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ELNÖKI BESZÁMOLÓ
Eseménynaptár
Esemény

Személy(ek)

2015. március 5.

Kárpátmedencei
Egyetemek Kupája
megnyitó

Kiss Edina

2015. március 6.

HÖOK Választmányi
ülés

Időpont

2015. március 10 - 12.

Magyar Akkreditációs
Bizottság látogatása

2015. március 10.

elte.hu interjú

2015. március 11.

Egyeztetés a Hallgatói
ügyek rektori
biztosával

Dr. PozsárSzentmiklósy Zoltán

2015. március 12.

Egyeztetés a
Gazdasági és Műszaki
Főigazgatósággal

Danisné Ravasz
Judit

Egyeztetés az
Igazgatási vezetővel

Dr.Rikker Emília

2015. március 13.

Egyeztetés a
Lágymányosi Eötvös
Napokról
Egyeztetés a
Karrierközpont
vezetőjével

2015. március 22.

2015. március 24.

Agárdi Krisztina

Egyeztetés a
Tanárképzési referens
tisztségről
Iskolaszövetkezeti
egyeztetés

Nagy Gergely
Gyula

Egyeztetés a Budapest
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Party Service-szel
2015. március 25.

Diákhitel Tehetségnap

2015. március 26.

Egyeztetés az
Igazgatási vezetővel

Dr. Rikker Emília

2015. március 28.

KolHÖK Vezetőképző

Borbély Krisztián

2015. március 31.

Egyeztetés a
Lágymányosi Eötvös
Napokról
Egyeztetés Kancellár
úrral

Dr. Scheuer Gyula

2015. április 9 - 12.

HÖOK Vezetőképző

2015. április 14.

Egyeztetés a HÖOK
elnökével

Gulyás Tibor

Egyeztetés Kancellár
úrral

Dr. Scheuer Gyula

2015. április 20.

HÖOK Választmányi
ülés
Egyeztetés a Pályázati
és Innovációs Központ
vezetőjével

Antoni Györgyi

Egyeztetés az ÁJK HÖK
elnökével

Giró-Szász Áron

Egyeztetés az Új
Nemzedék plusz budai
irodájának vezetőjével

Tarkó Piroska

2015. április 24.

Egyeztetés a Hallgatói
Szolgáltató és Sport
Központ vezetőjével

Hirholcz Ákos

2015. április 27.

Egyeztetés a Kancellári
főtanácsadóval

Szoboszlai Attila

2015. április 28.

HÖOK Választmányi
ülés

HÖOK Választmány

2015. április 22.

2015. április 23.
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Beszélgetés a hallgatói
megmozdulások
szervezőivel

2015. április 29.

Párbeszéd az
egyetemi
autonómiáról,
konzisztóriumról

2015. május 1-3.

EHÖK Kabinethétvége

2015. május 4.

ELTE BTK HÖK
elnökválasztó
küldöttgyűlés

2014. május 5.

ELTEfeszt egyeztetés

2015. május 6.

Kiss Edina

EHÖK Kabinet

Orosz Éva, Agárdi
Krisztina

Tüskecsarnok
megnyitó - Magyar
Sport Napja
OHÜB ülés

Oktatásszervezési
és Hallgatói Ügyek
Bizottság

2015. május 7.

Budapest Régió
Szövetség ülés

Budapest Régió
Szövetség

2015. május 8 - 10.

HÖOK Közgyűlés

2015. május 11.

BEAC elnökségi ülés

BEAC elnökség

ELTEfeszt megbeszélés
2015. május 12.

2015. május 13.

Egyeztetés az EHÖK EB
elnökével

Orbán András

Költségvetési Bizottság
ülése

Rendszeres ülések
2015. március 9, 30,
április 27, május 18.
2015. március 9, 16, 30,

2014/2015. II. FÉLÉV
MÁRCIUS 2 – MÁJUS 19.

Szenátusi ülés

ELTE Szenátus

Egyetem Vezetői

ELTE

4

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKI- ÉS KABINETBESZÁMOLÓ

április 6, 13, 27, május 4,
18.

Értekezlet

Egyetemvezetés

2015. március 4, 11, 18,
április 8, 15, 25, május 6,
13.

Elnökségi ülés

EHÖK elnökség

2015. március 9, 16, 23,
30, április 13, 27, május 5,
11, 18.

Kabinetülés

EHÖK kabinet

2015. március 9, 16, 23,
30, április 6, 13, 20, 27,
május 4, 11, 18.

Egyeztetés Rektor úrral

Dr. Mezey Barna,
Dr. PozsárSzentmiklósy Zoltán

2015. március 16, 30,
április 13, 27, május 11.

Hazai és nemzetközi
tanulmányi
versenyekre és
konferenciákra szóló
pályázat bírálása

Veres-Székely
Anna, PozsárSzentmiklóy Zoltán,
Tóth Rita

EHÖK Elnökség
A legutóbbi EHÖK Küldöttgyűlés óta eltelt időszakban az EHÖK
elnökségi munkájában részt vettek:


Tallár Ákos (ÁJK HÖK, 2015. április 20-ig)



Giró-Szász Áron (ÁJK HÖK, 2015. április 20-tól)



Márkus Mariann (BGGYK HÖK)



Sujtó Attila (BTK HÖK, 2015. május 4-ig)



Murai László (BTK HÖK, 2015. május 4-től)



Kiss Ádám (IK HÖK, 2015. május 16-ig)



Zák András (IK HÖK, 2015. május 16-tól)



Orosz Gábor (KolHÖK)



Sztilkovics Zorka (PPK HÖK)



Nanosz Eleni Vaya (TáTK HÖK, 2015. április 21-ig)



Takács Bence (TáTK HÖK, 2015. április 21-től)



Ákli Oktávia (TÓK HÖK, 2015. április 23-ig)



Traumberger Zsófia (TÓK HÖK, 2015. április 23-tól)



Kovács Fanni (TTK HÖK, 2015. május 16-ig)
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Hoksza Zsolt (TTK HÖK, 2015. május 19-ig)



Zaránd Péter (EHÖK).

ELTE HÖK
Az előző EHÖK Küldöttgyűlési ülés alkalmával elfogadott az ELTE
HÖK új alapszabályát, március 9-én soron kívül, rendkívüli ülésen fogadott
el az Egyetem Szenátusa. A rendkívüli időpontra azért volt szükség, hogy
még a hónap elején a részönkormányzatok ki tudják írni választásaikat. A
választási szabályok átalakítása kidolgozott, végigtárgyalt folyamat
következtében jött létre. A kitűzött cél, miszerint a szavazásokon való
hallgatói részvétel növekedjen, nem minden részönkormányzat esetében
érvényesült, ugyanakkor az kijelenthető, hogy az első egyidejű,
elektronikus választáson több hallgató vett részt, mint korábbi választási
rendszerben. A részönkormányzati tisztújítások során az EHÖK Elnökség hat
tagja cserélődött.
Az EHÖK alapszabályába új tisztségként megjelent a tanárképzési
referens, mely tisztségre az érintett karokkal való egyeztetést követően megbízottként - Nagy Anettet (BTK, TTK) neveztem ki.
Egyetemi ügyek
Két héttel a HÖK új Alapszabályának elfogadását követően a
Szenátus megtárgyalta, és elfogadta az Egyetem új SZMR-ét, amely
rögzíttette az immár letisztult duális egyetem vezetési struktúrát, rendezte
a rektori és a kancellári hatásköröket. A gazdálkodási kérdések mellett az
Egyetem új szervezeti felépítésében az egyes központi szervezeti egységek
pozícionálására is sor került.
Március 10 és 13-a között látta vendégül az Egyetem a Magyar
Akkreditációs Bizottság (MAB) Látogató Bizottságát, ezzel folytatódott az
Egyetem 2020-ig tartó akkreditációja. A látogatás során a kari HÖK-ök az
egyetemi képviseletnek is volt lehetősége, hogy kifejtse véleményét az
Egyetemi

működés

2014/2015. II. FÉLÉV
MÁRCIUS 2 – MÁJUS 19.

előnyeiről,

és

gyengeségeiről.

A

Hallgatói

6

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKI- ÉS KABINETBESZÁMOLÓ

Önkormányzat kiemelt témaként kezeli az Egyetemi döntéshozatalban
való részvételt, valamint az OMHV helyzetét, és a Neptun ügyét is.
Az egyes szervezeti egységek átalakítása mellett a kancellári
vezetés figyelme kiterjedt olyan területekre is, melyeket az Egyetem
korábban nem, vagy csak részben tudott ellátni, köztük a hallgatói
szolgáltatás területével. A Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére, a
Kancellár az SZMR tervezetben javaslatot tett a Hallgatói Szolgáltató és
Sport Központ létrehozására, melyet a Szenátus elfogadott. A központ
feladata lesz ezután a hallgatói szolgáltatások szervezése, fejlesztése,
koordinációja, egyúttal átvéve a Karrierközpont feladatait. A központ
munkájának megkezdését Szoboszlai Attila szervezetfejlesztő, kancellári
főtanácsadó két ízben megszervezett egész napos műhelymunkája
segítette.
Érdekképviselet
Április 17-én az EMMI megkezdte a Nemzeti Felsőoktatási Törvény
módosító-csomagjának, valamint a képzési jegyzék javaslatnak a
közigazgatási egyeztetését. A módosításokhoz az ELTE HÖK a HÖOK-kon,
és az ELTE rektori vezetésén keresztül számos javaslatot fogalmazott meg,
melyek érintették többek között az úgynevezett folytonos hallgatói
jogviszonyt, a hallgatói juttatások rendszerét, a tudományos diákköröket,
a hallgatói képviseleti jogokat, és az egyetemi konzisztóriumot is. Utóbbi
témában felsőoktatási vitát is szervezett az ELTE HÖK, melyen részt vett Dr.
Lovász László az MTA elnöke, Dr. Palkovics László az EMMI Felsőoktatásért
felelős

államtitkára,

Dr.

