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TáTK HÖK tisztviselők

Beszámoló
Az alábbiakban szeretném felvázolni, a legutóbbi beszámolóm megírása (2018. december 1.)
óta eltelt időszakban történteket.
A március 7.-i Küldöttgyűlés után két; a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája (továbbiakban: HÖOK) által szervezett programon vettem részt, először március
8.- 10.-ig a Közgyűlésen Győrben, majd április 11-14.-ig a Vezetőképzőn Siófokon. A
Közgyűlésre Simon Krisztián Gazdasági Alelnökkel látogattunk el. A beszámolómban
szeretném összegezni a Küldöttgyűlés számára releváns dolgokat. Úgy gondolom, hogy a
Közgyűlés egyik legfontosabb témája a Nyelvvizsgakérdés megvitatása volt. A HÖOK
biztosította az ott lévő képviselőket arról, hogy dolgozik az ügyön és meg fog tenni minden
tőle telhetőt annak érdekében, hogy az Egyetemek ne szenvedjenek visszafordíthatatlan
károkat. Egy másik megemlítendő dolog a HÖOK 30 projekt, amely egy 30 pontból álló
akcióterv.

Ez

tartalmazza

többek

között

az

Ösztöndíjműhelyt

(Ösztöndíjrendszer

megreformálása), egy új HÖOK Ösztöndíj létrehozását, a HÖOK membránt (a publikálni
vágyó

hallgatókat

összeköti

a

magyarországi

kiadókkal),

a fogyatékkal

élők

sportlehetőségeinek bővítését, egy a Diákvárosról (2023-ban a Déli Városkapunál egy 8500

fős ,, Diákváros“, Kollégiumi rendszer kerül megépítésre) szóló Konferenciát, helyzettérképet
a kreditrendszerről, valamint a Gyakornok 2.0 programot, amely a hazai válallatokat fogja
segíteni, hogy megfelelő alapot tudjanak biztosítani a gyakornokok számára.
A HÖOK Vezetőképzőjére hat fővel érkeztünk. Én a Vezetői Tréningen vettem részt, ahol
ismét egy, a nyelvvizsgakérdéssel kapcsolatos Kerekasztalbeszélgetésen vehettünk részt, ahol
az előadók felvázolták azokat a pontokat, ahol ez a tervezet hibákba tud ütközni. Ezután egy 8
témájú Word Cafén vettem részt, ahol beszélgettünk többek között az Ösztöndíjrendszerről,
a Diákhitelről, az Érdekképviselt kihívásariól, a nemzetközi hallgatók helyzetéről, a szakmai
szövetségek fontosságáról, stb. Úgy gondolom, hogy ez a program nagyon hasznos volt
minden vezető és a HÖOK számára is. A többi tisztségviselőnk a tisztségéhez kapcsolódó
képzéseken vett részt, amelyekről az ő beszámolójukban olvashattok.
A márciusi Mentorképzés volt az utolsó, ahol én is, mint képző voltam jelen, hiszen
ezután teljesen átadtam a stafétát az újdonsült Mentorkoordinátoruknak, Gyarmati Fanninak.
Azóta

egy

képzés

volt,

valamint

az

Alapszabálymódosításunk

által,

beleírtuk

a Mentorrendszert is, és a Mentorkoordinátor feladatköreit. A Mentorrendszer fő feladatai
a Kar hallgatóinak integrálása, a közösség építése, és a HÖK Utánpótlása lesz a legfőbb
feladata.
Februártól kezdve a Szaktestületek (Bizotságok), mostmár az Alapszabálynak
megfelelően minden hónapba tartanak szaktestületi Ülést, amelyekre én is meg voltam hívva,
így a bizottságokkal kölcsönösen át tudtuk beszélni, hogy mi az, amit elvárunk egymástól.
A gólyatábor szervezése továbbra sem állt meg, megszavaztuk a Gólyatábor témáját,
ami a Főgonoszok lett, a játékosok, a kreatívosok és mi a főszervezők pedig legjobb tudásunk
szerint próbálunk készülni a programra, és végezzük az ehhez szükséges dokumentációkat.

Egy Expert Képzés volt az előző Küldöttgyűlés óta, mely szerintem az egyik
leghasznosabb téma volt. Mayer Kata, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban:
EHÖK) Szociális Alelnöke jött el hozzánk, a Szociális témáról, és a szociális pályázatokról
beszélni. Ezen a képzésen a mentorjelöltek is jelen voltak, hiszen számukra is nagyon fontos
az, hogy a mentoráltjaiknak kellő tudást tudjanak majd átadni és tudjanak válaszolni
a kérdéseikre. Sajnos sok olyan résztvevő volt, aki nem vette komolyan a témát, vagy zavarta
az előadót a viselkedésével, erre remélem a jövőben nem lesz példa, és mindenki megérti azt,

hogy egy tisztségviselőnek és mentornak rendelkezni kell ezzel a jellegű tudással. Áprilisban
még egy szintén fajsúlyos, tanulmányi témájú képzés lesz.
Március 22.-24. között került megrendezésre az elmúlt időszak talán legnagyobb
projektje számomra, a Tavaszi Vezetőképző.
A program Nyíregyházán került megrendezésre, a szálláshelyünk a Zrínyi Ilona Gimnázium és
Kollégium volt, de a program nagy része a régi jó ismerőseimnél, a Köz-Pont Ifjúsági
Egyesületnél folyt, ahol jómagam is Ifjúsági Vezető voltam évekkel ezelőtt. A szakmai
program egy részét az Egyesület, másik felét pedig a Pedagógia és Pszichológiai Kar
biztosította. A résztvevők visszajelzései alapján a szakmai program nagyon hasznos volt
számukra és a témákat is sikerült megfelelően kitalánunk. A szabadidős programokkal
kapcsolatban nehézséget okozott az, hogy este a hőmérséklet eléggé lehűlt, így az esti
programokon eléggé fáztak a résztvevők, emiatt pedig a hosszúra nyúlt játékot nem minden
csapat tudta végig élvezni, a jövőben megpróbálunk jobban odafigyelni az időjárás
előrejelzéseire és eszerint alakítani ezeket a programokat. Valamint legközelebb jobban oda
kell figyelnünk arra, hogy a résztvevők számára lefektessük a programunk általános szabályait,
hiszen ebből több probléma is akadt a programunk során, melyet nem biztos, hogy helyesen
sikerült orvosolnunk.
A LEN szervezése most indult be igazán, március 27.-én leültünk Molnár Zalánnal,
a szervezőcég részéről, és átbeszéltük a program általános koncepcióját. Változás, hogy idén
az ELTE-seknek is egy minimum 1000 Ft-os összeggel támogatniuk kell a rendezvényt, ezt
a cég a rendezvény jövője érdekében vetette fel számunkra. A rendezvényen a logisztikai
munkálatokat ismét a TáTK Logisztikus csapata fogja ellátni, és reméljük most is olyan
lelkiismeretes munkát tudnak majd végezni, mint az eddigi években. Áprilisban hivatalosan is
kikerült a Facebook Esemény, és azóta folyamatosan pörög is a promótáció, és minden nap
valamilyen újdonsággal szolgálunk az érdeklődőknek.
Április 2.-án részt vettem a Kari Tanácson, ahol megszavaztuk a Kultúrális
Antropológia magyar, angol MA, a Szociológia magyar és angol BA, a Szociális Munka BA
mintatantervének módosítását valamint a Kisebbségpolitika MA Levelező rendbeni indítását.
A Szociológia

mintantantervének

módosítása

egy

a hallgatók

számára

kedvezőbb

mintatantervnek ígérkezik, hiszen a Társadalompolitika tárgyat egy, mostmár szemináriumi
óra keretén belül az oktatók igyekeznek majd interaktívababban és a hallgatókhoz közelebb
állva átadni, megértetni, továbbá két új specializáció is létrejött ; A korábban „Test és

társadalom” elnevezésű specializáció helyére „A nemek szociológiája” című specializáció
került és beiktatásra került a „Szociális problémák Magyarországon” specializáció.Továbbá
eltörlésre került a Társadalomtörténet 3. elnevezésű tárgyi előfeltétel a Társadalom Szerkezet
2. elnevezésű tárgyhoz. A mesterszakos Szociális Munkát hallgatók számára létrehoztak új
specializációkat is, valamint oktatóink dr. Papp Richárd vezetésével létrehozták a Medical and
Psychological Anthropology Lab- ot, amelynek célja az egészséggel és betegséggel
kapcsolatos témák feltárása; kutatások lebonyolítása; kultúrák és diszciplínák közötti
párbeszéd

elősegítése.

