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ELNÖKI BESZÁMOLÓ
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

2019. január 24.

Expert Képzés

2019. január 24.

Mentorrendszer
megbeszélés

2019. január 25.

Küldöttgyűlés

2019. február 12.
2019. február 14.

Évtervezés
Jeges Est

2019. február 18.

Expert Képzés

2019. február 19.
2019. február 19.
2019. február 20.

OHÖB
Kari Tanács
EHÖK Küldöttgyűlés

2019. február 28.

Mentorképzés

2019. február 28.

KEK Konferencia

2019. március 2.

TáTK HÖK Kari
rendezvény

RÉSZTVEVŐK
TáTK HÖK tisztviselők,
előadók
Jómagam, Simon Krisztián,
Trencsányi Vivien, Szmutka
Cintia, Gyarmati Fanni
KGY tagok, TáTK HÖK
tisztviselők, érdeklődők
TáTK HÖK tisztviselők
ELTE-s polgárok
TáTK HÖK tisztviselők,
előadók
OHÜB tagok
Kari Tanács tagok
EHÖK KGY Tagok
Jómagam, Gyarmati Fanni,
jelentkezők
Kárpát- Medencei Egyetemek
hallgatói, HÖOK tisztviselők
TáTK hallgatói, érdeklődők

Rendszeres események
IDŐPONT
Szerda
A Hét: hétfő
B Hét: Kedd
Heti rendszerességgel
változó időpontban

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

EHÖK elnökségi ülés

EHÖK elnöke és Kari HÖK
elnökök

Elnökségi ülés

TáTK HÖK tisztviselők

Ügyelés

Jómagam, Irodavezetők

Beszámoló
Az alábbiakban szeretném felvázolni, a legutóbbi beszámolóm megírása (2018.
december 1.) óta eltelt időszakban történteket.
Az előző beszámoló megírása utáni időszak, a kiírt HÖK tisztségviselői pályázatok
jelentkezőinek felvételiztetésével kezdődött. Nagy örömünkre szolgált, hogy mindegyik
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tisztségre többen jelentkeztek, a kulturális- és sport referens tisztség, pedig az eddigi
legmagasabb jelentkezés számot érte el, mióta a TáTK HÖK-ben pályázási rendszer van. A
felvételi rendszeren egy kicsit változtattunk, hiszen a motivációs levél és az önéletrajz beadásán
kívül, a jelentkezők egy két fordulós felvételin vettek részt, ahol a tisztséghez kötődő
feladatokat kellett elvégezniük, például a Kommunikációs Bizottsági Tagra pályázóknak
grafikai munkákat, saját eseményt és sok más dolgot kellett csinálniuk, vagy például a
kulturális- és sport referensnek többek között egy fiktív pályázatot kellett elbírálnia. A
pályázati kiíráson is változtattunk, mostantól minden tisztség kiírásakor feltöltünk egy
dokumentumot, amely tartalmazza azt, hogy mivel is jár ez a feladat. Ez azért is fontos, mert
korábban csak egy figyelemfelkeltő képet használtunk, és sok panaszt kaptunk arra
vonatkozóan, hogy a hallgatók nem tudják, hogy mi is ez a tisztség, jobban bele kellene látniuk
a jelentkezéshez. Felsorolás szerűen az adott tisztviselővel és a bizottságával összeírtuk a
feladatokat, amelyet így már az érdeklődő hallgatók is láthatnak.
Az egyik legnagyobb projekt az elmúlt időszakban a gólyatábor szervezése volt.
Németh Viktor Bencével és Simon Krisztiánnal leadtuk a Gólyatábori Igénylőlapunkat,
melyben leírtuk, hogy mik az elképzeléseink, milyen eszközöket, létesítményeket szeretnénk a
gólyatáborunkba. Elindult a Mentor jelentkezés valamint a Szervezői jelentkezés is. A
mentorrendszerről már korábban írtam, egy teljesen új formátum, amely nem csak a
gólyatábori csoportvezetőségre épít. Ennek jelentkezése már lezáródott, sőt most csütörtökön
meg is tartottuk az első képzést, amelyen sokan vettek részt, sokáig tartott, de tartalmas volt és
jó hangulatban is telt. A következő hónapra két képzést is tervezünk, a sima mentorképzés
mellett, egy szociális irányultságút, hiszen fontosnak tartjuk azt, hogy a mentorok minél több
dologgal legyenek tisztában. Mentorként nem csak a jó hangulatért felelősek, hanem hogy
minél jobban tudják majd segíteni a mentoráltjaikat, minél több hasznos információval tudják
őket ellátni. A szervezői regisztráció 4.-én fog lezárulni. Sajnos egyelőre a játékos képzésre
nem jelentkeztek sokan, de reméljük 4.-ig ez még változni fog.
A másik fontos projekt, a Tavaszi Vezetőképző. Simon Krisztiánnal már decemberben
elkezdtük ennek a szervezését, és a múlt héten végre sikerült leadnunk a Beszerzést is.
Törekedni fogunk arra, hogy a héten minél több információt tudjanak meg a résztvevők és,
hogy ki tudjon kerülni a regisztrációs felület. A programok szervezésével jól állunk, hiszen
ezek már 80%-os szervezési szinten vannak. Idén nem a szokásos formátumban fog működni,
hiszen most tréningekkel készülünk különböző témában, amelyek közül a résztvevők
választhatnak majd.
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Elindult az Expert Képzés sorozatunk, amelynek keretein belül januárban először
Horváth Mihály EHÖK Elnök és Báli Bernadett az ELTE Kommunikációs munkatársa
látogatott el először hozzánk, akik a Hallgatói Önkormányzatok kereteiről, működéséről, a
HÖOK-ról, az ELTE- vel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, és az EHÖK-ről beszéltek.
Az előadós rendkívül tartalmas volt, sok fontos információt megtudhattak a résztvevők. A
februári képzésre két volt elnökünk, Boronkay Takáts Réka és Nanosz Eleni látogatott el. Ők
a TáTK-ról és a HÖK-ös tapasztalatokról adtak elő, amin nagyon sok releváns információt
tudhattak meg, kaptunk sok jó tanácsot, amit mindenképpen szeretnénk majd kamatoztatni a
jövőben!
Február 12.-én megtartottuk az első Évtervezésünket, ahol meghatároztuk a
Küldöttgyűlések időpontjait és helyszínét, valamint a választások időpontjait. Ötleteltünk és
terveztünk a jövőbeli rendezvényekről, majd mindenki elmondta, hogy mik a tisztségviselői
egyéni tervei, céljai, mit vár a szervezettől.
2019. február 19.-én részt vettem az Oktatói-és Hallgatói Ügyek Bizottságának az
ülésén, amelyen megszavazásra került a HKR módosítása, amelyben az Általános Hallgatói
Juttatások és Szolgáltatások fejezetét módosítottuk. A módosítás után, így néz ki a százalékos
megoszlás:
Az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas, teljes idejű, alap-, mester-,
osztatlan képzésben, valamint felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatók után kapott
hallgatói ösztöndíj támogatás
a) 53%-át 49%-át tanulmányi ösztöndíjra,
b) 30%-át 35%-át szociális alapú ösztöndíjra,
c) 14%-át 13%-át intézményi szakmai tudományos és közéleti ösztöndíjra,
d) 3%-át a hallgatói önkormányzat működésének támogatására
kell felhasználni.
Ez azért fontos, mert ugyan a Hallgatói Normatíva emelkedett, de a százalékos
eloszlást, az intézmény dönti el, hogyan alakul. . A módosítás célja az, hogy a növekmény a
szociális alapú ösztöndíjakhoz kerüljön, ehhez szükséges az arányrendszer pontosítása.
Ugyanezen a napon részt vettem a TáTK Kari Tanácsán is, ahol megszavaztuk a
Kulturális Antropológia BA szak indítását. Több olyan hallgató is volt az Educatio kiállításon,
aki a kulturális antropológia szak után érdeklődött, így remélem, hogy a szak sikeres lesz majd
a gimnáziumi diákok körében, és el fog tudni indulni. Úgy gondolom, hogy minden ilyen
kezdeményezés a Karunk színvonalát növeli, és jó, ha itt a Társadalomtudományi Karon olyan
szakokat is meg tudunk hirdetni, amelyek nem a tucat szakok körében tartoznak, viszont
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értékeket hordoznak. Továbbá megszavazásra kerültek még három szak: a SEK gazdálkodásiés menedzsment, SEK kereskedelem- és marketing, valamint a gender studies MA záróvizsga
tételei.
2019. február 20.-án részt vettem az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban:
EHÖK) Küldöttgyűlésén, ahol 5 másik kar mellett az EHÖK Alapszabályát is módosítottuk. A
módosítás