Bódis

József

az

MRK

elnöke,

a

Pécsi

Tudományegyetem rektora, valamint Gulyás Tibor a HÖOK elnöke.
Előadást tartott Fábri György az ELTE adjunktusa. A javasolt szakjegyzékkel
kapcsolatban több alkalommal tartottak ELTE-s hallgatók és oktatók
megmozdulásokat a nemzetközi tanulmányok, valamint a társadalmi
tanulmányok szakok megszüntetése ellen. A megmozdulásokat a TáTK
HÖK támogatta, az EHÖK fontosnak tartotta, hogy - amellett hogy
2014/2015. II. FÉLÉV
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képviseli a közös egyetemi álláspontot - kifejezze szolidaritását az
érintettek mellett. Az ELTE álláspontját igyekeztünk a HÖOK Elnöksége,
Választmánya, Közgyűlése, egy alkalommal pedig a Magyar Rektori
Konferencia Elnöksége előtt is erősíteni. Az egyeztetések jelenleg is
zajlanak, az Nftv. módosító csomagját legközelebb a Parlament Kulturális
Bizottsága fogja tárgyalni.
Az ELTE HÖK nagy számban részt vett a szokásos tavaszi HÖOK
vezetőképzőjén, örömmel üdvözöltük a képzés fejlődését, kiváltképp az
egyes

szekciók

tematikájának

összeállítását,

valamint

a

trénerek

kiválasztását.
Gazdálkodás
Az ELTE HÖK új Alapszabályának elfogadásával egy időben
elfogadásra került az a szervezet forrásallokációs modellje is, melynek
előkészítésében az EHÖK korábbi gazdasági alelnöke, Dukán András
Ferenc, valamint az EHÖK Gazdaság Bizottságának tagjai vettek részt. A
modellnek

köszönhetően

szakmailag

alátámasztott,

igazságos

mechanizmus segítségével gördülékeny módon fogja tudni a HÖK
elosztani részönkormányzatai között működési forrásait a későbbiekben.
Számos konstruktív hangulatú, - a HÖK és az Egyetem számára is sikeres egyeztetésen vagyunk túl Dr. Scheuer Gyula kancellár úrral,
valamint Danisné Ravasz Judit gazdasági vezető asszonnyal, melynek
keretében az ELTE HÖK működési költségvetése a 2014-es évhez
hasonlóan stabil és átlátható lesz 2015-ben is.
Rendezvények
Az ősz során elmaradt gólyabálok pótlását a Dr. Rikker Emília
igazgatási vezető asszony, valamint Matisz Gabriella közbeszerzési
osztályvezető asszony segítségével márciusban pótolta az ÁJK, az IK, a
TÓK a TáTK, valamint a PPK. A gólyabálokat követően idén is
megrendezésre került a Lágymányosi Eötvös napok, a Bölcsész napok,
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valamint Budaörsi napok is. A rendezvények kivétel nélkül, nagy számú
hallgatói részvétellel, sikeresen zajlottak le.
Kiírásra került az ELTE hallgatói rendezvények közbeszerzése.
Célunk, hogy a pályázat által kiválasztott partner segítségével magas
színvonalú,

kiszámítható,

a

hallgatói

igényeknek

megfelelő

rendezvényszervezési kultúra bontakozzon ki az Egyetemen.
A nyári gólyatáborok kiszámítható, és példamutató lebonyolítása
érdekében az egyetem vezetésével közösen részletes szabályozás,
valamint az Egyetemi érzékenyítő stratégia összeállítását tűztük ki célul,
melynek előkészítéséért Dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán hallgatói ügyek
rektori biztos felel. Biztos úrral közösen dolgozzuk ki a gólyatábori szabályzat
kereteit, valamint egy olyan tréning részleteit, melyben kifejezetten a
táborok szervezői vesznek majd részt.
Ösztöndíjak
A téli HÖK reform idején az ELTE HÖK számos, a hallgatói
juttatásokkal,

ösztöndíjakkal

fogadott

az

el

EHSZÖB-ről,

kapcsolatos
KÖB-ökről,

HKR

módosító

ösztöndíjak

javaslatot

fajtáiról,

azok

megítéléséről, és mértékükről. A módosításokat konzekvensen képviseltük
az egyetemi adminisztráció különböző területein, terv szerint a júniusi
Szenátusi ülés tárgyalja majd a HÖK előterjesztéseit.
A tavasz folyamán két új tudományos ösztöndíjat alapított az EHÖK.
Az egyszeri ösztöndíjak egyike tudományos eredményekért adható, míg a
másikat

magyarországi

és

külföldi

konferencián

való

részvétel

támogatására kaphatják a hallgatók. Mindkét ösztöndíj sikerét mutatja a
több száz sikeresen pályázó hallgató.

Zaránd Péter
elnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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KABINETFŐNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2015. március 5.

2015. március 10.
2015. március 11.
2015. március 17.
2015. április 9 -12.
2015. április 28.

2015. április 29.
2015. május 1 – 3.
2015. május 4.

Esemény
Kárpátmedencei
Egyetemek Kupája
megnyitó
Az Országgyűlés
Kulturális
Bizottságának ülése
Magyar Akkreditációs
Bizottság látogatása
Egyeztetés az Ellenőrző
Bizottság elnökével

Személy(ek)
Zaránd Péter

Orbán András

HÖOK vezetőképző
Beszélgetés a hallgatói
megmozdulások
szervezőivel
Párbeszéd az
egyetemi
autonómiáról,
konzisztóriumról

Zaránd Péter

Kabinethétvége

EHÖK Kabinet

EHÖK Vezetőképző
helyszín bejárás

Borbély Krisztián,
Meiszterics Bálint,
Zima Richárd

ELTEfeszt megbeszélés
2015. május 5.
2015. május 15.

BTK HÖK Elnökválasztó
küldöttgyűlés
Beszélgetés a jövő
gólyatáborairól

Rendszeres ülések
2015. március 4, 11,
18, április 8, 15, 25,
május 6, 13.
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2015. március 9, 16,
23, 30, április 13, 27,
május 5, 11, 18.
2015. március 9, 16,
18, 23.
2015. március 9, 23,
április 15.
2015. április 14.
2015. március 4, 18,
25, április 14.
2015. április 16, 17, 23,
április 14.
2015. március 9, 16,
23.
2015. március 9, 16,
23.
2015. március 9, 18,
23, április 15.
2015. március 9, 16,
23.
2015. március 4, 17.
2015. április 15, május
7.
2015. március 3, 10,
17, május 7.

Kabinetülés
Egyeztetés a
Tanulmányi alelnökkel
Egyeztetés a szociális
alelnökkel
Egyeztetés a
Gazdasági alelnökkel
Egyeztetés a Külügyi
alelnökkel
Egyeztetés Gazdasági
adminisztrációért
felelős referenssel
Egyeztetés az
Esélyegyenlőségi
referenssel
Egyeztetés a
Tudományos
referenssel
Egyeztetés a Sportügyi
referenssel
Egyeztetés a
Pályázatokért felelős
referenssel
Egyeztetés az Elnöki
megbízottal
Egyeztetés a
Tanárképzési
referenssel
Kommunikációs
egyeztetés

EHÖK Kabinet
Borbély Krisztián
Tóth Róza
Váry Dániel
Csukovits Balázs
Kőszegi Tamás

Markos Ádám

Tóth Rita
Karvaly Márton
Csermák Attila
Andicsku Ivett
Nagy Anett
Grósz Renáta,
Dömötör Tamás
Albert