Az ott bemutatott Minőségfejlesztési tervezet alapján alakult ki egy diskurzus az oktatók és a
hallgatók között azzal kapcsolatban, hogy szeretnénk valamit tenni a Kampusz közösségi tereit
illetően. Itt létrehoztunk egy munkacsoportot, amely a Közösségi Terek Koordinációs
Kollektíva nevet kapta. Ezzel a munkacsoporttal azon fogunk dolgozni, hogy egy minél
átláthatóbb és erősebb érvekkel alátámaszthatóbb anyagot tudjunk majd benyújtani az
illetékeseknek. Ehhez már kész kutatások is a rendelkezésünkre állnak, így el már most el
tudunk indulni az utunkon.
Április 3.-án részt vettem az Oktatói és Hallgatói Ügyek Bizottságának Ülésén. Itt a hallgatókat
érintő legfőbb kérdés az Egyéni Térítési Díjak körül forgott. Sajnos az EHÖK Elnöksége és a
Szenátus nem tudtak egy álláspontra jutni a megfelelő alkalmazás terén, így ez a HKR
módosítás elfogadásra került.
Április 3.-án került

még megrendezésre az EHÖK Küldöttgyűlése is, ahol a

Társadalomtudományi Karra vonatkozóan nem történt semmi említésre méltó.
Április 15.-én részt vettem a Szenátuson, ahol megszavazásra került a kulturális antropológia
BA szak indítása, valamint a Szombathelyi székhelyű vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak.
Megszavazásra került az éves költségvetés és az EHÖK ÁSZ módosítása is.
Az elmúlt időszak másik hatalmas projektje számunkra az Alapszabály módosítás. Ennek
érdekében két Board Ülést tartottunk. Minden bizottság számára kötelező volt átnézni a saját
részét az Alapszabályban, valamint a dokumentumot felosztottam részekre, és még két részt át
kellett nézniük a sajátjukon kívül. Így próbáltuk elérni azt, hogy az Alapszabály többszörösen,
több nézőpontból is vizsgálva legyen, valamint ki legyen javítva. Az Ellenőrző és Választási
Bizottsággal, Simon Krisztián Gazdasági Alelnökkel, valamint a változásban érintett
bizottságokkal (Külügyi Bizottság, Kommunikációs Bizottság, Belügyi Bizottság) folyamatos
egyeztetése által, készül a módosításunk, amellyel reméljük, hogy sikerül kiküszöbölni végre
a múltban elkövetett hibákat, és az Alapszabályban hagyott pontatlanságokat.

Kelt: 2019. április 20.
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Beszámoló
Beszámolómban szeretném felvázolni a legutóbbi Küldöttgyűlés ( 2019. március 7. )
óta eltelt időszakban történteket. Nyolcadikán Győrben részt vettem a HÖOK efélévi első
közgyűlésén. Március 11-én egy nem hivatalos Gazdasági Bizottsági ülésen volt jelenésem,
ahol a kari költségvetések voltak a középpontban, illetve 20-án az ehónapi Kari Ösztöndíj
Bizottság ülésére is sor került, ahol elfogadtuk a rendszeres sportpályázatokat, illetve az
egyszeri kulturális és tudományos ösztöndíjakat. Társszervezőként sok munkám volt a tavaszi
vezetőképző szervezésében, ahol a kari közélet szereplői nagy számban vettek részt. Az
esemény Nyíregyházán került megrendezésre, az eddigi vezetőképzőkkel ellentétben itt a
személyi képzésen volt a nagyobb hangsúly. Az április elsejei elnökségi ülést rendhagyó
módon, a Hallgatói Önkormányzat elnökének hiányában levezető elnökként én vezettem. A
másnapi, másodikai Kari Tanács kiemelkedő esemény volt, hiszen itt került sor a Közösségi
Terek Koordinációs Kollektíva határozatban történő elfogadására, ennek a kezdeményezésnek
a célja a kar épületében a közösségi terek kialakításának ösztökélése a hallgatók jobb
integrálása érdekében. Ezek az események mellett részt vettem az áprilisi két Board ülésen,
ahol az Alapszabály módosításáról beszéltünk, ennek a folyamatnak a szükségességét a
Hallgatói Önkormányzat elnökével már a márciusi HÖOK Közgyűlésen felvetettük. Mindezen
kívül általában részt veszek az elnökségi üléseken. Emellett keddenként 12:00 - 14:00 óráig
ügyelek a Hallgatói Önkormányzat irodájában.

Kelt: 2019. április 20.
Simon Krisztián
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat
Gazdasági alelnök

SZOCIÁLIS ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

2019. március 7.
2019. március 12.

2019. március 19.
2019. március 20.
2019. március 21.
2019. március 22. – 24.

2019. március 25.

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

ELTE TáTK HÖK
Küldöttgyűlés
tisztségviselők és
a küldöttgyűlési tagok
Szociális bizottsági
ELTE TáTK HÖK Szociális
gyűlés
Bizottság
ELTE TáTK HÖK
Szociális – pályázati
tisztégviselők, Mentorképzés
Expert képzés
tagjai, EHÖK szociális
alelnöke
KÖB
tagok
Kari Ösztöndíj Bizottság
Szociális és Ösztöndíj
SZÖB tagok
Bizottság
ELTE TáTK HÖK
ELTE TáTK HÖK
tisztségviselők, kari Szakos
Vezetőképző
Érdekképviselők,
Mentorképzés tagjai
ELTE Egyetemi
Hallgatói Szociális és
EHSZÖB tagok
Ösztöndíj Bizottság

2019. április 2.

Kari Tanács

Kari Tanács tagok

2019. április 3.

EHÖK Küldöttgyűlés

EHÖK küldöttgyűlési tagok

2019. április 5.

EHSZÖB levélszavazás

EHSZÖB tagok

2019. április 11.-14.

HÖOK vezetőképző

2019. április 15.
2019. április 16.

KÖB
SZÖB
Egyéb ösztöndíj leadási
határidő

2019. április 23.

KÖB tagok
SZÖB tagok
KÖB tagok

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
hétfő vagy kedd

Elnökségi gyűlés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Szerda

Ügyelés

Kelemen Tamara, én

Beszámoló
2019. március 7 - én Küldöttgyűlésen vettem részt, a ELTE TáTK HÖK
tisztségviselőkkel és a küldöttgyűlési tagokkal, ahol megválasztottuk Kelemen Tamarát
Ellenőrző bizottsági tagnak, valamint Szűcs Bence Somát Belügyi- és Szakos Képviseleti
bizottsági tagnak.
2019. március 12 - én Szociális bizottsági gyűlést tartottam, ahol a Szociális
Bizottsággal együtt elővéleményeztük az akkori hónapra érvényes, Rendkívüli szociális
támogatásra beérkezett pályázatokat, valamint beszélgettünk a bizottságról és a jövőbeli
munkáról.
2019. március 19- én Expert képzésen vettem részt az ELTE TáTK HÖK
tisztégviselőivel és a mentorképzés tagjaival, amit az EHÖK szociális alelnöke, Mayer Kata
tartott nekünk.
2019. március 20-án Kari Ösztöndíj Bizottságot tartottam, ahol elbíráltuk a beérkezett
kari pályázatokat.
2019. március 21-én Szociális és Ösztöndíj bizottsági gyűlésen voltam, ahol, a már
elővéleményezett Rendkívüli szociális támogatásokat véleményeztük, valamint a jövőbeli
tervekről beszélgettünk.
2019. március 22-24 -ig az ELTE TáTK HÖK Vezetőképzőjén vehettem részt, ahol
különböző tematikájú workshopoknak és képzéseknek lehettem a részvevője az ELTE TáTK
HÖK tisztségviselőivel, kari Szakos Érdekképviselőkkel, valamint a Mentorképzés tagjaival
együtt.
2019. március 25- én ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottságon
voltam, ahol döntöttünk az egyetemi szintű pályázatokról.
2019. április 2- én Kari Tanácson vettem részt.