lényegében

egy

pontosítás,

a

Hallgatói

Önkormányzatok

Országos

Konferenciájának választási kódexéből kerültek átírásra a szabályok ELTE-s köntösben.
A végére hagytam azt, amely az elmúlt időszakban a legfőbb tevékenysége volt
számomra. Simon Krisztián Gazdasági Alelnökünkkel valamint Varga Dániel megbízott
Ellenőrző Bizottsági Elnökünkkel, január eleje óta azon dolgozunk, hogy minden az
Alapszabály szerint működjön. Tüzetesen átnéztük minden pontját és azóta folyamatosan
korrigáljuk azokat a dolgokat, amelyek eddig nem így működtek. Ezeket minden elnökségi
során közvetítem a Tisztségviselők felé, akik már megkezdték a hiányosságok bepótolását.
Hétfőn elindulnak a választások is, ezzel kapcsolatban a Választási Bizottsággal többször
egyeztettünk, így remélem most minden a lehető legnagyobb rendben fog zajlani ezzel
kapcsolatban.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani azok tisztviselőknek, akik fáradhatatlanul
dolgoztak a februári hónapban. Nagyon sok dolgot terveztünk be a Hallgatói Önkormányzattal,
így sok helyen kell részt venniük a Tisztviselőknek és egyes bizottságoknak rengeteg dolga
akadt az elmúlt időszakban. Remélem a lelkesedésük nem fog alábbhagyni és továbbra is a
kellő lendülettel tudunk majd együtt dolgozni a megfelelő érdekképviseleten.

Kelt: 2019. március 2.
Kerezsi Dorottya
s.k.
Elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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GAZDASÁGI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT
2019. január 25.

2019. január 25.

2019. február 4.

2019. február 5.
2019. február 6.
2019. február 9.
2019. február 11.
2019. február 12.
2019. február 18.

RÉSZTVEVŐK
TáTK HÖK tisztségviselők,
SzHÉK-ek képviselői, leendő
ELTE TáTK Nyílt Nap
hallatók
TáTK HÖK tisztségviselők,
ELTE TáTK
SzHÉK-ek képviselői,
Küldöttgyűlés
Küldöttgyűlés tagjai
Lágymányosi Kampusz
rendszeres szociális
Szociális Bizottságok tagjai,
támogatás bírálás betanítás
Mayer Kata, szerény
személyem
kulturális és sportreferens
Neuvirt Zsanett, szerény
betanítása
személyem
kari HÖK elnökök, szerény
EHÖK elnökségi
személyem
Szmutka Cintia, Czakó Sándor,
rendszeres szociális
Fridrich Flóra, szerény
támogatás bírálás
személyem
gazdasági bizottsági ülés
kari gazdasági alelnökök
TáTK HÖK tisztségviselők,
TáTK HÖK évtervezés
SzHÉK-ek képviselői
TáTK HÖK tisztségviselők,
TáTK HÖK expert képzés Boronkay Takáts Réka, Nanosz
Eleni
ESEMÉNY

2019. február 19.

Kari Tanács

Kari Tanács tagok

2019. február 20.

Kari Ösztöndíj Bizottság

KÖB tagok

2019. február 20.

EHÖK Küldöttgyűlés

mandátummal rendelkező
tisztségviselők

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

heti rendszerességgel,
változó időpontban

elnökségi gyűlés

kedd

ügyelés

TáTK HÖK tagjai, SZHÉK-ek
képviselői
Czakó Sándor, János Huba,
szerény személyem
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Beszámoló
Beszámolómban szeretném felvázolni a legutóbbi Küldöttgyűlés ( 2019. január 25. )
óta eltelt időszakban történteket. Január 25-én

délelőtt tevékenyen részt vettem a

Társadalomtudományi Kar nyílt napján, ahol a leendő hallgatóknak próbáltam segíteni
kérdéseik megválaszolásával. Még aznap részt vettem a kari Hallgatói Önkormányzat
küldöttgyűlésén, ahol több más tisztségviselő megválasztása mellett engem is megválasztottak
új pozíciómban.
Február negyedikén részt vettem a Lágymányosi Kampuszhoz tartozó karok rendszeres
szociális bírálásának felkészítőjén, hiszen Szmutka Cintia felkérésére idén én is segítettem a
Szociális Bizottság munkáját a februári időszak alatt. Másnap, február ötödikén az új kulturális
és sportreferenssel, illetve a Rendezvényszervező Bizttság elnökével, János Hubával közösen
egy betanítást tartottam Neuvirt Zsanettnek, átadva az eddig felgyülemlett tapasztalataimat.
Február hatodikán Kerezsi Dorottya HÖK elnököt helyettesítettem az EHÖK elnökségin, ahol
a téma a lakhatási támogatás százalékának meghatározása volt.
Még ehét szombaton Szmutka Cintiával, Czakó Sándorral, illetve Fridrich Flórával
közösen

bíráltuk

a

beérkező

rendszeres

szociális

támogatásokat.

11-én részt vettem az első gazdasági bizottsági ülésemen, ahol az új iskolaszövetkezetről volt
leginkább szó.
Február 19-én részt vettem a Kari Tanácson, míg 20-án a Kari Ösztöndíj Bizottság
ülésén. Mindezen kívül rendszeresen részt veszek az elnökségi üléseken. Emellett keddenként
12:00 – 14:00 óráig ügyelek a Hallgatói Önkormányzat irodájában. Következő időszakra
terveim a leltárazással kapcsolatos teendők elintézése, illetve a Hallgatói Önkormányzat
irodájának fejlesztése, rendbe hozása.

