11., április 11.
2011. december 21.,
2012. február 28.,
március 27., április 23.,
május 24.
2011. december 5.,
december 12., 2012.
január 9., január 23.,
február 13., február
20., február 27.,
március 5., március
12., március 19.,
március 26., április 16.,

Tárgy
TáTK HÖK Vezetőképző
SzHÉK alakuló ülés
Eléonore Valère-Lachky:
Whirling/Bestia (Trafó)
Educatio Kiállítás
PanoDráma: Szóról szóra
(Trafó)
SPACE Társulat: Holland
Cunami (Trafó)
SPACE Társulat: A felhő
(Trafó)
Bodies 2 – Kiállítás
Társadalomtudományi
Piknik
EHÖK megbeszélés

Kati Gábor és a kari kultúrosok

Havi bírálás

Kiss Edina, Kovács Anna Sára

TáTK HÖK elnökségi ülés
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Személy/személyek
TáTK HÖK és SzHÉK-ek
Társadalmi Kapcsolatok SzHÉK

április 23., május 7.,
május 14., május 21.,
június 4.
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. Ilyen volt többek
között a PanoDráma Szóról szóra című előadása, mely 2008-2009-es romák elleni
támadássorozat tényeiből kiindulva vizsgálta a magyarországi többségi társadalom
reakcióit és felelősségét a mai hazai légkör kialakításában. A darab nagy érdeklődésnek
örvendett a TáTK-s hallgatók körében. A másik idén nagy népszerűségnek örvendő
program a Bodies 2 – Kiállítás volt, melynek témája ugyan nem kapcsolódik a
társadalomtudományokhoz, még is úgy érzetem, hogy sokakat érdekelhet, mely be is
bizonyosodott. A kiállításra kulturális támogatással igen kedvezményes jegyet tudtunk
ajánlani a hallgatóknak 2900 Ft helyett mindössze 1000 Forintért.
Idén, mint az eseménynaptárból látható, szorosabb együttműködést alakítottunk
ki a Trafó Kortárs Művészetek Házával, akik igen kedvezményes általában 500 Forintos
jegyárat tudtak biztosítani a TáTK-s hallgatók számra több személyes egyeztetés, illetve
megbeszélés után.
Az elmúlt pár hónapban folyamatosan tájékoztatást nyújtottam az érdeklődő
hallgatóknak

a

kari

kulturális

pályázatok

beadásával

kapcsolatban.

Havonta

rendszeresen összeülnek a bírálóbizottság tagjai (Kovács Anna Sára – elnök, Kiss Edina –
Diákjóléti Bizottság elnöke, Dobra Zsanett – 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 (ELTE - Társadalomtudományi Szakkollégium Névfelvétellel egybekötött
Születésnapi Ünnepségek, SzHÉK-es rendezvények, Spájz, Zöld Föld - Környezetvédő
Filmklub, Emberjogi Filmklub, Kollégiumi napok), amely érintette a Társadalomtudományi
Kar hallgatóit.
A tavaszi félév egyik legfontosabb eseményeként megemlíteném az immáron 5.
éve megrendezett Társadalomtudományi Pikniket, mely a LEN-nel egybekötve 2012.
május 8-10-én került megrendezésre. A három nap alatt összesen 13 program/előadás
került

terítékre

a

társadalomtudományok

számos

területét

érintve,

melynek

koordinálásért feleltem. A programok szervezéséből aktívan kivették a részüket a Szakos
Hallgatói Érdekképviseletek. Nagy látogatottságnak örvendett például Kovács László:
Európai Parlament Adó ás vámügyi biztosaként végzett munkájáról szóló előadása, illetve
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Somlai Péter Y generációról tartott előadása, csak, hogy párat említsek a sok közül. A
Társadalomtudományi Piknik fennakadások nélkül, a tervek szerint haladt. Jövő évi
terveim között szerepel a Piknik még hangsúlyosabbá tétele, illetve jobb meghirdetése,
hogy Karunk minél szélesebb hallgatói rétegét elérjük.
Továbbá

rendszeresen

megbeszéléseken,

melynek

részt

céljai

veszek
többek

az

EHÖK

között

az

által

szervezett

egyetem

kulturális

kulturális
életének

fellendítése, felfrissítése és, hogy minden kar kulturális eseményei elérhetőek legyenek
minden érdeklődő számára. Céljaink között szerepel a „Kultúr Kupon” bevezetése,
mellyel kedvezményesen lehetne kulturális eseményeket látogatni.
Dobra Zsanett
Kulturális referens
Rendezvényszervező Bizottság

A SPORTREFERENS BESZÁMOLÓJA
Időpont
2011. november 28.
2011. december 2-4.
2011. december 5.
2011. december 9.
2011. december 14.
2011. december 15.
2012. január 16.
2012. február 2.
2012. február 14.
2012. február 16.
2012. február 25.
2012. február 25-26.
2012. március 1-3.
2012. március 2-4.
2012. március 23.
2012. március 26.
2012. április 3.
2012. április 19.
2012. május 17.

Tárgy
Alakuló Küldöttgyűlés
TáTK HÖK Vezetőképző
Egyetemi Sportismertető
készítés
Éjszakai Sportnap
Rektori pályázatok
elbírálása
BEAC Elnökségi Ülés
ELTE Sportévnyitó
TáTK HÖK Küldöttgyűlés
ELTE SportPont
megbeszélés
BEAC Közgyűlés
ELTE Sport csapatépítő
Elnökségi hétvége
KEK
Sportszertár felújítás
SPP megbeszélés
SPP megbeszélés
SPP megbeszélés
SportPont Program
TáTK HÖK Küldöttgyűlés

Személy/személyek
TáTK HÖK és SzHÉK-ek
ELTE Sportbizottság
ELTE Sportbizottság
ELTE Sportbizottság
BEAC Elnökség
ELTE Sport, BEAC
ELTE Sportbizottság
BEAC Közgyűlés
ELTE Sport
TáTK HÖK
ELTE Sport
BEAC
SPP szervezők
SPP szervezők
SPP szervezők
ELTE Sport

Rendszeres ülések
2011. december 5., december 12., 2012.
január 9., január 23., február 13., február
20., február 27., március 5., március 12.,
március 19., március 26., április 16., április
23., május 7., május 14., május 21., június 4.
2011. december 13., december 20., 2012.
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TáTK HÖK elnökségi ülés

Sportbizottsági ülés

január 6., január 24., február 16., március 7.,
március 21., május 4., május 21.
2011. december 6., 2012. január 31., február
7., március 6., április 24., május 15., május
22.