Kapcsolattartás a kabinettagokkal, szakterületek koordinálása
Az elmúlt időszakban is minden második héten egyeztettem a
kabinettagokkal ugyan abban az időben, így át tudtuk beszélni az aktuális
teendőket, feladatokat, ill. nehézségeket. A közös munkát megkönnyítik a
találkozók, mivel egyrészt nem kellett külön időpontokat egyeztetnünk,
másrészt mind a kabinettagok, mind pedig én megfelelően fel tudtunk
készülni az egyeztetésre.
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Andicsku Ivett elnöki megbízottal napi kapcsolatban állok, a
munkámat megkönnyíti a jelenléte. Emellett az EHÖK irodavezetőjével
Kolozs Anikóval és az EHÖK ügyviteli asszisztensével Meiszterics Bálinttal is
mindennap átbeszéltük az aktualitásokat. Ezúton szeretném megköszönni
nekik a magam és a kabinet nevében a folyamatos segítséget. Mostanra
sikerült egy jól működő, jó ütemben zajló irodai munkavégzést kialakítani,
ezzel együtt integrálni a munkába és a közösségbe az új irodavezetőnket
is.
Ülések
Hetente tartunk kabinetülést – hétfőnként – azért, hogy átbeszéljük
a kabinettagokkal az aktualitásokat és a beszámolandókat a szerdai
elnökségi üléseken.
Az eddigi összes elnökségi ülésen és kabinetülésen próbáltam
résztvenni, ezt szeretném a jövőben is megtenni, jelenlétemmel segíteni
mind az elnökég, mind pedig a kabinet munkáját.
HÖOK-ban végzett tevékenység
A HÖOK tavaszi vezetőképzőjén Simon Balázs (NKE) Felügyelő
Bizottsági tagtársammal tartottunk szekciót „Vezetői szekció” címmel. A
szekció célja azon vezetői készségek bemutatása volt, melyekkel a
felelősség és a hatalom veszélyeinek felismerése világossá, ezáltal a HÖK
vezetők munkája gördülékenyebbé válhat, valamint több nézőpontból
vizsgáltuk az esélyegyenlőség kérdését. Véleményem és a visszajelzések
alapján a szekció jól sikerült, a résztvevők hasznosnak értékelték a
szombati tréning során fejlődhettek és képezhették magukat.
Mindemellett minden HÖOK elnökségi és választmányi ülésen részt
vettem és jelen voltam a májusi HÖOK Közgyűlésen is.
Egyebek
Mostanra egy nagyon erős Host és Hostess csapatot sikerült
kialakítanunk, akik rendszeres jönnek a különböző rendezvényekre
2014/2015. II. FÉLÉV
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segíteni. Figyeltem arra, hogy a lehető legtöbb karról legyenek hallgatók
a csapatban, viszont a csoport folyamatosan bővül, így még több
emberre számítunk a jövőben. Az elmúlt hónapokban leginkább a
Pályázati

és

Innovációs

Központnak,

Rektori

Titkárságnak

és

a

Karrierközpontnak segítettünk. Az utóbbi hónapokban ezt a feladatot
átvettem tőlem Andicsku Ivett elnöki megbízott, aki folyamatos
kapcsolatot tart a host és hostessekkel.
Áprilisban elkezdtük az ELTE HÖK 2015-ös vezetőképző szervezését,
helyszínt és időpontot is kerestünk, ami mostanra már biztossá is vált.
Emellett a kabinettagok is elkezdték a szekciók megtervezését és az
optimális programot is jelenleg próbáljuk kialakítani.
A kabinet koordinálása és a kapcsolattartások mellett az EHÖK
elnökének munkáját segítem/segítettem. Az aktuálisan rám bízott
feladatokat kérésének megfelelően végeztem el, annak érdekében,
hogy ezzel is könnyítsem a munkáját, a kabinettagokkal és más egyetemi,
ill. hallgatói önkormányzati tisztségviselőkkel való kapcsolattartását és
együttműködést.
Továbbra is bármikor rendelkezésre állok az EHÖK kabinet mellett a
részönkormányzatok számára is, hogy segítsem az ő munkájukat is.

Kiss Edina
kabinetfőnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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TANULMÁNYI,

TUDOMÁNYOS, TEHETSÉGGONDOZÁSI,

KÖNYVTÁRI ÉS TANÁRKÉPZÉSI ÜGYEK
Tanulmányi alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2015. március 12.

Oktatási Igazgatóság –
TR iroda Neptun
egyeztetés

dr. Cseszregi Tamás,
Zaka Ferenc

2015. április 9-12

HÖOK vezetőképző

2015. május 1-3.
2015. május 4.
2015. május 18.

ELTE EHÖK
Kabinethétvége
EHÖK vezetőképző helyszínbejárás
Egyeztetés a Térítési és
Juttatási Szabályzat
átalakításáról

EHÖK kabinet

dr. Cseszregi Tamás,
Zaránd Péter, Tóth
Róza

Rendszeres ülések
2015. március 2, 9, 16,
30, április 13, 20, május
5, május 18.
2015. március 4, április
8.

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

EHÖK Elnökségi ülés

EHÖK Elnökség és
EHÖK Kabinet

OKT ülés

OKT tagok

HJB ülés

HJB tagok

EHÖK Tanulmányi
Bizottsági ülés

EHÖK Tanulmányi
Bizottság

OHÜB ülés

OHÜB tagok

2015. május 6.
2015. március 19, április
9, 30, május 13.
2015. március 10, 19,
április 30.
2015. május 6.
Diákigazolvány érvényesítés

A megszokottak szerint idén is segédkeztem a kari diákigazolvány
érvényesítés
2014/2015. II. FÉLÉV
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érvényesíthették igazolványaikat a hallgatók. Az eddigiekhez hasonlóan
Lágymányoson 4 napig a BTK-n pedig 3 napig, a BGGyK és TÓK
campusain pedig 1-1 napig folyt a kihelyezett érvényesítés. A
Lágymányosi, a BGGyK és a TÓK campusain történő érvényesítéshez a
hallgatói segítők toborzását az EHÖK bonyolította. Az érvényesítések
rendben zajlottak.
Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV)
A magas téli kitöltési arányt követően az egyetemvezetés jelezte,
hogy nyitott az OMHV újragondolására. Ezt követően az előző hónapok
bizottsági

munkája

alapján

összeállítottam

egy

3+1

pontos

javaslatcsomagot, mely azóta befogadásra került, és várjuk a részletes
visszajelzéseket a továbbiakkal kapcsolatosan.
Neptun
A bizottsággal korábban közösen összeállított Neptun fejlesztési
csomagot az Oktatási Igazgatósággal és a TR irodával egyeztettem. A
csomag javarészt praktikai fejlesztéseket tartalmaztak. A reprodukálható
hibák javításra kerültek, vagy javítás alatt vannak. A nem reprodukálható
hibák előfordulására kiemelten figyel a bizottság és próbál konkrét
eseteket gyűjteni, hogy a TR iroda és az SDA ezeket is javíthassa.
Javaslatot tettünk arra is, hogy mobiltelefonra is optimalizálva
legyen a Neptun. Ennek kapcsán azt a visszajelzést kaptuk, hogy az SDA
tervezi egy Neptun applikáció létrehozását.
HKR – vizsgaszabályzat
A HKR vizsgára vonatkozó szabályzatain a bizottság módosítani
tervez.

Az

egyik

módosító

javaslat

a

javítóvizsgák

számának

egyértelműsítésére vonatkozik, a másik pedig a vizsgák időbeli és
létszámbeli szervezésének optimalizálására irányul.
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Változások a felsőoktatás törvényi szabályozásában
Az elmúlt időszakban új végrehajtási rendelet, majd Nftv. módosító
javaslat is érkezett. Az Nftv. módosítás számos hallgatói jogokkal
kapcsolatos módosítást is, illetve szakok működésének megváltozását,
vagy

megszűnését

is

tartalmazta.

Ezeknek

az

anyagoknak

az

átnézésében és véleményezésében nagyban kivettem a részem. A
tanulmányi területet érintő legfontosabb változások egyike a tanév
rendjének

időbeli

meghatározása

lett

volna,

de

ez

kikerült

a

tervezetekből, ám továbbra is az állam jogköre lesz a tanügyi időrend
elsődleges meghatározása. A másik fontos változtatási javaslat az
átsorolás kérdését érinti, ahol a mostani 50 %-os teljesítmény elmaradása
helyett (két félév alatt 27 kreditet jelent az ELTE-n) két félév alatt 40 kredit
nem teljesítése esetén is megindítható lenne az átsorolás. Míg az
elképzelésnek előnyei is lehetnek, számos egyéni problémát gyűjtöttünk
össze a bizottsággal, melyek esetén az új szabályozás túl szigorúnak és
igazságtalannak bizonyulna, ezen véleményeket, pedig továbbítottuk az
illetékesek felé.
Tanulmányi ösztöndíj
A tanulmányi ösztöndíj elvi szintű egységesítése folyamatban van.
A bizottság abban is egyetértett, hogy vagy a kreditindex, vagy a
tantárgyi teljesítmény alapú számításban egységre van szükség a 8 kar
között, a kiszámítható teljesítmények megvalósíthatóságához, azonban a
bizottság egyelőre nem döntött melyiket válassza. Az OHÜB tagoktól kért
állásfoglalás alapján mindkettő illeszkedne a mostani jogszabályi
háttérbe. Ennek fényében javasoltam a karok képviselőinek az egyeztetés
folytatását.
Párhuzamos képzés kompenzációja
Tóth Róza szociális alelnökkel és az EHSZÖB-bel együttműködve
lezajlott a Párhuzamos Képzés Kompenzációja pályázat tavaszi alkalma,
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mely során elsődlegesen a tanulmányi teljesítményt érintő adatok
lekérésében segédkeztem. A pályázat azóta teljes elbírálásra került.

Borbély Krisztián
tanulmányi alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Tudományos referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2015. március 11.

Megbeszélés
vezetőképzőn való
részvételről

Márkus Mariann

2015. március 19.

Egyeztetés

Ádám Zsófia

2015. március 28.

Országos Tehetség Nap

2015. április 7.

2015. április 9-12.

Tehetséggondozás az
ELTE-n - a hallgatók
szemével konferencia
Hallgatói
Önkormányzatok
Országos Konferenciája
Vezetőképző

2015. április 16.