Kelt: 2019. február 28.
Simon Krisztián
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
Gazdasági alelnök
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BELÜGYI ÉS SZAKOS KÉPVISELETI BIZOTTSÁGI
ELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK
HÖK elnök, tagok, SzHÉK
elnökök
SzHÉK elnök, tagok

2019.02.12

elnökségi gyűlés

2019.02.11

Szociológia SzHÉK

2019.02.18

elnökségi gyűlés

2019.02.18

HÖK expert képzés

2019.02.20

Szociális Tanulmányok
SzHÉK

2019.02.26

elnökségi gyűlés

HÖK elnök, tagok, SzHÉK
elnökök

IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

kedd 10-12

irodai ügyelés

jómagam

HÖK elnök, tagok, SzHÉK
elnökök
HÖK elnök, tagok, SzHÉK
elnökök, meghívott előadók
(Takáts Réka, Nanosz Eleni)
SzHÉK elnök, tagok

Rendszeres események

Beszámoló
Az elnökségi üléseken részt vettem, megbeszéltük az aktuális ügyeket, beszéltünk
a Gólyatábor szervezésének aktuális helyzetéről, problémákról.
A TáTK Logisztika tagjai folyamatosan regisztrálnak az ELTE Iskolaszövetkezetbe.
Bodor Zoltánnál érdeklődtem a leselejtezett laptop-ok után, sajnos eredménytelenül,
ugyanis csak azokat a laptop-okat selejtezik le, amik valóban menthetetlenek. Azonban
tájékoztat, ha akad valamennyire használható / felújítható és utána használható laptop a TáTK
HÖK részére.

Kelt: Budapest, 2019. március 01.

Németh Viktor Bence
Belügyi Bizottság Elnök
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BELÜGYI- ÉS SZAKOS KÉPVISELETI BIZOTTSÁGI
TAG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi gyűlés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Kedd

Ügyelés

Én

IDŐPONT

ESEMÉNY

2019. február 21.

NT SzHÉK hivatalos
gyűlés

RÉSZTVEVŐK
NT SzHÉK tagok

Rendszeres események

Beszámoló
Az előző Küldöttgyűlés (2018. január 25.) óta a következők történtek:
Részt vettem a elnökségi gyűléseken minden héten. A havi hivatalos Szociális
Tanulmányok és Szociológia SzHÉK gyűlésen a Belügyi Bizottsági elnök vett részt, én
a Nemzetközi Tanulmányok SzHÉK gyűlésen vettem részt 2019. február 21-én.

Kelt: 2018. február 26.
Gyarmati Fanni
Belügyi- és Szakos
Képviselet Bizottsági Tag
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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SZOCIÁLIS ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

2019. január 25.

ELTE TáTK nyíltnap

2019. január 29.

2019. február 4.

2019. február 6-18.
2019. február 18.
2019. február 19.
2019. február 20.
2019. február 18.
2019. február 20.
2019. február 22.
2019. február 25.
2019. március 1.

Rendszeres szociális
támogatás ELTE szintű
bírálói felkészítő
Rendszeres szociális
támogatás kari szintű
bírálói felkészítő
Rendszeres szociális
támogatás bírálási
időszaka
Expert képzés
Kari tanács
ELTE HÖK küldöttgyűlés
KÖB levélszavazás
Kari ösztöndíj bizottsági
gyűlés
Szociális és ösztöndíj
bizottsági gyűlés
Egyetemi Hallgatói
szociális és ösztöndíj
bizottsági gyűlés
Szociális és ösztöndíj
bizottsági összejövetel

RÉSZTVEVŐK

TáTK HÖK tisztségviselők,
Szhék tagok
ELTE részönkormányzati
tisztségviselők
TáTK, TÓK, IK HÖK
tisztségviselők
TáTK HÖK szociális bizottság
TáTK HÖK tisztségviselők
Kari tanács tagok
EHÖK küldöttgyűlési tagok
KÖB tagok
KÖB tagok
SZÖB tagok
EHSZÖB tagok
SZÖB tagok

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
hétfő vagy kedd

Elnökségi gyűlés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Szerda

Ügyelés

én
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Beszámoló
2019.

január

25-én

részt

vettem

az

Eötvös

Loránd

Tudományegyetem

Társadalomtudományi kar által szervezett nyíltnapon, ahol a TáTK HÖK standjánál
tájékoztatam az érdeklődőket az egyetemmel kapcsolatok kérdéseikről.
2019. január 29-én a rendszeres szociális támogatás bírálására tartott felkészítőt az
ELTE részönkormányzati tisztségviselőinek Mayer Kata az EHÖK szociális alelnöke.
2019. február 4-én ugyanebben a felkészítésben volt részünk, ekkor TáTK szinten,
inkább az elméleti dolgokra helyezve a hangsúlyt.
2019. február 6-18. elkeződött a rendszeres szociális támogatás leadásának,
hiánypótlásának és bírálásának az időszaka. A TáTK HÖK szociális bizottságával, Fridrich
Flórával és Czakó Sándorral, valamint felkért bírálónkkal, Simon Krisztiánnal (gazdasági
alelnök) végeztünk el.
2019. február 13-án kiküldtem levélszavazásra 2018/19-es tavaszi tanév pályázatainak
előbírálására javasolt operatív bizottság tagjait, melynek határideje február 18. volt.
2019. február 18-án expert képzésen vehettem rész, ahol a HÖK és a TáTK felépítését
ismerhettem meg, korábbi TáTK HÖK elnökök által.
2019. február 19-én részt vettem a Kari Tanácson.
2019. február 20-án Kari ösztöndíj bizottsági gyűlést tartottam, ahol elbíráltuk a
leadott kari pályázatokat.
2019. február 22-én Szociális és Ösztöndíj Bizottsági gyűlésen vettem részt, ahol
elővéleményeztük a rendkívűli szociális támogatásra leadott kérvényeket.
2019. február 25-én Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottsági gyűlésen
vettem részt ahol elfogadtuk, többek között, az elővéleményezett rendkívűli szociális
támogatásokat valamint meghúztuk a rendszeres szociális támogatás ponthatárát és
meghatároztuk a pontonként járó pénzt.
2019. március 1-én a Szociális és Ösztöndíj Bizottság tagjaival közösen osztottuk meg
egymással a tapasztalatainkat és véleményeinket a rendszeres szociális támogatás időszakáról.

Kelt: 2019. március 1.
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Szmutka Cintia
Szociális alelnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS BESZÁMOLÓ
Eseménynaptár

IDŐPONT

ESEMÉNY

2019. január 25.

ELTE TáTK nyíltnap

2019. január 25.

Eséylegyenlőség Bizottsági
ülés

2019. január 25.

SHÜTI nyíltnap

2019. február 4.

Bírálói tréning

2019. február 6-18.

Rendszeres Szociális
Ösztöndíjak elbírálása

2019. február 18.

Szociális Munka Tanszéki
értekezlet
Expert képzés

2019. február 19.

Adománygyűjtés

2019. február 14.

