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Köszöntő
Kedves Hallgatónk!
Megannyi gratuláció után engedd meg, hogy én is
köszöntselek az egyetemünkön! Azonban mielőtt
felhívnám a figyelmed arra, hogy mennyi hasznos
információt találsz kiadványunkban, szeretnék egy
útravaló kívánságot megosztani veled.
Az egyetemen eltöltött évek alatt azt tapasztaltam,
hogy mint a legtöbb esetben, itt is ketté válnak a
hallgatók abban a tekinteteben, hogy hogyan viszonyulnak az egyetemükhöz. Vannak, akik látogatják
az óráikat, de inkább csak a gyakorlatokat, akik minél előbb szeretnék letudni az egész szorgalmi- és
vizsgaidőszak periódusokat, akikben nem alakul
ki sem ELTE-s identitás, sem érzelmi kötődés AZ
egyetemükhöz. És vannak azok, akikről lemálik az
ELTE pulóver, mindenhol büszkén hirdetik, hogy
hova járnak, el sem tudnak képzelni más egyetemet, sem kart, amikor mesterszakot kell választaniuk, akik még nyáron is szeretettel gondolnak az
intézményükre, ha átvillamosoznak a pesti oldalról
Budára. Szerencsés vagyok, mert abszolút a második kategóriába tartozom.
Már nem is emlékszem arra, amikor nem voltam
egyetemista, vagy amikor még nem voltam HÖK-ös.
Leírhatatlan szeretetet érzek ha a TáTK-ra gondolok, azzal együtt, hogy tudom és a gyakorlatban is
tapasztalom, hogy mennyi hibája van. Jó ide tartozni
és jó az itt tanuló, oktató, dolgozó embereket megismerni, velük életreszóló kapcsolatot kialakítani.
2

Őszintén azt kívánom neked, hogy tartozz te is
a második kategóriába és élvezd minden percét
ezeknek az éveknek. Próbálj ki mindent és élj
minden lehetőséggel, amit csak az ELTE nyújthat neked.
Engem, de a Hallgatói Önkormányzat bármely
tagját keresd nyugodtan, ha elakadnál ezen az
úton.
Nanosz Eleni Vaya
ELTE TáTK HÖK elnök
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Kedves Elsőéves Diákok!
Az ELTE Társadalomtudományi Karának vezetése és minden oktatója, dolgozója nevében köszöntöm Önöket az egyetemi polgárok körében.
Önök egy olyan intézményt választottak, amely
nem elégszik meg azzal, hogy a hazai társadalomtudományok legértékesebb történeti örökségének birtokosa, hanem minden erejét latba
veti, hogy javítsa helyzetét a társadalomtudományi oktatás és kutatás nemzetközi élvonalában is.
Hamarosan meggyőződhetnek arról, hogy a
Karon magas színvonalú oktatás folyik, és
ugyan kemény követelményeket támasztunk,
de oldott, nyitott légkör fogadja majd Önöket.
Az egyetem az alapképzésben és a mesterképzésben egyaránt nagyfokú szabadságot, széles
körű választási lehetőségeket biztosít a hallgatóknak tanulmányaik során. De ez a szabadság
nem jelentheti a kötelezettségek elmulasztását,
illetve azok teljesítésének elodázását. Mindenkinek személyes felelőssége és egyben személyes érdeke is, hogy tanulmányait lelkiismeretesen, magas színvonalon folytassa, felkészüljön
jövendő munkájára, hivatására.
Nem képzelhető el a társadalomtudományok
magas szintű művelése önálló, kritikai gondolkodás nélkül. Ennek gyakorlása Önöknek nem
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csupán joguk, kötelességük is, hiszen ezzel
járulhatnak hozzá a közös célhoz, a Kar oktatási, kutatási és működési színvonalának fejlődéséhez.
A Kar a tanulás lehetőségén túl a kutatásokba,
szakértői munkákba bekapcsolódás lehetőségét is biztosítja legjobb diákjai számára. Az
egyetemen számos kulturális, sport
és más szabadidős program várja
Önöket. Használják ki az egyetemi
léttel járó lehetőségeket, tervezzék
meg a tanulásra, tudományra és a
szabadidő értelmes eltöltésére fordított időt! Kössenek barátságot, ismeretséget, amely elkísérheti Önöket egész életpályájukon!
Érezzék jól magukat ELTE Társadalomtudományi Karos hallgatóként,
vegyenek részt közös programjainkon, és ne feledjék: mostantól intézményünket Önökön keresztül is
megítéli a külvilág.
Tausz Katalin
dékán

5

Az ELTE-n működő karok:
Az ELTE-nek nyolc
kara van, amelyek
minden tudományterületet lefednek. Ezek a
karok a következők:
Állam-és Jogtudományi Kar (ÁJK)
Budapest, Egyetem tér
1-3.
Alapítva: 1667.
Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai
Kar (BGGYK)
Budapest, Ecseri út 3.
Alapítva: 1900. (Az
ELTE kara 2000 óta)

Az ELTE
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország
legrégebbi folyamatosan működő s egyben legnagyobb egyeteme, amely a 2014/2015-ös tanévben
már a 380. születésnapját ünnepli. A magyar felsőoktatás egyidős Európa hasonló régiójának egyetemi
intézményeivel. 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek Nagyszombat városában (ma Trnava, Szlovákiában) alapította meg, s 1950-ben kapta meg az
Eötvös Loránd Tudományegyetem nevet.

Egyetemvezetés
Az ELTE-t az Egyetemvezetők, a Szenátus, a Gazdasági Tanács és a Testületek vezetik, akik/amelyek
különböző szinteken különböző feladatokat látnak el.
ELTE - Egyetemvezetők:
Rektor: dr. Mezey Barna (ÁJK)

Bölcsészettudományi
Kar (BTK)
Budapest, Múzeum krt.
4/A.
Alapítva: 1635.

Általános rektorhelyettes: dr. Kisfaludi András, egyetemi tanár (ÁJK)
Oktatási és tanulmányi ügyek rektorhelyettese: dr.
Orosz Éva, egyetemi tanár (TáTK)
Tudományos, kutatási-szervezési és innovációs
ügyek rektorhelyettese: dr. Frei Zsolt, egyetemi tanár (TTK)
Nemzetközi ügyek rektorhelyettese: dr. Erdődy Gábor, egyetemi tanár (BTK)
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Gazdasági főigazgató: dr. Juhászné Huszty Katalin
Főtitkár: dr. Rónay Zoltán

Szenátus
A Szenátus döntéshozó, ellenőrző testület, amely
meghatározza az Egyetem tevékenységét, különösen képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását.
A Szenátus tagjai a rektor, a Karok dékánjai és egy
Kari Tanács által választott képviselő, az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat elnöke, az Egyetemei Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlésének egy delegáltja, a nyolc kar Hallgatói Önkormányzatának elnökei és az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat
elnöke. A Szenátus Egyetemünk legfelsőbb döntéshozó szerve. A testületnek 45 tagja van.

Informatikai Kar
(IK)
Budapest, Pázmány
Péter sétány 1/C.
Alapítva: 2003.
Pedagógiai és Pszichológiai Kar
(PPK)
Budapest, Kazinczy u.
23-27.
Alapítva: 2003.
Tanító- és Óvóképző
Kar (TÓK)
Budapest, Kiss János
altábornagy u. 40.
Alapítva: 1869. (Az
ELTE kara 2000 óta)
Társadalomtudományi Kar (TáTK)
Budapest, Pázmány
Péter sétány 1/A.
Alapítva: 2003.
Természettudományi
Kar (TTK)
Budapest, Pázmány
Péter sétány 1/A.
Alapítva: 1949.
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Olvasótermek és
kölcsönző nyitvatartás:
(november 3-től)
Hétfőtől - Péntekig
10:00-20:00
Könyvvisszahozatal
az Egyetemi Könyvtárban
(november 3-tól)
Hétfőtől - Péntekig
10:00-14:00
Elérhetőség:

ELTE Egyetemi Könyvtár
Az Egyetemi Könyvtár az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktató, nevelő és kutató
munkáját segítő tudományos intézmény, nyilvános szakkönyvtár. A könyvtár az Egyetemen működő könyvtárak hálózati központja,
a könyvtári informatikai rendszer irányítója.
Az Egyetemi Könyvtárat – a nagyszombati jezsuita kollégium bibliotékájaként – 1561-ben
Oláh Miklós, esztergomi érsek alapította.
Az Egyetemi Könyvtár 2014. november elejéig felújítás alatt áll, a kölcsönzési lehetőségekről a honlapjukon olvashattok.

1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
Postacím: H-1364
Budapest Pf. 233
Telefonszám: 4116500/3417
Fax: (36-1) 411-6737
E-mail: info@lib.elte.
hu
Honlap: www.konyvtar.elte.hu
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Quaestura

Nyitvatartás:

Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda, ami diákigazolvány-, a tanulmányi rendszer kód
ügyintézéssel, ösztöndíjakkal foglalkozik. A
szokásostól eltérő nyitva tartási időkről (pl.
szünnapok és tanítási szünetek) a Quaestura honlapján tájékozódhattok.

Hétfő, Kedd
09:00-16:00
Szerda
13:00-20:00
Csütörtök
09:00-16:00
Péntek:
08:00-15:00
Elérhetőség:
1056 Budapest,
Szerb u. 21-23.
Bejárat: Királyi Pál
utca felől nyíló ügyfélszolgálati kapun
keresztül
Telefonszám: 38123-53
Fax: (36-1) 381-2359
E-mail: quaestura@
quaestura.elte.hu
Honlap: www.qter.
elte.hu
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A Társadalomtudományi Kar
A Kar története

A szociológia magyarországi intézményesítésének igénye először 1900-ban és
1901-ben, a Huszadik Század c. folyóiratot és a Társadalomtudományi Társaságot alapítók és támogatók körében fogalmazódott meg. Az intézményesítés
legfőbb mozzanata, a diszciplína egyetemi szintű képzésének bevezetése ekkor még az egyetem ellenállásán megbukott. Később is csak rövid időre: 19181919-ben, 1942-1945 és 1946-1950 között sikerült a szociológiát tanszéki, illetve intézeti keretek között a felsőoktatásba bevezetni.
Tartósan eredményes egyetemi szintű meghonosítása az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1966-ban létrehozott Szociológiai Kutatócsoport működésével
kezdődött meg.
Az azóta eltelt közelt öt évtizedben a szociológia nem csak az egyetem egyik
legnagyobb hallgatólétszámokat fogadó szakterületévé, hanem olyan képzési
formává vált, amelyen belül a kialakult és alakuló sajátos specializációk, irányultságok folyamatos szervezeti differenciálódást eredményeztek, és ez kedvezett az új szakok, szakirányok indításának.
A szociológia és képzése szakokat átfogó-integráló - transzdiszciplináris –
szakterületté vált.
Az 1966-os kutatócsoporttól számítva, ennek a fejlődési folyamatnak az alapvető szervezettörténeti állomásai a következők voltak:
•

1970: Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai Tanszék

•
pont

1989: ELTE Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Köz-

•
2000: ELTE BTK Szociológiai-Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző
Központ
•
2003. szeptember: Az ELTE Társadalomtudományi Kar megalakulása az
ELTE BTK Kulturális antropológia Csoporttal és a Politikatudományi Tanszékkel, valamint a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola Általános Szociálismunkás-képző Tanszékkel együtt.
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Kari Tanács
A Kari Tanács, amely a Kar döntési, valamint javaslattételi, véleményező és
ellenőrzési joggal felruházott vezető testülete, amely a kar vezetéséből és választott egyetemi oktatóból, valamint hat választott hallgatóból és a doktorandusz képviselőből áll. Ez a szervezet hivatott dönteni a Karunkat érintő minden
fontos kérdésben. A Kari Tanács üléseit a dékán vezeti, a jegyzőkönyvek a Kar
honlapján (www.tatk.elte.hu) érhetők el.

Lágymányosi Campus, a TáTK épülete
Az ELTE Társadalomtudományi Kara Budapesten a XI. kerületben, a Pázmány
Péter sétány 1/A alatt található. Az épületen másik két karral, az Informatikai
Karral és a Természettudományi Karral osztozunk (az épületről és a benne
való eligazodásról bővebben a Lágymányosi körséta c. fejezetben olvashatsz).
Az északi épület két részből áll. A régi
épületrészt Kémia épületnek hívják,
az új rész nincs elnevezve. Általában
„É” betűvel jelölik a termeket kurzusok
meghirdetésekor, de van, hogy „K”
betűs terem van kiírva, ami a kémia
épületre utal. A „D”-vel jelölt termek a
déli épületben találhatók.

A Kar vezetése:
Dékán:
dr. Tausz Katalin
Telefon: (36-1) 372-2500/6820
E-mail: dekan@tatk.elte.hu
Oktatási dékánhelyettes: 		
dr. Juhász Gábor
Telefon: (36-1) 372-2500/6708
E-mail: juhaszsp@tatk.elte.hu

Stratégiai és nemzetközi dékánhelyettes:
dr. Csizmady Andrienne
Telefon: (36 1) 372-2997
E-mail: csizmady@tatk.elte.hu
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Társadalomtudományi Könyvtár
Karunk saját Társadalomtudományi Könyvtárral rendelkezik, ahol minden hallgató és oktató megtalálhatja és kikölcsönözheti a számára szükséges könyveket, kiadványokat, folyóiratokat.
Könyvtárvezető:
Kakasyné Endrei Magdolna

Könyvtár nyitvatartrás:
Hétfőtől-Csütörtökig
09:30-16:00

Munkatársak:
Budavári Éva
Nagy Tímea
Mnyerczán Tamás
Bartucz Gábor

Péntek
09:30-14:00

A Könyvtár a Kar épületének alagsorában található (-1.45).

Tanulmányi Hivatal
A Karunkon működő Tanulmányi Hivatalt az épület 6. emeletén találjuk
meg. A Hivatalban dolgozó munkatársakhoz bátran fordulhattok tanulmányi ügyekkel kapcsolatos kérdéseitekkel.
Tanulmányi ügyek közé tartozik minden hallgatói jogviszonnyal (beiratkozás, e-index, adminisztráció stb.) kapcsolatos kérdés. Ezen kérdéskörökben a tanulmányi osztályok munkatársai illetékesek, akik az adott tájékoztatásért felelősséggel tartoznak.

A Tanulmányi Hivatal munkatársai:
Vékony Edit
hivatalvezető
Szoba: 6.56 (bejárat a 6.55-n keresztül)
Telefon: (36-1) 372-2500/6837 vagy (36-1) 372 2921
E-mail: vekonyedit@tatk.elte.hu
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Cserdi Dóra
tanulmányi előadó
Szoba: 6.54B
Telefon: 3722500/ 6836
E-mail: csdora@tatk.elte.hu
•
alkalmazott közgazdaságtan (alapképzés)
•
közgazdasági elemző (mesterképzés)
•
közösségi és civil tanulmányok (mesterképzés)
•
szociálpolitika (mesterképzés)
•
szociális munka (alap- és mesterképzés)
•
társadalmi tanulmányok (alapképzés)
Végső Gábor
tanulmányi előadó
Szoba: 6.54/A
Telefon: (36-1) 372-2500/6437
E-mail: vegsogabor@tatk.elte.hu
Hozzá tartozó szakok:
•
kulturális antropológia (mesterképzés)
•
nemzetközi tanulmányok (alap-, mesterképzés)
•
régi egyetemi szakok
Kovács-Haraszti Ágnes
tanulmányi előadó
Szoba: 6.55
Telefon: (36-1) 372-2500/6694
E-mail: harasztiagnes@tatk.elte.hu
Hozzá tartozó szakok:
•
egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (mesterképzés)
•
humánökológia (mesterképzés)
•
kisebbségpolitika (mesterképzés)
•
survey statisztika (mesterképzés)
•
szociológia (alap- és mesterképzés)
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Cserdi Imre
tanulmányi informatikus
szoba: 6.54C
telefon: 3722500/6822
e-mail: cserdi@tatk.elte.hu
!FONTOS!
A legtöbb hallgató hajlamos összekeverni az oktatási ügyeket a tanulmányikkal.
Pedig az oktatási ügyek a konkrét tanulmányokhoz (tanegységek, vizsgakérdések, vizsgarend, óratartás) kapcsolódó teendőkre vonatkoznak. Ezek szervezéséért az oktatásért felelős szervezeti egység az illetékes. Ha bármilyen kérdésetek van a tanegység- és vizsgameghirdetés, a vizsgákra kiadott kérdések, illetve
az értékeléssel kapcsolatban, akkor tanszéki vagy intézeti adminisztrátorhoz,
titkárhoz kell fordulnotok!