Tudományos Bizottság
ülése

2015. április 17.

Oktatási és Képzési
Tanács ülése

2015. április 18.

Genius Loci díjátadó

2015. május 2.

Kabinethétvége

EHÖK Kabinet

2015. május 12.

Tudományos Bizottság
ülése

Tudományos Bizottság

2015. május 12.

Pedagógusképzési
programok
minőségfejlesztésének
véleményezése

Horváth László
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Rendszeres ülések
2015. március 16, 30,
április 13, 27, május
11.

Hazai és nemzetközi
tanulmányi versenyekre
és konferenciákra szóló
pályázat bírálása

Veres-Székely Anna,
Pozsár-Szentmiklóy
Zoltán, Zaránd Péter

2015. március 6, 13.

Megbeszélés
tehetséggondozási
konferencia
szervezéséről

Orosz Éva, Tar Adrienn,
Horváth Ákos, Nagy
Balázs

Kabinetülés

EHÖK kabinet

2015. március 9, április
13, 20, május 5, május
18.

Honorácior státusz és tutorálás
A két tehetséggondozási forma egyetemi szintű kiterjesztésének
kérdése régóta napirenden szerepel a Tudományos Bizottságnál. Orosz
Éva rektorhelyettes asszony támogatja a valamennyi karon való
bevezetést, azonban szeretné megtudni az érintett kari vezetők
álláspontját is a kérdéssel kapcsolatban. Ennek kapcsán kértem azon
karok tudományos tisztségviselőit, ahol sem a honorácior státusz, sem a
tutorolás nem működik, illetve ahol csak az egyikre van lehetőség, hogy
kérjenek állásfoglalást, véleményt a karvezetőktől arról, hogy miben látják
az akadályokat, illetve milyen átalakításokkal, módosításokkal látnák
működőképesnek a két tehetséggondozási formát. Célunk, hogy
Egyetemünk valamennyi tehetséges és motivált hallgatójának lehetősége
legyen bővíteni és mélyíteni tudását a honorácior státusz és a tutorálás
keretein belül.
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Tudományos eredmények alapján adható, valamint hazai és nemzetközi
tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatására
szóló pályázatok
Ebben a félévben először a Tudományos Bizottság kiírta a
tudományos eredmények alapján adható ösztöndíj pályázatot, amely
rendkívül nagy érdeklődéssel bírt a hallgatók körében, összesen 170 darab
pályázat érkezett be a lezárásig. A hiánypótlási határidőt május 30-ig
meghosszabbítottuk, mert többen nem csatoltak igazolást arról, hogy más
forrásból még nem részesült támogatásban a pályázott tevékenységük.
Rendkívül sok kérdés érkezett a hallgatók részéről a pályázati lehetőséggel
kapcsolatban, amelyekre igyekeztem folyamatosan reagálni. A tervezett
keretet túlléptük, de igyekszünk minden tehetséges pályázó számára
biztosítani az anyagi elismerés lehetőségét is, amellyel ösztönözni
szeretnénk a hallgatók további tudományos tevékenységeit.
A hazai és nemzetközi tanulmányi versenyeken és konferenciákon
való részvételre szóló pályázatot a Tehetséggondozási Tanács írta ki, a
leadási határidő április 30. volt. Összesen körülbelül 130 pályázat érkezett
be. Az Alap igyekszik minél több graduális és posztgraduális képzésben
résztvevő hallgatót támogatni, amit az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
(egyrészt a Tehetséggondozási Alap működéséhez való pénzügyi
hozzájárulással, másrészt a bírálásban való segítségnyújtással) támogat.
Fenntarthatósági Fejlődés Stratégia
Az Egyetem Fenntarható Fejlődés Tanácsa március végét szabta
meg határidőnek az új Fenntartható Fejlődési Stratégia elkészítéséhez,
amelynek „Fenntarthatóság és az ELTE közélet” című fejezetét az ELTE
EKSZ-szel közösen készítjük.

Együttműködés az Egyetem vezetésével
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Az

Egyetemen

tehetséggondozási
szemszögéből

április

konferencia,

kaphatunk

7-én

kerül

amelynek

rálátást

a

megrendezésre
keretében

a

tehetséggondozási

egy

hallgatók
formák

működésére, hiányosságaira, átalakítása lehetőségeire. Ennek kapcsán a
Tehetséggondozási Jelentéshez is megfelelő kiindulási alapot kaphatunk.
Ezen

túl

az

egyetemvezetés

a

Felhőegyetemmel

kapcsolatos

célkitűzéseket is támogatja.
Egyebek
A Felhőegyetem és a tudományos honlap ügyei haladnak, de
lassan. A honlap fejlesztésében megpróbáltam/megpróbálok külső
segítséget igénybe venni, a Felhőegyetem kapcsán pedig az informatikai
háttér kialakításának egyeztetése zajlik.

Tóth Rita
tudományos referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Tanárképzési referens beszámolója
2015. április 8 – május 19.
Eseménynaptár
Esemény

Személy(ek)

2015. április 14.

Tanulmányi és tanári
problémák
megbeszélés

Kiss Edina, Nemes
Balázs

2015. április 15.

Tanárképzési Bizottság
első ülése

2015. április 21.

Tanári Napok
megbeszélés

Sudár Mariann, Zatkó
Nikoletta, Zágonyi
Beáta, Horváth Balázs
Tanári Napok
szervezői

2015. május 2-3.

Kabinethétvége

ELTE EHÖK Kabinet

Időpont

2015. május 6.

2015. május 7.

2015. május 15.
2015. május 15.

2015. május 18.

Tanárképzésben
résztvevő hallgatók
helyzete a külügybenmegbeszélés
Egyeztetés a
Tanárképzési
testületekbe való
delegáltságokról
Megbeszélés a
tanárképzésben
érintett testületekről
Tanári Napok
megbeszélés
Egyeztetés a
Tanárképzési
testületekbe való
delegáltságokról

Bencsik Gergő,
Csukovits Balázs

Kiss Edina

Visnovitz Márton
Zatkó Nikolett, Lukács
Márton
Kiss Edina

Rendszeres ülések
2015. április 13, 27,
május 18.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Tanárképzési Bizottság
Megbízásomat követően a legfontosabbnak azt tartottam, hogy
mozgósítsam az egyes részönkormányzatok tanárképzéssel foglalkozó
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tisztségviselőit, hogy megismerhessük egymást, illetve szót ejthessünk a
specifikusan egyes karokra vonatkozó problémákról.
Mivel a Tanárképzési Bizottság megalakulása mindenki számára egy
új helyzetet teremt, úgy érzem, hogy nehézséget jelent a fent említett
tisztségviselők számára, hogy folyamatos kommunikáció legyen közöttük
és közöttem. A jövőben szeretnék ezen tovább dolgozni.
Megtartottuk első ülésünket is, ami pozitívan zárult. Mindannyian
lelkesek és együttműködőek voltak. Még a tavaszi félévben szerettem
volna minden karon egy Tanárszakos Hallgatói fórumot tartani, azonban
az idő szűke és a vizsgák közeledte miatt ezt leszavazták. A Tanári Napokat
azonban mindegyik fél támogatta.
Később megkezdődött az egyes karok jelenlegi delegáltjainak
összegyűjtése az egyes Tanárképzésben érintett Testületekbe, ennek
helyzete most már körvonalazódni látszik. Amennyiben az EHÖK Elnöksége
rábólint a karok által jelölt személyekre, ezek a delegáltságok érvénybe
lépnek.
Tanári Napok
A

Tanári

gólyaprogram

Napok
a

(amely

egy

kifejezetten

szakmai

jellegű

tanárképzésben részt vevő elsőévesek számára

szeptemberben) egyre inkább kinövi magát. A TTK-s kezdeményezést
követően az IK is csatlakozott és a BTK, illetve PPK is támogatni tudja a
rendezvény elvi oldalát.
Lukács Márton vezetésével a szervezés elindult, részt vettem az első
megbeszéléseken. Továbbra is szeretnék értesülni a szervezés lépéseiről,
segíteni a munkájukat, hiszen azt gondolom, ez a legjobb alkalom az
elsőéveseknek, hogy megismerjék szaktársaikat, és kialakulhasson a tanári
identitás is.
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Külügyi kérdések
A kabinethétvégén a prezentációmban beszámoltam róla, hogy
szeretném, ha felkutatnánk a tanárképzésben részt vevő hallgatók külföldi
lehetőségeit, akár féléves tanulmányokat, akár szakmai gyakorlatot
illetően. A külügyi tisztségviselőkkel, Csukovits Balázzsal és Bencsik
Gergővel való egyeztetést követően látszik, hogy van mit orvosolni.
Megkezdtem a tanárképzésben érintett karok külüggyel foglalkozó
tisztségviselőinek felkeresését, hogy a náluk felmerült tanárszakos
hallgatók

problémáiról

informálódjak.

Ezeket

a

tapasztalatokat

összegyűjtve folytatnánk az egyeztetéseket.

Nagy Anett
tanárképzési referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÜGYEK
Szociális alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2015. március 3.

2015. március 9.

2015. március 14.
2015. március 24.
2015. március 26.

2015. március 28.