RÉSZTVEVŐK
ELTE TáTK HÖK
tisztségviselők, SZHÉK tagok
ELTE Hallagtói
Részünkormányzatok
esélyegyenlőségi referensei
ELTE fogyatékosügyi
koordinátorok, ELTE HÖK
Esélyegyenlőség Bizottság tagjai
ELTE Hallgatói
Részönkormányzatok
tisztségviselői
ELTE TáTK Hallgatói
Önkormányzat Szociális
Bizottság tagjai
Szociális Munka Tanszék
munkatársai
ELTE TáTK HÖK tisztségviselők
ELTE TáTK HÖK
Kommunikációs Bizottság

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi gyűlés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Kedd 12:00-14:00-ig

Ügyelés

Czakó Sándor
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Beszámoló
Az alábbiakban szeretném felvázolni, a legutóbbi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakban
történteket.
2019. január 25- én részt vettem az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi kar által szervezett nyíltnapon, amelyen a Szociális Munka szak iránt
érdeklődőknek adtam az egytemmel, valamint a szakkal kapcsolatos tájékoztatást. Úgy
gondolom, hogy egy sikeres nyíltnapot tudhatunk magunk mögött, amelynek nem utolsósorban
az is köszönhető, hogy egy ilyen ambiciózus ember került az önkormányzat elnöki tisztségébe!
2019. január 25. A kari nyíltnap után Esélyegyenlőségi Bizottság ülésen vettem részt,
amelyen a bizottság elnökével Porkoláb Eszterrel, valamint a bizottság többi tagjával
értékeltük az eddig elért eredményeket, valamint újabb projektek megvalósítását tűztük ki
célul. A fő célként a Neptun tanulmányi rendszer akadálymentesítését tűztük ki, amelyhez
nagy reményket fűzünk, hogy a speciális szükségletű hallgatók valamint oktatók számára is
elérhetővé tegyük az elektronikus okatatási felülettet.
2019. január 25. Az Esélyegyenlőségi Bizottság ülés után a többi kar esélyegynelőségi
referensével közösen az Eötvös Loránd Tudományegyetem Speciális Hallgatói Ügyeket
Támogató Iroda által szervezett nyíltnapon vettünk részt, ahol a kari koordinátorral Tánczos
Évával közösen volt alkalmunk tájékozattni a Társadalomtudományi kar iránt érdeklődő
hallgatókat valamint szüleiket.
2019. február 4-én Rendszeres Szociális Ösztöndíjpályázat bírálói felkíszítőn vettem
részt, amelyet Mayer Katalin az ELTE Hallgatói Önkormányzat Szociális Alelnöke tartott az
Hallagtói Részönkormányzatok Szociális Bizottságaiban lévő tisztségviselők számára.
2019. február 6-18. Az alábbi dátumtól kezdődően elindult a 2018/2019-es tanév
második félévének Rendszeres Szociális Ösztöndíjpályázata, amelyet a Társadalomtudományi
kar Hallgatói Önkormányzatának Szociális Bizottásgban lévő tagjaival Szmutka Cintia
(alelnök), Fridrich Flóra (kollégiumi tag), valamint a felkért bírálói taggal Simon Krisztián
(gazdasági alelnök) végeztünk.
2019. február 14-én a Szociális Munka Tanszék által szervezet tanszéki értekezleten
vettem részt, amelyen a szociális munkás hallgatókat képvisletem. A tanszék munkatársaival
közösen megegyeztünk, hogy nagyobb kooperációban veszünk részt egymás munkájának
a segítése érdekében. A tanszékvezető Rácz Andrea tájékozattott a szakon tanuló hallgatók
13

tanulmányait érintő változásokról. Ezt tolmácsoltam a tanulmányi alelnöknek Kasza
Bernadettnek. Továbbá szóba került az idei év Szociális Munka világnapja, amelyet ismét az
Eötvös Loránd Tudományegytem Szociális Munka Tanszéke szervez. A szervezésel
kapcsolatban az oktatók jelezték, hogy mind a SZHÉK mind pedig a HÖK segítségére igényt
tartanak. Ezt jeleztem a Szociális Tanulmányok SZHÉK elnökének Karácsony Martinának,
valamint a Hallgatói Önkormányzatot magam fogom képvisleni a továbbikban.
2019. február 18-án A TáTK Hallgatói Önkormányzat elnöke által szervezett Expert
képzésen vettem részt, amelyen Boronkay Takáts Réka régens ELTE Hallgatói Önkormányzat
alelnök tartott nekünk egy tréninget, ahol olyan hasznos információkat tudhatunk meg, hogy
ki a kar dékánja, illetve hogy a karon lévő közalkalmazottak közül kikkel érdemes jó
kapcsolatot kialakítani.
2019. február 19-én elindult egy adománygyűjtési akció, amelyet a Károli Gáspár
Református Egytem leégett Ráday utcai kollégiumban lévő hallgatótársak megsegítésének
a céljából indított el a szervezet. Ezzel szeretnénk kifejezni a mély együttérzésünket, illetve
szolidaritásunkat a történtekkel kapcsolatban. A karítatív eseményre való tájékoztatás
Trencsányi Vivien TáTK HÖK Kommunikációs Bizottság elnökének a segítségével valósúlt
meg.

Kelt: 2019. 02. 28.
Czakó Sándor
Esélyegyenlőségi referens
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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KOLLÉGIUMI TAG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

2019. január 25.

Küldöttgyűlés

2019. február 4.
2019.február 9.

Szociális Támogatás
felkészítő, kari szinten
Szociális támogatás
bírálásának kezdete

RÉSZTVEVŐK
HÖK, SzHÉK, KGY
tisztségviselők
TáTK ,TOK,Hök tisztségviselők
Szociális Bizottság

2019.február 12.

Évtervezés

TáTK HÖK

2019.február 18.

Expert Képzés

TáTK HÖK

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi gyűlés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Csütörtök

Ügyelés

Fridrich Flóra

Beszámoló
Az alábbiakban szeretném felvázolni, a legutóbbi Küldöttgyűlés( 2019. január 25.) óta
eltelt időszakban történteket. Ebben az időszakban, megtörtént a betanításom február 4.-én. A
februári hónap legfontosabb dolga a szociális támogatások bírálása volt és az évtervezés.
A szociális támogatás bírálásának kezdete február 9.-én történt meg, a bírálás rendben
zajlott az adodó próblémákat rendben kezeltük ennek köszönhetően a bírálást február 18-án be
is fejeződőtt.
A bíráláson kivül, február 12.-én részt vettem az évtervezésen, ahol megbeszéltük az
idei szemeszterben lévő programokat. Feburár 18.-án pedig egy expert képzésen vettem részt,
amit Takáts Réka és Noszova Eleni tartott.
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Kelt: 2019.március 1.
Fridrich Flóra
Kollégiumi Tag
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG MEGBÍZOTT ELNÖKÉNEK
BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

2019. február 14.

ELTE Jeges Est // Late
Night Skating

ELTE hallgatók

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi gyűlés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Szerda

Ügyelés

Én, Trencsányi Vivien

Beszámoló
Az alábbiakban szeretném felvázolni, a legutóbbi Küldöttgyűlés (2019. január 25.) óta
eltelt időszakban történteket. Január 25-én részt vettem a TáTK Küldöttgyűlésén, ahol az előző
Ellenőrző bizottsági elnök (Farkas Fanni) lemondott, helyét én vettem át. Azonban a tavaszi
választások kiírásáig pozíciómat, mint megbízott bizottsági elnök töltöm be. A Küldöttgyűlés
jegyzőkönyvét is én készítettem el.
Február 18-án részt vettem az Elnökségi Ülésen, aminek jegyzőkönyvét is én
készítettem el.
Február 20-án részt vettem a Kari Ösztöndíj Bizottságának ülésén is, mint
a jegyzőkönyv vezetője. Értelemszerűen ennek az ülésnek is én készítettem el a jegyzőkönyvét.
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A márc. 7-i Küldöttgyűlés előtt tervezi a Bizottság beiktatni a legújabb tagok
a megüresedett Ellenőrző bizottsági tag pozíciójának betöltésére.

Kelt: 2019. március 1.
Varga Dániel
Ellenőrző Bizottság Megbízott Elnöke
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGI TAG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

2019. január 21.