Intézetek, tanszékek
Az ELTE Társadalomtudományi Karán jelenleg hat intézet működik: az Empirikus Tanulmányok Intézete, a Közgazdaságtudományi Intézet, a Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete, a Szociális Tanulmányok Intézete, a Szociológiai
Intézet, és a Társadalmi Kapcsolatok Intézete.
Empirikus Tanulmányok Intézete
Intézetigazgató: dr. Rudas Tamás
Tanszékek:
Társadalomkutatások Módszertana Tanszék
Tanszékvezető: dr. Székelyi Mária
Statisztika Tanszék (É 6.60)
Tanszékvezető: dr. Rudas Tamás
Közgazdaságtudományi Intézet
Intézetigazgató: dr. Orosz Éva
Tanszékek:
Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtan Tanszék
Tanszékvezető: dr. Vokó Zoltán (É 3.61)
Közgazdaságtudományi Tanszék
Tanszékvezető: dr. Pete Péter (É 3.59)
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Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézete
Intézetigazgató: dr. Balogh László
Tanszékek:
Európai Tanulmányok Tanszék (É 3.113/A)
Tanszékvezető: dr. Majtényi Balázs
Politikai Tudományok Tanszék (É 3.114/A)
Tanszékvezető: dr. Balogh László
Szociális Tanulmányok Intézete
Intézetigazgató: dr. Tausz Katalin
Tanszékek:
Szociálpolitika Tanszék (É 2.135/B)
Tanszékvezető: dr. Nyilas Mihály
Szociálismunka Tanszék (É 7.100/B)
Tanszékvezető: dr. Darvas Ágnes
Szociológia Intézet
Intézetigazgató: dr. Heller Mária
Tanszékek:
Elmélettörténeti Tanszék (É 7.96)
Tanszékvezető: dr. Rényi Ágnes
Szociológia Tanszék (É 7.96)
Tanszékvezető: dr. Fokasz Nikosz
Történeti Szociológia Tanszék (É 2.129/B)
Tanszékvezető: dr. Horváth Gergely Krisztián
Társadalmi Kapcsolatok Intézete
Intézetigazgató: dr. Örkény Antal
Tanszékek:
Kisebbségszociológia Tanszék (É 2.67)

Tanszékvezető: dr. Bíró Judit
Kulturális Antropológia Tanszék (É 2.72)
Tanszékvezető: dr. Prónai Csaba
Szociálpszichológia Tanszék (É 2.67)
Tanszékvezető: dr. Dessewffy Tibor
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Az ELTE TáTK HÖK
tisztségviselői:
Nanosz Eleni Vaya
Elnök
elnok@tatkhok.elte.hu
Váry Dániel
Gazdasági alelnök
gazdasag@tatkhok.elte.
hu
Király István
Mihály
Belügyi Bizottsági elnök
belbiz@tatkhok.elte.hu
Lőrinczi Réka
Diákjóléti Bizottsági elnök
jolet@tatkhok.elte.hu
Debrenti Félix
Diákjóléti Bizottság,
Esélyegyenlőségi referens
eselyegyenloseg@tatkhok.elte.hu
Fazakas Áron
Diákjóléti Bizottság,
Kollégiumi referens
kollegium@tatkhok.elte.
hu

A Hallgatói Önkormányzat
Mi az a Hallgatói Önkormányzat (ismertebb nevén
HÖK)?
A Hallgatói Önkormányzat a felsőoktatási intézmény önkormányzatának részeként működik.
A Hallgatói Önkormányzatnak tagja a felsőoktatási intézmény minden beiratkozott hallgatója, függetlenül attól,
hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi, így
természetesen Te is, akár nappalin, estin, vagy levelezőn tanulsz. A Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőit és
képviselőit a hallgatók választják meg. A választások során minden hallgató választó, illetve választható.
A Hallgatói Önkormányzat szervei: a Küldöttgyűlés, az
Elnökség, a Szaktestületek (Diákjóléti Bizottság, Tanulmányi és Tudományos Bizottság, Külügyi Bizottság,
Kommunikációs Bizottság, Belügyi- és Szakos Képviseleti Bizottság, Rendezvényszervező Bizottság), az Ellenőrző Bizottság, a Választási Bizottság és a Szakos Hallgatói Érdekképviseletek.
Mik a feladatai a Hallgatói Önkormányzatnak?
A Hallgatói Önkormányzat a beiratkozott, hallgatói jogviszonyban álló hallgatók érdekképviseletét látja el különböző fórumokon, segíti a hallgatók egyetemmel kapcsolatos és azon kívüli ügyeit, kedvezményes vagy ingyenes
szolgáltatásokat szervez nekik és támogatja a szakmai
és közösségi tevékenységeket, külföldi ösztöndíjas képzéseket.
A napi teendőket (pl. ügyfélszolgálat, képviselet kari
és egyetemi fórumokon stb.) az elnök és az ügyvezető
feladatokat ellátó Elnökség végzi, a szakmai munkáért
(szociális ügyintézés, tanulmányi érdekképviselet, kül16

kapcsolat-szervezés stb.) a különböző szaktestületek,
bizottságok felelnek.
Ez a felsorolás persze koránt sem teljes, a legfontosabb, hogy a HÖK értetek, hallgatókért van, bátran forduljatok hozzánk, ha segítségre, tanácsra, ügyintézésre
van szükségetek!
Hogyan épül fel a Hallgatói Önkormányzat?
A Hallgatói Önkormányzat tagjait maguk a hallgatók
választják, méghozzá úgy, hogy bármely hallgató jelöltetheti magát, s ha szaktársai megválasztják, bekerül a
Küldöttgyűlésbe. A Küldöttgyűlés választja meg a Hallgatói Önkormányzat elnökét, aki a bizottságok elnökeit
saját maga jelöli ki, míg másokat továbbra is a Küldöttgyűlés választ meg (az elnök persze ajánlhatja saját
csapatát, de ebben az esetben nem ő dönt).
A HÖK operatív vezető testülete és végrehajtó szerve
az Elnökség. Tagjai a következők: az elnök, a Gazdasági alelnök, a Belügyi Bizottság elnöke, a Diákjóléti
Bizottság elnöke, a Kommunikációs Bizottság elnöke,
a Külügyi Bizottság elnöke, a Rendezvényszervező Bizottság elnöke, a Tanulmányi és Tudományos Bizottság
elnöke.
A Bizottságok két- vagy háromtagúak, referensekből és/
vagy bizottsági tagokból állnak.
Az Ellenőrző Bizottság a Hallgatói Önkormányzat munkáját ellenőrzi, figyel a működés szabályosságára.
A Szakos Hallgatói Érdekképviseletek tagjai a szakok
küldöttgyűlési jelöltjeiből lesznek, a HÖK-höz tartoznak,
de bizonyos autonómiával bírnak, a szakok érdekeit védik a kollektív érdekekkel szemben, szakos programokat, szakmai gyakorlatokat szerveznek.
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Somogyi Dorina
Kommunikációs Bizottsági elnök
komm@tatkhok.elte.hu
Gász András
Kommunikációs Bizottsági tag
gasz.andras@gmail.
com
Csukovits Balázs
Külügyi Bizottsági
elnök
kulugy@tatkhok.elte.hu
Farnadi Enikő
Külügyi Bizottság, kari
főmentor
farnadi.eniko@gmail.
com
Kozma Eszter
Külügyi Bizottsági tag
kozma.eszter1994@
gmail.com
Szabó Péter Zoltán
Rendezvényszervező
Bizottsági elnök
rendezveny@tatkhok.
elte.hu

Döbrösi Zita
Rendezvényszervező
Bizottság,
Sport- és kulturális referens
kulturalis@tatkhok.elte.
hu
sport@tatkhok.elte.hu
Mogyorósi Pálma
Tanulmányi és Tudományos Bizottsági
elnök
tanulmany@tatkhok.
elte.hu
Szegner Péter
Tanulmányi és Tudományos Bizottság, Jogsérelmi referens
jogserelem@tatkhok.
elte.hu
Smid Lilla Réka
Tanulmányi és Tudományos Bizottság,
Tudományos referens
tudomany@tatkhok.elte.
hu

Felhívás!
Az idei évben tavasszal kerül sor az ELTE TáTK HÖK
küldöttgyűlési választására, melyen gólyaként már Te is
részt vehetsz. Ha úgy érzed, hogy szeretnél hallgatótársaid érdekében tevékenykedni, akkor jelöltesd magad Te
is! Viszont mindenképp érezd át szavazatod fontosságát, és a megfelelő alkalommal támogasd azt, aki úgy
érzed, megérdemli bizalmadat!
Mi az a Küldöttgyűlés? Mi a feladata? Kik a küldöttgyűlési képviselők?
A Hallgatói Önkormányzat legfőbb szerve a Küldöttgyűlés, amely az Önkormányzatot érintő minden kérdésben dönthet. Gyakorolja a felsőoktatási törvény által a
Hallgatói Önkormányzat számára megállapított jogokat.
Tagjait a kar hallgatói maguk közül választják meg általános, egyenlő, közvetlen és titkos szavazással. Minden
hallgató választó és választható. Az egyes szakok kötött
számú hellyel rendelkeznek.
Ez miért fontos?
Ők választják a HÖK elnökét, és az Ellenőrző Bizottságot. Az Önkormányzat szabályzatait, valamint az éves
költségvetést és beszámolókat is ők fogadják el és módosítják. A testület 29 tagú, melyből a jelenleg mandátumot betöltött hallgatók a következők:

Füleki Gábor
Ellenőrző Bizottsági
elnök
ellenorzo@tatkhok.elte.
hu
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A Küldöttgyűlés tagjai
Alkalmazott közgazdaságtan BA
Fleck Dávid Márton		
martonfleck@gmail.com
a kettőből egy hely betöltetlen
Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás MSc
Szántó Adrienn		
audrey.szanto@gmail.com
Közgazdasági elemző MA
Boza István			bozaistvan@gmail.com
Nemzetközi tanulmányok BA
Takáts Bence		
bence.takacs93@gmail.com
Csonkra Fruzsina		
csonka.fru@gmail.com
Horváth Barbara		
xybarbi@gmail.com
Farnadi Enikő		
farnadi.eniko@gmail.com
Nemzetközi tanulmányok MA
Sipos Alexandra		
sipos.alexandra92@gmail.		
				com
Szociológia BA
Buzgó Réka			qugli@hotmail.com
Menráth Marcell		
marcell.menrath@gmail.com
Novák Dániel			
wedgend@gmail.com
Survey statisztika MSc
Sebők Gyula Géza		

maltaatar@gmail.com

Mayer Anikó
Ellenőrző Bizottsági
tag
mayeraniko91@gmail.
com
Suriny Anita
Ellenőrző Bizottsági
tag
suriny.anita@gmail.
com
Takács Bence
Irodavezető
iroda@tathok.elte.hu
A TáTK HÖK elérhetőségei:
Postacím:
1117 Budapest, Pázmány Péter
sétány 1/A.
Telefonszám: +36 30
806 3000/6878
Honlap: www.tatkhok.
elte.hu

Szociális munka BA
Kosztka Julcsi		
kjulcsi42@gmail.com
Nyitva tartás:
Rácz Renáta			racz.renata@gmail.hu
Galló Ramóna		
grami90@freemail.hu
Hétfőtől - Csütörtökig
Palkovics Pamela		pamela.palkovics@			
09:00-16:00
				gmail.com
szociális munka MA
Pénteken
az egyetlen hely betöltetlen
09:00-14:00
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közösségi és civil tanulmányok MA
Hutvágner Martin		martin.hutvagner@						
gmail.com
Társadalmi tanulmányok BA
Lanszki Ágost		
agost.lanszki@gmail.com
Vedrődi András		
a.vedrodi@gmail.com
Várady Zsófia		
varady.zsofi@freemail.hu
Zágonyi Csilla		
zagonyicsili@caesar.elte.hu
Somogyi Krisztián		
asomogyikrisztian@ gmail.com
Kulturális antropológia MA
Szántó Kinga			kinga.sun@gmail.com

Humánökológia MA
Csoma Tamás		tom-tom90@hotmail.					
com
Szociálpolitia MA
Kis Diána			

kis.diana89@gmail.com

Szociológia MA
Károlyi Kristóf		

karolyi.kristof@gmail.com

Kisebbségpolitika MA
Kemény Réka		

keraaa@gmail.com

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) Küldöttgyűlés
A Kar hallgatóinak érdekképviseletét az EHÖK Küldöttgyűlésében az EHÖK
Küldöttgyűlésének Társadalomtudományi Kari Hallgatói Frakciója látja el. Az
ELTE-nek a Nemzeti Felsőoktatási Törvény értelmében egyetlen Hallgatói Önkormányzata létezik, az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, melynek 9
részönkormányzata van (8 kari HÖK és a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat).
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Az EHÖK legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés, ami dönthet minden
olyan ügyben, amit az alapszabály, jogszabály, egyetemi vagy egyéb szabályzat, egyedi aktus a hatáskörébe utal, illetve ezen túlmenően minden, a Hallgatói
Önkormányzat testülete, tisztségviselője, illetve a Hallgatói Önkormányzatban
egyéb feladatokat ellátó személyek által meghozott döntést felülbírálhat.
Az EHÖK Küldöttgyűlés Társadalomtudományi Kar Hallgatói Frakciójának tagjai:
Nanosz Eleni Vaya
Váry Dániel
elnok@tatkhok.elte.hu 			gazdasag@tatkhok.elte.hu
Mogyorósi Pálma
tanulmany@tatkhok.elte.hu 		

Lőrinczi Réka
jolet@tatkhok.elte.hu

Kari Tanács
A kari hallgatók érdekeinek képviseletét a Kari Tanácsban a Kari Tanács Hallgatói Frakciója látja el. A Kari Tanács a Kar – Szenátus által átruházott jogkörben eljáró (a Szenátus döntéshozó, ellenőrző testület, amely meghatározza az
Egyetem tevékenységét, így különösen képzési és kutatási feladatait, működését, továbbá ellenőrzi azok végrehajtását) – döntési, valamint javaslattételi,
véleményező és ellenőrzési joggal felruházott vezető testülete.
A Kari Tanács ülésein a HÖK delegáltjai minden napirendi pont (pl. szabályzatok módosítása, tantervi, szakalapítási ügyek, oktatói kinevezések, stb.) tárgyalásakor és végszavazásakor teljeskörű előterjesztési, véleményezési és
szavazati jogkörrel vesznek részt. Némely szabályzat (pl. a Hallgatói Követelményrendszer) módosítása csak a HÖK egyetértésével lehetséges.
A Kari Tanács Hallgatói Frakciója:
Nanosz Eleni Vaya
Váry Dániel
az ELTE TáTK HÖK elnöke 		
szociológia BA
elnok@tatkhok.elte.hu			gazdasag@tathok.elte.hu
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Lőrinczi Réka
Mogyorósi Pálma
társadalmi tanulmányok 			
BA szociológia BA
jolet@tatkhok.elte.hu 			tanulmany@tatkhok.elte.hu
Tóth Rita
Csukovits Balázs
egészségpolitika, 				szociológia MA
tervezés és finanszírozás MSc		
balazs.csukovits@gmail.com
tothrita91@gmail.com 			

Utánpótlásképzés / tábor- és rendezvényszervezés
A HÖK kiemelt feladatának tartja az utánpótlásképzést. Több ezer hallgató érdekeinek képviselete, ügyeinek intézése felkészült, felelősségteljes emberek
munkáját és elkötelezettségét igényli. Ezért idén is hangsúlyt fektetünk arra,
hogy azoknak a hallgatóknak a részére, akik érdeklődnek a Hallgatói Önkormányzat iránt és részt kívánnak venni a munkájában, megfelelő oktatást és
hátteret biztosítsunk.
Így hát ne habozz, ha érzel magadban ambíciót és felelősséget aziránt, hogy
részt vegyél az egyetemi élet szervezésében, irányításában, ha szeretnél egy
jó csapatban dolgozni, ahol megbecsülnek a munkádért, ha tapasztalatokat
szereznél a leendő munkahelyeid előtt egy szervezetben, köztünk a helyed!
A TáTK HÖK által szervezett rendezvényszervező csoport ősszel indul, figyeld
a hírlevelet és a levelezőlistákat bővebb információért.

SzHÉK-ek
Az egyes szakok küldöttgyűlési képviselői Szakos Hallgatói Érdekképviseleteket (SzHÉK) alakulását kezdeményezhetik az egységes szakos érdekképviseleti munka ellátására. Ez magában foglalja a hallgatók képviseletét az oktatási-szervezeti egység tanácsában szavazati joggal, a kapcsolattartást a Hallgatói
Önkormányzat szaktestületeivel és az Elnökséggel, de munkája kiterjed a szak
tudományos- és kulturális közéletére is (szakmai gyakorlatok szervezése, szakos programok szervezése, kommunikáció, elsőévesek beilleszkedésének segítése, stb.). A SzHÉK a megválasztott képviselőkből áll.
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A SzHÉK-ek egész évben azon lesznek, hogy minden hónapban több alkalommal is programokat szervezzenek Nektek, különféle témákban: lesz
szimplán bulizós, tanulmányi dolgokkal kapcsolatos-beszélgetős, tudományos
témájú, tanáros-ismerkedős, teázós… Ezekről bővebb információt év közben
szolgáltatunk!