Kari Tanács

A téli időszakban a munka főleg a BEAC Közgyűlés körül forgott, az ősz végén
sikerült az ELTE hallgatók és dolgozók többségét hosszú idő után ismét biztosítani a
sportszervezetben,

ezáltal

szorosabbra

vonni

az

együttműködést

az

egykori

anyaintézettel. Az ELTE Sportbizottság nagy szerepet vállalt a Közgyűlések és elnökségi
ülések előkészítésében, a partneri viszony újra-létrehozásában. Folyamatos bizottsági
ülések kísérték a munkánkat egész évben, ahogy az a mellékelt táblázatokban jól
megfigyelhető. Tavasszal a munka több nagy rendezvény lebonyolítására összpontosult,
mint az Éjszakai Sport (télen), a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája és a SportPont
Program. Ez utóbbi volt a legnagyszabásúbb rendezvényünk, a BME-vel közösen, az
EFOTT-on lejátszandó döntőjű országos SportPont Program budapesti régiójának
selejtezőit szerveztük meg a bizottsággal.
Az őszi és a tavaszi félévben is zajlik egy-egy alkalommal rektori pályázat-bírálás,
a sportösztöndíjas rendszert is folytattuk, összességében a hallgatók tanórai és tanórán
kívüli sportolási lehetőségei bővültek. Tavasz vége felé elkezdtünk a jövő évi gólyatábori
megjelenések megszervezésével, előkészítjük a Sportkampányt, tervezzük az ELTE Sport
Brand és a BEAC Brand terjesztését.
A félév végén tisztújító közgyűlés lesz az ELTE SE-ben is, a bizottság tagjai
várhatóan ide is felvételt nyernek, ezzel is bővítve a kari hallgatók tájékoztatásának
lehetőségét, a sportszervezés hatékonyságát, univerzalizálását, központosítását. A
bizottság társadalmi munka keretein belül aktívan segíti a BEAC, az ELTE SE Sport
munkáját, minél több lehetőséget teremtve a hallgatóknak, miközben a versenysport
mellett a tömegsport fontosságát is képviseli. Csapatépítő tréningek keretein belül kerül
közelebb egymáshoz folyamatosan az ELTE Sportbizottság, az ELTE Sportösztöndíjasok, a
BEAC, az ELTE SE, és mindenki, akinek szívügye az egyetemünkön a sport.
Nagy

sikerként

könyvelhetjük el

Dr.

Kiss Ádám

professzor úr

MEFS-beli

szerepvállalását, és a BEAC szerkezeti átalakítását (alapszabály-módosítással, melyről
mi, hallgatók is szavaztunk), amik mind hatékonyabbá teszik a sportszervezést.
A fent említett sportreferensi munkámon túl rendszeres látogatója vagyok az
elnökségi üléseknek, Kari Tanács tag, Küldöttgyűlési tag. Ezen fórumok beszámolóját a
Hallgatói Önkormányzat többi beszámolójában látható.
Lendvai Gábor
Sportreferens
Rendezvényszervező Bizottság
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A TANULMÁNYI ÉS TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA
A Tanulmányi és Tudományos Bizottság összetételében a beszámoló által lefedett
időszakban változás történt: Jancsok Péter elnök helyére Mészáros Ádám jogsérelmi
referens lépett, míg az új jogsérelmi referens Máté Anna szociológia BA szakos hallgató
lett 2012. február 2-án. Tóth Rita tudományos referens változatlan módon és
intenzitással

folytatta

munkáját

a

Hallgatói

Önkormányzatban.

Alább

olvasható

Bizottságunk beszámolója, mely a 2011. november 28-tól 2012. június 8-ig tartó
időszakot foglalja magában.
A Tanulmányi és Tudományos Bizottság volt és jelenlegi elnökének beszámolója
Jancsok Péter (2011. november 28. – 2012. február 2.)
Időpont

Tárgy

2011. november 28.
2011. december 2.

Alakuló küldöttgyűlés
EHÖK TB ülés (Mészáros Ádám
helyettesített)
TáTK vezetőképző
UPK
Kari Tanács
Kari TDK konferencia
Bizottsági ülés
Kari Tanács

2011. december 2-4.
2011. december 5.
2011. december 6.
2011. december 9.
2012. január 17.
2012. január 31.
December

2-án

mandátumátadással
foglalkoztak,

és

volt

Mészáros
meghoztak

az

EHÖK

Ádám
egy

Személy/személyek

TáTK HÖK
Mészáros Ádám, Tóth Rita

Fegyelmi és Etikai Bizottság

Tanulmányi

volt

jelen.

Az

határozatot

Bizottság

ülésen

is

az

a

ülése,

ahol

problématérképpel

átsoroláskor

történő,

kreditbefogadással befogadott kreditek beszámításáról.
December 2-4-én tartotta a TáTK Hallgatói Önkormányzata a Vezetőképzőjét
Velencén. Szakonként csoportokat alkottak, minden csoportban tanulmányi előadást
tartottam. Kértem a csoportokat, hogy gyűjtsük össze a problémákat és a tantervvel
kapcsolatos

észrevételeket.

Ezek

nagy

segítséget

jelentettek

az

áprilisi

tantervmódosításoknál a Bizottságnak.
December

6-án

Kari

Tanács

volt,

ahol

a

Szociológia

mesterképzési

szak

szakigazgatói megbízása és a Szociológia Tanszék tanszékvezetői megbízása volt a
hallgatókat leginkább érintő napirendi pont. Fokasz Nikoszt a Kari Tanács egyhangúan
támogatta.
December 9-én kari TDK-konferencia volt, melynek hirdetésében leginkább Tóth
Rita segítette a Kar munkáját a Hallgatói Önkormányzatból. A konferencia fennakadás
nélkül, sikeresen lezajlott.
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Január 17-én a Fegyelmi és Etikai Bizottság ülésezett, ezúttal Bányai Emőke
tanárnő elnöklésével. Két plágiumügy érkezett be, mindkettő egy-egy szemináriumi
dolgozat kapcsán. A Bizottság mindkét esetben szigorú megrovásban részesítették a
hallgatókat, akik az ülésen személyesen is megjelentek.
2012. január 31-én Kari Tanács ülésen vettem részt. Kiemelném a Nemzetközi
emberi jogok szakirányú továbbképzési szak tantervi módosítását, melyet a hallgatói
frakcióból mindenki támogatott.
Mészáros Ádám (2012. február 2. – )
Időpont
2012. február 2.
2012. február 3.
2012. február 8.
2012. február 8.
2012. február 13.
2012. február 21.
2012. február 22.
2012. február 23.
2012. február 24.
2012. február 24-26.
2012. február 29.
2012. március 1.
2012. március 6.
2012. március 6-8.
2012. március 15.
2012. március 15.
2012. március 20.
2012. március 21.
2012. március 23.