Expertképzés, 1. alkalom

RÉSZTVEVŐK
ELTE TáTK HÖK tagjai,
SzHÉK-tagok

Rendszeres események
IDŐPONT
Heti rendszerességgel,
változó időpontban
Hétfő (2018-19., 2. félév)

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Elnökségi ülés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Ügyelés

Neuvirt Zsanett, Én

Beszámoló
A legutóbbi beszámoló leadási határidő (2019. január 17.) óta eltelt időszak viszonylag
eseménytelen volt számomra. Beszámolóm megírásáig két elnökségi ülésen vettem részt és
írtam róluk jegyzőkönyvet, valamint elkezdtem előkészíteni a máricus 7-i Küldöttgyűlésre a
szükséges dokumentumokat (jelenléti ív, mandátumok, szavazólapok stb.). Emellett részt
vettem az első expertképzésen is, a másodikon kötelező óra miatt nem tudtam részt venni. A
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Bizottság időközben tagfelvételt hirdetett, így feladatunk lesz Varga Dániel elnökkel az új tag
kiválasztása, amint beérkeznek a pályázatok és megtörténtek a meghallgatások. Az idei
félévben is ugyanúgy hétfőn délelőtt ügyelek a HÖK irodában, ahol a hallgatótársaimat
segítem.

Kelt: 2019. február 26.
Parragi Bálint
Ellenőrző Bizottsági tag
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGI ELNÖK
BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY
Kommunikációs bizottsági
tagok betanítás

2019. február 5.

RÉSZTVEVŐK
Mogyorósi Menta, Fazakas Dávid,
jómagam
HÖK, SzHÉK tagok, TáTK
hallgatói
HÖK és SzHÉK elnökök, tagok

2019. február 7.

Retro Vizsgatemető

2019. február 12.

Elnökségi ülés + évtervezés

2019. február 13.

Iroda takarítás

Kommunikációs bizottság

2019. február 14.

Jeges est

ELTE hallgatók

2019. február 18.

Elnökségi és expert képzés

2019. február 20.

Kommunikációs tréning

2019. február 22.

Andrássy Gyula Egyetem –
kommunikációs megbeszélés

2019. február 26.

Elnökségi

HÖK és SzHÉK elnökök, tagok

2019. február 27.

EHÖK Kommunikációs ülés

Kari Kommunikációs bizottsági
elnökök

2019. március 1.

Rave Party

TáTK Hallgatók, HÖK és SzHÉK
képviselők

2019. március 4.

Választás kiírása

Választási bizottság

HÖK és SzHÉK Elnökök, Takáts
Réka, Nanosz Eleni
Kommunikációs bizottsági tagok,
SZT és Szociológia SzHÉK
képviselők
Andrássy marketinges osztály,
TáTK HÖK Kommunikációs
bizottság

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontokban

Elnökségi gyűlés

ELTE TáTK HÖK tagjai, Szhék
elnökök

Szerda (12:00-14:00)

Ügyelés

Jómagam

Havi rendszerességgel

EHÖK Kommunikációs ülés

ELTE Kari HÖK Kommunikációs
elnökök
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Beszámoló
Az alábbiakban szeretném felvázolni, a legutóbbi Küldöttgyűlés (2019. január 25.) óta
eltelt időszakban történteket. A legutóbbi Küldöttgyűlésen meg lettem választva, mint az ELTE
TáTK Hallgatói Önkormányzatának Kommunikációs bizottságának elnöke.
Február 5-én megtartottam az új tagok – Mogyorósi Fanni Menta és Fazakas Dávid –
betanítását. Ezen az alkalmon ismertettem velük a HÖK Alapszabályát, főként a ránk
vonatkozó részeket; illetve a feladatkörüket.
A február 7-i Retro Vizsgatemető promótálásában már aktívan kivették a részüket Ők
is. A február 12-i elnökségin, majd az az követő évtervezésen a Kommunikációs bizottság teljes
létszámban jelen volt.
Február 13-án kitakarítottuk az irodát. A február 14-i Jeges Est promótálásában a TáTK
HÖK is kivette a részét, EHÖK irányításban volt az egész, amint megkaptuk a kiírni valókat,
megosztottuk ezeket a hallgatókkal.
Február 18-án részt vettem mind az elnökségi ülésen, mint az utána megtartott
expertképzésen is. Ezen régi HÖK elnökök, Takáts Réka és Nanosz Eleni is jelen voltak, akik
a kapcsolatkiépítésről, illetve az érdekképviselet árnyoldalairól is beszéltek többek között.
Február 20-án tartottam egy Kommunikációs tréninget, ahol a Kommunikációs
bizottsági tagok mellett Szociális Tanulmányok és Szociológia Szakos Hallgatói
Érdekképviselők is jelen voltak. Itt főként azt ismertettem velük, hogy hogyan épülnek fel az
események, amiket az érdekképviseleti szervek nevében hozunk létre. Mit kell tartalmaznia
egy jó cover fotónak, leírásnak, hogyan tudnak több hallgatót elérni. A doksit, ami ezeket az
információkat fogja tartalmazni, hamarosan eljuttatom minden érintett SzHÉK tagnak is.
Február 22-én megbeszélésen voltam az Andrássy Gyula Egyetem kommunikációs és
marketinges munkatársaival. Egy kezdetleges, de hosszú távú kapcsolat kiépítése a cél.
A február 26-i elnökségi ülésen szintén részt vettem. Február 27-én EHÖK
Kommunikációs ülésen vettem részt. Határozatképesek voltunk, de nem született semmilyen
határozat sem. Átbeszéltük az ELTE karok programjait, hogy elkerüljük az egymásra
szervezést, illetve nyitni szeretnénk afelé, hogy segítjük egymás eseményeinek a promózását.
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A Rave Party promótálásánál én csak irányító és ellenőrző szerepet töltöttem be. A
bizottsági tagok ezt 99%-ban maguktól intézték, és remek munkát végeztek.
Március 4-én kiírásra kerülnek az idei félévi választások, amikről a Választási bizottság
elnökével még egyeztetni szeretnék.
Ezeken kívül elvállaltam, hogy plakátok készítésével hozzájárulok az NT SzHÉK
Filmklub népszerűsítéséhez, illetve a SZHÉK-ek hallgatók közötti kommunikációt segítem.
A heti elnökségi üléseket rendszeresen jelen vagyok, és minden szerdán dél és délután
2 óra között ügyelek.

Kelt, 2019. február 28.

Trencsányi Vivien
Kommunikációs Bizottsági Elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGI TAG
BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

2019. január 25.

Elte TáTK Kari Nyílt Nap

2019. január 25.

ELTE TáTK Küldöttgyűlés

2019. február 5.

Kommunikációs betanítás

2019. február 13.

HÖK iroda kitakarítása

2019. február 20.

Promózási tréning

2019. február 22.

Andrássy Egyetem látogatása

2019. február 27.