2015. április 2.
2015. április 9.
2015. április 9-12.

Esemény
Rendszeres szociális
támogatás,
alaptámogatás utalási
listák leadása
Rendszeres szociális
támogatás hallgatói
kérdőív elkészítése,
kiküldése
Adathiány miatt
meghiúsult utalások
kiértesítése
TTK KÖB ülés
Rendszeres szociális
támogatás korrekciós
utalási lista készítése
Párhuzamos képzés
kompenzációja (PKK)
pályázati kiírás
elkészítése
Levélszavazás a PKK
kiírásáról
Neptun üzenet
kiküldése a PKK
lehetőségéről

Személy(ek)
Emmert Margit

TTK KÖB tagok
Emmert Margit

EHSZÖB tagok

HÖOK vezetőképző

2015. május 15.

PKK pályázatok
pontozása

2015. május 18.

Egyeztetés a HKR
módosításról

Cseszregi Tamás,
Zaránd Péter, Borbély
Krisztián

2015. május 19.

EHSZÖB ülés

EHSZÖB tagok
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Rendszeres ülések
2015. március 4.

Elnökségi ülés

EHÖK elnökség

Kabinetülés

EHÖK kabinet

2015. március 9, 16, 23,
április 13, 27, május 5,
11, 18.

Rendszeres szociális támogatás
A pályázati időszak után a rendszeres szociális támogatás 20%-os
ösztöndíjra jogosult hallgatói névsorát a karoktól bekértem, majd abból
utalási listát szerkesztettem. A szükséges ellenőrzések után továbbítottam
az Oktatási Igazgatóságnak. A tavaszi félévben összesen 1396 hallgató
jogosult 20%-os támogatási összegre.
A fellebbezések következtében további 8 hallgató került központi
kifizetésre, a róluk szóló korrekciós listát szintén én állítottam össze majd
ellenőrzés

után

a

főtitkári

körlevél

határidejének

megfelelően

továbbitottam az Oktatási Igazgatóság felé.
Az elmúlt időszakban a Neptun felületén kért változtatásainkat saját
tapasztalataink alapján igyekeztük összeállítani, azonban úgy gondoltuk
ez nem feltétlenül ad hiteles képet a pályázói igényekről. Ezért mivel már
két félévben is ott zajlott a pályázat, a további fejlesztési irány
meghatározásához kikértük a pályázók véleményét. A hallgatói kérdőív
részletes kérdéseket tartalmaz a Neptun általános felületével, működési
elvével és a szociális támogatás egyes részleteivel kapcsolatban.
Összesen 605 kitöltés érkezett, vegyes értékelésekkel, több hasznos
felvetéssel, észrevétellel, azonban a

kérdőív

pontos és részletes

kiértékelése még nem történt meg. A következő Neptun verzióba kért
fejlesztési igényeinket ez alapján fogjuk meghatározni.
Az EHSZÖB ülésén úgy határozott, hogy a rendszeres szociális
támogatás pályázati ügyintézését és kiírását egy rendkívül pozitív irányba
kívánja terelni, így egyhangú támogatást nyert egy egyetemi szinten
egységes pályázati rendszer kidolgozása.
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Párhuzamos képzés kompenzációja
A pályázat kiírása az előző félévi kiírás alapjait megtartva került
megalkotásra, így immáron második alkalommal tanulmányi teljesítmény
és szociális tényezők alapján kerül a támogatási összeg meghatározásra.
A pályázók körének bővítésére még nem volt lehetőségünk, mivel az
ehhez szükséges HKR módosítási javaslatunk egyelőre nem kerülhetett a
Szenátus elé.
A pályázati kiírásról az EHSZÖB levélszavazásban hozott határozatot,
a pályázatokat leadni 2015. április 6. és április 19. között lehet a
Neptunban kialakított felületen. Mivel a pályázat kommunikációja
nehézkes szokott lenni, és többször kérdéses volt, hogy eljutott-e a
lehetőség az érintett hallgatókhoz, így Neptun üzenetben küldtem ki a
pályázati kiírás főbb részleteit minden aktív ELTE-s hallgatónak.
A pályázati időszak lezárta után három napon belül ellenőriztem a
képzési követelményeket és az azoknak megfelelő hallgatókat a
tanulmányi elnökhelyettesen keresztül megküldtük az ETHÜR irodának. Ők
a tanulmányi pontszámításhoz szükséges adatokat csak május közepén
küldték meg, így a Bizottság csak ez után tudott határozatot hozni erről.
Összesen 41 pályázat érkezett be, melyből képzési követelmények
alapján 36 pályázó felelt meg a pályázati kiírásnak. Számukra az említett
szempontok alapján 20-80%-os kompenzációs összeget ítélt a Bizottság.
Egyebek
A TTK HÖK szociális elnökhelyettese március hónapban lemondott.
Mivel még fellebbezési időszak volt, a Kari Ösztöndíjbizottság sok
segítségre szorult, hiszen a legtöbb kérdés csak a neptun kliens felületének
használatával válaszolható meg. Ahogyan korábban más karok esetében
is előfordult hasonló helyzet, az időszak alatt igyekeztem segíteni
munkájukat, a Kari Ösztöndíjbizottság márciusi ülésén részt vettem.
Segédkeztem

a

TTK

szociális

támogatásaival

kapcsolatban

beérkezett közérdekű adatigénylés teljesítése kapcsán is.
2014/2015. II. FÉLÉV
MÁRCIUS 2 – MÁJUS 19.

27

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKI- ÉS KABINETBESZÁMOLÓ

A márciusi utalással 14 hallgatónak nem érkezhetett kifizetése
valamely neptunban hibásan szereplő adata miatt. Ezekről egyenként
felszólító email üzenetet küldtem az érintett hallgatóknak.
Fellebbezések
pályázatokkal

közvetlenül

kapcsolatban

az

nem

EHSZÖB
érkeztek,

hatáskörébe
a

kari

tartozó

fellebbezések

véleményezésében segítettem a kari tisztségviselőket.
Több karon történt tisztségviselő váltás az elmúlt időszakban,
részükre igényeltünk Neptun jogosultságot, és igyekeztem mindenben
segítségükre lenni.

Tóth Róza
szociális alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Esélyegyenlőségi referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2015.március 9.

2015.március 11.

2015.március 12.

2015. március 9.

2015. március 30.
2015. március 24., 30.
2015. március 19.
2015. április 15.
2015. április 20.
2015. április 21
2015. május 7.
2015. május 7
2015. május 11.

Esemény
Eötvös József
Collegium
akadálymentesítése
Eötvös József
Collegium
akadálymentesítése
Eötvös József
Collegium
akadálymentesítése
PPK napok
esélyegyenlőségi
program
Nyomtatási
szolgáltatás
eszközigény
Lapról hangra
program
Lapról hangra
program
Nyomtatási
szolgáltatás
eszközigény
Fogyatékossággal élő
hallgatók pluszpontjai
Egyeztetés Lehetséges
érzékenyítő programról
Rehab Critical Mass
Láthatatlan Kiállítás
látogatása
Láthatatlan Kiállítás
látogatása

Személy(ek)
Dudlák Tamás

Dudlák Tamás

Zrupkó Erika

Meiszterics Bálint

Meiszterics Bálint
Dömötör Tamás
Kovács Krisztina
Meiszterics Bálint
Borbély Krisztián
Kovács Krisztina
Dömötör Tamás
Balogh Anikó
Dömötör Tamás

Rendszeres ülések
2015. március 9, 16,
30.
2015. március 10.
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Esélyegyenlőségi
Bizottság Ülése

Esélyegyenlőségi
Bizottság Tagjai
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2015. április 6, 13, 20,
27.
2015. május 1-3.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Kabinethétvége

ELTE EHÖK Kabinet

Szabályzati kérdések
A Bizottság megtárgyalta az újabb szociális támogatási időszak
tapasztalatait. Szomorúan tapasztaltuk, hogy továbbra is problémát jelent
a fogyatékossággal élő hallgatók és a tartós beteg státuszú hallgatók
definiálása annak ellenére, hogy ezt tavaly közös bizottsági ülésen és
vezetőképzőn is tárgyaltuk. A Bizottság határozathozatal mellett döntött,
melyet javaslat, illetve irányelv formájában az EHÖK Elnöksége elé kíván
terjeszteni.
Az idei szemeszterben először minden karon versenyjelentkezéses
formában történt a tárgyfelvétel. A tapasztalatokat megtárgyaltuk a
fogyatékossággal élő hallgatóknak járó plusz pontok tekintetében és a
jelenleg változó gyakorlatok miatt ugyancsak határozatot hozott a
Bizottság az optimálisnak ítélt gyakorlat egységesítésére vonatkozóan.
Reményeink szerint ezentúl egységesen minden karon és automatikusan
fogják az érintett hallgatók megkapni a plusz 1000 pontot, aminek
visszautasítására lesz joguk a Kari Fogyatékos-ügyi Koordinátornál.
Mivel

még

idén

HKR

módosításra

lehet

számítani

ezért

mindenképpen szeretnénk a fenti kedvezményt és annak egységes
rendjét a HKR-be foglalni, egy másik téma mellett. Erre április 10-ig volt
lehetőségünk, azonban a Bizottság már döntésre jutott a főbb pontokat
illetően. Másik témánk a vizsgák módjának módosításra vonatkozó HKR
szabályozás,

mely

jelenleg

30+15

napos

határidővel

szerepel

a

szabályzatban, azonban belátható, hogy ez a vizsgák esetében
túlságosan hosszú idő, azonban ezen igények elbírálásának rendjét
feltétlenül rögzíteni kell, mégpedig sokkal rövidebb határidővel, esetleg
soron kívüli elbírálással.