Akikhez bizalommal fordulhatsz, ha problémád, vagy kérdésed van:
Közgazdaságtudományi SzHÉK
Elnök: Szántó Adrienn
Szakok: alkalmazott közgazdaságtan BA, közgazdasági elemző MA, egészségpolitika, tervezés és finanszírozás MSc
Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK
Elnök: Simon Anita
Szakok: nemzetközi tanulmányok BA, nemzetközi tanulmányok MA, osztatlan
politológia, osztatlan nemzetközi tanulmányok képzés
Szociális Tanulmányok SzHÉK
Elnök: Hutvágner Martin
Szakok: szociális munka BA, szociális munka MA, szociálpolitika MA, közösségi és civil tanulmányok MA, osztatlan szociális munka képzés
Szociológia SzHÉK
Elnök: Károlyi Kristóf
Szakok: szociológia BA, szociológia MA, survey statisztika MSc
Társadalmi kapcsolatok SzHÉK
Elnök: Somogyi Krisztián
Szakok: társadalmi tanulmányok BA, kisebbségpolitika MA, kulturális antropológia MA, humánökológia MA
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Az EHÖK elnöksége:
Elnök:
Zaránd Péter
HÖK elnökök:
Tallár Ákos
(ÁJK HÖK)
Farag Alexandra (BG�GYK HÖK)
Sujtó Attila
(BTK HÖK)
Kiss Ádám
(IK HÖK)
Sztilkovics Zorka
(PPK HÖK)
Nanosz Eleni Vaya
(TáTK HÖK)
Galántai Tamás
(TÓK HÖK)
Kovács Fanni
(TTK HÖK)
Csonka Balázs
(KolHÖK)

Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
(EHÖK)
Az EHÖK-nek tagja az Egyetem valamennyi beiratkozott hallgatója. Az EHÖK jogait a felsőoktatásról szóló
törvényben meghatározott módon gyakorolja. Az EHÖK
szervezetét és működését – ideértve a kari hallgatói önkormányzatokra, valamint a kollégiumi részönkormányzatra vonatkozó szabályokat – a maga által elkészített
és a Küldöttgyűlés által elfogadott, illetve a Szenátus jóváhagyásával érvényesített Alapszabály határozza meg.
Az EHÖK a kari önkormányzatok tevékenységét koordinálja; ellátja az egyetemi szintű érdekképviseletet (kari
szinten ezt értelemszerűen a kari önkormányzatok teszik
meg), illetve szakmailag is segíti a kari önkormányzatok
működését.
Elérhetősége:
EHÖK iroda: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
Bejárat: Királyi Pál utca felől nyíló ügyfélszolgálati kapun keresztül
Telefon: (36-1) 411-6500/8256
Fax: 483-8000/8257
Honlap: www.ehok.elte.hu

EHÖK, avagy a karokon túl
Az ELTE valamennyi hallgatója automatikusan tagja a
Hallgatói Önkormányzatnak is. A hallgatói önkormányzati struktúra kétszintű: a hallgatók közvetlenül választják
a kari HÖK-öt, míg a karokról való delegálások révén
jön létre az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK),
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amely a kari Hallgatói Önkormányzatok tevékenységét
koordinálja, illeatve szakmai segítséget nyújt számukra.
A HÖK-ök egyrészt ellátják a hallgatók érdekképviseletét, másrészt tevékenységük jelentős részét különböző
szolgáltatások szervezése teszi ki. ELTE-s életed során
valószínűleg többnyire a kari Hallgatói Önkormányzattal fogsz találkozni, mégis számos olyan dolog van, ami
az EHÖK tevékenységi köréhez tartozik, és jó, ha tudsz
róla.

ELTE Sportélet
Az ELTE SE-nek köszönhetően közel 40 sportág közül választhatsz, és akár Te is szervezheted az ELTE
sportéletet, amelyért kiemelkedő közéleti ösztöndíjat
is biztosítunk. Továbbá ELTE-s diákigazolvánnyal kedvezményben részesülsz több uszodában és fitness teremben is. Bővebb leírást a http://felvettek.elte.hu/sport
vagy www.beac.hu oldalon találsz.
Eötvös Pont
A Lágymányosi Eötvös Ponton kedvező áron juthatsz
hozzá ELTE-s ajándéktárgyakhoz, pólókhoz és puló25

A HÖOK tisztségviselői:
Körösparti Péter (DE)
elnök
Kiss Dávid (BCE)
elnökhelyettes
Gulyás Tibor (PTE)
alelnök
Gáspár Marcell (ME)
külügyekért felelős
elnökségi tag
Molnár Zalán (NYF)
rendezvényekért felelős elnökségi tag
Nagy Dániel (SZIE)
hallgatói szolgáltatásokért felelős elnökségi
tag
Nagy Gábor (BME)
kollégiumi és szociális
ügyekért felelős elnökségi tag

verekhez. Keresd fel az első emeleti büfével szemben
található boltjukat, az eotvospontok.hu oldalon is nézz
körül.
ELTE Sport- és Kulturális pályázat
Az EHÖK az ELTE Rektori Hivatallal közösen minden
félévben nagy összegű pályázatot ír ki a hallgatói kulturálisélet és sporttevékenységek támogatására. Ezen
hallgatóként akár Te is pályázhatsz. Részleteket az
ehok.elte.hu oldalon találsz.
ELTE Online
Egyetemi hírportálunk évente 500 cikket és közel 40000
fényképet publikál, melyek közül páran elképzelhető,
hogy Te is szerepelni fogsz. Emellett fontos színtere rendezvények, bulik és konferenciák meghirdetésének is,
így ha nem akarsz lemaradni semmiről legjobb, ha első
kézből tájékozódsz. Sőt, ha kedvet és tehetséget érzel
magadban, csatlakozhatsz is a szerkesztőség cs
Részletekért keresd fel a
www.elteonline.hu címet.
Légy naprakész: www.facebook.hu/elteehok

Pálffy Dorottya
(ELTE) Bologna-folyamatért és képzésekért
felelős elnökségi tag
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Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája (HÖOK)
A HÖOK a magyarországi felsőoktatási intézmények
Hallgatói Önkormányzatainak összessége.
Elsődleges célja a hallgatók érdekeinek védelme és képviselete országos fórumokon.
Folyamatosan küzd a magyar felsőoktatás minőségének javításáért, a hallgatók számára nyújtott tanulmányi
és szociális szolgáltatások magas színvonaláért. Részt
vesz a hallgatókat érintő jogalkotásban, illetve nemzetközi diákmozgalmakban. Hangsúlyos a határon túli magyar egyetemekkel és hallgatókkal való kapcsolattartás.
Feladatai közé tartozik a hallgatói kezdeményezések
támogatása intézményi és regionális szinten, valamint
szórakoztató, kulturális programok szervezése (lásd
EFOTT).

Honlap: www.hook.hu
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Tanulmányi egyszeregy
Szabályzatok
Nekünk, hallgatóknak, szükségünk van olyan alapvető tudásanyagra, amely segítségével átláthatjuk a felsőoktatás működési mechanizmusait. Ehhez elengedhetetlen a
jogszabályok ismerete, de mindenekelőtt az, hogy tudjuk, melyik jogszabály mit koordinál, és hol találhatjátok meg.
A felsőoktatás teljes működését, a képzési helyek alapstruktúráját és jogszabályi hátterét az új, 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (Nftv.) rendezi, módosítását
a 2012. évi CXXIII. törvény tartalmazza.
Ennek a dokumentumnak a használata határozza meg és szabályozza az egyetemi
polgárok életének alapjait, kiegészítve az intézményi és kari szabályzatokkal. Az ELTE
intézményi szabályzata a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz), mely három
kötetből áll: az első a Szervezeti és Működési Rend (SzMR), a második a Hallgatói Követelményrendszer (HKR), a harmadik a Foglalkoztatási Követelményrendszer (FKR).
Ezek közül a HKR a legjelentősebb a hallgatók számára, hiszen ez rendelkezik többek
között a felvételi eljárás rendjéről, a tanulmányi és vizsgaszabályzatról, a térítési és
juttatási díjakról, a jogorvoslat rendjéről.
A HKR-ben minden karra vonatkozóan találhatók különös részek, melyek az egyes
karokra vonatkozó kiegészítéseket tartalmazzák. (A jogszabályi hierarchia nagyon fontos! A HKR nem írhatja fölül az Nftv. rendelkezéseit!)
A tanév rendje
Az egyetemi tanulmányok alatt a hallgatók félévekre bontva teljesítik az abszolutóriumhoz (végbizonyítványhoz) szükséges krediteket. Fontos, hogy a hallgatói szerződés
értelmében az előírt képzési időnek (alapszak esetén 6 félév, mesterszak esetén 4 félév) maximum a másfélszerese végezhető állami ösztöndíjas formában, utána a hallgatót átsorolják önköltséges képzésre. Az egyetemi félévek 14 hét szorgalmi időszakból
és 7 hét vizsgaidőszakból áll. A szorgalmi időszak első hete az ún. regisztrációs hét,
aminek során az újonnan felvett hallgatók beiratkoznak, a felsőbb évesek pedig bejelentkeznek. Ekkor zajlik a rangsorolásos kurzusfelvétel is.
Kurzusfelvétel
Az egyetem azokat a kurzusokat, amelyeket az adott félévben meghirdet, a Neptun
Egységes Tanulmányi Rendszerben teszi közzé. A regisztrációs időszak és a szorgalmi időszak első hete a kurzusfelvételi időszak, amikor a hallgató összeállítja, és a Neptunban felveszi az általa a félévben teljesíteni tervezett kurzusok és vizsgakurzusok
listáját. A kötelező tanegységek teljesítésére szolgáló kurzusokat a mintatanterv szerint kell meghirdetni és felvenni. Minden hallgató rangsorolásos és versenyjelentkezés
keretében veheti fel a tárgyakat: a rangsorolásos jelentkezés esetében egy pontrendszer (az ún. „mázlipontok”) segítségével dől el, hogy ki a leginkább jogosult arra, hogy
felvehesse az adott kurzust; a versenyjelentkezésben pedig azokra a kurzusokra kell
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minél gyorsabban jelentkezni, ahonnan lemaradtál a rangsorolás alatt. A kurzusokra,
illetve a vizsgákra való jelentkezés adott félévben érvényes időpontjairól a http://qter.
elte.hu/Statikus.aspx/Idorend oldalon tájékozódhatsz.
Szorgalmi időszak
A 14 hetes szorgalmi időszak során a hallgatók előadás, szeminárium (kötelező gyakorlat), vagy vizsgakurzus (nem kontaktórás tanegység, melyet akkor vehetsz fel, ha
egyszer már felvetted a tárgyat, de nem teljesítetted) keretében szerzik meg a tudásanyagot az adott félévben. Az előadások és a vizsgakurzusok teljesítésének módja
kollokvium (vizsga), a szemináriumoké pedig gyakorlati jegy. Az előadásokra nem kötelező bejárni (kivéve, ha a képzési terv ezt külön előírja), a gyakorlaton/szemináriumon viszont kötelező a részvétel. A gyakorlati órák egynegyedének hiányzása megengedett (ez általában 3 óra), egyharmadának távolmaradása esetén az oktató jogosult
többletfeladatokat megadni vagy a jegyet megtagadni, ennél több hiányzás esetén a
szemináriumi jegyet meg kell tagadni.
Vizsgák
A vizsgaidőszak 7 hétből áll. Az oktató több lehetőséget biztosít a vizsgázásra, és
az időpontokat a Neptunban teszi közzé, melyekre létszámkorlátot állapíthat meg. A
vizsgák típusa lehet írásbeli, szóbeli vagy kombinált. Egy kurzusból ugyanabban a
vizsgaidőszakban
– a vizsgahalasztás esetét kivéve – legfeljebb két alkalommal lehet jelentkezni vizsgára. Legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 24 órával tudod a vizsgára való jelentkezésedet visszavonni, illetve új vizsgaidőpontra jelentkezni (vizsgahalasztás), ha másik
vizsgaalkalmon van szabad hely. Egy vizsgaidőszakban egy kurzusból (tárgyból) csak
egy alkalommal tehető utóvizsga. Félévente, szakonként egy sikeres vizsga eredményét ki lehet javítani, ezt nevezik javítóvizsgának. Ebben az esetben a vizsgaeredmény
az előző teljesítést semmissé teszi.
A hallgatói jogviszony
A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. Beiratkozni egyszer kell az egyetemre, majd minden félév elején regisztrálni (bejelentkezés), hogy folytathasd tanulmányaidat.
Amennyiben halasztani kívánod tanulmányaidat, azt a félév elején kell bejelenteni a
Neptunon keresztül. A halasztás lehetősége annyiban korlátozott, hogy egyszerre legfeljebb két féléven keresztül lehet megtenni, ez a passziválás. Amennyiben a harmadik
félévben nem regisztrál a hallgató, jogviszonya megszűnik, tehát „kirúgják” az egyetemről.
A hallgatói jogviszony megszűnése: azt jelenti, hogy a hallgató egy esetleges újabb
sikeres felvételiig nem folytathat többé tanulmányokat az egyetemen. A legfontosabb
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esetek, melyekben megszűnik a jogviszony:
a) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján,
b) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben, és önköltséges képzésben nem kívánja azt folytatni,
c) az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés, felsőoktatási szakképzés
esetén az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, illetve a doktori képzés képzési idejének utolsó napján,
d) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató
eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,
e) a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján,
f) ha a hallgatói jogviszony létesítéséhez előírt e törvényben meghatározott feltétel a
továbbiakban már nem áll fenn, az ennek tárgyában hozott megszüntető döntés jogerőre emelkedésének napján.
El kell bocsátani a szakról a hallgatót, ha:
•
egy tanegységet háromszori, nyelvi alapvizsga esetén négyszeri felvétel után
sem teljesített;
•
egy tanegységet 4-6 (a TáTK-n 4) érdemjegyszerzési kísérlettel sem teljesített;
•
egymás után két alkalommal nem tette meg a tanulmányok folytatásáról vagy
halasztásáról szóló nyilatkozatot.

Kit? Hol?
Tanulmányi Osztály
A tanulmányi ügyintézést (beiratkozás, adminisztráció stb.) a TO végzi, ha hallgatói
jogviszony igazolásra van szükséged, azt is a TO-n kérheted. A TáTK Tanulmányi Osztályát a Lágymányosi Campuson, az északi tömb hatodik emeletén találod.
Három tanulmányi előadó, Cserdi Dóra, Kovács-Haraszti Ágnes és Végső Gábor segít
titeket az egyetemi éveitek alatt, így fontos, hogy a szakotoknak megfelelő előadóhoz
forduljatok a problémáitokkal. Erről bővebb információt itt találtok: http://tatk.elte.hu/
tanulmanyi-hivatal/th-munkatarsak
Tanszéki titkár
Feladata az oktatási ügyekkel kapcsolatos teendők intézése (tanegység-, vizsgameghirdetés, stb.), a hallgatókban felmerült kérdések megválaszolása.
Hallgatói Önkormányzat
Legfontosabb feladata az érdekképviselet. Azért van, hogy megkönnyítse az információáramlást az oktatók és a hallgatók között, valamint hogy hatékonyan kiálljon a
hallgatók érdekei mellett. Hét bizottságának mindegyike más területen tevékenykedik,

30

kérdéseitekkel bátran forduljatok hozzájuk. Megtalálható a -1.68-ban.
Neptun
A hallgatók különböző ügyeinek intézésére szolgáló tanulmányi rendszer. Ezen keresztül tudsz tárgyakat felvenni, vizsgára jelentkezni, valamint a pénzügyeidet (kollégiumi
díj, egyéb kivetések átutalása) is itt intézheted. Ennek módjáról itt találsz részletesebb
leírást: https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Penzugy

Ösztöndíjak
Tanulmányi ösztöndíj
Az 51/2007. kormányrendelet értelmében az államilag támogatott képzésben részt
vevő hallgatók legfeljebb 50 %-a részesülhet tanulmányi ösztöndíjban. Ez az ösztöndíj
egy olyan rendszeres pénzbeli juttatás, melyet egy félév során havonta kapnak a hallgatók az előző félévi tanulmányi eredményük alapján. A Tanulmányi Hivatal és a Hallgatói Önkormányzat által közösen kidolgozott pontszámítási módszer a teljesítményt
szétbontva, kurzusonként értékeli.
Minden hallgató az általa felvett kurzusokon versenyben áll az adott kurzusra járó többi hallgatóval, tehát a kurzuson szerzett érdemjegye kerül összehasonlításra a többi
hallgató érdemjegyével. Így ez a módszer azoknak kedvez jobban, akik a mintatanterv
szerint folytatják tanulmányaikat. Fontos tudnotok, hogy tanulmányi ösztöndíj nem jár
az első félévben.
Köztársasági ösztöndíj
Olyan pénzbeli juttatás, melyet a „legjobbak” nyerhetnek el egy teljes tanév időtartamára. Köztársasági ösztöndíjban az alap-, vagy mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet, aki adott vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett
és legalább 55 kreditet megszerzett. Továbbá feltétel még, hogy a hallgató tanulmányai
során ne hagyjon el ötnél több tanegységet.
A pályázatot a Tanulmányi Osztályra kell benyújtani a tavaszi félév végén, és egy adott
pontozási rendszer alapján egy bíráló bizottság bírálja el őket, melynek tagjai oktatók,
valamint a Hallgatói Önkormányzat képviselői. A kiemelkedő tanulmányi átlag, a (kari)
közéleti tevékenység, a tudományos- és sporttevékenység, a publikálás előnyt jelent
a pontozásnál.
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Tanulmányi Kisokos
A félév 1. napja
Végleges kurzuskínálat közzété tele a Neptunban.
A vizsgaidőszakot követő (maximum) 14. nap
Az E-indexszel kapcsolatos kifogások jelzése elektronikus kérvény formájában a
Tanulmányi Osztály felé (ha nem egyezik az elért érdemjegy a Neptunba bekerülővel)
Szorgalmi időszak 2. hetének 1. napjáig
Rangsorolásos kurzusfelvétel
A szorgalmi időszak 2. hetének végéig
Versenyjelentkezés a kurzusokra és a szigorlatok követelményeinek közzététele
1. tanóra
Az oktató ismerteti a tematikát, kötelező irodalmat (vagy ezek internetes hozzásférését), valamint a számonkérés(ek) formáját és az írásbeli zh-k időpontját (kombinált
vizsga esetén)
Szorgalmi időszak vége
Kollokvium: kombinált vizsga esetén (=írásbeli és szóbeli számonkérés is) az írásbeli
vizsgaeredményét a megírástól számított 2 héten belül közölnie kell az oktatónak (a
dolgozatok megtekintésére mindig lehetőséget kell biztosítani az eredmény közlését
követő 1 héten belül)
Vizsgaidőszak 1. hetének végéig
Gyakorlat: gyakorlati jegy megszerzése
Elégtelen gyakorlati jegy esetén javítási lehetőség biztosítása
Vizsgaidőszak 2. hetének végéig
Oktatási dékánhelyettes engedélyezésére további feladatok a gyakorlati óra értékeléséhez
Elégtelen gyakorlati jegy esetén javítási lehetőség biztosítása
Vizsgaidőszak (7 hétből áll)
Írásbeli kollokvium eredményét 8 munkanapon belül közzé kell tenni, az ekkor teljesített kombinált vizsga esetén az írásbeli eredményét legkésőbb a szóbelit megelőző
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munkanapon 12 óráig kell közzé tenni