Tárgy
TáTK Küldöttgyűlés
Diplomaosztó
Kari Tanulmányi Bizottsági ülés
HÖOK demonstráció, Deák tér
Egyetemi Hallgatói Szociális és
Ösztöndíj Bizottság ülése
Időpont Oktatási dékánhelyettes úrnál
Bizottsági ülés
Tanszéki értekezlet
(Politikatudományi)
„Gyakran Ismételt Kérdések”
befejezése
Elnökségi hétvége
Piknik megbeszélés
Tanulmányi egyeztetés
EHÖK Küldöttgyűlés
Országos Diplomataképző Konferencia
Ünnepi megemlékezés, koszorúzás
(ELTE BTK)
Bizottsági ülés
Tantervi egyeztetések a tanszékekkel

2012. március 28.
2012. április 13-15.
2012. április 17.
2012. április 18.
2012. április 19.
2012. április 19.

OHÜB
Quaestura diákérvényesítés
(betanítás, Tóth Rita helyettesített)
A Tudományos Kuratórium ülése,
pályázatok elbírálása
Diákigazolvány-érvényesítés
HÖOK Vezetőképző (Siófok)
Piknik megbeszélés
Időpont Oktatási dékánhelyettes úrnál
Honorácior előkészítő ülés
Hallgatói Fórum

2012. április 20.

EHÖK Tanulmányi Bizottsági ülés

2012. április 26.
2012. május 2.

Bizottsági ülés
Időpont Oktatási dékánhelyettes úrnál

2012. március 27.
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Személy/személyek

Kiss Edina
Dr. Juhász Gábor
Máté Anna, Tóth Rita

Máté Anna, Tóth Rita
TáTK HÖK
Tóth Ádám

Máté Anna, Tóth Rita
Barna Ildikó, Fokasz
Nikosz, Balogh László,
Majtényi Balázs

Dr. Wessely Anna, Tóth
Rita, Németh Krisztina

Máté Anna, Tóth Rita
Németh Júlia, Árendás
Péter, Dukán András
Ferenc
Halmi Eszter és a kari
tanulmányisok
Máté Anna, Tóth Rita
Dr. Juhász Gábor,
Kovács Anna Sára

2012. május 11.
2012. május 11-13.
2012. május 15.
2012. május 16.
2012. május 17.
2012. május 31.

Kari TDK konferencia
HÖOK Közgyűlés (Sárospatak)
Rendkívüli Kari Tanács
EHÖK Küldöttgyűlés
TáTK Küldöttgyűlés
OHÜB

Németh Krisztina

Rendszeres ülések/tevékenység
2012. február 8., február
15., február 22., február
29., március 7., március
21., március 28., április 11.,
április 18., április 25.,
május 2., május 9., május
16., május 23., május 30.,
június 6., június 13.
2012. február 7., március
6., április 24., május 15.,
május 22.
Általában heti egy
alkalommal

Fogadó óra

Füleki Gábor, Bokodi Márton

Kari Tanács
Egyeztetés a TO
munkatársaival

Vékony Edit, Végső Gábor,
Cserdi Imre, Cserdi Dorka,
Váradi Gyöngyi

Hallgatói Követelményrendszer
A HKR felülvizsgálatára, mint minden évben, most is jelentős időt fordítottunk
mindannyian a bizottságban. Az ELTE SZMSZ II. fejezetének (HKR), illetve ennek egyes
mellékleteinek módosítására a tavaszi félévben először 2012. május 15-én került sor.
Előterjesztő Juhász Gábor oktatási dékánhelyettes úr volt. A módosítás kezdeményezői
az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének rendszerét kiemelten fontosnak tartják az
Egyetem minőségfejlesztési rendszerében, ezért szeretnék, hogy a hallgatói válaszadás
aránya minél nagyobb legyen. A cél egy olyan, hosszú távon is fenntartható rendszer
kiépítése volt, amely valódi visszajelző funkcióval bír mind az oktatók, mind az Egyetem
vezetése számára az intézményben folyó oktatói munkával való hallgatói elégedettségről.
A javasolt módosítások a pozitív ösztönzés erejét kívánták hasznosítani a kötelező
kitöltéssel szemben. A véleményezés idejének egy napos rövidülését az előnyben
részesítés technikai megvalósítása indokolta. Az a hallgató, aki minden oktatóját
véleményezi - aki kurzust tartott az adott félévben - plusz 8 pontot kap a
rangsorolásos jelentkezésnél.