2019. április 3- án EHÖK Küldöttgyűlés résztvevője lehettem.
2019. április 5- én az ELTE Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíj Bizottság által
kiírt levélszavazáson szavaztam.
2019. április 11-14-ig a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának
Vezetőképzőjén vehettem részt Siófokon, több tisztségviselő társammal együtt, ahol juttatási
haladó képzésen, valamint érzelmi intelligencia tréningen vettem részt.
2019. április 15- én Kari Ösztöndíj Bizottságot tartottam, ahol elbíráltuk a beérkezett
kari pályázatokat.
2019. április 16- án Szociális és Ösztöndíj bizottsági gyűlésen voltam, ahol, a már
elővéleményezett Rendkívüli szociális támogatásokat véleményeztük együtt.
2019. április 23- án véget ér az Egyéb ösztöndíj leadási ideje, aminek, a szociális
részének, bírálata az én feladatom.
Kelt: 2019. április 20.
Szmutka Cintia
Szociális alelnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS BESZÁMOLÓ
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

2019. április 08.

Jótékonysági sütivásár

2019. április 11.

Szociális Munka Tanszék
értekezlet

RÉSZTVEVŐK
ELTE Hallagtói
Részünkormányzatok
esélyegyenlőségi referensei
tanszéken tanító kollégák

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi gyűlés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Kedd 12:00-14:00-ig

Ügyelés

Czakó Sándor

Beszámoló
Az alábbiakban szeretném felvázolni, a legutóbbi Küldöttgyűlés óta eltelt időszakban
történteket.
2019. április 8-án Jótékonysági sütivásárt szerveztünk a HÖOK Több lett!Maradhat? Országos
Felsőoktatási Tartósélelmiszergyűjtés keretein belül. A sütivásárt az IK, valamint TTK HÖK
esélyegyenlőségi referenseivel közösen szerveztük. A sütivásárban nagyon nagy segítséget
nyújtott továbbá a TáTK Szociális Tanulmányok Szakos Hallgatói Érdekkpviselet, valamint
a TáTK HÖK Kommunikációs Bizottság is hozzájárult a program sikerességéhez. A sütivásár
becsületkasszával működött és a felajánlásokból 73000 Ft jött össze, amelyet tartós élelmiszer,
illetve tanszer vásárlásra fordítottunk, ezzel támogatva a HÖOK adománygyűjtés projektet.

2019. április 11-én Szociális Munka Tanszék által tartott tanszéki értekezleten vettem részt,
ahol megvittauk a kollégákkal a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos teendőket. Továbbá egy
a tanszék által szervezett projektmegbeszélét is tartottunk.
Kelt: 2019. 04. 20.
Czakó Sándor
Esélyegyenlőségi referens

KOLLÉGIUMI TAG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

2019. március 7.

Küldöttgyűlés

2019. március 19.

Expert Képzés

2019.március 12.

Bizottsági ülés

RÉSZTVEVŐK
HÖK, SzHÉK, KGY
tisztségviselők
TáTK HÖK
Szociális Bizottság

2019.április 15.

Board ülés

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.március 7.) óta eltelt
időszakban történteket. Ebben az időszakban, részt vettem egy Szociális Bizottság ülésen, ahol
elbíráltuk a rendkivüli szociális támogatásokat. Ezenkivül részt vettünk egy Expert Képzésen
amin a szociális támogatásról és más pályázatokról hallhatunk. Március 23-án megkezdődött
a jövőévre való kollégiumi jelentkezés, amelyben feladatom szerint segítettem. Április 15.-én
pedig a Szociális Bizottsággal részt vettünk egy boardülésen ahol az alapszabály megbeszélése
volt a feladatunk.
Kelt: 2019.április 21.
Fridrich Flóra

Kollégiumi Tag
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

TANULMÁNYI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

2019. március 20.

KÖB

2019. március 28.

Tanulmányi Bizottsági ülés

2019. április 2.

Kari Tanács

2019. április 3.

EHÖK KGy

2019. április 4.
2019. április 4.

Felvételi
Board ülés
EHÖK Tanulmányi
Bizottsági ülés

2019. április 9.
2019. április 15.

KÖB

RÉSZTVEVŐK
Delegált közalkalmazott tagok,
delegált HÖK tisztségviselők
Tudományos és jogsérelmi
referens, Ellenőrző bizottság
delegált tagja
HÖK tisztségviselők, egyetemi
docensek, tanárok, tanársegédek,
a kari dékán
Az ELTE HÖK és az ELTE
részönkormányzatainak
tisztségviselői
Kopper Ákos, Szálkai Kinga
HÖK bizottságok
EHÖK tanulmányi alelnöke, kari
tanulmányi alelnökök
Delegált közalkalmazott tagok,
delegált HÖK tisztségviselők

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 március 7-én kihírdett tudományos pályázati kiírásra ebben a félévben összesen

három pályázat érkezett be. Ezen pályázatok a költségvetési módosításaik után elfogadásra
kerültek az április 15-én tartott Kari Ösztöndíj Bizottsági ülésen.
Március 28-án megrendezésre került az első Tanulmányi Bizottsági ülés melyen Ritoók Eszter,
Kelemen Tamara illetve Kerezsi Dorottya vett részt.
Április 4-én részt vettem a Kari Tanácson, melyen véleményem szerint a leginkább
kiemelendő változtatást a Szociológia szak tanrendmódosítása jelentette.
Április 4-én részt vettem a külföldről pályázó leendő hallgatóink videó beszélgetésen történő
meginterjúztatásban hallgatói tagként. Ezt követően részt vettem az alapszabályzatunk
módosításának céljából rendezett Board ülésen Ritoók Eszterrel.
Az április 9-én megrendezett EHÖK TB ülésen a HKR módosítások napireni pontja alatt
beszámoltam a Tanulmányi Bizottságunkat illető módosítási tervezetünkről.
Április 2-án a kommunikációs bizottság segítségével kihírdetésre került az önköltségek
képzésben résztvevő hallgatók számára megpályázható Egyéb ösztöndíj. Az erre vonatkozó,
illetve további tanulmányi témákban érkező hallgatói kérdésekre nap mint nap válaszolok.

Kelt: 2019.április 20.

Kasza Bernadett
Tanulmányi alelnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

Tudományos és Jogsérelmi referens beszámolója
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

2019. március 14.

Gólyatábor szervezői
megbeszélés

GT szervezők

2019. március 19.

Tudományos Bizottsági
ülés (Kari kiutazási
bírálás)

kari tudományos bizottsági
tagok

2019. március 28.

GT kreatív szekció
megbészélés

kreatív szekció tagjai

2019. március 28.

Tanulmányi Bizottsági
megbeszélés

Kasza Bernadett,Kerezsi
Dorottya,én

2019. április 2.

Kari Tanács

HÖK érintett tagjai

2019. április 4.

Board-ülés

érintett HÖKös bizottságok

2019. április 10.

Tudományos ösztöndíj
pályázatok leadási
határideje

TDK tagok

2019. április 12.-14.

HÖOK vezetőképző

érintett HÖK tagok

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 (március 7.-i) Küldöttgyűlés óta részt vettem a 2019-es gólyatábor szervezői
megbeszélésén,ahol megszavaztuk az idei gólyatábor témáját: a

Főgonoszokat. Ennek

megfelelően március 28.-án megbeszélést tartottunk a kreatív szekció tagjaival,ahol
összeszedtünk néhány ötletet a dekorációhoz,illetve összeírtuk,hogy nagyjából milyen
eszközökre lenne szükségünk a kivitelezéshez. Március 19.-én részt vettem a Tudományos
Bizottság ülésén,ahol elbíráltuk a Kari kiutazási pályázatokat. Március 28.-án Kasza Beradettel
és Kerezsi Dorottyával részt vettem a Tanulmányi Bizottság összegző megbeszélésén,ahol
főként a pályázati kiírások,illetve a tanulmányi információk lefordításáról esett szó a külföldi

hallgatók számára,ezen felül egy lehetséges panaszfelület létrehozásáról a hallgatók
számára,melyet jogsérelmi referensként koordinálnék majd. Az április 2.-i Kari Tanács
ülésével kapcsolatban két fontosabb dolgot emelnék ki: megszavaztuk a Kultúrális
Antropológia angol nyelvű BA és a Szociológia alapszak tanrendmódosítását, illetve
megalakult a Közösségi Terek koordinációs kollektívája (KTKK), melynek önléntes alapon,
jogsérelmi referensként a tagja lettem. Április 4.-én részt vettem a Board-ülésen,ahol
módosítási javaslatokat tettünk az alapszabályban foglaltak bizonyos részeire.
Április 10.-e volt a Tudományos ösztöndíj pályázási határideje: a pályázók előzetes korrigálási
javaslatok alapján kijavították pályázataik költségvetési részét,hogy az megfeleljen a
kereteknek. Három ösztöndíj pályázat érkezett be,amelyeket kisebb változtatásokkal végül
elfogadott a KÖB.
Április 12.-14.-ig részt vettem a HÖOK tavaszi vezetőképzőjén,ahol hasznos szakmai
tapasztalatokkal lettem gazdagabb.