EHÖK Kommunikációs ülés

RÉSZTVEVŐK
TáTK HÖK tisztségviselők,
SzHÉK képviselői, szerény
személyem
TáTK HÖK tisztségviselők,
SzHÉK képviselői, Küldöttgyűlés
tagjai, szerény személyem
Trencsányi Vivien, Fazakas
Dávid, szerény személyem
Trencsányi Vivien, szerény
személyem
Trencsányi Vivien, Fazakas
Dávid, Tóth Kata, Barti Nikolett,
Fridrich Flóra, szerény
személyem
Trencsányi Vivien, Fazakas
Dávid, szerény személyem
Trencsányi Vivien, Fazakas
Dávid, az ELTE többi karának
kommunikációs elnökei, szerény
személyem

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

heti rendszerességgel,
változó időpontban

elnökségi gyűlés

TáTK HÖK tagjai, SZHÉK-ek
képviselői

csütörtök

ügyelés

Nagy Tamás, Mogyorósi F. Menta

Beszámoló
Beszámolómban szeretném felvázolni a legutóbbi Küldöttgyűlés ( 2019. január 25. )
óta eltelt időszakban történteket. Január 25-én részt vettem a Kari Nyílt Napon, a kar szakjainak
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népszerűsítésében, illetve a Küldöttgyűlés hivatalosan is megszavazta jelentkezésem a
Kommunikációs Bizottságba.
Február 5-én Trencsányi Vivien a Kommunikációs Bizottsági elnök megtartotta a
kommunikációs betanítás, nekem és Fazakas Dávidnak, ami ideje alatt betekintést nyertem a
posztok

megszerkesztésének,

megfogalmazásának,

és

infografikák

készítésének

a

megtanulásába.
Február 13-án Trencsányi Viviennel kitakarítottuk a HÖK irodát. Február 20-án
Trencsányi Vivien promózási tréninget tartott a HÖK Kommunikációs Bizottságának és a
SzHÉKek (leginkább, de másit is szívesen látott) rendezvényes szekciójának, amin a
kommunikációs betanulásunk információi hangzottak el.
Február 22-én a Kommunikációs Bizottság ellátogatott az Andrássy Egyetemre,
promózási technikák megbeszélésére, majd körbevezettek minket az egyetemen. Február 27én Trencsányi Vivien, a Kommunikációs Bizottság elnöke elvitte a Kommunikációs
Bizottságot az EHÖK Kommunikációs ülésre, ahol betekintést nyerhettünk egy ilyen ülés
menetébe.
Ezen felül, heti rendszerességgel, változó időpontban a TáTK HÖK tagjai, és SzHÉKek
képviseletével elnökségi gyűlésen vettem részt. Minden héten csütörtökön, tíztől délig az
irodában ügyeltem.

Kelt: 2019. február 28.
Mogyorósi F. Menta
Kommunikációs bizottsági tag
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGI TAG
BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

2019. január 25.

ELTE TáTK Küldöttgyűlés

2019. február 5.

Kommunikációs betanítás

2019. február 7.

Vizsgatemető promó

2019. február 12.

Elnökségi

2019. február 13.

HÖK iroda kitakarítása

2019. február 14.

Jeges est

2019. február 18.

Elnökségi + expert

2019. február 20.

Promózási tréning

2019. február 22.

Andrássy Egyetem látogatása

2019. február 26.

Elnökségi

2019. február 27.

EHÖK Kommunikációs ülés

2019. március 1.
2019. március 4.

Rave party
Választás kiírás

RÉSZTVEVŐK
TáTK HÖK tisztségviselők,
SzHÉK képviselői, Küldöttgyűlés
tagjai, szerény személyem
Trencsányi Vivien, Mogyorósi
Menta, szerény személyem
Komm bizottság
TáTK HÖK tisztségviselők,
SzHÉK képviselői
Trencsányi Vivien, Mogyorósi
Menta, szerény személyem
ELTE Hallgatók
TáTK HÖK tisztségviselők,
SzHÉK képviselői
Trencsányi Vivien, Mogyorósi
Menta, Tóth Kata, Barti Nikolett,
Fridrich Flóra, szerény
személyem
Trencsányi Vivien, Mogyorósi
Menta, szerény személyem
TáTK HÖK tisztségviselők,
SzHÉK képviselői
Trencsányi Vivien, Mogyorósi
Menta, az ELTE többi karának
kommunikációs elnökei, szerény
személyem
TáTK Hallgatók, érdekképviselők
Választási bizottság

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

heti rendszerességgel,
változó időpontban

elnökségi gyűlés

TáTK HÖK tagjai, SZHÉK-ek
képviselői

hétfő

ügyelés

én
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Beszámoló
Január 25-én reszt vettem online formában a küldöttgyűlésen, melyben megválasztottak
Kommunikációs Bizottsági tagnak. Ennek folyamán február 5-én megtörtént a betanítás,
melyen az elnök elmondta és megmutatta a legfontosabb felületeket és hogy mikre figyeljünk.
Ez követően kezdtük a promótálását a február 7-i Retro Vizsgatemetőek. Február 12én részt vettem az elnökségi ülésen, majd másnap a takarításon is. A február 14-i Jeges est
promótálásában is kivettük a részünket. Február 18-án jelen voltam az elnökségin és az utáni
lévő expert képzésen is, majd február 20-án Kommunikációs tréningen vettem részt, mely alatt
átbeszéltük az online promótálás fontos lépéseit. Február 22-én ellátogattunk a bizottsággal az
Andrássy Gyula Egyetemre, mert felkerestek minket egy hosszútávú kapcsolattartás
lehetőségével. Február 26-án szintén elnökségin vettem részt, majd másnap az EHÖK
Kommunikációs ülésen vendégként voltam ott. A bizottsággal megterveztük és elindítottuk a
március 1-i Rave party eseményét is, majd március 4-én kiírásra fognak kerülni a választások
és a promó tervet egyeztetni fogjuk a választási bizottsággal.
Ügyelési rendem minden hétfőn 12-14 óráig tart, melyen részt vettem minden
alkalommal.

Kelt: 2019. február 28.
Fazakas Dávid
Kommunikációs bizottsági tag
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

ESN FŐMENTOR BESZÁMOLÓ
Beszámoló
A következőkben szeretnék beszámolni azokról az eseényekről, melyek az előző
beszámolóm óta (2019.01.15.) történtek.
Február harmadikán volt az ESN ELTE Tisztújító Közgyűlése, melyen újabb egy évre
megkaptam a mandátumom a Kari főmentor pozícióra.
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A legfontosabb esemény a Kari beiratkozás volt az Erasmusosoknak, melynek
megrendezésére február 5-én került sor. Szokásosnál több külföldi volt jelen arányában, mint
ahányan ilyenkor lenni szoktak, pár külföldi érkezett csak később, de a nemzetközi iroda és a
Tanulmányi Hivatal zökkenőmentesen bonyolított le az ő beiratkozásukat is.
Sajnos a tárgyfelvétel ebben a félévben is gondot okozott a külföldi hallgatóknak, úgy
lettek meghirdetve a tárgyak a NEPTUN-ban, hogy nekik is ugyanazok az előkövetelmények
lettek beállítva, mint amiket a magyar hallgatóktól is elvárnak. Nagyon sokan már csak a
versenyjelentkezésnél tudtak rendesen felvenni egy órát, melyről sajnos hely hiányában
kidobta őket a rendszer. Idén is nagyon sok emailt és utánajárást igényelt az, hogy a hallgatók
bekerüljenek azokra az órákra, melyeket előre leadtak a tanulmányi tervezetükben az otthoni
egyetemeiken. Két hét alatt szerencsére minden hallgató problémáját sikeresen megoldottuk.
Elindult az ESN mentorjelentkezés is február 22-én, március 1-jéig lehet beadni a
pályázatokat. Minden tavaszi félévben sokkal kevesebben jelentkeznek, mint ősszel, ennek
ellenére a mi karunkon van eddig a legtöbb jelentkező, kettő fővel. Remélem fog még
beérkezni pályázat, ha nem, akkor már jogosult vagyok főmentorként arra, hogy év közben is
interjúztassak és felvehessek érdeklődőket.
Az Erasmusos jelentkezéshez sok mentorigazolást adtam ki, de következő félévtől
szigorítani fogom ennek az igazolásnak a megszerzéséhez szükséges feltételeket. (Eddig a
tagságon kívül nincsen semmi feltétel.)
Március 11-től 15-ig a nemzetközi iroda munkatársai szabadságon lesznek, ezért
megkeresett engem Prónai Csaba, mert az irodának ügyfélfogadási időben nyitva kell lennie,
és engem kértek fel, hogy 12-én, kedden, felügyeljem az irodát és fogadjam az esetleges
külföldi hallgatókat.