Vizsgaidőszak
Vizsgaidőszak előtti 5. hét vége
Közzé kell tenni az írásbeli és szóbeli vizsgák időpontját, a vizsgák maximált hallgatói
létszámát és a tételsort a Neptunban
Vizsgázás előfeltétele
A vizsgára való jelentkezés. Csak az jelentkezhet vizsgára, aki a kurzust felvette. Vizsgahalasztás a vizsga előtt legkésőbb 24 órával lehetséges.
Vizsgákról általában
Ha adott napon nincs pontos időpont megadva, a vizsga kezdete automatikusan reggel 9 óra.
A vizsgán az oktató köteles ellenőrizni a személyazonosságot (hivatalos irat bemutatásával).
A vizsga a tétel átadásával kezdődik.
Az oktató adhat elégtelent nem megengedett segédeszköz használata esetén.
A vizsga helye az egyetem épülete (dékáni engedéllyel azon kívül is).
A hallgató ugyanabban a vizsgaidőszakban egy kurzusból legfeljebb két alkalommal
jelentkezhet vizsgázni.
Írásbeli vizsga
Legalább 3 alkalmat köteles az oktató biztosítani, egyenlően elosztva (köztük minimum 2 hétnek el kell telnie). Ha írásbeli (nem utó-vagy javító) vizsgán a vizsgázók
50%-a elégtelen érdemjegyet szerzett , az ügyet az oktatási-szervezeti egységnek ki
kell vizsgálnia.
Szóbeli vizsga
Csak a vizsgaidőszakban történhet.
A vizsga maximált létszáma a kurzust felvett hallgatók létszámának minimum 120%-a
kell, hogy legyen.
Az 1-3. és a 4-6. hétben azonos számú vizsgaidőpontot kell megadni. Ha csak 2 időpont van, köztük minimum 2 hétnek el kell telnie.
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A tétel átadása után biztosítani kell a felkészüléshez szükséges időt.
A szóbeli vizsga oktatók és hallgatók számára nyilvános.
Bizottsági vizsga esetén a vizsgát a bizottság elnöke értékeli a bizottság tagjainak véleménye alapján. Szóbeli vizsgákra ajánlott magunkkal vinni a Neptunból kinyomtatott
igazoló lapot (félévente egyet vagy a Tanulmányi Osztály vagy a Questura Iroda ingyen
kinyomtat).
A vizsgán való megjelenés elmulasztása hallgatók és oktatók részéről
Hallgató: Igazolt távolmaradás vizsgahalasztásnak minősül, míg az igazolatlan távolmaradás érvénytelen vizsgának számít. Új időpontot az oktató csak igazolt halasztás
esetén köteles biztosítani.
Oktató: az oktató távolléte vizsgapótlásnak minősül.
Utó- és javítóvizsga
A javító-vagy utóvizsga időpontokra csak a javító- és utóvizsgázók jelentkezhetnek.
A vizsgaidőszak utolsó hetének végéig a sikertelen vizsgázók létszámára tekintettel
utóvizsgát kell meghirdetni.
Egy hallgató, egy szakon, egy vizsgaidőszakban 1 tárgyat javíthat.
Azonos tárgyból tett két sikertelen vizsga után, legkésőbb a vizsgát, illetve a vizsga
eredményének kihirdetését követő hét munkanapon belül a vizsgázó írásban kérheti
a kurzus megtartásáért felelős oktatási szervezeti egység vezetőjétől, hogy vizsgáját
bizottság előtt tegye le, melyet vizsgakurzus felvétele esetén a következő félévben kell
biztosítani.
Utó- és javítóvizsgára kollokvium esetén a vizsga napját követő 3., szigorlat esetén 5.
napon kerülhet sor.
Utó- és javítóvizsgára csak az adott képzési időszakban kerülhet sor (kivéve nyelvi
alapvizsga).
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Tudományszervezés
TDK
Mi az a TDK?
TDK-ként szoktuk emlegetni a szakos Tudományos Diákkört. A kezdeményezés lényege, hogy a diákok az őket érdeklő témában egymással és témavezető tanáraikkal
összefogva színvonalas kutatásokat és szakmai munkákat hozzanak létre. A Tudományos Diákkör célja lehetőséget biztosítani arra, hogy a hallgatók egyénileg vagy
csoportban kutathassanak szakmai segítséggel, és keretet adjon arra, hogy a fiatal
kutatók mind tanáraikkal, mind egymással megoszthassák munkájuk eredményét.
A gyakorlatban legtöbbször a hallgatók vagy bekapcsolódnak oktatóik valamely őket
érdeklő kutatásába, vagy egy általuk érdekesnek talált témához keresnek konzulenst.
A legtöbb kutatás eredménye TDK dolgozat formáját ölti, melyeket első körben a kari
TDK konferenciákra, majd az arra érdemeseket a kétévente megrendezett Országos
Tudományos Diákköri Konferenciákra lehet benevezni.
Kinek való a tudományos diákköri munka?
A TDK leginkább azoknak az ambiciózus egyetemistáknak való, akik komolyan szeretnének elmélyedni valamely őket érdeklő témában. Az önálló kutatás, vagy egy nagyobb
kutatásban való részvétel nem csak arra kiváló alkalom, hogy bizonyos témakörökben
mélyebb ismereteket szerezzünk, hanem arra is, hogy megismerkedjünk magával a
tudományos kutatás műfajával is. (Hogyan lehet megszervezni, hogyan kell csoportban dolgozni, milyen az iskolás keretek közül kilépve önállóan meghatározni a konkrét
kutatandó területet, és saját kreativitásunkra támaszkodva tevékenykedni, hiszen sem
a kutatható témák körére, sem a vizsgálatok milyenségére nincs kötött előírás).
Mi történik a TDK dolgozatokkal?
A kutatások eredményeként testet öltött TDK dolgozatokat a minden félévben megrendezett kari TDK konferencián lehet megmérettetni. A munkákat a konferencia előtt
az adott terület egy szakemberéhez továbbítjuk, aki opponensként pontozza azt, és
általában részletes véleményt is ír róla, rámutatva arra, hogy milyen irányban érdemes
a továbbiakban a kutatást folytatni, valamint mely hibákra érdemes később odafigyelni.
A konferencián egy szakmai zsűri előtt kell a kutatást prezentálni. A zsűri ezután díjazza a dolgozatokat, és meghatározza, hogy mely munkák kerülhetnek be az országos
fordulóba.
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Az OTDK konferenciákat minden második évben rendezik meg, a következő 2015 tavaszán lesz. A különböző tudományos munkákat a nekik megfelelő szekcióban bírálják el, így a TáTK-on készült dolgozatokat általában Társadalomtudományi Szekcióba
osztják be, ahol a kari fordulóhoz hasonlóan zajlik a dolgozatok elbírálása.
Milyen előnyökkel jár mindez?
A TDK dolgozat készítésének a fent említetteken túl is számos előnye van. A félévente
kiírt Tudományos és Szakmai Ösztöndíj segítségével kutatásainkhoz jelentős hozzájárulást kaphatunk az egyetemtől, így anyagi nehézségek nem fogják hátráltatni azt,
hogy a gyakorlatban is kipróbálhassuk mindazt, amit az előadásokon elméletben megtanulunk.
A konzulenssel folytatott folyamatos konzultációk, majd a TDK és OTDK konferenciákon való részvétel alatt komoly tapasztalatra lehet szert tenni az érvelés és szóbeli
előadókészség terén, ami nem elhanyagolható szempont, tekintve, hogy a későbbiekben mind az elhelyezkedésnél, mind a konferenciákon való előadásoknál szükség van
az ezekben való jártasságra.
Az országos verseny első három helyezettjének dolgozatát automatikusan elfogadják
szakdolgozatnak is. Ám azok is, akik ily módon nem kapnak felmentést a diplomamunka megírása alól, sokat nyernek: bevett gyakorlat, hogy a szakdolgozatokban a TDK
kutatásokat gondolják tovább a hallgatók – tehát van egy olyan témájuk, melyben már
korábban nagy jártasságra és gyakorlatra tettek szert.
Azoknak az esélyein sokat javít a dolgozat, akik a későbbiekben PhD tanulmányokat
szeretnének folytatni, illetve tudományos területen szeretnének elhelyezkedni. Egyegy jól sikerült témaválasztással és ötletes dolgozattal akár nagyobb vállalatok figyelmét is fel lehet kelteni.
Hogyan kell belekezdeni?
A TDK dolgozat írásához elég, ha egy dolgot tudtok: azt, hogy mivel szeretnétek foglalkozni.
Ha ez megvan, akkor nyomban forduljatok a HÖK Tanulmányi és Tudományos Bizottságához, azon belül is a Tudományos referenshez. Segítséget nyújtunk nektek abban,
hogy milyen tanároktól tudtok szakmai útmutatást kapni, milyen pályázati lehetőségeitek vannak, illetve abban is, hogy egészen pontosan hogyan is kell kinéznie egy TDK
dolgozatnak.
Amennyiben kíváncsiak vagytok a korábbi évek TDK dolgozataira, úgy keressétek őket
a HÖK-ben, vagy a kari könyvtárban a Társadalmi Tanulmányok című kari tanulmányköteteket!

36

Kiket kell keresned?
Amennyiben a Heti Hétfői Hírlevélen kívül is szeretnétek értesülni a TDK-estek időpontjáról és a különböző tudományos pályázatok leadásának határidejéről, írjatok a
tudomany@tatkhok.elte.hu e-mail címre.
TáTK HÖK Tudományos referense: Smid Lilla Réka, és kari TDK-titkár: Váry Dániel
E-mail:
tudomany@tatkhok.elte.hu
varydani@gmail.com

Kari tudományos és szakmai ösztöndíj
Mi az a tudományos és szakmai ösztöndíj?
A tudományos ösztöndíj olyan egy összegben igényelhető kutatási támogatás, melyre
félévente lehet pályázni. A pályázatot elektronikusan, a Neptun felületén, az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt lehet benyújtani.
Kik vehetik igénybe?
Valamennyi graduális képzésben részt vevő hallgató igényelheti, akinek a Társadalomtudományi Kar az anyaintézménye. Fontos a tervezett kutatás társadalomtudományi
relevanciája, s hogy a pályázó tisztázza a kutatás elméleti keretét, módszerét, időigényét.
Hogyan kell igényelni?
A pályázónak egy kutatási tervet, illetve ahhoz csatoltan egy költségtervezetet kell benyújtania, amelyben kifejti kutatási témáját és részletezi várható költségeit. Előnyben
részesülnek azok a pályázatok, amelyek empirikus vizsgálat dologi kiadásainak finanszírozásához kérnek támogatást (pl.: terepmunkára, adatfelvételre, adatrögzítésre,
utazási-, étkezési- és szállásköltségekre stb.). Amennyiben a kutatás elvégzéséhez
szükséges különböző elektronikai eszközök használata, ezek a HÖK irodából immár
kölcsönözhetőek (diktafon, fényképezőgép).
Megfelelően indokolt esetben nem empirikus vizsgálatok támogatását is biztosítani
tudjuk. Előnyt jelent továbbá a kutatás vezetésével, illetve felügyeletével megbízott
oktatónak a pályázathoz csatolt ajánlása is.
Milyen kötelezettségekkel jár együtt az ösztöndíj elnyerése?
A pályázónak az elvégzett munkáról, illetve a kutatás eredményeiről nyilvánosan számot kell adnia, mely általában publikáció, konferencia-előadás, tudományos diákköri
előadás formájában ölt testet. A kutatás eredményeinek összefoglalását TDK dolgozat
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Szakfelelős
(szakigazgató)

formájában is vállaló pályázók előnyt élveznek.
Hogyan bírálják el a pályázatokat?
A pályázatokat a „Tudományos Kuratórium” bírálja el, melynek
összetétele: a HÖK Tudományos Referense, a HÖK Tanulmányi és Tudományos Bizottságának Elnöke és a TDK Tanács
Elnöke.

Minden szakhoz tartozik
egy oktató, aki az adott
szakkal kapcsolatos
problémák megoldáAzt veszik figyelembe, hogy a kutatás…
sáért, a szak ügyeinek
•
a rendelkezésre álló időben, a potenciálisan rendelkeintézéséért felelős.
Alkalmazott közgazdaságtan BA
Pete Péter
Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás
MSc
Vokó Zoltán
Humánökológia MA
Nappali
Takács-Sánta András
Kisebbségpolitika MA
Bíró Judit
Közgazdasági elemző
MA
Pete Péter

zésre álló eszközök és körülmények között megvalósítható-e?
•
társadalomtudományi relevanciával bíró kérdést vizsgál-e, illetve tudományos igényű problémát fogalmaz-e meg?
•
elméleti kerete alkalmas-e a vizsgálat várható eredményeinek értelmezésére, általánosabb érvényű következtetések levonására?
•
témájához és volumenéhez mérten adekvát empirikus
eljárásokat kíván-e igénybe venni?
•
várható költségei arányosak-e a kutatás várható eredményeinek jelentőségével?
A pályázatok elbírálása során jelentős előnyt jelent, ha…
•
a pályázó(k) ígéretet tesznek arra, hogy kutatásuk
eredményeit TDK-dolgozat formájában is közzé teszik;
•
a pályázók kutatócsoportként együtt dolgozva több
TDK-dolgozatot is ígérnek;
•
a pályázatot a kutatás előzetesen felkért témavezető
oktatója írásbeli ajánlásával támogatja.

Publikációs lehetőségek

Karunkon több éve hagyomány, hogy a HÖK próbálja segíteni
a hallgatók tudományos célú írásainak megjelentetését. CikKözösségi és civil takeket, tanulmányokat létrehozni egyrészt adott témákban való
nulmányok MA		
jártasságot, másrészt pedig technikai hozzáértést is igényel,
Csongor Anna
mely fontos hosszú távú befektetés.
Kari kiadványunk az évente megjelenő Társadalmi TanulmáKulturális antropológia nyok c. tanulmánykötet, melyben általában karunk hallgatóMA
inak legjobban sikerült tanulmányait és TDK dolgozatait köPrónai Csaba
zöljük. A kötet ingyenesen hozzáférhető a HÖK irodában, a
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Nemzetközi tanulmányok BA
A TátKontúr című kari lap Terítéken a Tudomány című rova- Majtényi Balázs
korábbi példányokat pedig megtaláljátok a kari könyvtárban.

tában pedig rendszeresen közlünk tudományos igényű cikkeket, így bátran küldjétek be ötleteiteket, cikkeiteket a szerkesztőségbe. Folyamatosan keressük az együttműködést
több online társadalomtudományos portállal is. A publikálási
lehetőségekről a Heti Hétfői Hírlevélben fogtok tájékoztatást
kapni, vagy érdeklődhettek a tudomany@tatkhok.elte.hu
e-mail címen is.

Tutorálás

Nemzetközi tanulmányok MA
Juhász Gábor
Survey statisztika MSc
Rudas Tamás
Szociális munka BA
Darvas Ágnes

Az Egyetem több lehetőséget is biztosít a tehetséges hallgatók számára képességeik kibontakoztatására: a tutorálás,
valamint a honorácior-képzés is egy-egy tehetséggondozási forma. A tutorálás keretein belül a motivált és tehetséges
hallgatóknak lehetősége nyílik egyéni tanulmányi követelményeket, egyéni ütemezésű munkatervet teljesíteni egy vele
személyes kapcsolatban lévő, őt segítő, ellenőrző oktató, a
tutor segítségével.
A tutorálás során teljesített tanegységek kreditértéke – a tutorált igénye esetén- nem számít bele a 10%-nyi, költségtérítés
fizetése nélküli keretbe. A tutorálásra külön pályázatot kell benyújtani, amelynek tartalmaznia kell a felkért tutorral közösen
kidolgozott egyéni munka- vagy kutatási tervet, valamint a
tutor és a munkatervben/ kutatási tervben szereplő tanegységek felelőseinek egyetértését. A kutatás eredményéről minden félévben, a vizsgaidőszakban, írásban kell beszámolni a
tutorálásra engedélyt adó bizottságnak.

Honorácior-képzés
A honorácior státusz célja, hogy azok a hallgatók, akik a szakukon nyújtott ismereteken túli mélységben is érdeklődnek az
iránt, amit tanulnak, vagy a szakos tanulmányaikat valamilyen speciális ismerettel szeretnék kibővíteni, pályázat útján
erre lehetőséget kapjanak.
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Szociális munka
MA
Darvas Ágnes
Szociálpolitika MA
Nyilas Mihály
Szociológia BA
Heller Mária
Szociológia MA
Fokasz Nikosz
Társadalmi tanulmányok BA
Barna Ildikó
A levelező és esti képzések szakfelelősei
megegyeznek a megfelelő nappali képzések
szakigazgatóival.