2019.04.22.

Ritoók Eszter
Tudományos és Jogsérelmi Referens
ELTE TáTK HÖK

BELÜGYI ÉS SZAKOS KÉPVISELETI BIZOTTSÁGI
ELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

2019.03.04.,12.,26.

elnökségi gyűlés

2019.03.20

Belügyi véleményezés

2019.04.04

BOARD ülés

2019.04.09.

elnökségi gyűlés

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

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

kedd 10-12 / szerda 12-14

irodai ügyelés

jómagam

Beszámoló
Valamennyi elnökségi ülésen részt vettem, ahol megbeszéltük az aktuális ügyeket,
beszéltünk a Gólyatábor szervezésének aktuális helyzetéről, felmerülő problémákról. Tervben
van a helyszín meglátogatása.
A TáTK Logisztika tagjai folyamatosan regisztrálnak a Nebuló Iskolaszövetkezetbe.
Bodor Zoltánnál érdeklődtem az iskolaszövetkezet-váltás következtében esedékes
regisztrációs-és adminisztratív ügyek iránt. Abban egyeztünk meg, hogy a TáTK Logisztika
mind az ELTE, mind a Nebuló Iskolaszövetkezetbe regisztrál / tagságot újít, mert az épülettel
kapcsolatos munkák továbbra is az ELTE Iskolaszövetkezeten keresztül történnek 2019.
végéig.
Tervben van a LEN-en végzett munkával kapcsolatos egyeztetés a szervezőkkel.

Kelt: Budapest, 2019. április 20.

Németh Viktor Bence
Belügyi Bizottság Elnöke

Mentorkoordinátor beszámolója
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

2019. március 11.

Mentorképzés

2019. március 14.

Gólyatábor megbeszélés

Minden gólyatábor szervező,
mentorok

2019. március 22-24.

Vezetőképző

HÖK képviselők, SzHÉK tagok,
mentorok

2019. április 4.

Board ülés

2019. április 10.

Mentorképzés

Mentorok

Érintett HÖK képviselők
Mentorok

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi gyűlés

ELTE TáTK HÖK képviselői

Kedd

Ügyelés

Én

Beszámoló
Az előző Küldöttgyűlés (2019. március 7.) óta a következők történtek: Részt vettem az
elnökségi üléseken. A vezetőképzőn, ahol az előző küldöttgyűlésen elfogadott pozíciómhoz
kapcsolódó tréningeken vettem részt, és egy board ülésen, ahol pedig a jelen lévő bizottságok
pozícióit, azokhoz kapcsolódó feladatait néztük át és tettünk változtatásokat, ahol szükséges
volt. A gólyatáborral kapcsolatban pedig részt vettem egy megbeszélésen, ahol minden
főszervező, szervező és a mentorok is jelen voltak, átbeszéltük a kapcsolódó információkat,
szavaztunk a témáról. Megtartottam az első mentorképzést egyedül, mint mentorkoordinátor.
Kelt: 2019. február 26.

Gyarmati Fanni
Mentorkoordinátor
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

SZOMBATHELYI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY
megemlékezés a márciusi
ifjakról

RÉSZTVEVŐK
ELTE SEK HÖK, hallgatók, oktatók

2019. március 27.

Véradás

ELTE SEK HÖK, érdeklődők

2019. március 27.

Demeter ház

2019. március 27.

Tanulmányi nap

ELTE SEK HÖK, hallgatók, oktatók

2019. április 3.

Ülés

ELTE SEK HÖK tagjai

2019. április 9.

SEK MOVE

ELTE SEK HÖK, érdeklődők

2019. április 13.

Országos Zrínyi Matematika
verseny

ELTE SEK HÖK, érdeklődők

2019.márcuis 13.

ELTE SEK HÖK, érdeklődők

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. március 13-án az egyetem hallgatósága megemlékeztek a 48-as márciusi ifjakról.
A műsor remekül sikerült.

2019. március 27-én jótékonysági fotózást tartottunk, az 1000 szív a Démétér
házértkampány keretein belül. Rengetegen csináltattak képet, illetve sokan adományoztak
fotózás nélkül is.

2019. március 27-én Véradást szerveztünk, ahol rengeteg hallgató vett részt. Sikeres
volt a rendezvény.
2019. március 27-én Tanulmányi napot tartottunk, ahol a hallgatók feltehették az eddig
felmerült tanulmányaikat érintő kérdéseiket az illetékeseknek. Többeket is érdekeltek a
tanulmányi ösztöndíjak, illetve a vizsgaidőszakkal kapcsolatos tudni valók. A megjelent
hallgatóknak a szükséges információkat elmondtuk.

2019. április 3-án ülést tartottunk, ahol átbeszéltük a SEK TEN napokat (Tavaszi
Egyetemi Napok). Lefixáltuk az események menetét, hogy pontosan mikor milyen
programokban vehetnek részt a hallgatók. Április 29-én a Children of Distance és AK26, míg
április 30-án Szecsei lesz a buli fellépője. A SEK TEN napon a hallgatók részt vehetnek
főzőversenyen, kocsmasport versenyen, E-sport versenyen stb.
2019.április 9-én SEK MOVE napot tartottunk. A hallgatóknak lehetőségük volt 3
különlegesen bemutatkozó órán részt venni. Az órákat az egyetem hallgatói tartották. Hip-Hop,
Jóga és Zumba órák közül választhattak az érdeklődők. Szerencsére nagyon sokan megjelentek
és remek hangulatot teremtettek az oktatók.
2019. április 13-án Szombathelyen volt az országos Zrínyi Matematika verseny, ahol
az egyetem egész napos színes programokkal várta a versenyző diákokat.
Az előttünk álló következő legfontosabb feladat, a SEK TEN, amit nagyon várunk.

Szombathely, 2019. április 20.
Bella Stella
Szombathelyi ügyekért felelős alelnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

KÜLÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

2019. március 5.

EHKB ülés

2019. március 7.

Küldöttgyűlés

ELTE részönkormányzatok
külügyi bizottság tagjai
HÖK, SzHÉK, KGY
tisztségviselők

2019. március 19.

Expert képzés

ELTE TáTK HÖK tagjai

2019. március 20.

Külügyi Bizottsági ülés

2019. április 2.

EHKB ülés

2019. április 2.

EHKB projektmunka
kidolgozása

TáTK HÖK Külügyi Bizottság
tagjai
ELTE részönkormányzatok
külügyi bizottság tagjai
TÓK, GTI Külügyi Bizottsági
elnökök

2019. április 15.

Board ülés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi ülés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Havi rendszerességel, azonos
időpontban

EHKB ülés

EHÖK Külügyi tisztségviselők

Szerda

Ügyelés

Jómagam

Beszámoló
Az alábbiakban szeretném felvázolni, a legutóbbi Küldöttgyűlés (2019. március 7.) óta
eltelt időszakban történteket.

A már meglévő és a jövőben újonnan induló angol nyelvű szakok szükségessé tették,
hogy a TáTK HÖK weboldalán megtalálható dokumentumok angol nyelven is elérhetővé
váljanak, ezért munkásságom nagyobb részét az említett dokumentumok fordításával töltöttem,
TáTK ESN főmentor, Török Anna segítségével. A hivatalos oldal mellett igyekszünk továbbá,
hogy a Facebook-on és egyéb kommunikációs felületeken megjelenő információk is minél
hamarabb fordításra kerüljenek.
Április 2-án az Erasmus+-on kívüli nemzetközi mobilitási programok népszerűsítési
projektjén dolgoztunk a TÓK és a GTI Külügyi Bizottsági elnökeivel, melyet aztán az EHKB
ülésén prezentáltunk a bizottság többi tagja előtt. Mindez nagyban bevonja a kari újságok
felületét, mind papír, mind online formában. Meglévő programpontjaink elméleti kidolgozása
után, elkezdjük a gyakorlati megvalósításhoz szükséges lépéseket is az előzetes konzultációkat
követően.
Részt vettem továbbá, az április 15-ei Board ülésen, ahol többek között a Külügyi
Bizottság fejezete is korrigálásra, kiegészítésre került. Legjelentősebb változásként, a bizottság
bővítését emelném ki, mely szerint a jövőben egy Nemzetközi Hallgatók Érdekképviseletéért
Felelős Bizottsági tag kerül majd felvételre.