Török Anna
ESN főmentor
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TANULMÁNYI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

2019. február 06.

Tanulmányi Bizottsági ülés

2019. február 08.

Tanulmányi és Kreditátviteli
Bizottsági ülés

2019. február 19.

Kari Tanács

2019. február 20.

KÖB

2019. február 20.

EHÖK KGY

RÉSZTVEVŐK
EHÖK Tanulmányi alelnök, Kari
Tanulményi alelnökök
HÖK delegált tisztségviselői
(2),Vékony Edit, oktatói tagok
HÖK tisztségviselők, egyetemi
docensek, tanárok, tanársegédek,
a kari dékán
Delegált közalkalmazott tagok,
HÖK tisztségviselők
Az ELTE HÖK és az ELTE
részönkormányzatainak
tisztségviselői

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi gyűlés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Szerda

Ügyelés

Varga Flóra Antónia, Varga
Dániel

Beszámoló
Az alábbiakban szeretném felvázolni, a legutóbbi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakban
történteket. A Tanulmányi Bizottsági gyűlésen beszámoltam a vizsgaidőszak és tárgyfelvétel
időszakáról, illetve az utóbbiban tapasztalt hallgatói problémákról.
Ugyanezen a héten Ritoók Eszter kíséretében részt vettem a frissen megalapult TKB
ülésén. Az ügyrend összeállítása során javasoltam hogy az alapszabályzat szövegezése az
Erasmuson túl kiterjedjen az egyéb hasonló jellegű kiutazási programokra is. Ezen kívül
javaslatot tettem, hogy a bizottság elnökét oktatói félről legyen köteles megválasztani
a bizottság.
Az első félév vizsgaidőszakának lezártával a szociológia szakon felmerült problémákat
(előkövetelmények értelmezése) a későbbiekben figyelemfelhívó FB-os megosztással
tervezzük korrigálni.
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A tanulmányi ösztöndíj végleges táblázatos változatát február 25.-én jutott el hozzám.
Az egy hónapra jutó ösztöndíj keret 5 700 000 HUF, amelyet továbbra is az algoritmus osztott
szét a megszokott séma alapján. A tanulmányi egységek és a hozzájuk számított összegek
listáját a kommunikációs bizottság segítségével tervezem kihirdetni az elkövetkező napokban.

Kelt: 2019.március 01.
Kasza Bernadett
Tanulmányi alelnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

TUDOMÁNYOS- ÉS JOGSÉRELMI REFERENS
BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

2019. január 31.

Fegyelmi tárgyalás

Én

2019. február 8.

Tanulmányi és
Kreditátviteli Bizottsági
ülés

Én, Kasza Bernadett

2019. február 19.

Kari Tanács

HÖK (illetékes) tagjai

IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi gyűlés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Csütörtök (14:00-16:00)

Ügyelés

Én

Rendszeres események

Beszámoló
Az legutóbbi (január 25.-i) Küldöttgyűlás óta a Fegyelmi Bizottság tagjaként részt a
fegyelmi tárgyaláson,ahol négy szakdolgozó esetében merült fel plágium gyanú. Az érintettek
mindegyike megrovásban részesült.
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Február 8.-án Kasza Bernadett, Tanulmányi alelnökkel részt vettem a Tanulmányi és
Kreditátviteli Bizottság ülésén, ahol sor került a bizottság ügyrendjének kialakítására. A
hallgató barátabb kommunikáció érdekében a hallgatói önkormányzat tagjaiként Kasza
Bernadettel összegyűjtöttük a HKR kreditátvitelre vonatkozó részeit és egy összegző
dokumentum formájába,-a Kommunikációs Bizottság közreműködésével-minden évfolyam
csoportjába megosztottuk,lehetőséget kínálva az esetleges kérdések megválaszolására is.
Február 19.-én résztvettem a Kari Tanácson, ahol megszavaztuk három szak (Gender MA szak,
SEK KM FOKSZ, SEK GM FOKSZ) államvizsgatételeit, illetve a Kultúrális Antroológia BA
indítását.
Ezen kívül Kerezsi Dorottya felkért a 2019-es Gólyatábor kreatív szekciójának
vezetésére,amelyez elvállaltam.

2019.03.01.

Ritoók Eszter
Tudományos és Jogsérelmi Referens
ELTE TáTK HÖK

RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG ELNÖKI
BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT
2019. február 7.
2019. február 12.

ESEMÉNY
Vizsgatemető retro buli
HÖK évtervezés

2019. február 14.

ELTE Jegesest

2019. február 19.

Kari Tanács

RÉSZTVEVŐK
HÖK, SzHÉK
HÖK, SzHÉK
EHÖK, ELTE Szolgáltató
KFT.
HÖK. SzHÉK, KGY tagok
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Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi gyűlés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Kedd

Ügyelés

Én, Czakó Sándor, Simon
Krisztián

Beszámoló
Az alábbiakban szeretném felvázolni, a legutóbbi Küldöttgyűlés (2019. január 25.) óta
eltelt időszakban történteket.
Átbeszéltük újra a SzHÉK elnökökkel, és a TáTK HÖK tagjaival a félév rendezvény
naptárát, és most már közel végleges időpontokkal és ötletekkel rendelkezünk az egész félévre.
A félév első rendezvénye a Vizsgatemető retro 2000-es évek buli volt február 7-én, nem
a tánc dominált, az emberek a plusz programokkal kevéssé éltek, de elég sokan voltunk.
A március 7-ei buli közmegegyezés alapján ellett halasztva.
A Felezőbál március 21-én lesz, és a BTK-val és a PPK-val közösen szervezzük. Közel
mindennap egyeztetek a BTK és a PPK rendezvényesével a részletekről. A legfontosabb
tudnivalók, a Remix-ben lesz, a jegyárak 700-1000 forint körül fognak mozogni, semmiképp
nem akarunk még a külsős jegy esetén se 1000 forint felé menni, de ez tartalmazza a tombola
árát. Az egyeztetést nehezíti, hogy a Szolgáltató KFT-nél változások voltak.A buli témája Vice
Party lesz. Március legelején megy ki a facebook esemény, amit a Kommunikációs
Bizottsággal készítünk elő.
A Küldött Gyűlési lesz még a Humbák Klubban egy Rave Party. Ennek részleteiről, és
sikerességéről, majd a Küldött Gyűlésen szeretnék beszámolni, hogy hogyan sikerült.
Továbbá Zsanival a friss a Kulturális és Sportreferens-sel átbeszéltük a Bizottságot
érintő dolgokat, és meg volt a betanítás is.
Végül, de nem utolsó sorban Simon Krisztiánnal exbizottsági taggal át beszéltük a sport
és kulturális pályázatok elbírálását.
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Kelt: 2019. február 25.
János Huba
Rendezvényszervező Bizottság Elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

KULTURÁLIS ÉS SPORTREFERENS BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK
HÖK, SzHÉK, KGY
tisztségviselők

2019. január 25.