Az ELTE TáTK Kari Tanácsa - a szükséges többség

hiányában – nem támogatta az ELTE Minőségfejlesztési Szabályzata és a Hallgatói
Követelményrendszer módosítására tett javaslatot. Az ELTE Szenátusa azonban az ezt
követő ülésen egyhangúlag elfogadta a szabályzat módosítását, így ez a változtatás a
következő félévtől életbe lép.
A soron következő Kari Tanács 2012. május 22-én volt. Két, a HKR-t érintő
módosítás történt. Az első a szakdolgozatok titkosítására irányuló kérelem időpontját
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változtatta meg. A módosítás indoka az, hogy a Hallgatói Követelményrendszer 77. § (6)
bekezdése szerint a szakdolgozat titkosítását a szakdolgozati témaválasztást követő
egy hónapon belül lehet jóváhagyni, miközben a különböző intézmények a náluk végzett
szakdolgozati kutatómunka megkezdésekor nem állnak elő ilyen igénnyel, ám a munka
utolsó fázisában, gyakran már a kész szakdolgozat ismeretében jelzik titkosítási
igényüket. A módosítás erre a helyzetre reagálva azt kívánja lehetővé tenni, hogy a
szakdolgozat titkosítását a szakért felelős oktatási egység vezetője kellő mérlegelés
alapján a szakdolgozat leadásáig engedélyezhesse. A másik módosítás előterjesztője a
Hallgatói Önkormányzat volt. A honorácior státusz gyakorlati kereteit kívántuk
megteremteni az előterjesztésünkkel, mivel a bevezetése évek óta megoldatlan helyzet a
Társadalomtudományi Karon. A megvalósítás érdekében erőfeszítések már történtek
mind az oktatók, mind a Hallgatói Önkormányzat részéről. Gyakran felmerült az évek
során problémaként, hogy egy alap- vagy mesterképzéses hallgató szerette volna
bővíteni az érdeklődési körét, de ezt csak a tutorálás keretein belül tehette meg. A
honorácior státusz létrehozásával a hallgatónak nem szükséges egy, vele személyes
kontaktban lévő és az előrehaladását ellenőrző oktatót (tutort) felkérnie, hanem
szabadon végezhet el kurzusokat - ha lehetősége van rá - minor képzést vagy
szakirányt. A Kari Tanács mindkét javaslatot támogatta.
A Bizottság működése
A TáTK HÖK Tanulmányi és Tudományos Bizottsága, mint mindig most is az
Alapszabálynak megfelelően legalább havi rendszerességgel ülésezett. A bizottság
mindhárom tagja részt vett a Kari Tanulmányi Bizottság ülésén, és segítettük a bizottság
munkáját. Kabos Sándor, a bizottság elnöke kérésére többször előzetesen felkészültünk
az üléseken tárgyalandó ügyekből.
Az oktatási dékánhelyettessel, Juhász Gáborral a félév során továbbra is
igyekeztünk együttműködni, és kialakítottuk a különféle oktatási/tanulmányi ügyekkel
kapcsolatos egyeztetések kereteit. Több alkalommal kerestem fel a honorácior státusz
miatt, és kértem, hogy véleményezze a pályázati űrlapot, a pályázás feltételeit és az
általunk javasolt módosításokat.
A HÖK Tanulmányi és Tudományos Bizottsága megfelelően működött együtt mind
egymással, mind a HÖK elnökével, és többi bizottsággal, különösen a Kommunikációs
Bizottsággal, nekik ezúton is köszönöm a gyors információközlést.
Tanulmányi Hivatal
A folytonos együttműködést ebben a félévben is igyekeztünk fenntartani,
véleményem szerint sikeresen. Majdnem minden héten személyesen kerestem fel a
Tanulmányi Hivatal vezetőjét (Vékony Edit), vagy a hivatal munkatársait. Az összes
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felmerülő tanulmányi és egyéb problémát sikeresen megoldottunk. Sok esetben nagy
segítséget kapott a bizottságunk az új jogszabályok és az új tanulmányi rendszer
kapcsán felmerülő kérdésekben. Az elmúlt időszak nagyobb lélegzetvételű munkája a TOnak és a HÖK TTB-nek a felvételi bizottságok megszervezése volt. Sok időt
fordítottunk arra, hogy megtaláljuk a megfelelő mesterképzéses hallgatókat a szóbeli
felvételi vizsgákhoz, hogy segítségükkel hozzájáruljanak a vizsgák sikerességéhez.

A

hallgatói tagoknak a feladatuk egyébként a felvételizők adminisztrálása, ide tartozik
például, hogy nekik kell begyűjteniük azokat a papírokat, amiket kötelező magukkal
hozniuk és a személyazonosságukat ellenőrizni.
A diplomaosztásnál (2012. február 3-án) is segítséget nyújtottam a Tanulmányi
Hivatalnak, és a nyári (2012. július 13-a) diplomaosztón is szívesen segédkezni fogok.
Minden módosításkor kikértük a TH véleményét, ide tartozik például a honorácior
státusz gyakorlati részének a megvalósítására tett javaslataink vagy a tantervekkel
kapcsolatos módosító javaslataink is.
Tantervek
A tantervmódosításokat a 2012. április 24-ei Kari Tanácson tárgyaltuk. Előzetesen
minden tanszékvezetővel egyeztettünk.
Nemzetközi tanulmányok BA esetén nem kellett átfogó tantervmódosítás, mert
már korábban sor került egyek kurzusok előfeltételének törlésére.
Társadalmi tanulmányok BA esetén a javaslatunk a következők voltak: A
Szakszöveg olvasás (TT573) az 5. és a 6. félév kötelező kurzusa, a hallgatók nagy része
korábban el szeretné végezni ezt a kurzust, hiszen sokan vannak, akik nyelvvizsgával
érkeznek az egyetemre, így számukra nem jelent nagy gondot ennek a kurzusnak a
teljesítése. A problémát az okozza, hogy év elején a gólyáknál túlzott teljesítési kényszer
jelentkezik, ezért az elsős hallgatók tömege veszi fel a szakszöveg olvasást már az első
félévben. Ezt a problémát szerettük volna kiküszöbölni azzal, hogy a kurzust csak
valamilyen előfeltétellel lehessen felvenni (pl. A társadalomelmélet alapjai I. és II.).
Egyéb javaslatunk az ETR/Tanulmányok/Tantervinformáció-nál a blokkok világosabb
elkülönítése (nagyon sok hallgatónak nem egyértelmű az, hogy a Bevezetés a
pszichológiába (TT204) és a Bevezetés az alkotmányjogba (TT201) is az Egyén és
társadalom blokk részét képezi).
Szociológia BA képzésnél szerencsésnek tartottuk volna a katalógus bevezetését
azokon a kurzusokon, amelyek elvégzése az órára történő bejárás nélkül nem lehetséges
(Például: Társadalompolitika I. és II. vagy Filozófia) és több Szociálpszichológia
szeminárium meghirdetését, lévén, hogy a tárgy szükséges az abszolváláshoz, viszont
ebben a félévben sem indult elég kurzus.
Sajnos

egyedül

az

Alkalmazott
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közgazdaságtan

esetén

történt

tantervmódosítás, mivel a többi szakon (idetartozik a fent nem említett Szociális
munka BA is) később szeretnének egy átfogóbb, nagyobb volumenű módosítást
figyelembe véve a jövőbeli hallgatólétszámot.
A mesterképzés esetén minden szakról érkezett módosítás, melyek a költségek
csökkentésére irányultak és a hallgatókat természetesen nem érintik hátrányosan. A
módosításokat teljes mértékben támogattuk.
Információáramlás
A hallgatókat rendszeresen tájékoztattuk minden őket érintő fontos információról,
különösen a különböző leadási időpontokra fektettünk nagy hangsúlyt. Információs
csatornaként a Heti Hétfői Hírlevelet, valamint a HÖK honlapját használtuk. Nem lehet
eleget hangsúlyozni a hallgatók informálásának fontosságát, hiszen a tanulmányi ügyek
esetében tényleg életbevágó lehet a tájékozottság. A Tanulmányi Hivatal az ETR-ben már
jól működő névre szóló üzenetekkel minden hallgatót el tud érni, így gyakorlatilag
elképzelhetetlen, hogy a hallgatók ne értesüljenek valamilyen fontos információról.
EHÖK
Az EHÖK Tanulmányi Bizottsága Halmi Eszter tanulmányi alelnök vezetésével folyt.
2011. december 2-án Jancsok Pétert helyettesítettem, majd februártól már hivatalosan
nekem kellett részt vennem minden Tanulmányi Bizottsági ülésen a Gerlóczy utcában. A
bizottság egyik feladata ebben a félévben - melyre nagy hangsúlyt fektettünk - a
problématérkép elkészítése volt. Az április 20-ai ülésen az új felsőoktatási törvényt
jártuk körbe és az Intézményfejlesztési tervvel foglalkoztunk, melyre a TB a következő
javaslatokat fogalmazta meg:
1. Távoktatás megszervezése
2. Modulrendszer bevezetése
3. Tömbösített kurzusok újragondolása – oktatásszervezés
4. Diplomához szükséges nyelvvizsgák problémája
5. Tankönyvek és jegyzetek helyzetének felmérése, javítása és korszerűsítése
6. Szakdolgozatok kutathatósága
7. Egységes tanulmányi mérőszám bevezetése
2012. március 30-án részt vettem egy egész napos vezetőképzőn, melyet a
Gerlóczy utcában tartott Halmi Eszter. A középpontban újra az új Felsőoktatási törvény
(Nftv.) került. Különböző eseteket kellett megoldanunk 4-5 fős csoportokban az új
törvény segítségével olyan kérdéskörökből, amelyekkel kapcsolatban az Nftv. módosítást
tartalmaz a korábbi, 2005-ös törvényhez képest.
Utánpótlás-képzés
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A Hallgatói Önkormányzat utánpótlás-képzésre mindig is nagy hangsúlyt
fektetett. 2012. december 5-én mutatkozott be a bizottságunk. A bizottság minden tagja
bemutatta