2014/2015. II. FÉLÉV
MÁRCIUS 2 – MÁJUS 19.

30

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKI- ÉS KABINETBESZÁMOLÓ

Az idei félév fontos felismerését, miszerint a fogyatékossággal élők
hallgatók versenyjelentkezéses tárgyfelvételnél járó pluszpontjainak
ügyében

a

Bizottság

határozatot

hozott

javaslattételre

és

megfogalmaztuk, szerintünk, hogyan lenne optimális egységesíteni a
különböző karokon a pontok kiosztását és milyen alapon fognak ezek a
pontok

járni.

Szeretnénk

még

a

nyár

folyamán

eljuttatni

kommunikációnkat az egyetemvezetés felé, hiszen üdvösnek találnánk,
ha a következő szemeszterben már aszerint mehetne a tárgyfelvétel és ez
idejében kommunikálásra is kerülhetne.
Programok és lehetőségek a hallgatóknak
Kovács Kriszta Fogyatékos-ügyi Főkoordinátor keresett meg a Lapról
Hangra

programmal,

mely

mellé

egyetemünk

büszkén

állt.

A

főkoordinátor asszony tájékoztatása alapján megpróbáljuk megbecsülni
a bevonható hallgatók számát és hosszú távú projektként kezeljük a
program kommunikációját és a részt vevő hallgatók jutalmazását.
Felmerült

az

Eötvös

József

Collegium

legalább

részleges

akadálymentesítése Dudlák Tamás megkeresése alapján. Személyesen
kimentem felmérni a területet és Zrupkó Erika gondnokkal egyeztetni,
azonban elsősorban az épület sajátosságai és műemléki besorolása - és
az annak átalakításához szükséges engedélyek - illetve a borzasztó nagy
várható költségek miatt sajnos ezt a projektet lebonyolítani nem áll
módunkban.
A

Bizottság

elkezdte

kialakítani

az

ingyenes

nyomtatási

szolgáltatást. Az igények felmérése befejeződött, az eszközök beszerzését
indítványoztuk, reményeink és az eddigi visszajelzések szerint arra idén
lehetőségünk is lesz. Emellett megállapítottuk a 300 oldal/szemeszter/fő-s
iránymennyiséget.
Sajnos

lassabban

tud

haladni

a

nyomtatók-fénymásolók

megvásárlása a fénymásolási szolgáltatáshoz, mint szeretnénk, de még
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mindig

bizakodó

vagyok

abban,

hogy

következő

félévben

megkezdődhet ezen szolgáltatás kommunikációja és nyújtása egyaránt.
A Bizottság a személyi segítők ügyét tárgyalta még, melynek
ugyancsak egységesítésre és komoly központi kommunikációra szorul,
ennek kidolgozásában a közkapcsolati alelnök segítségét fogjuk kérni és
kampány jelleggel kívánjuk megszervezni.
Április

hónapban

megkezdtük

a

Lapról

Hangra

program

kommunikációját. A tervek szerint intenzív promózással és játékkal
szerettük volna már áprilisban népszerűsíteni a programot, melyhez
büszkén

csatlakozott

az

egyetemünk

és

az

egyetemi

hallgatói

önkormányzat egyaránt, azonban a különböző közéleti, egyetemek
jövőjével kapcsolatos témák uralták most a kommunikációs csatornákat
és a hallgatók érdeklődését. Azonban remélem, hogy visszatérhetünk
majd még erre témára és promotálhatjuk hallgatóink felé ezt a jó ügyet
még intenzívebben is.
Hasonló helyzet állta elő a Rehab Critical Mass esetén is, melyen
mádik évben voltak kint hallgatók tőlünk is, azonban az egyéb tüntetések,
melyek sokkal inkább érintik hallgatóinkat vitték el a figyelmet.
Mindenesetre a jövő évi felvonuláson is remélem, hogy képviseltetni
fogják magukat hallgatóink!
Szerettünk volna az idei félévben szervezni egy közös Láthatatlan
Kiállítás

látogatást

szervezni

az

ELTE-s

hallgatókkal,

ez

ügyben

egyeztettem is Balogh Anikóval, a Kiállítás egyik főmunkatársával és meg
is tárgyaltunk minden fontosat az ügyben, azonban sajnos a közös
látogatás végül a vizsgaidőszak közeledte miatt nem valósulhatott meg.
Azonban biztosított arról engem Balogh Anikó, hogy később is állnak
rendelkezésünkre egy a következő szemeszterre szóló látogatás kapcsán
a már meglévő kedvezménnyel és szervezési feltételekkel.

Markos Ádám
esélyegyenlőségi referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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NEMZETKÖZI ÜGYEK
Külügyi alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2015. március 2.
2015. március 4.

Esemény

Személy(ek)

EHÖK Küldöttgyűlés

Küldöttgyűlési tagok

ESN ELTE Hungarian
Dinner

Kiss Edina, Zaránd
Péter
ELTE nemzetközi
hallgatók

Előadás

IK-s külügyi mentorok

Egyeztetés

ESN ELTE Table
Football
Championship
Mentortábor
megbeszélés
ESN ELTE Alakuló
közgyűlés

Mentortábor
szervezők
Alapító tagok és
meghívottak

2015. március 10.

Egyeztetés

Rusznák Beáta

2015. március 17.

Egyeztetés

Rusznák Beáta

Egyeztetés

Bencsik Gergő,
Karácson Zita

Egyeztetés

Haralyi Márton

EHKB ülés

EHKB tagok

2015. március 23.

Mentortábor
megbeszélés

Mentortábor
szervezők

2015. március 24.

Egyeztetés

Márton János

2015. március 5.

2015. március 6.

2015. március 18.

2015. március 27. – 29.
2015. április 8.
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hallgatók
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külügyi tisztségviselők
TáTK Kari Külügyi
Bizottság
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2015. április 9. – 12.

HÖOK Vezetőképző
Egyeztetés

Bencsik Gergő, Kiss
Edina

2015. május 1. – 3.

Kabinethétvége

Kabinettagok

2015. május 5. – 8.

Lágymányosi Eötvös
Napok

2015. május 11.

Interkulturális Tréning

NKMO

2015. május 12.

Erasmus tájékoztató

Erasmus+ ösztöndíjat
elnyert hallgatók

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE HÖK elnökség

2015. április 14.

Rendszeres ülések
Időpont
2015. március 2, 16,
23, 30, április 13, 27,
május 5, 18.
2015. március 4.,
április 8.
ESN ELTE Alakuló közgyűlés
Megválasztásunk előtt, céljaink kijelölésekor reálisnak láttam, hogy
a december – február időszakban az egyesület készen állhat arra, hogy
precíz

előkészítés

után

megtarthassa

alakuló

közgyűlését

és

az

egyesületté válás folyamata véget érhet. Akkor még nem láthattuk előre,
hogy az előkészítés nem csak a részönkormányzatokkal való egyeztetést
jelenti, de különböző engedélyek beszerzését, ezekkel kapcsolatos
előzetes egyeztetéseket és szabályzatok előkészítését egyaránt. Úgy
gondolom, hogy rengeteg munka után alapos okkal késtünk egy keveset,
de teljesítettük a kitűzött célt. Az egyesület alapítói megtartották az
alakuló közgyűlést és kimondták, hogy létre kívánják hozni a szervezetet.
Összeállítottuk a szükséges dokumentumokat és kérvényeztük a bírósági
nyilvántartásba vételt. A beszámoló írásakor a bírósági döntésre várunk,
a

következő

lépés

pedig

a

Hallgatói

Önkormányzattal

való

együttműködési szerződés megkötése, illetve a kari vezetőkkel való újabb
egyeztetés az új működési formából eredő kérdések tisztázására.
2014/2015. II. FÉLÉV
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ESN ELTE Mentortábor
Minden félévben egy alkalommal megszervezzük a mentortábort,
amelynek célja kettős. Egyrészt a karok közötti határok lebontása és a
közösségi integrációs folyamat elősegítése, másrészt pedig a szakmai
továbbképzés. Előző félévben a táborok szervezésével kapcsolatos
bonyolult helyzet miatt nem vállaltam a tábor megtartását, a tavaszi
félévben azonban feltétlenül szerettük volna folytatni ezt a hagyományt.
Az

egy

évvel

korábbi

tábor

tapasztalatait

felhasználva

több

részönkormányzati tisztségviselő is felhívta a figyelmet arra, hogy tisztázni
kell

a tábor

szervezésével

kapcsolatos

felelősségi

köröket,

ezért

kifejezetten ügyeltem arra, hogy mindenki számára világos legyen, hogy
kinek mi a feladata. A tábor programjával kapcsolatos mindenféle
teendőéért Karácson Zita, egyetemi főmentor felelt, jómagam pedig a
tábor anyagi hátteréért és a szabályosságért feleltem. Az utólagos
visszajelzések