Küldöttgyűlés

2019. február
2019. február 7.
2019. február 14.

Betanulás
TáTK Retro Vizsgatemető
ELTE Jeges Est

Simon Krisztián, János Huba, Én
hallgatók és érdeklődők
érdeklődők

2019. március 7.

Küldöttgyűlés

HÖK, SzHÉK, KGY
tisztségviselők

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi gyűlés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Csütörtök

Ügyelés

Én

Beszámoló
A január 25-i küldöttgyűlésen átvettem a Kulturális és Sportreferensi pozíciót Simon
Krisztiántól. A februári hónap a betanulásról szólt. A februárban beérkező kulturális és sport
ösztöndíjakat elbíráltam. Március elején megtartjuk az első ELTE Sportbizottsági ülést.
A Rendezvényes

és

Kommunikációs

Bizottsággal,

valamint

a Szakos

Hallgatói

Érdekképviselet kulturális tagjaival közösen márciustól elkezdjük a jótékonysági eseményünk
megszerevezését.
Kelt: 2019. március 1.
Neuvirt Zsanett
Kulturális és Sportreferens
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VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGI ELNÖKI BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT
2019. február, március

ESEMÉNY
Választási Időszak
előkészitése

RÉSZTVEVŐK
Schmall Róbert, Séra Milán,
Kerezsi Dorottya

Beszámoló
Biztosságommal és a Hök elnökünkkel együtt megkezdtük a választási időszakot
megelőző munkálatokat. Az elmúlt küldöttgyűlés óta egyéb esemény nem történt a bizottság
életében.
Kelt: 2018. március 2.
Kiss Zoltán
Választási Bizottság elnöke
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGI TAG BESZÁMOLÓJA
A legutóbbi beszámoló óta a január 25-én részt vettem a kari nyíltnapon, valamint két
expert képzésen (január 21. és február 18.).
Ezeken kívül a Választási Bizottság tervezetet készít (a beszámoló megírása idején még
folyamatban van) a következő Küldöttgyűlési Választásról, mely márciusban, illetve április
elején fog lezajlani.

Kelt: 2018. Február 28.

Schmall Róbert
Választási Bizottsági Tag
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGI TAG BESZÁMOLÓJA
Séra Milán beszámolója nem érkezett be a kiszabott határidőig.

SZOMBATHELYI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

2019.január 24.

Nyílt nap

RÉSZTVEVŐK
ELTE SEK HÖK

2019. január 26.

ELTE Roadshow

ELTE SEK HÖK, érdeklődők

2019. február 13.

ELTE SEK ülés

2019. február 15.

ELTE Roadshow

ELTE SEK HÖK, érdeklődők

2019. február 27.

Tanulmányi nap

ELTE SEK HÖK hallgatók, oktatók

ELTE SEK HÖK

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Ülés

ELTE SEK HÖK tagjai

Kedd (16:30-18:30)

Ügyelés

Én, Bella Stella

Beszámoló
2019. január 24-én Nyílt napot tartottunk, ahol természetesen a HÖK is aktívan részt
vett. Az én feladatom többek között az érdeklődők eligazítása volt. Szerencsére, nagyon sokan
érdeklődtek a társadalomtudományi képzések iránt. Több kérdés is érkezett a felvételi
követelményekkel kapcsolatban, amire természetes kellő felvilágosítást adtunk.

2019. január 26-án a ELTE Roadshow keretein belül ellátogattunk a helyi Romkert
nevű szórakozó helyre, ahol a szalagavatós diákok nyereményjátékban vehettek részt, valamint
érdeklődhettek az egyetem felől.
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2019. február 13-án megtartottuk első ülésünket ebben a félévben, ahol átbeszéltük a
félév menetét és ötleteltünk a különböző programokon. Lefixáltuk a Tanulmányi napokat és a
Véradás időpontját. Szeretnék ebben a félévben is szervezni szakestet, amit el kezdtünk
szervezni, pontos időpont még nincs, de szeretnénk minél előbb neki állni a szervezésének.
Úgy döntöttünk, hogy idén áprilisban több különböző sport programokat

szervezünk a

diákoknak.

2019. február 15-én az ELTE Roadshow keretein belül ismét ellátogattunk a Romkert
nevű szórakozóhelyre, ahol sok érdeklődő szalagavatós diákkal találkoztunk és többen részt
vettek a nyereményjátunkban.
2019. február 27-én Tanulmányi napot tartottunk, ahol a hallgatók feltehették az eddig
felmerült tanulmányaikat érintő kérdéseiket az illetékeseknek. Többeket is érdekeltek a
tanulmányi ösztöndíj, illetve a savaria kiválósági ösztöndíj. A megjelent hallgatóknak a
szükséges információkat elmondtuk.
Az előttünk álló következő legfontosabb feladat, a TáTK szakest, illetve a tavaszi
programok és a diáknap.

Szombathely, 2019. március 01.

Bella Stella
Szombathelyi ügyekért felelős alelnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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KÜLÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK
HÖK, SzHÉK, KGY
tisztségviselők

2019. január 25.

Küldöttgyűlés

2019. február 12.

EHKB ülés

ELTE részönkormányzatok
külügyi bizottság tagjai

2019. február 13.

Meet your mentor/mentee
(ESN)

ESN ELTE mentorok,
mentoráltak

2019. február 18.

Expert képzés

ELTE TáTK HÖK tagjai

2019. február 19.

Erasmus+ Tájékoztató

ELTE hallgatók

2019. február 20.

EHÖK Küldöttgyűlés

2019. február 20.

International Party
(ESN)

2019. március 1.

Diák-utak: Velence

Küldöttgyűlési tagok
ESN ELTE mentorok,
mentoráltak
Szervezők, résztvevő hallgatók

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban
Havi rendszerességel, azonos
időpontban

Elnökségi ülés

ELTE TáTK HÖK tagjai

EHKB ülés

EHÖK Külügyi tisztségviselők

Szerda

Ügyelés

Jómagam

Beszámoló
Az alábbiakban szeretném felvázolni, a legutóbbi Küldöttgyűlés (2018. január 25.) óta
eltelt időszakban történteket.
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Az EHKB február 12-ei ülésén szó esett a január végén kihirdetésre került ELTE HÖK
Erasmus+ kiegészítő támogatás pályázatáról, mely alatt az esemény promócióst tervét
dolgoztuk ki. A Bizottság tagjai megegyeztek, hogy a rendelkezésükre álló online felületeken
továbbítják a releváns információkat a hallgatók felé, továbbá Menyhárt Barbara biztosította a
résztvevőket, hogy kiküldésre kerül majd egy Neptun üzenet a témában, továbbá az ELTE
HÖK Facebook oldalán is lesznek erre vonatkozó bejegyzések.
A Diák-utakkal való együttműködésünket sikeresnek nyilváníthatjuk, több mint 150
ELTE-s hallgató regisztrált a Velencei Karnevál eseményére.
Február 19-én került megrendezésre az e félévi Erasmus+ Tájékoztató előadás, melyen
igen sok érdeklődő hallgató jelent meg. A rendezvény a Lágymányosi Campus többi karával
(IK, TTK) együttesen szervezve történt.
Az

Erasmus+

hallgatói

mobilitási

pályázatok

bírálata

okán

bizottsági

ülést március 7-re hívtak össze.

Kelt: 2019. március 3.
Varga Flóra Antónia
Külügyi Bizottsági Elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
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