tevékenységi

területét

és

ismertettük

a

jellemző

tanulmányi

és

tudományos problémákat is. A TTB nem tartozik a legnépszerűbb bizottságok közé,
ugyanakkor az egyik legfontosabb feladatot látja el. Elsődleges szempont, hogy a
leköszönő bizottsági tagok helyére kerülő friss képviselő kellő tudással legyen
felvértezve, ezért mindig időben elkezdjük a felkészítést.
Egyéb
Ebben a bekezdésben a külön fejezetekben nem említett témákról fogok írni,
melyek ugyanolyan fontosak, mint az előzőekben leírtak. Az egyik ilyen az ETR-t leváltó
Neptun. Az ETR 2012. október 31-én leáll, a Neptun éles indítása november 15-én lesz.
Az új rendszer egyik nagy előnye, hogy biztosítja az egyszerűbb ügykezelést, a
papíralapú ügyintézés helyett a kérvények leadása elektronikusan történik.
A Társadalmi Tanulmányok kötet kiszállítása február elején megtörtént. A
kipostázásuk kezdetben gondot okozott, de pár nap alatt megoldottuk a problémát és
sorra fogytak az irodából a kötetek. Minden tanszéki tagnak ajándékoztunk és a könyvtár
előtti

asztalokra

is

gyakran

teszünk

ki

a

kötetekből,

hogy

minden

hallgató

hozzájuthasson.
Még a félév elején elkészítettünk két dokumentumot, melyek gyakran ismételt
kérdéseket tartalmaznak tanulmányi és vizsga témákból. Reméljük, hogy ez minden
hallgatónak segítséget fog nyújtani, olyan helyzetekben, amikor nem tud eligazodni a
Hallgatói Követelményrendszer sorai között.
Mészáros Ádám
Elnök
Tanulmányi és Tudományos Bizottság

A TUDOMÁNYOS REFERENS BESZÁMOLÓJA
Időpont

Tárgy

2012. november 28.
2012. november 28.

Alakuló küldöttgyűlés
2011/12-es tanév őszi félévének
TDK leadási határideje
EHÖK Tudományos Bizottsági ülés
TDK konferencia
Educatio kiállítás
Kari Tudományos Bizottsági ülés
ELTE TáTK Küldöttgyűlés
Kari Tanulmányi Bizottsági ülés

2012. december 1.
2012. december 9.
2012. január 20-21.
2012. január 30.
2012. február 2.
2012. február 8.
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Személy/személyek
Németh Krisztina
Cserép Máté
Németh Krisztina
Dr. Örkény Antal

2012. február 23.
2012. február 23.
2012. február 24.
2012. február 2.
2012. február 8.
2012. február 15.
2012. február
2012. február 22.
2012. február 28.
2012. március 5.
2012. március 14.
2012. március 15.
2012. március 23.

2012. március 23.
2012. március 24.
2012. március 27.
2012. április 27.
2012. május 4.
2012.
2012.
2012.
2012.

május
május
május
május

11.
17.
18.
18.

2012. május 22.
2012. május 25.
2012. június 12.

ELTE Innovációs Nap
Az ELTE TáTK HÖK Tanulmányi és
Tudományos Bizottságának ülése
A tanulmányi és a vizsgákkal
kapcsolatos Gyakran ismételt
kérdések elkészülte
A Társadalmi tanulmányok 2011
kötet kiszállítása
Kari TTB ülés
Az Erasmus hét Lágymányosi
helyszínén tájékoztató a
Tudásimport pályázatról
A Társadalmi tanulmányok kötetek
borítékolása, kipostázása
ELTE TáTK HÖK Tanulmányi és
Tudományos Bizottságának ülése
A 2011/12 –es tanév tavaszi
félévének tudományos és szakmai
ösztöndíj pályázatának kiírása
A TáTK Tudományos Bizottságának
ülése
EHÖK Tudományos Bizottsági ülés
ELTE TáTK HÖK Tanulmányi és
Tudományos Bizottságának ülése
A tudományos és szakmai
ösztöndíj pályázatok leadási
határideje
Diákigazolvány érvényesítési
továbbképzés a Questurában
A Vanguard program első előadása
A Tudományos Kuratórium ülése, a
tudományos és szakmai ösztöndíj
pályázatok elbírálása
A Vanguard program harmadik
foglalkozása
A TDK dolgozatok leadási
határideje
Kari TDK konferencia
ELTE TáTK Küldöttgyűlés
EHÖK Tudományos Bizottsági ülés
Kari adatok elküldése az Egyetemi
Tehetséggondozási Adatbázis
létrehozásához
A Kari Tanács elfogadja a
honorácior státusz bevezetéséről
szóló előterjesztést
Árajánlatkérés 3 nyomdától a
Rektori Sport és Kulturális
Pályázathoz
ELTE TáTK HÖK Tanulmányi és
Tudományos Bizottságának ülése