Kelt: 2019. április 20.
Varga Flóra Antónia
Külügyi Bizottsági Elnök
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

ESN főmentor beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2019. március 7.
2019. március. 8.
2019. március 14.
2019. március 22-24
2019. március 27.
2019. április 5.
2019. április 9.
2019. április 12.
2019. április 15.

Esemény
Erasmus+
pályázatok
bírálása
ESN
ELTE
TáTK
Mentorfelvételi
ESN ELTE Közgyűlés
ESN ELTE Mentortábor
ESN
ELTE
TáTK
Mentortalálkozó
ESN
ELTE
TáTK
Mentorképzés
TáTK HÖK Elnökségi ülés
ESN
ELTE
TáTK
pótfelvételi
TáTK HÖK Board ülés

Résztvevők
Bíráló
Bizottság,
ESN
főmentor
Jelentkezők, Papp Édua,
Bartucz Kristóf, Én
ESN ELTE tagjai
ESN ELTE tagok, mentorok
ESN ELTE TáTK mentorok,
Én
Újonnan felvett ESN ELTE
TáTK-s mentorok, Én
TáTK HÖK tagjai
Késői jelentkezők, Ferenczi
Daniella, Én
TáTK HÖK

Ügyelés

Én, irodavezető

Rendszeres események
kedd

Beszámoló
A beszámolóm célja azon események leírása és értékelése, melyek az elősző beszámolóm
óta zajlottak le. Ezek közül ESN főmentorként a legfontosabb események, a mentorfelvételik
és a mentoképzés voltak.
Március 7-én Erasmus+ pályázatokat bíráltunk. A Külügyi Bizottsági Elnök távolléte
miatt én vettem részt ezen az eseményen. (A pontos adatok, hogy mennyien kapták meg,
hányan lettel elutasítva a Külügyi Bizottsági Elnöknél vannak.)

Március 8-án volt a mentorfelvételi, melyen 6 montornak jelentkezőt felvételiztettünk.
Közülük mind a 6 potenciális jelölt volt, ezért ezen a napon 6 új taggal bővült karunkon a
mentorok száma.
Következő esemény az ESN ELTE Közgyűlés volt, ahol új Eseményekért felelős
Alelnököt, Helyi Képviselőt, Kultúrális Koordinátort választottunk. Pénzügyekért felelős
Alelnök még mindig nem jelentkezett, ezért az új kiírás megtörtént, a következő Közgyűlés
időpontja még nem lett kiírva.
A Mentortábor a Velencei-tónál volt, sok új prezentációval és eseménnyel. Az
eseményen közel 70 mentor vett részt, örömünkre sok új taggal. a TáTK-ról közel 10 fő vett
részt, közülük is 3 új tag.
A március 27-ei mentortalálkozón sajnálatos módon mindössze négy ember vett részt
rajtam kívül, amely ahhoz képest, hogy karunk közel 40 aktív taggal rendelkezik. Emiatt
változtatnom kellett egy kicsit a rendszeren, és havonta fogok mentortalálkozót szervezni,
melyeken kötelező a részvétel. Egy szemeszterben 2 db ilyen mentortalálkozót lehet kihagyni
minden további következmény nélkül.
Április 5-én szerveztem meg az új ESN ELTE TáTK mentoroknak a mentorképzést, mely
egy külfüldi hallgatók fogadása előtti gyorstalpaló a fontos tudnivalókról. Szinte kivétel nélkül
mindenki részt vett ezen, elmondásuk szerint nagyon hasznos volt, és alig várják már, hogy
kapjanak saját mentoráltat a következő félévben.
Három mentorjelentkezést kaptunk határidőn kívül, ezért az ESN ELTE tagokkal
hosszasan tárgyaltunk arról, adjunk e nekik esélyt a felvételire. Mivel láttuk rajtuk a
lelkesedést, amit mindenképp keresünk a jelentkezőkben úgy döntöttünk, hogy őket is behívjuk
egy interjúra. Örömmel jelenthetem be, hogy mind a három nagyon erős jelölt volt, így még
három új taggal bővült a csapatunk. (Az ő mentorképzésük még hátra van, de az új szemeszter
előtt mindenképpen szükségük van nekik is egy ilyenre.)
Április 15-én részt vettem a TáTK HÖK második Board ülésén, ahol sok
alapszabálymódosításról beszéltünk. Főleg a Külügyi Bizottságra vonatkozó részekbe szóltam
bele, megállapodásunk alapján lesz egy harmadik bizottsági tag, mely főként a fordításokért
lesz felelős.

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGI TAG BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

2019. március 22-24.

TáTK HÖK Tavaszi
Vezetőképző

2019. április 4.

Boardülés

2019. április 11-14.

HÖOK Tavaszi Vezetőképző

2019. március-április

Küldöttgyűlési Választások
lebonyolítása

RÉSZTVEVŐK
HÖK, SzHÉK, KGY
tisztségviselők, logisztika,
mentorjelöltek, TátKontúr
szerkesztői
TáTK HÖK tisztségviselői
Kerezsi Dorottya, Ritoók Eszter,
Simon Krisztián, Szmutka Cintia
és jómagam a TáTK HÖK
képviseletében
Kiss Zoltán és jómagam

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi ülés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Körülbelül 2 hetente

Expertképzés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Körülbelül 2 hetente

Mentorképzés

Mentor/csoportvezető jelöltek

Beszámoló
A következőkben szeretnék beszámolni a legutóbbi Küldöttgyűlés (2019. Március 7.)
óta eltelt időszakról.
Már az előző KGY előtt kihirdetésre került a választás, aminek azóta a jelöltállítása is
lezárult, valamint amikor ezt írom a választási időszak, ha már csak szinte órák erejéig, de tart,
de a következő KGY-ra már az is lezárul. Eddig miinden rendben zajlott a választással.
Az elnökségi üléseken heti rendszerességgel részt vettem, amiken az éppen aktuális
HÖK-kel kapcsolatos ügyeket tárgyaltuk meg. Ebben az időszakban volt négy expertképzés és
négy mentorképzés, is amiken szintén mind részt vettem. Mind a kettő egyfajta továbbképzés,
az expert a tisztségviselői munka terén, míg a mentor a jövőben alsóbb évesek koordinálása,
integrálása terén.

Részt vettem két vezetői képzésen is. Először a karin, ami Nyíregyházán volt. Majd
három hétre rá a HÖOK vezetőképzőn, ami Siófokon. Mind a kettőn mind szakmailag, mind
kapcsolatok terén sokat tudtam fejlődni véleményem szerint.
Ezeken kívül még a Board ülésen vettem részt, aminek a célja, hogy a közeljövőben
esedékes

alapszabály

módosítás

részleteit

megtárgyaljuk.

Egyedül

képviseltem

a bizottságomat, de úgy gondolom sikerült a szükséges dolgokat megtárgyalni.

Kelt: 2019.április 18.

Schmall Róbert
Választási Bizottsági Tag
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGI ELNÖK BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
IDŐPONT
2019. március 12.

ESEMÉNY
Elnökségi

2019. március 18.

IK-TáTK buli megbeszélés

2019. március 19.

Elnökségi és expert képzés

2019. március 21.

Felező 2019

2019.március 22-24.

Tavaszi Vezetőképző

RÉSZTVEVŐK
HÖK tagok és SzHÉK elnökök
Gerely Viktor, Magyar Dorina,
János Huba, jómagam
HÖK tagok, Mentorjelöltek,
Mayer Kata
ELTE BTK-PPK-TáTK hallgatók
HÖK tagok, SzHÉK tagok,
Logisztika, TáTKontúr

2019. március 26.

Társadalmi Kapcsolatok
Intézeti tanács
Elnökségi

HÖK tagok és SzHÉK elnökök

2019. április 1.