A státusz elnyerésének feltétele, hogy az adott hallgató jogviszonyban álljon az Egyetemmel, alapképzésben, vagy egységes, osztatlan képzésben rendelkezzen legalább
egy lezárt félévvel, vagy mesterképzésben folytat tanulmányokat, és tanulmányi, tudományos eredményei érdemessé teszik rá.
A honorácior státuszt pályázat útján elnyert hallgató részt vehet más szakok kurzusain
anélkül, hogy fizetnie kellene értük. Vagyis azokat a hallgatókat, akik rendelkeznek
honorácior státusszal, nem terheli a 10%-os kredittúlfutás terhe. Így például, ha valaki
társadalmi tanulmányok szakon folytat tanulmányokat, de szeretne a sejtgenetikában
elmélyülni, a honorácior státusz segítségével egyszerűen tud ehhez a természettudományok karon megfelelő kurzusokat felvenni, és a plusz krediteket –még ha túl is lépi
a 10%-os ingyenes keretét- nem kell megfizetnie.
A honorácior státusz fél éve (az ELTE karai közül negyedikként) működik a Társadalomtudományi Karon is.
Ha több részlet érdekel a honorácior-képzéssel kapcsolatban, keresd a HÖK Tanulmányi- és Tudományos Bizottságát, és/vagy olvasgasd a HKR ide vonatkozó részét:
http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf 25-28. oldal

Egyetemi értelmező kéziszótár
Abszolutórium: Végbizonyítvány, melyet a hallgató az összes szakos és nem szakos
kötelező tanegység elvégzése után kap meg.
Államvizsga: A felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges szóbeli számonkérés, amelynek során a jelölt tanúságot tesz arról, hogy a képesítéséhez szükséges tudással rendelkezik, és a tanult ismereteket alkalmazni tudja.
Átsorolás: minden tanév végén történő folyamat, amelynek során azok az államilag
támogatott/állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatók, akik a tanév két féléve
alatt nem teljesítettek 27 kreditet, átkerülnek költségtérítéses/önköltséges finanszírozási státuszba. Az ő helyükre pályázhatnak addig költségtérítéses/önköltséges képzésben részt vevő hallgatók.
BA: Bachelor of Arts; az alapképzés, illetve az azzal megszerezhető fokozat elnevezése, mely a természettudományos és műszaki képzésben BSc (Bachelor of Sciences).
Beiratkozás: Ezzel a művelettel lépsz be az egyetemi adminisztrációs rendszerbe, és
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létesítesz hallgatói jogviszonyt az egyetemen. Ez kizárólag az elsőéveseket érinti, és
egyszer történik meg az egyetemi éveid alatt. A felsőbb éveseknek minden félév elején
be kell jelentkezniük a Neptunban, amelynek során aktív vagy passzív félévet is választhatnak. Fontos, hogy maximum két egymást követő félévben lehet passziváltatni
(kivéve egészségügyileg indokolt esetben), a harmadik passzív félév az egyetemről
való elbocsátást von magával.
Dékán: A Kar vezetője, akit a Kari Tanács választ meg. A dékán képviseli a Kart, többek
között a Szenátusban.
Dékáni méltányosság: Amennyiben a hallgató számára a tanulmányok folytatása lehetetlenné válik, a dékán a HKR-ben meghatározott módon felmentést adhat a tanulmányokra vonatkozó szabályozás meghatározott pontjai alól.
NEPTUN kód: A Neptun használatához szükséges, ezzel tudsz a Neptun felületén
belépni. Az ezzel kapcsolatos ügyeket a Quaestura intézi.
Ekvivalencia: Ha más felsőoktatási intézményben elvégzett tanegységeid ekvivalensek, azaz megegyeznek az ELTE követelményeivel, akkor felmentést kaphatsz ezek
alól. Űrlapot és további felvilágosítást a Tanulmányi Hivatalban kaphatsz.
Elhagyott tanegység: A hallgató által felvett, de a félév során nem teljesített tanegység. Teljesített kreditet nem kapsz érte, tanulmányi átlagodba nem számít bele, de a
felvett kreditek számához hozzáadódik, és növeli a 180+10% (összesen 198) ingyenesen elvégezhető kredited számát.
Előadás: 45-90 perc hosszúságú, általában nem korlátozott létszámú hallgató által látogatható tanegység, amely vizsgával (kollokvium) zárul. A megjelenés nem kötelező,
de ajánlott. Amennyiben az előadás látogatásköteles, azaz az oktató katalógust vezet,
ez a félév elején megjelenik a Neptunban, illetve elhangzik az első órán.
Egyéni tanrend: A hallgató – a tantervi és szabályzati keretek között – minden félévben egyénileg választhat a felajánlott tanulmányi lehetőségek közül, azaz – a szabályzatokban és tantervekben meghatározott feltételek mellett – eltérhet a mintatantervtől.
Nem azonos a kivételes tanulmányi renddel.
Előfeltétel: Valamely tantervi egység teljesítésének feltételeként meghatározott, előzetesen teljesített, más tantervi egység. Az előfeltételnek két fajtája van kötelező teljesítésének ideje alapján:
Erős előfeltétel: Olyan előfeltétel, melynek teljesítése a tantervi egység felvételének
feltétele, tehát nem végezhető a két tárgy egy félévben.
Gyenge előfeltétel: Az előfeltétel teljesítése a tantervi egységgel azonos félévben is
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történhet.
Gyakorlat: 45-90 perc hosszúságú, általában 15-25 főben maximalizált csoportos foglalkozás. Elsődlegesen a hallgató és az oktató közötti szóbeli kommunikációra épül,
amelyen a részvétel kötelező, a meghirdetett foglalkozások negyedét meghaladó hiányzás után az oktató az érdemjegy beírását megtagadhatja. A gyakorlat értékelése
többféle módon zajlik: ZH, beszámoló vagy referátum alapján.
Hallgató: Diák, a TáTK hallgatója, az, aki egy vagy több szakra szakfelvételi engedél�lyel rendelkezik, és szakjaira regisztrált. Minden beiratkozott hallgató tagja a Hallgatói
Önkormányzatnak.
Hallgatói ösztöndíjszerződés: Az állami ösztöndíjas és az állami részösztöndíjas
képzésekre besorolt jelentkezők számára a támogatás elnyerésének feltétele, hogy
aláírják a hallgatói ösztöndíjszerződést. A szerződés, mint ahogy a neve is mutatja, a
hallgató és a Magyar Állam - egészen pontosan a hallgató és az állam nevében eljáró
Oktatási Hivatal - között jön létre. A benne foglaltak szerint mindkét fél vállal kötelezettségeket. Az állam azt, hogy a hallgató képzésének költségét részben vagy egészben
átvállalja (állami ösztöndíj, állami részösztöndíj), a hallgató pedig azt, hogy oklevelét
a megszabott időn belül megszerzi és a végzés után 20 éven belül a támogatott idő
kétszereséig itthon fog dolgozni. Az állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal támogatott félévek száma maximum 12 lehet. A hallgatói ösztöndíjszerződés aláírása a
beiratkozás előfeltétele.
Hallgatói képzési szerződés: Valamennyi az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban
álló, nem államilag támogatott képzésben részt vevő, továbbá az Egyetem által szervezett, iskolarendszeren kívüli akkreditált képzésben részt vevő személlyel az Egyetem első beiratkozásuk alkalmával köteles képzési szerződést kötni. (Ez arra szolgál,
hogy amennyiben átsorolják az önköltséges hallgatókat állami (rész)ösztöndíjas formába, rájuk is vonatkozzon a hallgatói ösztöndíjszerződés hatálya.)
Hallgatói normatíva: Az állam által az egyetem részére évente, hallgatónként kifizetett
pénzösszeg (a 2013/2014-es tanévben 119 000 Ft/fő/év), melyből a hallgatói juttatások
(pl. ösztöndíjak, szociális támogatás) kerülnek kifizetésre.
HKR (Hallgatói Követelményrendszer): Az SZMSZ második kötete, az egyetem tanulmányi és vizsgarendjét, a kapható juttatások és fizetendő díjak szabályozását, a
fegyelmi eljárás szabályait tartalmazó kötet, melyet az életben legalább egyszer érdemes elolvasni. A hallgatókra vonatkozó minden szabály, jogok és kötelességek gyűjteménye.
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Honorácior képzés: Olyan tehetséggondozási forma, amely lehetővé teszi a honorácior státuszt elnyerő hallgatók számára, hogy valamely őket érdeklő kutatási témához,
tudományterülethez kapcsolódó kurzusokat végezzenek el előfeltételek alóli mentességgel, amelyek nem számítanak bele a szakjukon térítésmentesen felvehető kreditekbe.
Ez segítheti őket abban, hogy elmélyedjenek egy olyan témában, melynek tanulmányozására nem lenne lehetőségük a szakjukon (pl. mert nem indítanak olyan szakirányt). A státusz elnyeréséhez kutatási tervvel ellátott pályázatot kell benyújtaniuk,
melyről a kar illetékes bizottsága dönt. A honorácior státuszban teljesített kurzusok
nem számítanak be a szak szabadon választható tantárgyainak kreditértékébe.
E-Index (elektronikus leckekönyv): A hallgatók tanegységei és érdemjegyei a Neptunban kerülnek rögzítésre. A hallgató félévente egyszer ingyenesen kaphat igazoló
lapot a TO-tól vagy a Quaesturától. A kivonat képzésenként a tárgyfélévet megelőző,
lezárt félévre vonatkozik. A hagyományos, papír alapú leckekönyv a 2013/14-es évben
megszűnt.
Igazolólap: A szóbeli vizsgára a hallgató kinyomtathatja ezt a lapot a Neptun felületéről, ez biztosítékul szolgál a hallgatók számára az érdemjegyet illetően, így ajánlott
magukkal vinni. Javítóvizsga: Az elégtelentől különböző érdemjeggyel teljesített vizsgák javításának lehetősége. Erre egy félévben csak egyszer van lehetőség, a felvett
kurzusok számától függetlenül.
Jegyzet, tankönyv: Segédeszközök a tanuláshoz, de mielőtt bármit megvennél, kérd
ki egy felsőbb éves hallgatók tanácsát, mert a legtöbbet a könyvtárakban is megtalálod, vagy elektronikus formában is hozzáférhetsz.
Juttatásképesség: Az a hallgató juttatásképes, aki államilag támogatott/állami ösztöndíjas nappali képzésre nyert felvételt, vagy oda tanulmányai alatt átsorolták.
Kivételes tanulmányi rend: A tanulmányi követelmények idejének, tartalmának eltérő
teljesítésére vonatkozó, kedvezményeket tartalmazó követelményrendszer. Szólhat a
gyakorlatokon való részvétel alóli felmentésről, eltérő követelmények teljesítéséről, a
vizsgaidőszakon kívüli vizsga teljesítéséről. Kivételes tanulmányi rend kérelem alapján
és indokolt esetben (egészségügyi problémák, külföldi tanulmányok) esetén engedélyezhető.
Kollokvium (vizsga): Előadáshoz tartozó tananyag számonkérése írásbeli és/vagy
szóbeli formában.
Kredit: A tanulással töltött munkaidő mértékegysége. Egy kredit 30 munkaórát jelent.
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A munkaórákba beleszámít az órákon való megjelenés, az órákon kívül végzendő
munka. Minden tanegység meghatározott számú kreditpontot ér. Egy szak elvégzése
az előírt számú kreditpontok megszerzéséhez kötött, amelyeket a tantervekben találhatsz meg.
Kurzusfelvételi (tárgyfelvételi) időszak: A szorgalmi időszak eleje, amikor a hallgató
felveheti az adott félévben elvégzendő kurzusait.
MA: Master of Arts, a mesterképzés, illetve az azzal megszerezhető fokozat elnevezése, mely a természettudományos és műszaki képzésben MSc (Master of Sciences)
Mintatanterv: A tantervben szereplő tárgyak olyan elosztása félévekre, amelyet átlagos ütemben haladni kívánó hallgató úgy követhet, hogy eleget tesz minden tantárgy
felvételénél az előtanulmányi követelményeknek, minden félévben ajánlottan 30 (+/-3)
kreditet teljesít, és tanulmányait a képesítési követelményekben meghatározott képzési idő alatt fejezi be.
Oktató: Az egyetemen órákat adó személy. Hierarchikus sorrendben: tanársegéd, adjunktus, docens, egyetemi tanár. A TáTK-on órákat adhatnak még megbízott előadók,
tudományos munkatársak, ill. posztgraduális ösztöndíjasok.
OMHV (Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése): A tanárok munkáját értékelő minőségbiztosítási rendszer. A félév végén a Neptunban kitöltött kérdőívek alapján értékelik
az adott kurzus hallgatói az oktatók munkáját.
Posztgraduális (PhD) ösztöndíjas: Diploma után hároméves doktori képzésben részt
vevő személy, aki tanul, tanít, tudományos munkát végez, és mindezért ösztöndíjban
részesül.
Regisztráció: A regisztrációval jelzed, hogy aktív hallgatója kívánsz lenni az adott
félévben az intézménynek. A hallgatónak félévente be kell jelentenie, hogy folytatja-e
tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti. A
regisztrációt a hallgató az előzetes kurzusfelvétel kezdetétől a regisztrációs időszak
végéig (a félév első hetének végéig) végezheti el az Neptun-ban.
Referátum (kiselőadás): A szemináriumokon a hallgató tartja meg az óra egy részét
abból az oktató által előre meghatározott anyagból, amiből a hallgató előre felkészült.
Szakdolgozat (záródolgozat): A diploma megszerzéséhez szükséges önálló tudományos munka, melyet a végzős hallgatók általában választott szakterületük egy témájából írnak.
Szakkollégium: a Karhoz tartozó szakkollégium az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium, melybe tanulmányi eredményeik alapján, felvételi útján kerülnek
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be hallgatóink. Itt különböző előadásokon, kurzusokon vehet részt a szakkollégista, és
része lehet az ottani életnek.
Szemeszter (félév): Egyetemi oktatási periódus, amely jegyszerzéssel zárul. Egy
egyetemi tanév egy őszi és egy tavaszi félévből áll. A szemeszterek szorgalmi időszakra és vizsgaidőszakra tagolhatók. A kreditrendszerben egy félév alatt átlagosan
30 kredit teljesítése ajánlott.
Szeminárium: lásd a gyakorlatnál
Szemináriumi dolgozat: Általában a szemináriumok teljesítésének feltétele. Szakonként, tanszékenként, ill. akár tanáronként változhatnak a szemináriumi dolgozatra
vonatkozó követelmények. Általában saját kutatáson alapuló, 5-10 oldalas, másfeles
sorközzel, 12-es betűmérettel, nyomtatott formában benyújtandó, szakirodalom-listával ellátott dolgozat.
SzHÉK (Szakos Hallgatói Érdekképviselet): A Hallgatói Önkormányzathoz tartozó,
adott szakon megválasztott hallgatói képviselők, akik az intézeti- és tanszéki üléseken
képviselik a hallgatókat és szervezik szakos rendezvényeiket.
Tanegység (kurzus): A TáTK-n a képzés alapegysége – a hallgatónak adott számú
tanegységet kell elvégeznie, hogy diplomát kaphasson. A szakok kurzuskövetelményei a Tanegységlistában találhatók. Egy tanegység lehet szeminárium, előadás, szigorlat és szakmai gyakorlat. Minden tanegység meghatározott számú kreditet ér.
Tanegység elhagyása: Ez akkor történik, amikor a hallgató felvesz egy kurzust az
indexbe, de jegyet nem szerez belőle. Egy tanegységet maximum kétszer lehet elhagyni. Amennyiben egy hallgató a tanegységet a 3. kurzusfelvétel után sem teljesíti,
elbocsátható a Karról.
TDK (Tudományos Diákkör): A kezdeményezés lényege, hogy a diákok az őket érdeklő témában egymással, és témavezető tanáraikkal összefogva színvonalas kutatásokat és szakmai munkákat tudjanak létre hozni. Bővebben a Tudományszervezés c.
fejezetben olvashatsz róla.
Túlfutás: Amikor a szak képzési idején belül, a hallgató nem szerzi meg az abszolutóriumhoz szükséges valamennyi kreditet, pótfélévet kérhet. Ennek engedélyezését
követően túlfutó lesz.
Tutorálás: A tutorálás a kiemelkedő képességű hallgató tehetségének kibontakozását
segítő, a választott szakterületre vonatkozó tudás elmélyítését, a tudományos kutatás-
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hoz tartozó készségek kifejlesztését szolgáló sajátos képzési forma, melynek során
a hallgató egyéni tanulmányi követelményeket teljesít, egyéni ütemezésű munkaterv
vagy kutatási terv alapján, egy vele személyes kapcsolatban lévő, őt segítő, motiváló,
előrehaladását ellenőrző oktató, a tutor támogatásával. A tutorálás keretében végzett
tevékenység során a hallgató szakos tantervi követelményeit vagy szakján kívüli tanegységeket - előfeltételek alóli mentességgel – teljesíthet, a rendesen meghirdetett
kurzus követelményeit óraszámban és/vagy tartalomban jelentősen meghaladó, számára meghirdetett, egyéni kurzus teljesítésével.
Utóvizsga (UV): A sikertelenül teljesített (vagyis, amikor megbuktál) vizsgát követő
további vizsgalehetőségek. Az UV időpontra jelentkezés feltétele a Neptun-ban rögzített elégtelen érdemjegy. A TáTK-n egy adott kurzusból egy vizsgaidőszakban csak
egyszer lehet utóvizsgát tenni.
Vizsgakurzus: 1. abban az esetben, ha egy kollokviummal záródó kurzust egy félévben felvettél, de nem tudtál teljesíteni, a következő félévekben lehetőséged van úgy
teljesíteni, hogy az órákra nem kell bejárnod. Ezt kérvényezned kell a kurzusért felelős
oktatótól

Pénzügyek
Szociális támogatások jogcímei
Minden, amit az igényléshez tudni kell!
Szeretnénk Neked abban is segíteni, hogy könnyebben eligazodj a karunkon elnyerhető szociális alapon működő támogatási formákról. Az 51/2007–es kormányrendelet
után változások történtek a rendszeres szociális juttatások rendszerében, ezeket találhatod az alábbi sorokban.
Pályázhatnak:
Azok a hallgatók, akik
a karon felsőfokú szakképzésben, alap- vagy mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy doktori képzésben államilag támogatott (állami ösztöndíjas)
formában tanulnak, illetve akik államilag támogatott képzési formában kezdték meg
tanulmányaikat, és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveiknek száma
alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre,
nappali képzésben vesznek részt és aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek.
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Rendszeres szociális támogatás
Rendszeres szociális támogatás – A kategória
A rendszeres szociális ösztöndíj összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az
éves hallgatói normatíva 20%-a, amennyiben a hallgató:
•
fogyatékossággal élő, vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
•
halmozottan hátrányos helyzetű, azaz akit középiskolai tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre (volt) jogosult (és a jogviszony megkezdésekor nem töltötte be a 25-ik
életévét!), és szülei legfeljebb az általános iskola nyolcadik osztályán fejezték be tanulmányaikat vagy
•
akit tartós nevelésbe vettek, vagy
•
családfenntartó, vagy
•
nagycsaládos, vagy
•
árva, illetve mindkét szülője, illetve a vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen,
elvált, vagy háztartástól külön élt szülője elhunyt.
Rendszeres szociális támogatás – B kategória
A rendszeres szociális ösztöndíj összegének mértéke nem lehet alacsonyabb, mint az
éves hallgatói normatíva 10%-a, amennyiben a hallgató:
•
hátrányos helyzetű, azaz akit középiskolai tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres
gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (volt) jogosult (és a jogviszony megkezdésekor nem töltötte be a 25-ik életévét!), vagy
•
gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
•
félárva
Rendszeres szociális támogatás – Egyéb kategória
Amennyiben a hallgató nem tartozik bele sem az A, sem a B kategóriákba, úgy rá és
családtagjaira vonatkozó jellemzőkre is kaphat pontokat. A pontszámtól függően kaphatja meg az egyéb kategóriás összeget, mely nem lehet alacsonyabb, mint az éves
hallgatói normatíva 5%-a. Az egyéb kategóriánál figyelembe vesszük, ha a hallgató:
•
tartósan beteg
•
árva 25 év felett
•
félárva 25 év felett
•
öneltartó
… vagy családtagjai között van olyan, aki:
•
munkanélküli, aki munkanélküli juttatásban részesül
•
munkanélküli, aki már nem részesül támogatásban
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

háztartásbeli
gyermekét egyedül neveli, mert özvegy
gyermekét egyedül neveli, mert elvált
gyermekét egyedül neveli, mert külön élnek
rokkantnyugdíjas
öregségi nyugdíjas
tartósan beteg
tanuló + kiskorú testvér
munkanélküli testvér
fogyatékkal élő testvér

Rendszeres szociális támogatás igénylése:
Amennyiben a hallgató rendszeres szociális támogatást kíván igényelni, 2014/2015-ös
tanévben is elektronikus formában az Neptun egységes tanulmányi rendszeren belül
tudja megtenni. Az adott félévre meghatározott pályázási idő végéig, a pályázatát a
szükséges dokumentumok és mellékletek csatolásával hiánytalanul kell feltölteni.
Az időpontokról későbbi tájékoztatást adunk, kérjük, figyeljétek a hirdető felületeket!