alapján

ez

mindenki

számára

világos

volt

és

ez

megkönnyítette a munkát.
Az EHÖK elnökséggel való kommunikáció a külügyi szakterületet
érintően hosszú ideig az ESN ELTE mint egyesület alapítására korlátozódott,
ezért komoly ellenérzéseket véltem felfedezni akkor, amikor a kari
részönkormányzatok elnökeit arra kértem, hogy a táborba regisztráló
hallgatóik létszáma alapján járuljanak hozzá a finanszírozáshoz. Hosszú és
kifejezetten nehéz folyamat volt a költségvetési háttér előteremtése. Ilyen
körülmények között adtam le a mentortábor megrendelőlapját. Mindezek
után a beérkezett ajánlatnál pusztán arra koncentráltam, hogy milyen
egységárakkal dolgoznak, hogy ezek alapján azonnal tájékoztathassam
a karokat arról, hogy várhatóan mekkora összeggel kellene hozzájárulniuk
a tábor megvalósulásához. Sajnálatos módon, míg számomra a
megrendelőlap alapján egyértelműnek tűnt, hogy az általunk előzetesen
már megismert táborhelyszín küld nekünk ajánlatot, nem így történt.
Mindennek következménye az volt, hogy megrendeltem egy remek
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árakkal dolgozó, de számunkra ismeretlen helyszínt. Remélem, hogy a
programok

sokszínűsége

és

az

élmények

feledtették

a

zord

körülményeket.
Együttműködések
Különösen

fontosnak

tartom,

hogy

a

nemzetközi

mobilitási

programok és ösztöndíjak népszerűsítésével foglalkozó szervezetekkel jó
kapcsolatot ápoljunk és segítsük egymást, hogy céljainkat könnyebben
érhessük el. Az AEGEE és AIESEC diákszervezetekkel legfőbb célunk közös:
Segítsünk hallgatótársainknak információval és tanáccsal minden
lehetséges módon. Szerencsére ezt az említett szervezetek tisztségviselői is
így látják, ezért úgy gondolom, hogy rendszeres időközönként egyeztetve
hatékonyabban terjeszthetjük a nemzetközi ösztöndíjakat akár egymás
elektronikus felületeit használva, akár egymás tájékoztató rendezvényein
való megjelenéssel.
HÖOK Vezetőképző
Második alkalommal volt lehetőségem részt venni a HÖOK által
szervezett vezetőképzőn és második alkalommal kellett csalódnom a
külügyi szekcióban. 2014 őszén egy előadást kivéve a felvonultatott
programok a külügyi tisztségviselők fejlődése szempontjából irrelevánsak
voltak, éppen ezért még a rendezvény utolsó napján adtunk minderről
visszajelzést

a

szekcióvezetőknek.

Legnagyobb

sajnálatomra

nem

fogadták meg a tanácsokat a 2015 tavaszi vezetőképző programjának
kialakításakor és hasonló színvonalú szekciót bonyolítottak le. Ezúttal a
formális visszajelzés technikáját választottam és e-mailben kerestem fel
építőjellegű kritikámmal és tanácsaimmal a szekcióvezetőjét, illetve
Gulyás Tibor, HÖOK elnököt. Ígéretet kaptam arra, hogy megfogadják a
tanácsaimat és a jövőben más irányba viszik el a szekció témáját, így
teret nyernek majd az aktuális mobilitási ösztöndíjak, a szabályozási
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nehézségek és anomáliák, illetve az ESN-el való kapcsolat és a külföldiek
segítése.
Felelősségvállalás
Mint ahogy a fentebb csatolt naptárból kitűnik, április közepétől
kezdve csak szellősen jelentkeznek programok, illetve teendők. Ennek oka
egyrészt a külügyi szakterületen megszokott félév végi terheléscsökkenés,
másrészt a hallgatói megmozdulások. Úgy gondolom, hogy egy hallgatói
önkormányzati tisztségviselő nem csak saját szakterületének gondozásáért
és fejlesztéséért felelős, de felelős olyan univerzálisabb jellegű ügyekben
való véleményformálásért is, mint a felsőoktatást érintő jelentős
változások. A „hallgatók a hallgatókért” elvet követve gondoltam úgy,
hogy szerepet kell vállalnom a tiltakozás informálisabb kezdeményeiben
is. Így nem csak mérsékelni volt lehetőségem a megmozdulásokból eredő
kockázatokat,

de

a

felsőoktatási

kormányzat

hallgatói

tárgyalópartnereinél is többet tehettem az ELTE veszélyeztetett szakjainak
és az egyetemi autonómiának jövőjéért.

Csukovits Balázs
külügyi alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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GAZDASÁGI ÉS PÁLYÁZATI ÜGYEK
Gazdasági alelnök beszámolója
2015. április 15 – május 19.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2015. április 15.

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

2015. május 6.

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Rendszeres ülések
Időpont
2015. április
május 5. 11.

20.

27.

Költések és keretek
Az EHÖK gazdasági alelnöki tisztségben beöltött körülbelül egy
hónapom

alatt

megismerjem

az

elsődleges
egyes

feladatomnak

részönkormányzati

tekintettem
költések

azt,

hogy

típusait,

azok

gyakoriságát és ezzel összhangban az elektronikus könyvelési rendszert
(SAP). Az első lépéseket sikerült megtennem a felé, hogy átlássam az ELTE
HÖK költési és könyvelési mechanizmusát, célom, hogy a 2015-ös évre
rendelkezésre álló összegek részönkormányzati körzetekre való könyvelése
előtt mindenki számára érthető és elfogadható módon rendezzük az
egyes kereteket. Ezt elősegítendő május 13-án elküldtem minden
részönkormányzatnak a legfrissebb analitikát a költéseikről azzal a
szándékkal, hogy ki tudjuk szűrni az esetleges eltéréseket a központi és a
saját feljegyzések között.
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EHÖK Gazdasági Bizottság
A kari önkormányzati választásokat követően az EHÖK GB tagjai is
megválasztásra kerültek, így időszerű az első ülés megtartása, ami a tervek
szerint az EHÖK Küldöttgyűléséig meg is történik.
Fontosnak tartom, hogy a jövőben rendszeresítsük majd az üléseket,
biztosítva a folyamatos információáramlást, amit az email-es tájékoztatás
és az informális megbeszélések egészítenek majd ki.

Váry Dániel
gazdasági alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Gazdasági adminisztrációért felelős referens
Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2015. március 9, 16, 23,
30, április 13, 27, május
5, 11, 18.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Analitikák frissítése
Mint az ELTE EHÖK gazdasági adminisztrációért felelős referense,
október hónapban is folyamatosan naprakészen tartottam az EHÖK és a
részönkormányzatok költéseit magában foglaló analitikákat. Az EHÖK
Gazdasági

Bizottsága

határozata

szerint

az

analitikát

részönkormányzatokra lebontva az adott önkormányzat gazdasági
képviselőjének minden hónap első hétfőjén kiküldöm. Az EHÖK-irodában
iktatott költéseket a hivatalos SAP-kivonattal egyeztettem, problémát
nem találtam az adott időszakban.
Kapcsolattartás a részönkormányzati képviselőkkel
Amennyiben

valamelyik

részönkormányzat

gazdasági

képviselőjének bármilyen kérdése, problémája merült fel az analitikájukkal
kapcsolatban, arra a lehető legrövidebb határidőn belül választ adtam
vagy a problémát közösen megoldottuk.
ELTE HÖK Kabinethétvége
Részt

vettem

a

május

1-3.

között

megrendezésre

kerülő

Kabinethétvégén, ahol prezentációt tartottam a következő ciklusban
megvalósítandó terveimről. Ezek között szerepel az analitikák egy
hónapon belüli egyeztetése az SAP-val, illetve a havi két publikáció. A
tervek között szerepel továbbá egy olyan platform létrehozása, ahol a Kari
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tisztségviselők folyamatosan elérhetik a saját táblázatukat, így az azzal
való munka még folyamatosabb lehet.

Kőszegi Tamás
gazdasági adminisztrációért felelős referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Pályázatokért felelős referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2015. március 11.

2015. március 13.

2015. május 19.

Személy(ek)

Egyeztetés a Rektori
Kulturális Pályázat
bírálásával
kapcsolatban
Egyeztetés a Rektori
Kulturális Pályázat
bírálásával
kapcsolatban
Egyeztetés Rektori
kulturális pályázat
kiírásával
kapcsolatban

Pozsár-Szentmikósy
Zoltán

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

Kiss Edina, Zaránd
Péter

Meiszterics Bálint,
Zaránd Péter

Rendszeres ülések
Időpont
2015. március 9, 16, 23,
30, április 13, 27, május
5, 11, 18.
2015.
február
25.;
2015. március 11.