Elnökségi

HÖK tagok és SzHÉK elnökök

2019. április 4.

Straight Outta Loránd III.

2019. április 11-14.

HÖOK Tavaszi Vezetőkéző

2019. április 15.

Elnökségi

2019. április 15.

Board ülés

2019. április 16.

EHÖK Kommunikációs Ülés

2019. április 24.

Havi Kommunikációs ülés

ELTE TáTK és BTK hallgatók
HÖK képviselők oszrágos szinten
(TáTK: Kerezsi Dorottya,
Schmall Róbert, Simon Krisztián,
Szmutka Cintia, Ritoók Eszter,
jómagam)
HÖK tagok és SzHÉK elnökök
Kerezsi Dorottya, Simon
Krisztián, Kommunikációs,
Rendezvényszervezői, Szociális
és Külügyi Bizottság
Kovács Viktória,
részönkormányzatok
kommunikációs elnökei
Varga Dániel, Fazakas Dávid,
Mogyorósi Menta, jómagam

2019. március 26.

Intézeti tanácstagok

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi ülés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Változó időpontokban

Expertképzés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Változó időpontokban

Mentorképzés

Mentor/csoportvezető jelöltek

Heti rendszerességgel (szerda
12-14)

Ügyelés

Varga Dániel és jómagam

Beszámoló
A következőkben szeretnék beszámolni a legutóbbi Küldöttgyűlés óta eltelt
időszakról. Március 12-én az elnökségin kifejtettem, hogy a 2019-es Felező promótálásában
Fejes Richárd és Schwartzenberger Panni segítettek a BTK-ról, akikkel folyamatos
egyeztetések alapján sikerült egy viszonylag sikeresnek mondható eseményt letudni. Március
11-én volt alkalmam egyeztetni Papp Zsanettel a TáTKontúr egyik főszerkesztőjével
a jövőbeni közös munka folyamatáról. Mivel nem szeretnének külön Közéleti rovatot az
újságba, ezért a Kommunikációs Bizottság segítségét kérték abban, hogy az ezzel kapcsolatos
híreket, eseményeket, információkat juttassuk el hozzájuk, Ők pedig beleteszik a lapba.
Március 18-án volt egy megbeszélés az Informatika Kar Kommunikációs és Szervezői
Bizottság elnökeivel, Gerely Viktorral és Magyar Dorinával egy esetleges közös buli
szervezésével kapcsolatban. Sikerült is megegyeznünk egy közös, IK-TáTK Marvel buliban,
aminek április 25-ét tűztük ki időpontjául a Rocktogonba.
Március 19-én részt vettem az Elnökségi ülésen és az utána megtartott expert képzésen
is, ahol Mayer Kata az EHÖK Szociális és Ösztöndíj Bizottság elnöke tartott képzést
a különböző szociális és nem szociális alapú ösztöndíj pályázatokról.
Március 21-én került megrendezésre az idei Felező, aminek a Vice City volt az
alaptémája. Szerintem remekül sikerült buli volt, ahogy láttam, az emberek is remekül érezték
magukat.
Március 22-24. között ott voltam Nyíregyházán a Tavaszi Vezetőképzőn, ahol
Konfliktuskezelési és Tréningtartási képzéseken vettem részt. Úgy gondolom, hogy nagyon
hasznosak voltak ezek az előadások, és sok új dolgot hallottam, amit igyekszek beleépíteni
a Bizottságomba, hogy még hatékonyabban, sikeresebben tudjon működni.
Március 26-án a HÖK képviseletében jelen voltam a Társadalmi Kapcsolatok Intézet
értekezletén, ahol megszavaztuk Dessewffy Tibor egyetemi tanári kinevezésének
előterjesztését a Kari Tanácsra; illetve Papp Richárd megemlítette, hogy vissza szeretnék
hozni a közéletbe a Kulcskérdések Konferenciáját, aminek szervezésében és promótálásban
a Kommunikációs Bizottság segítségét kérte. Ugyan ezen a napon részt vettem az Elnökségi
ülésen is.
Április 1-jén megosztásra kerültek a Tavaszi választási időszakban Küldöttgyűlési
tagnak jelentkezett hallgatók fotói és bemutatózásai. Április 4-én került megrendezésre

a Straight Outta Loránd III. a BTK-val karöltve. Véleményem szerint az eddigi leggyengébb
promót kapta az esemény, rengeteg pontatlanság volt benne, de ennek ellenére TáTK részről
viszonylag sokan voltak ott, és a visszajelzések alapján egész jól sikerült.
Április 11-14 között szerencsém volt részt venni a HÖOK Tavaszi Vezetőképzőjén,
ahol két napos Kommunikációs képzésen voltam. Az ott elhangzottak és megtanultak alapján
számos változtatást fogok bevezetni a Kommunikációs Bizottságba – természetesen olyan
dolgok, amik nem járnak Alapszabály módosítással. Ezekről sajnos még nem tudok bővebb
információval szolgálni, ugyanis a projektek jelentős része még kidolgozás alatt van, illetve
várom Budai Marcelltől a tréning anyagokat. Ami eddig biztos, és nagy részben elkészültnek
tekinthető, az a Kríziskommunikációs tervezet, amihez néhány ember segítségét már kértem,
de további HÖK tagokat fogok felkeresni ez ügyben. Két másik projekt, amibe belekezdtem
az Informatika Kar Kommunikációs elnökével, Gerely Viktorral, az az ELTE TáTK HÖK
logó megreformálása, egy modernebb, fiatalosabb, relevánsabb formába; illetve tervben van
az ELTE TáTK HÖK Arculati Kézikönyvének elkészítése is.
Április 15-én részt vettem az Elnökségi ülésen, majd az utána tartott Board ülésen is.
Néhány változtatás lett a Kommunikációs bizottság részén is: a tagok megnevezése módosult;
a Bizottsági elnök mellett lesz egy Képi- és grafikai tartalomért felelős bizottsági tag és egy
Médiáért felelős bizottsági tagok. A két új megnevezéshez természetesen más feladatkörök
társulnak, ezeket is megfogalmaztuk. Előbbi feladata lesz a kari eseményeken,
rendezvényeken való fotó- és videó anyag készítése, borítóképeket, promóképek, plakátok
stb. elkészítése; utóbbi pedig a Facebook csoportokba bekerülő tartalmak figyeléséért lesz
felelős, illetve az Instagram fiókunkat fogja kezelni.
Április 16-án volt az EHÖK Kommunikációs ülés, ahol átbeszéltük a következő
időszak eseményeit beszéltük át. Május 17-én lesz egy EHÖK szintű Trashtag Challenge,
aminek a helyszínét még nem tudjuk, illetve vannak dolgok, amik még pontosításra várnak,
de a szemétszedés után lesz egy buli. Illetve május 18-án lesz az EHÖK Nap, ami idén is,
mint tavaly, a Kőrösi Csoma Sándor Kollégiumban lesz megrendezve. Idén a felállás más
lesz, nem a részönkormányzatok fognak csapatokat alkotni, hanem a „szakterületek“, vagyis
pl. elnökök, kommunikációs, rendezvény, szociális stb. Más programok is lesznek, a PUB
Quizt Gerely Viktor, Tuza Benedek és én vállaltuk el, illetve a főzés is másképp lesz, 3 féle
kaját lehet csak elkészíteni majd.

A Küldöttgyűlésig még meg fogom tartani április 24-én a havi Kommunikációs
ülésünket, ahol a szokásos időszak értékelés és tervezés lesz a téma, illetve ismertetem velük
a leendő változásokat.
Ki szeretném emelni, hogy a bizottsági elnöki pályázatomba leírt projektek
folyamatban vannak, már beszéltem a SzHÉK elnökökkel arról, hogy a közeljövőben
szeretnék nekik egy két alkalmas tréninget tartani, erről hamarosan egyeztetek még velük.
Illetve lasssan a hivatalos fotózások végére érünk.
A heti elnökségi üléseken rendszeresen jelen vagyok, és minden szerdán dél és délután
2 óra között ügyelek az irodában.

Budapest, 2019. április 18.
Trencsányi Vivien
Kommunikációs Bizottsági elnök

KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGI TAG
BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

A héten megadott
időpontokban

A tagok hivatalos képeinek
elkészítése

Az éppen aktuális tagok, szerény
személyem

Előre megadott időpontokban

A Küldöttgyűlési tagjelöltek
hivatalos képeinek
elkészítése

Az éppen aktuális tagjelöltek,
szerény személyem

Március 19.