Mészáros Ádám, Máté Anna
Mészáros Ádám, Máté Anna

Nanosz Eleni
Mészáros Ádám, Máté Anna

Dr. Örkény Antal
Cserép Máté
Mészáros Ádám, Máté Anna

Herold Anna, Major Eszter

Dr. Wessely Anna, Németh
Krisztina, Mészáros Ádám

Németh Krisztina
Németh Krisztina
Cserép Máté

Mészáros Ádám, Máté Anna

Tanulmánykötet
Az egyik legfőbb feladatom ebben a több mint fél évben a Karunkon 2007 óta
megjelenő Társadalmi tanulmányok kötet ötödik kiadásának megjelentetése volt. A
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kötetek 2012 februárjában készültek el, kiszállításuk után még foglalkoznom kellett
azzal, hogy a 300 példány nagy részét az előzetesen összeállított címzett lista alapján
(karon valamint egyetemen belül, illetve postai úton) megfelelően terjesszük. A
fennmaradt

könyveket

rendelkezésére

mind

bocsájtjuk,

az
így

irodában,

mind

biztosítva

a

a

könyvtárnál

tudományos

a

hallgatók

munkák

kellő

reprezentativitását, ismertségét nem csak az oktatók, hanem a diákság körében is. A
2012-es tanulmánykötet megjelentetését mindképp szeretném hamarabb elkezdeni,
illetve racionalizálni, átgondolni a kötet felépítését, struktúráját a tudományterületek
közötti megoszlás még pontosabb tükrözése érdekében. Ennek érdekében az ELTE-vel
közbeszerzési partnerviszonyban álló három nyomdával már elkezdtem az egyeztetést
a nyomási költségeket illetően, valamint a kötet finanszírozásának biztosítására a rektori
sport és kulturális pályázat leadása is hamarosan esedékes (a határidő június 15.)
Tudományos és szakmai ösztöndíj pályázat
A 2011/12-es tanév tavaszi félévében is kiírtam a tudományos és szakmai
ösztöndíj pályázatokat, a leadási határidő 2012. március 23. 14 óra volt.

A pályázati

lehetőségről minden héten értesítettük a hallgatókat a heti hétfői hírlevélben, illetve a
Hallgatói Önkormányzat honlapján is.

A Tudományos Kuratórium (tagjai a kari TDT

elnöke, a kari TDK titkár, a HÖK Tanulmányi és Tudományos Bizottságának elnöke,
valamint tudományos referense) ülését március 27-én 14 órára hívtam össze, ahol a
beérkezett tíz darab pályázat mindegyike pozitív elbírálásban részesült. A nyertes
pályázókat e-mailben értesítettem, a felmerülő kérdéseikre válaszoltam. Szeretném, ha a
jövőben több színvonalas tudományos kutatás folyna karunkon, ezért nagyobb hangsúlyt
helyezek ennek a támogatási formának a megfelelő kommunikációjára, valamint a
tehetséges (TDK-n résztvevő, Kiválóságok Köre-tag) hallgatókat külön is értesítem erről
a lehetőségről.
Tudományos Diákköri Konferencia
A 2011-12-es tanév őszi félévében a kari TDK dolgozatok leadási határideje
november 25. (péntek) volt. 12 darab tanulmány érkezett, ezek bemutatására
december 9-i TDK konferencián került sor. A zsűri az első helyezett mellett három
második helyezést, illetve egy különdíjat is kiosztott a részt vevők között. A kari
Tudományos Diákköri Konferencia tavaszi fordulójára beérkező dolgozatok leadási
határideje május 4. volt. 10 darab tanulmány érkezett be, a TDK konferencia időpontja
2012. május 11. (péntek) 10:00 óra volt. A dolgozatok mindegyike rendkívül színvonalas
volt, a zsűri a második és a harmadik helyet is megosztotta 2-2 előadó között.
Tehetséggondozás (Kiválóságok Köre + Honorácior státusz)
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A Karon folyó tehetséggondozási formák közül a legjelentősebb a tutorálásként
funkcionáló

Kiválóságok

Köre

kezdeményezés

volt,

melynek

lényege,

hogy

a

tehetséges és motivált hallgatók hétről hétre különböző olvasmányokat dolgoztak fel a
mentoruk (kvázi tutor) segítségével, és ezek az olvasmányok egy adott téma, a város
köré szerveződtek. A Kiválóságok Köre hetente megrendezett előadásain minden
alkalommal más hallgató mutatta be a munkáját.
A másik tehetséggondozási forma, a honorácior státusz eddig az ELTE három
karán

került

bevezetésre

(Bárczi

Gusztáv

Gyógypedagógiai

Főiskolai

Kar,

Bölcsészettudományi Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar). Ez a státusz a kiemelkedően
tehetséges hallgatók számára lehetőséget nyújt (ha pályázatuk megfelel a szigorú
szakmai követelményeknek) arra, hogy a tudásukat (a tutorálással ellentétben) egy tutor
segítsége

nélkül,

szélesebb

körben

bővíthessék,

és

ennek

érdekében

különböző

kurzusokat vehessenek fel a kredittúlfutás terhe nélkül.
A Társadalomtudományi Karon az egyetemi szabályozásnak megfelelő (HKR 27. §)
előterjesztést a Kari Tanács május 22-i ülésén egy tartózkodó és 17 igen szavazattal
elfogadta. Természetesen a tervezetet igyekeztünk a kari sajátosságokhoz igazítani,
például

a

pályázat

szándékozott

leadásához

kurzusok

a

hallgató

tanszékvezetőinek

szakigazgatójának,

hozzájárulása

illetve

szükséges.

A

a

felvenni

honorácior

státuszra a 2012/13-as év tavaszi félévére vonatkozóan tudnak először pályázni a
Társadalomtudományi Kar hallgatói, addig is igyekszünk tájékoztatni őket erről a
lehetőségről.
Tudományos honlap
Az elektronikus adatközlés ma tapasztalható fellendülésében a kari tudományos
honlap kezdeményezése a tudományos munkák egyszerűbb, könnyebb és gyorsabb
elérését

szolgálná. A szükséges

tárhely

már meg

van

hozzá,

jelenleg

a

HÖK

Kommunikációs Bizottsága segítségével fejlesztjük az oldal tartalmát.
Egyéb
Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottságának tagjaként részt
vettem a félév során megrendezett üléseken, valamint a Bizottság által kezdeményezett
Vanguard

programban

való

részvételre

pályázatot

írtam

ki

a

Karon,

aminek

segítségével három tehetséges hallgató is részt vehetett ezen a tudásukat mélyítő,
interdiszciplináris előadássorozaton. Ezen kívül az Egyetemi Tehetséggondozási
Adatbázis létrehozásához szükséges karspecifikus adatokat a TuB rendelkezésére
bocsátottam. Az adatbázis a kiemelkedően tehetséges hallgatók könnyebb nyomon
követését és nyilvántartását szolgálná.
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A

Társadalomtudományi

Kar

Tudományos

Bizottságának

egyetlen

hallgató

tagjaként az üléseken részt vettem, és igyekeztem megfelelően képviselni a hallgatók
érdekeit. A Tanulmányi Bizottság ülésein is minden esetben megjelentem, illetve
igyekeztem az ügyeleti időmön túl is az érdeklődő hallgatók rendelkezésére állni.
Tóth Rita
Tudományos referens
Tanulmányi és Tudományos Bizottság

A JOGSÉRELMI REFERENS BESZÁMOLÓJA
Mészáros Ádám (2011. november 28. – 2012. február 2.)
Időpont
2011. november 28.
2011. november 30.
2011. december 2.
2011. december 2-4.
2011. december 5.
2011. december 6.
2012. január 9.
2012. január 11.