Rendkívüli szociális támogatás
A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére, az intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek
szerint folyósított egyszeri utalás. Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató kérelme
alapján részesülhet.
A beérkezett hallgatói kérelmekről legalább havonta egyszer kell döntést hozni. A kifizetésről a döntést követő nyolc munkanapon belül intézkedni kell. A rendkívüli szociális
ösztöndíj odaítélésének részletes feltételeit, szabályait a kari különös rész tartalmazza
(ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötete, Hallgatói Követelményrendszer).
A rendkívüli szociális ösztöndíjra szolgáló keret elsősorban a hallgatók rendkívüli segélyezésére, továbbá a különös részben meghatározott egyéb célokra szolgál. A rendkívüli szociális ösztöndíj odaítéléséről a kari Diákjóléti Bizottság dönt.
A rendkívüli szociális támogatásra is elektronikus úton, a Neptun tanulmányi rendszeren belül lehet pályázni.

Alaptámogatás – első bejelentkezés támogatása
Alaptámogatásra az a hallgató jogosult, aki a 2014/2015-ös tanév I. félévében először
létesít felsőoktatási hallgatói jogviszonyt, és államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, mesterképzésre, felsőfokú
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szakképzésre jelentkezik be, és
•
fogyatékossággal él, vagy
•
rokkant, vagy
•
legalább egy saját gyermeke van, vagy
•
ápolási díjban részesül, vagy
•
legalább két eltartott testvére van, vagy
•
legalább két kiskorú gyermek gyámja, vagy
•
árva, vagy
•
akit korábban tartós vagy átmeneti nevelésbe vettek, vagy
•
vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától külön élt
szülője elhunyt, vagy
•
halmozottan hátrányos helyzetű, azaz akit középiskolai tanulmányai során
családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után
rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (volt) jogosult (és a jogviszony megkezdésekor nem töltötte be a
25-ik életévét!), és szülei legfeljebb az általános iskola nyolcadik osztályán fejezték be
tanulmányaikat, vagy
•
hátrányos helyzetű, azaz akit középiskolai tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres
gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (volt) jogosult (és a jogviszony megkezdésekor nem töltötte be a 25-ik életévét!), vagy
•
gyámsága nagykorúság miatt szűnt meg, vagy
•
félárva
A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó igazolja a jogosultságát az alaptámogatási pályázaton belül. Az alaptámogatásra a kizárólag az Neptunon keresztül online
formában lehet pályázni.
A fenti kategóriák valamelyikét is ott kell elektronikus úton feltöltött, digitalizált formában, a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentum(ok)kal igazolni. A pályázatokat minden esetben rögzíteni és véglegesíteni kell! A nem véglegesített pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság érvénytelennek tekinti!
A támogatás összege a 2014-ben alapképzésre és egységes, osztatlan képzésre felvételt nyert hallgatók számára az éves hallgatói normatíva 50%-a (59.500 Ft), mesterképzésben 75%-a (89.250 Ft). A pályázatok elbírálását várhatóan az Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság végzi.
A szociális helyzet meghatározása
A hallgató szociális helyzetének megítélésekor figyelembe kell venni:
•
az egy lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási
hellyel rendelkezők számát, és jövedelmi helyzetét
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•
a képzési hely és a lakóhely közötti távolságot, az utazás időtartamát és költségét
•
amennyiben a hallgató tanulmányai során nem a Tbj. szerinti közös háztartásban él, ennek költségeit
•
a fogyatékos hallgatónak mekkora összeget kell fordítania különleges eszközök beszerzésére és fenntartására, speciális utazási szükségleteire, valamint személyi
segítő, illetve jelnyelvi tolmács igénybevételére
•
a hallgatóval közös háztartásban élő eltartottak számát, különös tekintettel a
vele együtt eltartott gyermekek számára
•
az ápolásra szoruló hozzátartozó gondozásával járó költségeket
•
a hallgató saját jövedelmét
•
a pályázati kiírás alapján igazolandó, a szociális helyzetet befolyásoló egyéb
körülményeket
•
a jövedelemszámításkor a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az
utolsó 4 hónap átlagát, illetve az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni.
A hallgató helyben lakónak minősül, ha eltartói közössége Budapesten lakik vagy önálló budapesti lakása van.
Eltartói közösségnek minősül a hallgató és mindazon személyek, akik a hallgatóval
azonos lakcímen vagy tartózkodási helyen vannak bejelentve
Az eltartói közösség fennállását - a szülői kapcsolatot kivéve - megfelelő módon igazolni kell. A hallgató és az eltartói közösség jövedelmének megállapításánál figyelembe
kell venni valamennyi nettó (adózás utáni) jövedelmet.
A fentiekben foglaltak alól kivételt képez:
•
a kizárólag tanulmányi alapon megállapított támogatás,
•
az árvaellátás,
•
a gyermekgondozási segély,
•
a gyermeknevelési támogatás,
•
a családi pótlék,
•
a terhességi-gyermekágyi segély,
•
a gyermekgondozási díj
•
a diákhitel összege
•
a Bursa Hungarica
A kérelmek felhasználásánál az adatvédelmi szabályok rendelkezéseit be kell tartani.
Bursa Hungarica Ösztöndíj
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális támogatás, aminek elbírálását nem az Egyetem végzi, azonban sikeres pályázat
esetén az Egyetem folyósítja azt. A Bursa Hungarica ösztöndíj folyósítását a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről
szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza. Az
Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a szociálisan rászoruló fiatalok
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felsőoktatásban való részvételének támogatása. Ennek megfelelően – amennyiben az
önkormányzatod csatlakozott a rendszerhez – az ösztöndíj egyik részét (önkormányzati ösztöndíjrész) az állandó lakóhelyed szerinti települési önkormányzat, míg a másik
részét (intézményi ösztöndíjrész) a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium biztosítja.
A támogatást az a felsőoktatási intézmény folyósítja, ahol államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben vagy mesterképzésben, vagy egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben veszel részt. A felsőoktatási intézmény az önkormányzati ösztöndíjrészt nem köteles addig kifizetni, amíg azt az érintett
önkormányzattól a Wekerle Sándor Alapkezelő közvetítésével meg nem kapta.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, aláírva, egy példányban kell benyújtani. Az ösztöndíj kizárólag szociális szempontok alapján ítélhető
meg, a pályázó tanulmányi eredménye nem vehető figyelembe. 2008. szeptember
1-jétől a költségtérítéses képzésben tanuló hallgatók is jogosultak a pályázatra, a támogatás átlagos összege 1.000–12.000 Ft/hó között mozog.
Bővebb információ: http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica
Bővebb tájékoztatást a határidőkről és a pályázásról a honlapon, valamint a levelezőlistákon olvashattok. Bármilyen kérdéssel forduljatok bizalommal a Diákjóléti Bizottsághoz!
Diákjóléti Bizottság elnöke: Lőrinczi Réka Gyöngyi
E-mail: jolet@tatkhok.elte.hu
Tel.: +36 30 6545 850

Esélyegyenlőség
A Társadalomtudományi Kar alapértékei közé tartozik az esélyegyenlőség, ezért mindent megteszünk azért, hogy a hallgatók egyenlő jogok és körülmények között élhessék napjaikat és végezhessék feladataikat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen.
Egyetemi polgárként nem érheti őket hátrányos megkülönböztetés nemi, faji, etnikai és
társadalmi hovatartozás, bőrszín, vallási és egyéb meggyőződés, fogyatékosság, kor,
valamint szexuális beállítottság alapján.
Az esélyegyenlőség ügye közös ügyünk, amely nem csak az elmúlt évtizedekben hazánkban tapasztalható változások miatt különösen fontos. A társadalmi felzárkóztatás
szempontjából is elengedhetetlen, hogy foglalkozzunk vele, és jelen legyen mindennapi életünkben. Minden embernek joga van egy szabad és boldog élethez, ahol értékesnek érezheti magát. Karunkon ennek megfelelően igyekszünk segíteni a speciális
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szükségletű hallgatókat, illetve kialakítani egy befogadó, empatikus légkört, így erősítve az egyetemi közösségi szellemet. A feladat ellátásával a kari esélyegyenlőségi
munkacsoport foglalkozik.
A speciális szükségletű hallgatóknak lehetőségük van regisztrálni a karon, ami a következő előnyökkel jár:
•
folyamatos ügyeletszolgáltatással elérhető nyelvi labor;
•
folyamatosan elérhető speciális könyvtári eszközök (JAWS, Braille írógép) személyes támogató szolgáltatással;
•
félévente 300 oldal ingyenes fénymásolás, nyomtatás;
•
speciális munkakörök elérésének lehetősége, melyet az ELTE Esélyegyenlőségi Bizottsága a munkáltatókkal való egyedi együttműködések alapján biztosít;
•
a már végzett speciális helyzetű hallgatókkal való kapcsolattartás a kari Alumnin keresztül, tapasztalatcseréken való részvétel lehetősége;
Ezen felül minden fogyatékossággal élő hallgatónak joga van elkérni az oktatóktól az
előadásokon használt diasorokat, valamint rögzíteni az előadásokon elhangzottakat. A
súlyosan hallássérült hallgatók jeltolmács segítségét is igénybe vehetik.
Évközben kisebb kirándulásokkal, közös színház és kiállítás látogatásokkal, esélyegyenlőségi teadélutánnal próbálunk mindenki számára nyitott és elérhető programokat kínálni, annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon kötetlen tapasztalatcserére és
egymás jobb megismerésére.
Ősszel, a beiratkozáson minden hallgató kézhez kap egy tájékoztatót, melyből a speciális szükségletű hallgatók sokat tudhatnak meg lehetőségeikről, jogaikról, pályázatokról, a többi hallgató pedig az esélyegyenlőségről, mint témáról. Amennyiben további
kérdésetek merül fel, forduljatok hozzánk bizalommal!
Kari esélyegyenlőségi felelős:
Dr. Kövér Ágnes
7.103/A szoba
6711 mellék
kovera@tatk.elte.hu
A fogyatékossággal élő hallgatók ügyeiért felelős kari koordinátor:
Tánczos Éva
É-i 2.73-as szoba
tanczos.eva@gmail.com
fogadóóra: csütörtök 10-12 óra között
(A fogyatékossággal élő hallgatók ezen elérhetőségeken jelentkezzenek!)
HÖK Esélyegyenlőségi referens:
Debrenti Félix
HÖK iroda: É-i épület -1.68
Tel.: +36 30 378 4397
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E-mail: eselyegyenloseg@tatkhok.elte.hu

Külügyek
A Társadalomtudományi Karon a külügyeket (külföldi ösztöndíjak, külföldi szakmai
gyakorlat, diákcserék) a kari felelőssel együtt a Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottsága intézi.
A legfőbb feladatunk az, hogy eljuttassunk Téged – és a hozzánk érkező többi hallgatót – külföldre (tanulni és/vagy gyakorlatot szerezni). Mi, a Külügyi Bizottság ösztöndíjprogramok, illetve a különböző önkéntes hálózatok, konferenciák és más szakmai
programok felkutatásával, valamint a hallgatók megfelelő informálásával foglalkozunk.
Bizottságunk három tagból áll, az Elnökből, a Kari főmentorból és az Ösztöndíjakért
felelős bizottsági tagból. Mindhárman azon dolgozunk, hogy közelebbi kapcsolatba
kerülhess a határon túli lehetőségekkel.
ESN mentor program:
Az Egyetemünkön működő ESN Mentorprogramba bárki bekapcsolódhat, aki szereti
a jó bulikat, a különböző kultúrákat, beszél idegen nyelveken és nem fél megszólalni.
Ebben a programban a hozzánk érkező külföldi diákokat segítjük, hogy minél jobban,
gazdagabban és emlékezetesebben teljenek az itt eltöltött hónapok. A mentorok segítenek a szálláskeresésben, programok szervezésében, valamint a tanév folyamán
felmerülő problémák megoldásában. A Társadalomtudományi Kar évente hirdet mentorfelvételit, ahol bekerülhetsz egy válogatott csapatba és olyan élményekben lehet
részed, amiről azok mesélnek, akik hazajönnek külföldről: hatalmas bulik, rengeteg új
barát, sok-sok különböző kultúra és nyelv színes kavalkádjának lehetsz tagja. Ami követelmény: nyelvtudás, bátorság és rátermettség. A következő felvételi ősszel várható.
Ösztöndíjak
Európai Ösztöndíj lehetőségek
Erasmus+:
Az egyik legismertebb ösztöndíjprogram. Fél évet tölthetsz kint egy külföldi egyetemen, ahol bővítheted látószögedet, rengeteg új barátot szerezhetsz Európa minden
tájáról és életre szóló kalandban lehet részed. Ezt a programot az Európai Unió támogatja és Magyarországon a Tempus Közalapítvány koordinálja. A pályázati időszak
februárban kezdődik és Neptunon keresztül zajlik. A pályázat követelményei: egy lezárt félév, motivációs levél, nyelvtudás (legalább középfokú nyelvvizsga az oktatási
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nyelvből). Pluszpontot jelent a minimum 4-es tanulmányi átlag, a mentorprogramban
való részvétel, illetve a közéleti, önkéntes és tudományos tevékenység.
Erasmus szakmai gyakorlat:
Nem csak tanulásra, de szakmai gyakorlatra is lehet pályázni, amely óriási előnyt jelenthet a későbbi munkavállalásnál. Ebben a programban a hallgatónak kell keresnie
egy fogadó szervezetet, (vagy céget, központot, stb.) ahol elvégezheti a gyakorlatot.
Ez minimum három hónapos kint tartózkodást jelent. A pályázat hasonlóan zajlik, mint
a kint töltött tanulmányi félév esetén. Hatalmas lehetőség a szakmai előmenetelhez,
aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel, ne habozzon! Nem lehet elég korán elkezdeni
a lehetőségek kiaknázását.
További információért fordulj a HÖK-höz!
Amerikai ösztöndíjak
Fulbright:
Ez az ösztöndíj azoknak jó, akik az Egyesült Államokban szeretnének kutatni vagy
posztgraduális tanulmányokat folytatni. Szükséges hozzá a megfelelő szintű nyelvtudás, a jó tanulmányi eredmény, valamit ajánló levelek. Fontos azonban tudni, hogy
nem fedezi a teljes költségeidet.
További információ: www.fulbright.hu
Kellner:
Egy magyar származású üzletember alapította 1991-ben, azóta 60 ELTE-s hallgató részesülhetett benne. Azoknak ajánljuk, akik az Egyesült Államokban szeretnének
tapasztalatokat szerezni. A pályázat feltétele minimum 4 lezárt félév, 4,2 összátlag,
megfelelő szintű TOEFL nyelvvizsga (600 pont felett) és tanári ajánlás.
További információ: www.kellner.hu
Az ösztöndíjakon kívül még foglalkozunk más külföldre jutási lehetőségekkel is. Igyekszünk felvenni a kapcsolatokat szakmai és önkéntes szervezetekkel, a Szakos Hallgatói Érdekképviseletek pedig szakmai események, konferenciák felkutatásáról és
szervezéséről gondoskodnak.
Legfontosabb tevékenységünk a Te informálásod. Ezért számos rendezvényt szervezünk, kiadványt készítünk, hogy minél jobban fel tudjunk készíteni a Rád váró kihívásokra és megismertessük Veled lehetőségeidet.
Ilyenek a TTK-val és az IK-val közösen szervezett Lágymányosi Külügyi Fórumok,
ahol igyekszünk a teljesség igényével tájékoztatni Téged a lehetőségek széles palettájáról. Ennek keretében nem csak ösztöndíj lehetőségeket mutatunk be, hanem önkéntes szervezeteket is meghívunk, hogy a tapasztalatszerzés egy másik dimenzióját
is megismerhesd.
Ha kedved támadt ahhoz, hogy külföldre menj tanulni, dolgozni, vagy hogy élesben
próbáld ki nyelvtudásodat, jelentkezz nálunk bizalommal! Ha bármilyen kérdésed,
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problémád, esetleg ötleted van, várunk Téged a HÖK irodában.