Expert képzés

ELTE TáTK HÖK tagjai, és
SzHÉK elnökök

Március 22-24.

Vezetőképző

ELTE TáTK HÖK tagjai, SzHÉK
tagok, Logisztika tagot,
Mentorprogramban részvevők, és
egyéb vendégek

Április 15.

Board ülés

ELTE TáTK HÖK tagjai, és
SzHÉK elnökök

Április 24.

Hivatalos Kommunikációs
bizottsági ülés

Trencsányi Vivien, Fazakas
Dávid, szerény személyem

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi ülés

Csütörtök

Ügyelés

RÉSZTVEVŐK
TáTK HÖK tagjai, SZHÉK-ek
képviselői
Éppen bent lévő irodavezető,
szerény személyem

Beszámoló
Beszámolómban szeretném felvázolni a legutóbbi Küldöttgyűlés ( 2019. március 7. ) óta eltelt
időszakban történteket.
A márciusi hónap keretein belül elkezdtük a TáTK HÖK tagjainak a hivatalos oldalra felkerülő
képek elkészítését, melyeket minden taggal előre megbeszélt időpontokban tettünk meg,
időpont egyeztetés alapján. Eközben a Küldöttgyűlés tagjelöltekről is elkészültek a fényképek.

Március 19-én Expert képzésen vettem részt, amely alatt az ösztöndíjakkal kapcsolatos
információkat kaptam kézhez. Március 22-24-ig Vezetőképzőn vettem részt, amely alatt több
tréningen is részt vehettem (Grafika, és Önismeret) miközben az eseményt fényképekkel
dokumentáltam. Április 15-én Board ülésen vettem részt, ahol többek segítségével az
Alapszabályt néztük át, és beszéltük át annak változtatásait. Április 24-én a Kommunikációs
Bizottsággal megtartottuk a havi hivatalos ülésünket.
Ezen felül, heti rendszerességgel, változó időpontban a TáTK HÖK tagjai, és SzHÉKek
képviseletével elnökségi gyűléseken vettem részt. Minden héten csütörtökön, tíztől délig az
irodában ügyeltem.

Kelt: 2019. április 20.
Mogyorósi F. Menta
Kommunikációs bizottsági tag

KOMMUNIKÁCIÓS BIZOTTSÁGI TAG
BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Március 19.

Expert képzés

ELTE TáTK HÖK tagjai, és
a SzHÉK elnökök

Március 21.

Half Time Show promó

ELTE BTK PPK TáTK HÖK

Március 22-24.

Vezetőképző

ELTE TáTK HÖK tagjai, SzHÉK
tagok, Logisztika tagot,
Mentorprogramban részvevők, és
egyéb vendégek

Április 15.

Board ülés

ELTE TáTK HÖK tagjai, és
SzHÉK elnökök

Április 24.

Hivatalos Kommunikációs
bizottsági ülés

Trencsányi Vivien, Mogyorósi
Menta & én

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi ülés

TáTK HÖK tagjai, SZHÉK-ek
képviselői

Hétfő

Ügyelés

Éppen bent lévő irodavezető

Beszámoló
Beszámolómban szeretném felvázolni a legutóbbi Küldöttgyűlés (2019. március 7.) óta eltelt
időszakban történteket.
Március 19-én Expert képzésen vettem részt, amely alatt a különböző szociális- és
ösztöndíjtámogatásokról kaptunk tájékoztatást. Március 22-24-ig Vezetőképzőn vettem részt,
amely alatt több tréningen is részt vehettem (Grafika, és Önismeret). Április 15-én Board
ülésen voltam jelen, ahol a HÖK többi tagja segítségével az Alapszabály pontjait beszéltük át
és rögzítettük az esetleges változtatásokat. Április 24-én pedig a Kommunikációs Bizottsággal
megtartottuk a havi hivatalos ülésünket.

Ezen felül, heti rendszerességgel tartom be az ügyelési táblán feltüntetett ügyelési időszakomat,
amely hétfő 12-14-ig tart. Továbbá heti rendszerességgel veszek részt TáTK HÖK elnökségi
ülésein.
Kelt: 2019. április 21.
Fazakas Dávid
Kommunikációs bizottsági tag

RENDEZVÉNYSZERVEZŐ BIZOTTSÁG ELNÖK
BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT
2019. március 12.

ESEMÉNY
Bizottsági Ülés

2019. március 21.

Felező

2019. március 22-24.

Vezetőképző

2019. március 27.
2019. április 2.
2019. április 4.
2019. április 15.
2019. április 24.
2019. április 25.

Adatvédelmi előadás
Kari Tanács
Straight Outta Loránd III.
II. Board ülés
#trashtagchallange
Szemeszterzáró

RÉSZTVEVŐK
Bizottság tagjai
BTK&PPK&TáTK HÖK,
ELTE Szolgáltató KFT,
ELTEOnline
HÖK, SzHÉKek, mentor
jelöltek, logisztika, KGY tagok
HÖK
Kari tanácsi tagok
BTK&TáTK HÖK
HÖK
HÖK
IK&TáTK HÖK

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi gyűlés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Kedd 12:00-14:00

Ügyelés

Én, Czakó Sándor, Simon
Krisztián

Beszámoló
Az alábbiakban szeretném felvázolni, a legutóbbi Küldöttgyűlés (2019. március 7.) óta eltelt
időszakban történteket.
Nagyon mozgalmas időszakon vagyunk túl, a félév legnagyobb rendezvényeit bonyolítottuk le
az elmúl időszakban, és előkészítettük a félév végi rendezvényeket.
A bizottság életében először megtarottuk az első bizottsági ülést, ahol a sport- és kulturális
referenssel Neuvirt Zsanettel átbeszéltük a féléves terveket, továbbá elkezdtünk gondolkodni

a kulturális és rendezvény szhékes üléseken, aminek első ülése még a félévben meg lesz, lehet
tréning formában.

Közel 4 hónapnyi szervezés után március 21-én lezajlott a Felező, ami idén Halftime Show
2019 néven futott. A PPK és a BTK HÖK-kel közösen szerveztük, az ELTE Szolgáltató KFT
és az ELTEOnline közreműködésével. A helyszín a REMIX volt, a téma pedig Vice City party.
3 különböző fellépővel, alapozással készültünk. A szervezés során rengeteg bonyodalom volt,
de nagyon jól sikerült a rendezvény, szinte csak pozitív visszajelzés jutott el hozzám a bulival
kapcsolatban. Becsléseink szerint 500+ fővel zártunk, és minden kiadást tuttunk az alacsony
jegyárakból fedezni. Ez volt a félév legnagyobb rendezvénye, ami nagyon jól sikerült.
Részt vettem a kari Vezetőképzőn a Felezőt követő hétvégén.
Március 27-én előadást tarott az egyetem falai között Bay Áron neves PPC és analitika
szakértő, adatvédelem témában. Kevés ember vett részt, de a résztvevők aktívak voltak és
nagyon élvezték az előadást.
Április másodikán részt vettem a Kari Tanácson, ahol több fontos döntést hoztunk meg, de
egyik sem Rendezvényszervező Bizottság specifikus.
Április 4-én a BTK Hallgatói Önkormányzatával közösen szerveztük a Könyvtár Klubba
a Straight Outta Loránd III. felvonását. Ezzel visszahoztuk egy régi rendezvény hagyományát.
A mi karunk oldaláról nézve nagyon jól sikerült a rendezvény, aránylag sokan voltak és
élvezték az emberek a bulit. A másik karról viszont nagyon kevesen jöttek, amit nem igazán
értettünk.
Április 15-én részt vettem a második Board Ülésen, ahol az Alapszabály módosítást beszéltük
át. Mint a Küldöttgyűlési tagok is láthatják, a bizottságot is jelentősen érintik a változtatási
javaslatok.
Április 24-ére szervezünk egy szemétösszeszedős öko rendezvényt, erről a Küldöttgyűlésen
szeretnék beszámolni.
Április 25-én közös mozizás (Bosszúállók: Végjáték) és bulit szervezünk az IK HÖK-kel. Erről
majd a KGY-n szeretnék beszámolni.