Tárgy
Alakuló Küldöttgyűlés
OHÜB
EHÖK TB ülés
TáTK vezetőképző
UPK
Kari Tanács
Egyeztetés Nyílt nap miatt
Bizottsági ülés

2012. január 18.
2012. január 20-21.
2012. január 27.
2012. január 31.
2012. február 2.

Egyeztetés Nyílt nap miatt
Educatio kiállítás
TáTK Nyílt nap
Kari Tanács
TáTK Küldöttgyűlés

Kovács

Anna

Oktatásszervezési

Sára
és

elfoglaltság
Hallgatói

miatt

Ügyek

Személy/személyek

TáTK HÖK
Tóth Rita, Jancsok Péter
TH, Kovács Anna Sára
Jancsok Péter, Tóth Rita,
Kovács Anna Sára
TH, Kovács Anna Sára

kimentését
Bizottság

kérte

(OHÜB)

a

november

ülése

alól,

30-ai
és

én

helyettesítettem. Az ülés időtartama meglehetősem rövid volt, a TTK és a TÓK HKR Kari
Különös Részét módosítottuk.
December 2-án a Tanulmányi és Tudományos Bizottság elnökét én képviseltem az
EHÖK TB ülésén. Napirendi pont volt többek között az Oktatói Munka Hallgató
Véleményezésének átalakítása, belföldi mobilitás és a továbbtanulás mobilitása is.
Határozatot

hoztunk

a

kreditbefogadással

befogadott

kreditek

beszámításáról

az

átsorolási folyamat alatt. A határozat szövege az alábbi:
„Azon átvett, vagy szakot illetve képzést váltott, továbbá párhuzamos képzésben
tanuló

illetve

másoddiplomás

hallgatók,

akik

kreditbefogadási

eljárás

keretében

elismertettek bizonyos számú kreditet, a határozatot követő átsorolási időszakban
kérelemre a befogadott krediteket az átsoroláskor elismertethetik, amennyiben a
kreditbefogadási határozat következményeként a legutóbbi két aktív félévükben –
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mintatantervük szerint – nem tudtak volna összesen 27 kreditnek megfelelő tanegységet
fölvenni. A mintatanterv szerinti kreditfelvétel a minor-szakirányokra nem vonatkozik.
Minden egyéb esetben a kreditbefogadással elismert kreditek nem esnek az átsoroláskor
számolható megszerzett kreditek kategóriájába, csak dékáni méltányosság ellenében.”
Az utánpótlás-képzés keretén belül tartottunk előadást decemberben az
érdeklődő hallgatóknak. Bemutattuk a bizottságunk működését és a gyakori tanulmányi
problémákat is prezentáltunk.
A 2012. január 27-én tartott kari Nyílt nap koordinálásáért feleltem hallgatói
részről. Ez nagy megtiszteltetés volt számomra, ugyanakkor nagy felelősség is. A
szabadidőm nagy részét az előmunkálatokkal töltöttem. Meg kellett szervezni a
különböző standok díszítését és elhelyezését. A Tanulmányi Hivatallal folyamatos
kapcsolatban álltam és igyekeztem minden kérést teljesíteni. Idén szerettem volna, ha a
mesterképzéses tájékoztatónál minden mesteres szakról képviseltetné magát egy
hallgató. Arra gondoltam, hogy az oktatóktól nem minden esetben mernek kérdezni az
érdeklődők, ellenben ha egy hallgatónak is feltehetik a kérdésüket, akkor bátrabbak
lesznek. Fontos, hogy vannak olyan kérdések is, melyekre csak a szakon tanuló hallgatók
tudnak válaszolni. Nagyon sokan jöttek el idén is, és reméljük, hogy sikerült minden
érdeklődő kérdésére megfelelő választ adni.
A vizsgaidőszakban súlyos jogsérelmi probléma nem történt. Több oktatót is
kellett emlékeztetni a vizsgák meghirdetésének szabályaira és a jegybeírási időpontok
meghirdetésére.
Máté Anna (2012. február 2. –)
Időpont
2012. február 2.
2012. február 8.

2012. május 11-13.

Tárgy
ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés
Kari Tanulmányi Bizottsági ülés
Tanulmányi és Tudományos
Bizottsági ülés
Tanulmányi és Tudományos
Bizottsági ülés
Szociológia Tanszéki Értekezlet
HÖOK vezetőképző, Siófok
KÖZÖD Önkéntes napi bútorfelújítás
Tanulmányi és Tudományos
Bizottsági ülés
HÖOK Közgyűlés, Sárospatak

2012. május 17.

ELTE TáTK HÖK Küldöttgyűlés

Kovács Anna Sára,
Mészáros Ádám, Kiss
Edina, Mlinkó Kata

2012. június 12.

Tanulmányi és Tudományos
Bizottsági ülés

Mészáros Ádám, Tóth Rita

2012. február 22.
2012. március 15.
2012. március 19.
2012. április 13-15.
2012. április 20.
2012. április 26.