Elérhetőségeink:
Csukovits Balázs
Farnadi Enikő
ELTE TáTK HÖK Külügyi 			
ELTE TáTK HÖK Kari főmentor
Bizottsági elnök 				farnadi.eniko@gmail.com
kulugy@tatkhok.elte.hu
			
Kozma Eszter
Györke Julianna				
ELTE TáTK HÖK 				
ELTE TáTK Nemzetközi
Külügyi bizottsági tag			
osztály vezetője
kozma.eszter1994@gmail.com 		
julia.gyorke@tatk.elte.hu
						7.92 szoba

KolInfó

Az ELTE-nek hét kollégiuma és öt szakkollégiuma van. Az Egyetemi Kollégium vezetője dr. Seifert Tibor kollégiumi főigazgató. A főigazgatóság az Ajtósi Dürer sori Kollégiumban található.
Egyetemi Kollégium
Főigazgató: Dr. Seifert Tibor
E-mail: foigazgatosag@kollegium.elte.hu
Telefon: +36 (1) 384-0616
Postacím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23.

Kollégiumok
A hét kollégiumi épület tagkollégium, amelyekben a bekerülés alapja elsősorban a szociális háttér, valamint a lakóhely és Budapest közötti távolság, ezen kívül a felvételi eljárás során a jó tanulmányi eredményért plusz pontok is kaphatók. Az intézményekben
24 órás portaszolgálat működik.
Aktuális információkat a http://kolhok.elte.hu oldalon találtok, például a kollégiumi díjak
és a felvételi eljárással kapcsolatban, amiben megtalálható a BA/BSc és a MA/MSc
felvételi eljárás részleteit is!
Szakkollégiumok
A felvételi eljárás útján kiválasztják a legtehetségesebb diákokat, akik itt különórákkal,
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szakkörökkel, szakmai fórumokkal és egyéb rendezvényekkel tovább képzik magukat.
Az ELTE öt szakkollégiuma az Eötvös József Collegium, a Bibó István Szakkollégium,
a Bolyai Szakkollégium, az Illyés Sándor Szakkollégium, valamint karunk szakkollégiuma, az ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium, amely a Nándorfejérvári úti Kollégiumban kapott helyet.
Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat (KolHÖK)
elnöke: Csonka Balázs
E-mail: elnok@kolhok.elte.hu
Minden kollégiumban működnek Diákbizottságok. A Diákbizottságok tagkollégiumonként a kollégista hallgatók érdekképviseleti szervei, ők irányítják a kollégiumba történő
be-és kiköltözést, segítik a kollégiumi diákéletet, és a KolHÖK-kel együtt intézik a kollégiumi felvételi eljárást. A jogorvoslati és érdekképviseleti tevékenység összehangolására jött létre a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat (KolHÖK). Ebben a testületben
minden kar képviselteti magát tagkollégiumonként a Diákbizottság elnökének személyében, valamint kollégiumi referense révén.
TáTK HÖK Kollégiumi referens: Fazakas Áron (kollegium@tatkhok.elte.hu)
Kollégiumok:
Ajtósi Dürer sori Kollégium
1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 23. Tel.: +36 (1) 381-2340
http://www.adk.elte.hu/
Igazgató: Gherdán Tamás
Diákbizottság elnöke: Kalocsai Krisztina (kalocsai.kriszti91@gmail.com)
Férőhely: 250 fő.
Közlekedés: 7-es busz, 72-es, 74-es, 75-ös troli, 1-es villamos
Szolgáltatások: büfé, filmklub, internet, TV-szoba
A kollégiumhoz közel működik uszoda és tornaterem, de télen közel a műjégpálya is. Itt
10 TáTK-os lakik. A szobák 2 ágyasak. Ez a kollégium leginkább „bölcsész kollégium”,
mert a 7-es busszal gyorsan elérhető az Astorián található BTK épületegyüttese, ezért
zömmel bölcsészhallgatók lakják.
Damjanich Utcai Kollégium
1071 Budapest, Damjanich utca 41-43. Tel: +36 (1) 461-3758
Igazgató: dr. Seifert Tibor
Nevelő: Orosz Bernadett
Diákbizottság elnöke: Mészáros Mónika (elnok@duk.elte.hu)
Férőhely: 170 fő.
Közlekedés: 73-as, 76-os trolibusz
Szolgáltatások: internet, fénymásoló, mosókonyha, teaház, buli, rendezvények
Az elhelyezés három és négy ágyas szobákban történik, leginkább a Bárczi Gusztáv
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Gyógypedagógiai Kar hallgatói lakják a kollégiumot. Kevés TáTK-s hallgató lakik itt.
Kerekes úti Kollégium
1135 Budapest, Kerekes u. 12. Tel: +36 (1) 350-1456
http://www.kerekes.elte.hu
Igazgató: Dr. Kálóczy Ernő
Diákbizottság elnöke: Bekő Márta (bekmarta91@gmail.com)
Férőhely: 510 fő.
Közlekedés: 20-as, 30-as, 32-es busz, 1-es villamos
Szolgáltatások: büfé, filmklub, internet, TV-szoba, konditerem, teaház, könyvtár
Ez az Egyetem másik nem saját tulajdonú kollégiuma. A Góliát Hotelben az ELTE
510 helyet bérel, ezek a kollégiumi férőhelyek. A szobák háromágyasak, körülbelül 23
TáTK-s kollégista lakik itt. A zuhanyzó és a WC a folyosó végén vannak.
Körösi Csoma Sándor Kollégium
1118 Bp. Dayka Gábor utca 4. Tel: +36 (1) 319-0999
http://www.csoma.elte.hu
Igazgató: Bársonyi István
Kollégiumi Diákbizottság elnöke: Szabó Zsolt (qwerjoe@gmail.com)
A kollégiumban működő TáTK-PPK közös diákbizottság elnöke: Forgó Evelin (TáTK)
(forgoevelin@gmail.com).
Férőhely: 1090 fő.
Közlekedés: 139-es, 40-es, 240-es, 53-as, 153-as, 150-es, 272-es, 87-es, 40E-s busz,
a Kelenföldi pályaudvar öt percre található.
Szolgáltatások: büfé, internet, könyvtár, foci- és kosárpálya, kollégiumi klubok, konditerem, csocsó, saját hálózat.
A szobák a B és a C épületben 3 ágyasak, a szobákban külön található WC és fürdő.
Az A épületben a szobák 2 ágyasak, két szobához tartozik egy közös mosdó. Körülbelül 93 TáTK-s hallgató lakik itt. A kollégium négy épület részből (A, B, C, D) áll.
Nagytétényi úti Kollégium
1223 Bp. Nagytétényi út 162-164. Tel: +36 (1) 362-2319
http://www.teteny.elte.hu/
Igazgató: Gál-Esztegár Zádor
Elnöki megbízott: Takács Szilvia (takacsszilvia.db@gmail.com)
Férőhely: 1024 fő.
Közlekedés: 33-as, 33E-s, 14-es, 114-es, 233E-s buszok
Szolgáltatások: büfé, filmklub, internet, konditerem, focipálya, úszás, fénymásoló, csocsó, billiárd, darts
Körülbelül 37 TáTK-s hallgató lakik itt. A szobák négyágyasak, a fürdő, illetve a mel-
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lékhelység a folyosók végén található. A közelben egy uszoda is található, és szemben
a Camponában van Tesco áruház is. Van belső kollégiumi hálózat. Minden tavasszal
megrendezésre kerül a TTNY Napok, amin neves zenekarok lépnek fel. A kollégium a
campustól közel fél óra busszal.
Nándorfejérvári úti Kollégium
1117, Nándorfejérvári út 13. Tel: +36 (1) 203-8197
http://nfk.kollegium.elte.hu/
Igazgató: Gál-Esztegár Zádor
Diákbizottság elnöke: Szabó Viktor (hekkes13@gmail.com)
Férőhely: 100 fő.
Közlekedés: 3-as, 83-as, 14-es, 114-es busz, 18-as, 41-es, 47-es villamos
Szolgáltatások: büfé, filmklub, internet, konditerem, focipálya, úszási lehetőség, fénymásoló, csocsó, billiárd, darts.
A Lágymányosi Campushoz a legközelebb eső kollégium. Kétszer három ágyas lakóegységekből áll, amelyekhez tartozik egy tanuló és egy előtér is. Minden szobában
található csap, a zuhanyzó és a konyha a folyosóról nyílik. A hagyományos TáTK-s
kollégisták mellett itt laknak a Társadalomtudományi Szakkollégium lakói is. Körülbelül
kilenc fő lakik itt a Társadalomtudományi Karról. Szeptembertől az Illyés Sándor Szakkollégium is a Nándorfejérvári úti Kollégium épületében kap helyet.
Vezér úti Kollégium
1141 Budapest, Vezér út 112. Tel: +36 (1) 363-0044
http://www.vezer.elte.hu
Igazgató: Gherdán Tamás
Diákbizottság elnöke: Vass Lajos (vasslajoss@gmail.com)
Férőhely: 353 fő.
Közlekedés: 82-es troli
Szolgáltatások: büfé, videoklub, internet, konditerem, foci- és kosárpálya, tanulószoba,
könyvtár
A kollégiumi szobák két-, három- és négyágyasak, a zuhany és a WC közös használatú, a szobákban csak mosdókagyló van. Az épület az Örs Vezér terétől 10 percnyire
van. Körülbelül 15 TáTK-s kollégista lakik itt.
Szakkollégiumok:
ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium (TáTK-s szakkollégium)
1117 Bp. Nándorfejérvári út 13.
http://www.tarstudkoli.elte.hu
Bibó István Kollégium (ÁJK-s szakkollégium)
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1118 Budapest, Ménesi út 12.
http://bibo.elte.hu
Bolyai Kollégium (TTK-s és IK-s szakkollégium)
1117 Bp. Nándorfejérvári út 13.
http://www.bolyai.elte.hu
Eötvös József Collegium (BTK-s, TáTK-s és TTK-s szakkollégium)
1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
http://www.eotvoscollegium.hu
Illyés Sándor Szakkollégium (BGGyK-s, PPK-s és TÓK-os szakkollégium)
1335 Budapest, Kerekes u. 12-20.
http://illyessandor.szakkoli.hu
Még több információ a kollégiumokról:
- https://kollegium.elte.hu
- http://kolhok.elte.hu
- Facebook > ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat

ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi
Szakkollégium (ARTSZ)
Közösség, buli, kurzusok
Téged nem érdekel a Szakkollégium…
…ha megelégedsz az eltömegesedő egyetemi oktatással.
…ha a tanárokkal csak az órákon és esetleg a büfében sorban állva szeretnél találkozni.
…ha nem szeretnéd gyakorlati alapokra helyezni már az egyetem alatt, az órákon
megszerzett szaktudásodat.
…ha nem szeretnél tagja lenni egy vidám és nyitott társaságnak.
…ha nem kívánod az egyetemi tantervtől némileg eltérő módon elsajátítani a szakma
fogásait.
…ha nem akarod megismerni azokat, akik a Kar egyik legnagyobb kulturális és szakmai programját, a Szakkollégium Éjszakáját szervezik.
Ha a fentiek nem igazak rád, és még mindig érdeklünk, akkor olvass tovább, hogy
többet is megtudhass rólunk!
Az ARTSZ vajon mi?
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Az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium elsősorban egy önszerveződő, autonóm, demokratikus közösség, amely működésével okítja tagjait a demokratikus létezés mikéntjére, az ebből következő felelősségvállalásra, önállóságra, toleranciára. A Szakkollégium feladatának tekinti, hogy tagjai széles látókörű, nyitott,
nyelveket beszélő értelmiségiek legyenek, akik felelősséget éreznek és felelősen viselkednek abban a társadalmi és tárgyi környezetben, amiben léteznek. Tudósként pedig
egyben meglegyen a kellő praktikus, gyakorlati tudásuk és elméleti felkészültségük. A
Szakkollégium alapítói nem kisebb célokat tűztek ki maguk elé, minthogy közvetítők
kívánnak lenni a diszciplínák, intézetek, tanszékek és műhelyek között, illetve, hogy
közvetítővé kívánnak válni az egyetemi hallgatóság és az egyetem, illetve a tudomány
távoli, elvont szintje között. Mindezt egy közösség tagjaként valósítjuk meg: együtt
élünk, dolgozunk, tanulunk, próbáljuk megváltani a világot, sörözünk vagy borozunk,
világot látunk.
Hogyan működik mindez?
A Szakkoli működése azt célozza, hogy a lehető legtöbb kérdésben a tagság minél
nagyobb része együtt hozzon átgondolt döntéseket. A fenti célokat a szakmai és a
közösségi programon keresztül valósítja meg a Szakkollégium. A szakmai program
egyik része természetesen a képzés. A képzésen belül megkülönböztethetünk alapozó kurzusokat és műhely kurzusokat. Az alapozó kurzusok célja, hogy megteremtsék
a közös nyelvet és tudást a tagok számára. Az órák megtartására elismert tudósokat
kérünk fel. A műhelykurzusokat a tagok maguk szervezik meg, így megtanulhatjuk a
szervezés menetét és egy kurzus összetartását is.
Ezeket az órákat vagy magunk tartjuk, vagy felkeressük a téma szakértőit. A szakmai képzés részét képezik a Szakkollégium által végzett kutatások, melyek résztvevői
nemcsak elmélyülnek az adott területen, de megtanulják azt is, hogy miként jön létre
egy kutatás a szervezéstől a végtermékig. Ezek a kutatások ahhoz is hozzájárulnak,
hogy a Szakkollégium fenntartsa magát. A közösségi programok két részre oszthatóak, egyrészt azokra a rendezvényekre, amelyek a szakkolisok és a tágabb közönséggel való kapcsolat létrejöttét és fenntartását szolgálják. Ezeknek a programoknak
célja, hogy közösségi életet teremtsenek az egyetemen. Másrészt vannak belső programjaink, melyek fő célja az, hogy a tagság, mint közösség összetartó legyen. Mind a
két program egy közösségi döntésként áll össze: a tagok minden évben a céloktól a
megvalósítás konkrétumáig közösen találják ki, és valósítják meg azokat.
Hol találkozhatsz velünk?
Egész évben megtalálsz minket a Spájz programjain, ahol különböző társadalmi szempontból fontos, akár kényes témákat járunk körbe beszélgetések, viták, filmek segítségével. Ott rohangálunk mindenféle színes pólókban a mínusz egyen, egy novemberi
éjszakán, hogy bebizonyítsuk, létezik egyetemi élet még a steril folyosókon is, csak
tenni kell érte. Ez a SZÉ, vagyis a Szakkollégium Éjszakája, melynek keretén belül a
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hallgatók egy éjszakára elfoglalják a Lágymányosi Campus alagsorát. A rendezvény
azt szeretné demonstrálni, hogy az egyetem több mint pusztán oktatási intézmény,
valójában kultúraformáló erő, amely a fiatalság kezében van. A rendezvény keretein
belül koncertek, beszélgetések, játékok különféle szakmai, illetve kulturális események kerülnek megrendezésre. Ha a szakmai munkánkra vagy kíváncsi, akkor vedd ki
a Kötetlen című válogatáskötetünket a Könyvtárból, vagy gyere el a tavaszi szakmai
konferenciánkra, ahol a tagok saját kutatásainkat mutatják be. A fentieken kívül találkozhatsz még velünk egész évben (de különösen a minden tavasszal esedékes nyílt
napunkon) a -1.49-es szobában, amit az alagsorban találhatsz meg a könyvtár mellett. Ha nem vagyunk ott, akkor biztosan az ELTE Nándorfejérvári úti Kollégiumának
negyedik emeleti társalgójában gyűlt össze a tagság nagy része, ahol van, hogy órát
tartunk, van, hogy ülésezünk, de néha csak spontán örömködünk egy-egy beszélgetés
vagy filmnézés formájában. Persze vannak belsős programjaink is, így hát ne lepődjetek meg, ha egy csomó szakkollégistát láttok, amint megszállják Budapest valamelyik
moziját, koncertjét, kocsmáját, vagy összefuttok velünk valamilyen kirándulás vagy
külföldi út során. Évente kétszer; februárban és júliusban még nagyobb a szakkolis/
négyzetméter arány, mivel ilyenkor táborozni megyünk valamilyen csendes kis magyarországi falucskába, ahol kipihenjük a vizsgaidőszak fáradalmait és előkészítjük a
következő félévet.
Hogyan lehetsz Te is szakkollégista?
Minden évben tavasszal felvételizhetsz hozzánk, ahol a jelentkezőknek háromfordulós
felvételi eljáráson kell megfelelniük, melynek során megpróbáljuk minél több oldalról
minél jobban megismerni leendő tagjainkat. Ha bármi kérdésed lenne a Szakkolival
kapcsolatban, akkor keress minket bátran!
a Szakkollégium címe és levelezési címe: 1117 Budapest, Nándorfejérvári út 13.
a Szakkollégium irodájának címe: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A., -1.49
terem
a Szakkollégium e-mail címe: tarstudkoli@gmail.com