A szemeszter végéig pedig szeretném befejezni a bizottsági tudnivalók dokumentumot, ahol
többek között szeretném összeszedni a különböző rendezvényhelyszínek elérhetőségeit, ezzel
megkönnyítve akár a SzHÉK-esek munkáját is.
Továbbá tervben a LEN alatt egy gaming bajnokságnak több játékban a másik két lágymányosi
HÖK-kel. Illetve május 16-án lesz még egy rendezvényünk, aminek részletei szervezés alatt
vannak.

Kelt: 2019. április 19.
János Huba
Rendezvényszervező Bizottság Elnök

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

2019. március 13.

Bizottsági ülés

János Huba, Én

2019. április 4.

Straight Outta Loránd III.

hallgatók, érdeklődők

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 megtartottuk az első ELTE Sportbizottsági ülést.
A Rendezvényes

és

Kommunikációs

Bizottsággal,

valamint

a Szakos

Hallgatói

Érdekképviselet kulturális tagjaival közösen márciustól elkezdtük a jótékonysági eseményünk
megszerevezését.
A következő bírálási időszak a március volt. A beérkező pályázatokat elbíráltam,
a problémákat megoldottam. A Rendezvényes és Kommunikációs Bizottsággal továbbra is
folytatjuk a közös munkát, melyben a TáTK HÖK Elnöke, Kerezsi Dorottya is részt vesz.
Március 13-án megtartottuk János Hubával a bizottsági ülésünk, melyben átbeszéltük,
hogy az előttünk álló időszakot miként tudjuk felosztani rendezvényügyileg.

Kelt: 2019. április 21.
Neuvirt Zsanett
Kulturális és Sportreferens

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG MEGBÍZOTT ELNÖKÉNEK
BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

2019. március 19.

III. Expert Képzés

TáTK HÖK hallgatói

2019. március 22-24.

TáTK HÖK Tavaszi
Vezképző

2019. április 4.

I. Board Ülés

2019. április 4.

Straight Outta Lóránd III.

TáTK, BTK hallgatói

2019. április 11.

Spring Break Party

TáTK hallgatói

2019. április 15.

II. Board Ülés

TáTK HÖK tagjai, SzHÉK elnökök

TáTK HÖK, SzHÉK,
Mentorprogram, Küldöttgyűlés
tagjai
TáTK HÖK tagjai, SzHÉK
elnökök

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi gyűlés

ELTE TáTK HÖK tagjai, SzHÉK
elnökök

Szerda

Ügyelés

Én, Trencsányi Vivien

Beszámoló
Az alábbiakban szeretném felvázolni a legutóbbi Küldöttgyűlés (2019. március 7.) óta eltelt
időszakban történteket.
Március 12-én részt vettem a Szociális Bizottsági Ülésen illetve az Elnökségi ülésen, mindkettő
jegyzőkönyvét én készítettem el.
Március 19-én részt vettem a III. Expert képzésen, ahol az egyetemi szociális támogatásokról
és pályázatokról volt szó.
Március 20-án részt vettem a Kari Ösztöndíj Bizottság (KÖB) ülésén, a jegyzőkönyvet is én
írtam meg.
Március 22-24. között részt vettem a TáTK HÖK Tavaszi Vezetőképzőjén, Nyíregyházán. Sok
résztvevő volt jelen, véleményem szerint érdekes programok voltak.

Április 9-én részt vettem az Elnökségi Ülésen, melynek jegyzőkönyvét is én készítettem el.
A HÖK Elnökkel együtt megtartottuk a Board Üléseinket (április 4., április 15.), ahol
megbeszéltük a tervezett Alapszabálymódosításhoz szükséges feltételeket, illetve átbeszéltük
azokat a szabályrészeket, amik frissítésre/változtatásra van szükségük. Miután megtörténtek az
Ülések, az Ellenőrző Bizottság megkezdte az új Alapszabály megszerkesztését és átírását, ez
jelenleg is folyamtban van.

Kelt: 2019. április 20.
Varga Dániel
Ellenőrző Bizottság Megbízott Elnöke
ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGI TAG BESZÁMOLÓJA

Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

2019. március 28.

Tanulmányi Bizottsági Ülés

2019. április 1.

Elnökségi Ülés

2019.április 4.

Board Ülés

2019. április 15.

Elnökségi ülés

2019. április 15.

Board Ülés

RÉSZTVEVŐK
Kasza Bernadett, Ritoók Eszter,
Kelemen Tamara
HÖK tagok és SzHÉK elnökök
Kerezsi Dorottya, Simon
Krisztián,Tanulmányi Bizottság,
Belügyi Biztosság, SzHÉK
elnökök, Ellenőrző Biztosság
HÖK tagok és SzHÉK elnökök
Kerezsi Dorottya, Simon
Krisztián, Kommunikációs,
Rendezvényszervezői, Szociális,
Külügyi Bizottság, Ellenőrző
Bizottság

Rendszeres események
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

Heti rendszerességgel,
változó időpontban

Elnökségi Ülés

ELTE TáTK HÖK tagjai

Beszámoló
A következőkben szeretnék beszámolni a legutóbbi Küldöttgyűlés óta eltelt
időszakról. Március 28-án részt vettem a Tanulmányi Bizottság ülésén, melyen a bizottság
havi tevékenységéről számolt be, erről később jegyzőkönyvet is készítettem, ami az ELTE
honlapján fellelhető. Április elsején jelen voltam az Elnökségi ülésen, amelyen
meghallgattam majd jegyzőkönyvbe foglaltam minden Bizottság havi tervét illetve az előző
ülés óta történteket. Április negyedikén került megrendezésre az első Board Ülés, melynek
keretein belül megkezdtük az Alapszabály módosítási terveket a különböző bizottságokkal
illetve a szakos hallgatói érdekképviselete elnökeivel. Ennek második felvonására április 15
- én került sor mikor is a maradék bizottságok is előálltak módosítási terveikkel. Ezen a napon
szintén sor került a hetente megtartott elnökségi ülésre, melyen ismét jegyzőkönyvet írtam a
bizottságok illetve az érdekképviseletek jövőbeni terveiről és a korábbi tevékenységeikről.

Jelenleg a bizottság (Parragi Bálint, Varga Dániel és jómagam) valamint a TÁTK
HÖK elnöke Kerezsi Dorottya az Alapszabály módosításán tevékenykedik, melyet az április
26-ai Küldött gyűlésen bírálnak el a tagok. Ezen tevékenység folyamán a bizottságok által
módosított alapszabályokat vezetjük be egy táblázatba összevetve az eredeti szabállyal s
mindezek mellé az elnök írja le miért is lett módosítva az adott paragrafus.
Valamint a hónapban megírtam bemutatkozó szövegem,mely a kar oldalán lesz
látható fényképemmel illetve elérhetőségeimmel együtt.
Ezeken túl minden szerdán 10 és 12 óra között ügyelek a Hallgatói Önkormányzat
irodájában.

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGI TAG BESZÁMOLÓJA
Parragi Bálint külföldön való tartózkodása miatt nem tudta időben elküldeni a beszámolóját.

BELÜGYI ÉS SZAKOS KÉPVISELETI BIZOTTSÁGI
TAG BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
IDŐPONT

ESEMÉNY

RÉSZTVEVŐK

2019.03.28.

Szociális Tanulmányok
Szakos Hallgatói
Érdekképviseletének ülése

Szociális Tanulmányok
SzHÉK tagok és Én

2019.04.02.

Szociológia Szakos Hallgatói Szociológia SzHÉK tagok és
Érdekképvisletének ülése
Én

2019.03.04.,12.,26.

elnökségi gyűlés

HÖK elnök, tagok, SzHÉK
elnökök

2019.04.04

BOARD ülés

HÖK elnök, tagok, SzHÉK
elnökök

2019.04.09.

elnökségi gyűlés

HÖK elnök, tagok, SzHÉK
elnökök

Beszámoló
Valamennyi elnökségi ülésen részt vettem, ahol az aktuális ügyek megbeszélésre
kerültek.
Részvettem a hónapban levezényelt SzHÉK gyűléseken.
A BOARD ülésen is részt vettem ahol a problémás törvényeket átbeszéltük és javításuk
javaslatát rögzítettük.

Kelt: Budapest, 2019. április 20.

Szűcs Bence Soma
Belügyi Bizottsági Tag

ELTE TáTK Hallgatói Önkormányzat

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGI TAG BESZÁMOLÓJA
Séra Milán a kiszabott határidőre nem küldte el a beszámolóját.