62

Személyek

Mészáros Ádám, Tóth Rita
Mészáros Ádám, Tóth Rita

Mészáros Ádám, Tóth Rita

Az

Eötvös

Loránd

Tudományegyetem

Társadalomtudományi

Kar

Hallgatói

Önkormányzatának Küldöttgyűlése 2012. február 2-án választott meg a Tanulmányi
és Tudományos Bizottság tagjai közé, mint jogsérelmi referenst.
Megválasztásom után Mészáros Ádám korábbi jogsérelmi referens, jelenlegi TáTK
HÖK TTB Elnök, tartott képzést számomra és készített fel a rám váró feladatokra.
Február 8-án a HÖK TTB tagjaként részt vettem a kari Tanulmányi Bizottság
ülésén, ahol átvételi -, és egyéni tanrend kérelmek ügyében hoztunk döntést.
Február 22-én bizottsági ülést tartottunk, az aktuális tanulmányi és tudományos
kérdések mellett az új Nemzeti Felsőoktatási Törvénnyel foglalkoztunk, valamint
„Gyakran ismételt kérdések” kisokost állítottunk össze tanulmányi ügyekkel és a
vizsgákkal kapcsolatban. A Gy.I.K. a Hallgatói Önkormányzat honlapjáról letölthető.
A Szociológia Tanszék értekezletén vettem részt március 19-én, Szabó
Péterrel, a Szociológia Szakos Hallgatói Érdekképviselet Elnökével. Az értekezleten főként
a szociológia mesterszak lehetséges tantervmódosítást vitattunk meg, de esett szó
néhány alapszakot érintő kérdésről is.
Március 15-re Mészáros Ádám HÖK TTB Elnök bizottsági ülést hívott össze. Az
ülésen elsősorban a honorácior státusz bevezetésének előkészítésével foglalkoztunk.
Április 13. és 15. között lehetőségem volt részt venni a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája által szervezett siófoki vezetőképzőn. Az első napon Tóth
Ádám Zsolttal és Mészáros Ádámmal együtt az Ifjúságügy szekción vettünk részt,
amelynek fő témája a jelenlegi magyar ifjúság helyzete és jövőbeli kilátásai, lehetőségei
voltak. A szekcióülésen előadott többek között Mihalovics Péter, az Új Nemzedék
Jövőjéért Program koordinációjáért felelős miniszteri biztos, valamint Téglássy Kristóf és
Majzik Balázs, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, Szociális, Család- és Ifjúságügyért
Felelős Államtitkárság, Gyermek és Ifjúsági Főosztályától. A második nap a hallgatói
szerződés és önköltség kérdéseivel, a csökkenő hallgatói létszám kihívásaival
foglalkoztunk és akciótervet készítettünk a közeljövőre. A szekcióülésen Kovács Anna
Sárával, Nanosz Elenivel és Mészáros Ádámmal együtt vettem részt.
Április végén végre megvalósulhatott a régóta tervezgetett bútorfelújítás, 20-án, a
KÖZÖD! Önkéntes fiatalok napján, a TáTK és IK HÖK közötti területen álló kanapékat
és a könyvtár előtti asztalokat újítottuk fel. Április 26-án HÖK TTB ülést tartottunk, ahol
továbbra is a honorácior státusz bevezetésével foglalkoztunk, utána pedig a Bizottság
elnöke képzést tartott az új felsőoktatási törvény alkalmazásával kapcsolatban.
Részt vettem május 13-a és 15-e között egy HÖOK Közgyűlésen, Sárospatakon.
A fentiek mellett minden alkalommal jelen voltam az ELTE TáTK HÖK Elnökségi
ülésein valamint a Küldöttgyűlési üléseken is.
A jogsérelmi referens munkája mindig a vizsgaidőszak közeledtével sűrűsödik
meg. A vizsgaidőszak előtt és alatt több megkeresést is kaptam különféle okokból,
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leggyakoribb probléma a nem megfelelő vizsgameghirdetés volt, a vizsgaalkalmak száma
vagy az azokon biztosított hely nem érte le a minimálisan előírtat. A felmerülő gondokat
igyekeztem a lehető legrövidebb időn belül orvosolni, minden esetben felkerestem az
illetékes oktatót és tanszékvezetőt. Ez idáig nem történt olyan jogsérelmi eset, amit
hosszabb-rövidebb egyeztetés útján ne tudtunk volna megoldani. Szerencsére karunk
oktatói és dolgozói konstruktívan állnak a problémák kezeléséhez. Remélem, hogy a
vizsgaidőszak hátralévő heteiben esetlegesen felmerülő problémákat a korábbiakhoz
hasonló hatékonysággal tudjuk majd megoldani.

Máté Anna
Jogsérelmi referens
Tanulmányi és Tudományos Bizottság
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁRHUZAMOS KÉPZÉS KOMPENZÁCIÓJÁNAK ELNYERÉSÉRE
2011/2012-es tanév tavaszi félév
Az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság pályázatot hirdet párhuzamos
képzés kompenzáció elnyerésére a 2011/12-es tanév tavaszi félévére. A párhuzamos képzés
kompenzációja egy félévre szól.

Párhuzamos képzés kompenzációjában részesülhet az a hallgató, aki az Egyetemen – akár
ugyanazon a karon – egyszerre vesz részt aktív államilag támogatott és aktív
költségtérítéses korábbi rendszerű egyetemi- vagy főiskolai képzés, alapképzés,
mesterképzés, egységes osztatlan képzés, felsőfokú szakképzés valamelyikében feltéve, hogy
sem az államilag támogatott, sem a költségtérítéses szakján – aktív hallgatói
jogviszonyban – nem haladta meg a félévekben számolt képzési időt, továbbá a
költségtérítéses képzésén nem átsorolással vált költségtérítésessé.
Egy hallgató kompenzációként legfeljebb az általa befizetett összeg 80 %-át kaphatja vissza.
A pályázatok elbírálása során az ETR adatait vesszük alapul. Minden hallgató az általa
befizetendő, az ETR-ben rögzített költségtérítés(ek) összege után részesül – a Bizottság által
meghatározott egységes mértékű - visszatérítésben. A támogatás kifizetésére kizárólag a
költségtérítés teljes összegének befizetése után kerül sor.
A pályázatot kizárólag az ETR-en keresztül megtett nyilatkozattal, on-line formában lehet
benyújtani!

A pályázatok benyújtásának végső határideje:
2012. június 1. (péntek) 23:59.
A határidő jogvesztő!
A beadott pályázatokat az EHSZÖB bírálja el, várhatóan 2012. június 5-ig. Az eredményről a kari
Hallgatói Önkormányzatnál lehet érdeklődni 2012. június 5-e után. A végső eredmény
nyilvánosságra hozatalát követő 15 napon belül a hallgató fellebbezést nyújthat be a Hallgatói
Jogorvoslati Bizottságához címezve, az Oktatási Igazgatóság címén.
(kizárólag postai úton: 1364 Budapest, Pf. 109.).
Budapest, 2012. május 15.
ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság

Kiss Edina
Diákjóléti Bizottság elnöke
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 BUDAPEST PÁZMÁNY PÉTER SÉTÁNY 1/A TEL.:06/30 806 30 00/6878

UTALÁSI NAPOK 2011/2012 TAVASZI FÉLÉV
Az tavaszi félévben a rendkívüli szociális támogatás, a sport-kulturális
pályázatok leadási határideje a következő:
Február

28.

Kedd

12 óra

Március

26.

Hétfő

12 óra

Április

23.

Hétfő

12 óra

Május

24.

Csütörtök

12 óra

A félév várható utalási napjai pedig a következők:
Március

8.

Csütörtök

Április

4.

Szerda

Május

4.

Péntek

Június

5

Kedd
Diákjóléti Bizottság
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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