ELTE Sport
Egyetemünkön különféle sportolási lehetőségek közül választhatsz, az alábbiakban
röviden ismertetjük az egyetemünkön lévő sportolási lehetőségeket, a fontosabb neveket és elérhetőségeket.
A hallgatói sportélet az ELTE-n jelenleg két alappillérre épül. Ennek egyike, a központilag meghirdetett testnevelés kurzusok, amelyeket a Neptun Tanulmányi Rendszeren
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keresztül vehetsz fel, az órarendbe beépített tanegységként.
Általános testnevelésként 1 kreditért felvehetsz aerobik, atlétika, floorball, zsonglőrség, teremlabdarúgás, görkorcsolya, gördeszka, gerinctorna, kollégiumi testnevelés,
kondicionálás, kosárlabda, asztalitenisz, röplabda, északi táncok, tenisz, tollaslabda,
zenés gimnasztika, triatlon. Félévente, kurzusonként 6.000 Ft szolgáltatási díjat kell
fizetni. Az általános testnevelés kurzusok az Neptun rendszerben a Tárgyfelvétel menüpontja alatt találhatóak.
A másik alappillér az ún. sportösztöndíjasok rendszere. A sportösztöndíjasok az ELTE
rektora és az ELTE EHÖK elnöke által kiírt pályázat útján nyerik el egy évre, egy sportág koordinációját.
A pályázaton nyertes hallgatók vállalják, hogy az általuk szervezett sportágban az őszi
és a tavaszi szemeszter szorgalmi időszakában minimum heti 2 órában edzést tartanak és/vagy szerveznek, segítenek az ELTE sportrendezvényeinek lebonyolításában
és félévente beszámolót készítenek. Munkájukért havi ösztöndíjban részesülnek.
Az ún. hallgatói sportösztöndíjas rendszer keretében hallgatók szerveznek edzéseket az ELTE SE szabadidősport szakosztályaiban a következő sportágakban: atlétika,
floorball, aerobik, falmászás, futsal, kispályása labdarúgás, röplabda, kosárlabda, kézilabda, triatlon, természetjárás, karate, muay tai, vízilabda, sakk, tenisz, kajak/kenu,
jégkorong, mountain bike, kerékpár, TRX, vívás, ötlabda.
Az ösztöndíjasok elérhetőségeit a http://sport.elte.hu weboldalon találod meg.
Ezen kívül kari szinten is van sportéletünk, olyan formában, hogy maguk a hallgatók (sportfelelősök) szerveznek edzéseket. Az elmúlt években a következő sportágak
közül lehetett választani: floorball, labdarúgás, röplabda, kosárlabda, természetjárás,
paintball, harcművészetek, sakk, tollaslabda, lovaglás, póker.
A következő tanévtől igyekezni fogunk ezeket a sportágakat megtartani, és tovább
színesíteni a palettát. Természetesen ez rajtad és társaidon múlik, hogy melyikre van
kereslet és megfelelő létszám, melyiket éri meg „üzemeltetni”. Ilyen téren szívesen
fogadunk és meghallgatunk bármilyen ötletet, kérést, óhajt-sóhajt, panaszt!
Sportpályázatok, sportösztöndíj:
Egyetemi hallgatóként lehetőséged van sportpályázatot benyújtani Neptunon keresztül.
Ennek leadása és elbírálása folyamatos a tanév során.
Van egyszeri pályázat és rendszeres/sportösztöndíj pályázat. Ezeket a pályázatokat
a szükséges adatok és igazolások benyújtása után értékeljük, majd ezután hozunk
döntést.
Aki sikeres pályázatot nyújt be, pénzjuttatásra számíthat az egyetemtől, ennek összege természetesen minden évben változó. Igényléseidet már az iskolakezdést követően megteheted, mi pedig havonta bíráljuk el ezeket a pályázatokat. Bővebb információ
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található (például a szükséges igazolásokról) a Hallgatói Önkormányzat honlapján is.
A Társadalomtudományi Kar Hallgatói Önkormányzata minden olyan sporttevékenységet támogat, amely akár pályázó személyét, illetve a pályázó személyén kívül, az
egyetem más hallgatóit is érinti, amennyiben a megpályázott összeg sportrendezvényre, illetve egyéb más sporttevékenységre szól. Emellett pályázhatnak élsportolók, kari
sporttevékenységet szervezők (ők az úgynevezett sportfelelősök), kari csapatok, azon
kari hallgatók, akik egyetemi sportrendezvényen vesznek részt.
Egyszeri pályázatok: támogatást lehet kérvényezni, például egyetemi rendezvényeken, versenyeken való részvételhez, ezek támogatásához. (Továbbá: nevezési díj) Ez
egyszeri juttatást jelent. Sportösztöndíjra azok pályázhatnak, akik aktívan sportolnak,
és versenyeken vesznek részt. Ez havi rendszeres pénztámogatás az egyetemtől.
ELTE SE (ELTE Sport és Szabadidő Egyesület):
Az ELTE SE ötlete hallgatói kezdeményezésből született. Az egyesület elsősorban a
szabadidős sporttevékenységet hivatott összefogni. Az egyesület ügyvezető elnökére
a Hallgatói Önkormányzat tesz javaslatot. Az Egyesületet 2008 júniusában jegyezték
be.
Szakosztályait a sportösztöndíjasok által vezetett csapatok adják. Információért keressétek Simon Gábort (simigabor@gmail.com) vagy látogassatok el a http://sport.elte.hu
címre. A sportegyesület szeretettel vár minden sportrajongót akár sportolóként, akár
drukkerként a sporteseményeken!
Az ELTE sportlétesítményei az ELTE Sport Kft. kezelési körébe tartoznak. Az alábbiakban ezeket szedtük csokorba:
A Bogdánfy úti Sporttelepen a sportcsarnokban lehetőség van kosárlabdára, röplabdára, kézilabdára, tollaslabdára, teremfocira, kondicionálásra és teniszezésre (filcborítású pályán), továbbá a fedett időszakban három darab salakos teniszpályán teniszezésre.
A szabadtéren rendelkezésre áll tíz salakos teniszpálya, egy bitumenes foci pálya, egy
nagypályás füves labdarúgópálya és atlétika pálya.
A Mérnök utcai Sportközpontban található sportolási lehetőségek a fedett parkettás
termekben: asztaliteniszezés, tollaslabdázás, táncos mozgásformák (hip-hop dance,
aerobic, társas tánc), önvédelmi sportok; szabadtéren öt salakos teniszpálya, bitumenes foci és streetball pályák, négy füves focipálya, egy salakos foci pálya, tizennyolc
pályából álló minigolf centrum és egy homokos strandröplabda pálya található.
A Vízisporttelep közvetlenül a Duna soroksári mellékágának partján található, így
adottságai mind a vízisportot űzőknek, mind a víz partján pihenni vágyóknak, kempingezőknek ideális. Zárt kerítés határolja el a víztől, így kisgyermekes családok számára
is biztonságot nyújt. A Vízisporttelepen található hajótároló hangárban lehetőség van
hajók tárolására akár hosszabb időszakra is. A hajóval nem rendelkező vendégek,
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pedig a helyszínen bérelhetnek 2-3-4 fős kenut, vagy 1-2 személyes kajakot, a szükséges lapátokkal és mellényekkel. Különleges élményt jelenthet a sárkányhajózás,
amelyhez szakavatott vezetőt és, ha szükséges, dobost is biztosítunk.

Pályafoglalással és minden egyéb információval az ELTE Sport Kft. munkatársai
készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére az alábbi telefonszámokon, illetve
e-mail címeken:
Bogdánfy út:
Csizmazia Éva (06-1/209-0618; 06-20/262-4469)
E-mail: bogdanfy@eltesport.hu
Portaszolgálat: 06-1/209-0622
Mérnök utca:
Kérészi Emese (06-1/382-9018; 06-20/262-7960; 06-70/292-4991)
E-mail: mernok@eltesport.hu
Recepció: 06-1/206-5390; 06-20/281-4542
Vízisporttelep:
Kissné Kaponya Krisztina (06-1/284-8256; 06-30/868-0310)
E-mail: vizisporttelep@eltesport.hu
Az egyes sportlétesítményekkel kapcsolatos valamennyi információ megtalálható az
ELTE Sport Kft. honlapján is.
ELTE-s hallgatóként kedvezményesen sportolhatsz az alábbi helyszíneken a diákigazolványod felmutatásával:
VITUKI uszoda:
IX. kerület Kvassay J. u. 1. szám alatt található szabadtéri uszoda.
Bővebb információ a http://web.axelero.hu/epvizkor/Uszoda.htm címen található.
Astoria Fitness Center:
Az edzőtermek címe: VII. kerület Dohány u. 32. ill. V. kerület Károly krt. 4.
Honlapcím: http://www.astoriafitness.hu
Mászóbirodalom:
Kedvezményes falmászási lehetőség korlátozott időszakban. A 13,5 méteres fal a XI.
kerület Budafoki u. 70. szám alatt található. Bővebb információ elérhető a honlapon
http://www.maszobirodalom.hu
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A kari szinten megrendezendő sportrendezvényekről a HÖK irodában, a Heti Hétfői
Hírlevélből, szórólapokon, faliújságokon tudsz tájékozódni. A rendezvényeken mindenkit szeretettel várunk!
Ha bármilyen kérdésed lenne, bátran érdeklődj a kari HÖK irodában és a kari sportreferensnél!
TáTK HÖK kari Sportreferens: Döbrösi Zita (sport@tatkhok.elte.hu)
EHÖK Sportügyi alelnök: Karvaly Márton (sport@ehok.elte.hu)
Az egyetemi sportéletről a következő oldalakon találhatsz további információkat:
Az ELTE EHÖK oldala http://ehok.elte.hu
Minden az ELTE sportéletéről: http://beac.hu
Cikkek a sportélettel kapcsolatban is: http://elteonline.hu
ELTE Sport Kft.: http://eltesport.hu
Kari sport hírek: http://tatkhok.elte.hu/

Online-Offline sajtó
Heti Hétfői Hírlevél
Minden hétfőn hírlevelet küldünk Neked a legfrissebb információkról. Itt minden aktuálisat elolvashatsz, legyen az akár buli, konferencia, ösztöndíjpályázat, vagy leadási
határidő. Ne feledd tehát: ha hétfő, akkor HHH!
TáTK HÖK honlap
A tatkhok.elte.hu-n tájékozódhatsz a kari Hallgatói Önkormányzattal kapcsolatos témákról, elolvashatod az elnökségi üléseken, küldöttgyűléseken írt jegyzőkönyveket,
megkeresheted, hogy esetlegesen felmerülő problémáddal kihez fordulhatsz.
A honlap akadálymentesített, így a gyengénlátók is kedvükre használhatják!
Facebook
Lájkold az ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat oldalát, és csatlakozz az ELTE TáTK
2014- csoporthoz, hogy ne maradj le semmiről. Ide töltjük fel a kari rendezvényeken
készült képeket is, csakúgy, mint a legközelebbi buli időpontját.
ELTE Online
Érdekelnek a hírek, a bulik, esetleg hogy mit tettél tegnap este? Te vagy a mi emberünk!
Vagy mi vagyunk a te újságod? A választ megtalálod a www.elteonline.hu oldalon.
Tételezzük fel, hogy már mindent tudsz a tanulmányaidról, a gólyatáborról és más
olyan dolgokról, melyek elengedhetetlenek az egyetemi pályafutásod megkezdéséhez, így kicsit előrébb is tekinthetünk, ugyanis az ELTE-s élet az épület falain kívül is
tart.
Rengeteg kutatás, előadás, sportesemény és rendezvény szól neked, melyekről első
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kézből tájékozódhatsz oldalunkon.
Az ELTE Online téged (is) érintő kérdésekről, az egyetem életéről, változásokról
ad információt napról napra, ráadásul dinamikus programajánlója segít megtudni, hogy hol-mely bulik várnak téged. Ez sem elég? Partyfotósaink mindenhol
felbukkanhatnak, hogy megörökítsenek egy képet az estédből. Szuper lehetőség ez arra, hogy átlásd az egyetem dolgait, de nem csak ennyi! Amennyiben
érdekel az újságírás, netán valóban jó minőségben tudsz fotózni, te is részese
lehetsz mindennek. Jelentkezz hozzánk, és te alakíthatod az információk forrását, sőt, ha nálunk dolgozol, abszolút rugalmas munkaidő mellett még versenyképes fizetést is kaphatsz munkádért. Ha szeretnél közelebbről megismerkedni
a további lehetőségekkel, keresd Grósz Renáta főszerkesztőt a foszerkeszto@
elteonline.hu címen.
Plakátfelületek
A Lágymányos északi épületében közel 30 helyen találkozhatsz színes plakátjainkkal, melyek emlékeztetnek a közelgő eseményekre, kövesd őket figyelemmel.
Társadalmi Tanulmányok kötet
A Társadalmi Tanulmányok című tanulmánykötet 2007-ben jelent meg először. A
TáTK graduális képzésében részt vevő hallgatóinak legkiemelkedőbb, elsősorban OTDK-ra nevezett dolgozataiból nyújt válogatást. E tanulmánykötet megalapításával egyszerre szeretnénk publikációs lehetőséget biztosítani karunk tudományos ambícióval rendelkező hallgatóinak, fórumot teremteni a karon folyó
szakmai párbeszéd élénkítésére, valamint egy reprezentatív kiadvány formájában bemutatni a karunkon folyó szakmai és oktatómunka gyümölcsét.
E kiadvány kézzelfogható dokumentuma annak, hogy a Hallgatói Önkormányzat
– egyéb tevékenységei mellett – jelentős szerepet vállal a tudományos igényű
hallgatói munka támogatásában is.

TátKontúr
Kimondottan a TáTK-s események érdekelnek? Szeretnél többet tudni a karunkon zajló tudományos és kulturális életről? Akkor itt az ideje, hogy megismerkedj
a TátKontúrral, a Társadalomtudományi Kar havonta megjelenő lapjával!
A közéleti események mellett, információkkal is ellátunk Téged, a tanulmányi
ügyeket, pályázati lehetőségeket illetően. Olvashatsz az Erasmus+ cserediák
programról, külföldi tanulmányi utakról, sőt, TáTK-s szórakozási és kikapcsolódási lehetőségekről is. Ha nem tudod hova menj bulizni, melyik filmet (nem)
érdemes megnézni, vagy éppen hol lehet a legjobb sört kapni, vedd kezedbe a
TátKontúrt, mi segítünk!
Lapunkat keresd a kihelyezett állványokon vagy a HÖK irodában!
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Honlap
4 éve ősszel nagy fába vágtuk a fejszénket: úgy érzetük a havilap már kevés,
így elkészítettük a TátKontúr online változatát. Honlapunk olyan jól sikerült, hogy
pár héttel az indulás után Online kategóriában első helyezést ért el a DUE Médiahálózat Tehetségkutató Diákmédia Pályázatán.
Hogy mi a célunk a honlappal? Az, hogy a legaktuálisabb TáTK-s hírekkel, friss
cikkekkel lássunk el téged a hét minden napján. Írásaink mellett megtalálod a
hét legnagyobb bulijainak fotóit is.
Jelenleg a TáTK HÖK honlapján tölthetitek le online a TátKontúr számait. A honlap még szerkesztés alatt áll.
A szerkesztőség
Főszerkesztő: Nagy Zsolt
Tördelőszerkesztő: Aruwa Eszter
Olvasószerkesztők: Lapsinkas Ilona
Grafikus, webdesigner: Molnár Balázs
Terjesztési munkatárs/Projektmenedzser: Csernus Fanni
PR: Halász Gergely
Kari élet
A TátKontúr csapatával nem csak a lap hasábjain találkozhatsz, hanem különböző ELTE-s és kari rendezvényeken is. Az elmúlt években játékos programokat
szerveztünk a Budaörsi Napokon, a Lágymányosi Eötvös Napokon, de találkozhattál szerkesztőségünk tagjaival a gólyatáborban is.
Szerkesztőségünk folyamatosan keres cikkírókat, kreatív embereket, lelkes
újoncokat vagy dörzsölt régieket.
Ne habozz hát, ha úgy érzed,
…érdekel az újságírás
…szívesen részt vennél egy jó kis csapat munkájában,
…nem csak offline, de az online sajtó is érdekel
…vannak jó ötleteid egy hallgatói lapba,
…lelkesen tevékenykednél az egyetemi közéletben,
…nem hiszel a lehetetlenben,
…be tudod tartani a határidőket,
JELENTKEZZ a tatkontur@gmail.com e-mail címen!
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Karrier az ELTE-n
(ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ)
Miért hallgatói?
Mert minden, amit nyújtunk, neked lett kitalálva, érted jött létre.
Miért karrier?
Mert a karriertervezést nem lehet elég korán elkezdeni. Már azzal, hogy jelentkeztél
és bejutottál erre az egyetemre, megtetted az első lépést a tudatos karrierépítés felé.
Fontos tudnod: következő lépésként nem elég „csupán” az egyetemet elvégezni.
A Karrierközpont számos segítséget tud nyújtani abban, hogy elérd céljaidat, megszervezhesd mind az egyetemi, mind a későbbi életedet: hasznos tanácsokkal lát el,
szakmai támogatást nyújt, érdekes tréningeket és képzéseket szervez, hazai és külföldi szakmai gyakorlatokat, diákmunkákat, valamint hosszú távú álláslehetőségeket
biztosít számodra.
Miért szolgáltató?
Mert mindezeken felül rengeteg egyéb szolgáltatással várunk téged. Hogy csak néhányat megemlítsünk: találhatsz nálunk albérletet, részt vehetsz különböző rendezvényeken, pályázatokon, igényelhetsz adótanácsadást, kedvezményeket kaphatsz a
legtrendibb vendéglátó- és szórakozóhelyeken, érdekes cikkeket, interjúkat olvashatsz
Karrier Magazinunkban.
A továbbiakért böngéssz a www.karrier.elte.hu oldalon, vagy írj bátran az info@karrier.
elte.hu e-mail címre.
Cím: 1088 Budapest Múzeum körút 4/a alagsor
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