A félév során a kabinetüléseken részt vettem, és a kabinetfőnökkel
való

egyeztetéseinken

is

megjelentem,

ahol

az

elvégzett

tevékenységeimről beszámoltam.
Pályázatfigyelés és pályázati hírlevél
A félév során az előzőekhez hasonlóan monitoroztam a felmerülő
pályázati lehetőségeket, beleértve az előző évek tapasztalatai alapján
várt meghirdetéseket is. Az előző beszámoló óta egy újabb hírlevelet
állítottam össze, mely egészét a Nemzeti Együttműködési Alap kiírásainak
szenteltem. Ebben összegeztem az összes megjelent kiírás legfontosabb
tudnivalóit,

és
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kapcsolatban. A kiírások a civil szférának szóltak, így szelektíven csak az
érintett karoknak továbbítottam.
Rektori kulturális pályázat
Jelen beszámoló megírásáig az előző beszámoló óta a rektori
kulturális pályázatból egy pályázási időszak futott le, és egy újabb
pályázási időszak indult el. Ennek során az én feladatom volt a pályázati
kiírás elkészítése. A kiírást formailag átstrukturáltam, valamint néhány
eredetileg Pályázási és elszámolási útmutatóban szereplő információt
átemelve és kiegészítve tartalmilag is frissítettem.
A pályázási időszakok kidolgozása ugyancsak az én feladatom volt.
A pályázat támogatási időszakára vonatkozó koncepciót átgondoltam,
és a pályázati ügyintézővel, az EHÖK elnökkel és a hallgatói ügyek rektori
biztosával egyeztetve 3 hónapos időszakok kialakítását javasoltam a
következő két pályázási időszakra, amelyet az EHÖK elnökség is
támogatott. Egyrészt úgy gondolom, a rövidebb időszakok következtében
a pályázott programok könnyebben megtervezhetők, elősegítve a
pályázási folyamatot. Másrészt, ebben a formában rugalmasabban
alakíthatóak a pályázási kiírások az éppen aktuális egyetemi feltételekhez.
Harmadrészt, a támogatás folyamatosságának biztosítása könnyebbé
válik, hiszen a nyári (szüneti) időszak sem jelent majd akadályozó tényezőt
az ügyintézésben.
Feladatom volt továbbá a rektori kulturális pályázat ütemezésének
kidolgozása az elbírálókkal egyeztetve, a kiírás megjelenését követően
pedig a beérkező pályázatok formai követelményeinek ellenőrzése, a
hiánypótlásra

való

felszólítások

kiküldése,

pályázatok érvényességének ellenőrzése.

valamint

a

beérkezett

A pályázatok leadásának

határidejét az EHÖK elnök javaslata alapján egyszer meghosszabbítottuk.
A pályázat elbírálásának folyamatában egy apró nehézség merült fel,
mely következtében három pályázót kicsit később tudtunk csak értesíteni
a többi pályázóhoz képest.
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A pályázási és hiánypótlási időszak alatt és azon túl rendelkezésre
álltam a pályázók számára, és szerencsére többen is éltek a lehetőséggel,
így megelőzve esetleges problémákat a leadás/hiánypótlás során. Az
esetleges technikai problémák ellensúlyozása érdekében már előzetesen
e-mailben is értesítettem a pályázókat a hiánypótlásról és az eredményről
egyaránt. Az EHÖK elnökség számára a pályázatokat összegző részletes
táblázatot készítettem, mely tartalmazta az egyes pályázatok főbb
pontjait, tudnivalóit. A tételek nagy része esetén a támogatási összegre
vonatkozóan is tettem javaslatot az elnökség számára, mely javaslatokat
a pályázati anyagok és árajánlatok részletes áttanulmányozása, az EHÖK
elnökkel való egyeztetés és a pályázati ügyintézés felelősével való
egyeztetések alapján készítettem el.
Az elnökség javaslata alapján frissített összegzést bemutattam a
hallgatói ügyekért rektori biztosának. Végül közreműködtem a pályázatok
hivatalos értesítésének kiküldésében a Neptunon keresztül, és a pályázati
ügyintézőnek továbbítottam az összegző táblázatot az általa igényelt
információk kiegészítésével.
Az újabb, nyári pályázási időszak előkészítését és elindítását
megkezdtem, mely során a pályázati ügyintéző előző időszakból származó
tapasztalatait figyelembe vettük és beépítettük. Jelen beszámoló
megírásáig további előrelépés az új pályázási időszakban nem történt.

Csermák Attila
pályázatokért felelős referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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KOMMUNIKÁCIÓS

ÉS KÖZKAPCSOLATI ÜGYEK,

ELTE

ONLINE
Közkapcsolati alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

ELTE Online új felület
megbeszélés
ELTEvízió utánpótlás
megbeszélés
HÖOK Rendezvényes
Műhely

Dömötör Tamás
Albert, Radics Ottó
Dömötör Tamás
Albert, Mohai Fanni

2015. április 23.

EHSBK ülés

EHSKB

2015. április 28.

ELTEvízió megbeszélés

2015. május 11.

ELTE Online új felület
megbeszélés

2015. március 16.
2015. március 17.
2015. március 20.

Grósz Renáta, Nyitrai
Balázs, Zima Richárd
Dömötör Tamás
Albert, Radics Ottó,
Zima Richárd, Sujtó
Attila

Rendszeres ülések
Időpont
2015. április 28.
2015. március 03., 10.,
24. április 14., május
19.

Esemény

Személy(ek)

ELTEvízió megbeszélés

ELTEvízió stáb

Kommunikációs
értekezlet

Dömötör Tamás
Albert, Kiss Edina,
Zaránd Péter

Állandó feladatok
A

tavaszi

szemeszter

folyamán

változatlanul

folyamatosan

tartottam a kapcsolatot a kari kommosokkal, illetve gondoskodtam róla,
hogy a beérkező releváns tartalmak elérjenek a hallgatókhoz. Frissítettem
a bizottságok tagjainak leírást a honlapon, illetve amennyiben valamilyen
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változtatásra volt szükség valamely online felületünkön, akkor eleget
tettem a feladatnak.
Hallgatói ügyek videó
Februárban életre hívtam egy ad hoc csapatot, azzal a céllal, hogy
elkészítsünk egy videó sorozatot. Ennek a projektnek a célja az volt, hogy
gyakorlati példák segítségével bemutassuk a hallgatói önkormányzat
munkáját szakterületek szerint egy-egy rövid video formájában. A
csapatot Prágai Adrienn, Somogyi Dorina, Bencsik Gergő és Horváth
Mihály alkották. A munkánkat Kiss Edina, kabinetfőnök segítette. Március
elejére elkészült öt animált videó, amely bemutatta, hogy milyen
problémákkal fordulhatnak hozzánk a hallgatók. Az öt körül járt szakterület
a tanulmány, a tudomány, a külügy, a szociális ügyek és a sport voltak.
Választási kampány
Mivel idén minden karon felváltotta az elektronikus választás a papír
alapút, szükségesnek éreztük, hogy támogassuk a karok saját választási
kampányát. Ennek érdekében az ELTEvízió stábjának és Bencsik Gergő
segítségével elkészült két videó, amivel először a jelöltállításra, majd
magára a szavazásra kívántunk felhívni a figyelmet. A videók mellett a
közösségi oldalakon megosztható, egyszerű, de egyértelmű üzeneteket
hirdető grafikákkal kívántunk választásra buzdítani a hallgatókat.
ELTEvízió és ELTE Online
Az ELTEvízió hullámzó minőségének javítása már nem tűrt további
halasztást, így megkezdtük Grósz Renátával a következő csapat
összeállítását, akik a korábbi tervek szerint április közepén csatlakoztak
volna a jelenlegi csapathoz, majd átvették volna a helyüket.
Április végén meghirdettük ismét, hogy műsorvezetőket keresünk,
de sajnos egyetlen egy jelentkező sem akadt, ezért – ezúttal – határidő
nélkül „meghosszabbítottuk” a jelentkezést. A műsor egyértelműen
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vérfrissítésre szorul, aminek bekövetkezését az új műsorvezetők, valamint
az új főszerkesztő érkezésében remélem.
Az ELTE Online tesztfelülete végre tényleges változásokon esett át, a
március folyamán folyamatosan egyeztettünk a Radics Ottó, ÁJK-s
hallgatóval, aki az új felületért felelős. Ugyan a vizuális megújulás még
váratott magára, mivel egy honlap bentről kifelé épül, s nem pedig
fordítva, már vannak látványos előrelépések, mint például a működő
mobilnézet.
Április folyamán a korábbi fejlesztési javaslatok kiegészültek
továbbiakkal, mivel a bevontunk a munkába Zima Richárdot, az ELTE
Online főszerkesztő helyettesét, valamint Kelemen Ádámot, az ELTE Online
fotós projektvezetőjét. Május közepére az új ELTE Online szinte 100%-osan
kész, a tervek szerint a vizsgaidőszak folyamán át is veszi a régi oldal
helyét.
Április EHSKB ülés
Április

23-án

megtartottuk

a

soron

következő

Sajtó

és

Kommunikációs Bizottság ülését. A bizottsági tagok fele sem képviseltette
magát, ám a többség legalább kimentését kérte. Három kiemelt
fontosságú téma került napirendre, amelyek abszolválását erősen
megnehezítette a résztvevők alacsony létszáma.
Elsőként a nyári OMHV kampányról volt szó. Még február elején,
közvetlenül az előző kampány után vetettem fel a bizottságnak azt az
ötletet, miszerint az OMHV kitöltöttségével párhuzamosan a következő
szezonban

szervezhetnénk

egy

fajta

geocachinghez

hasonló

kincskeresést. Arra jutottunk, hogy az lenne a legjobb, ha nem a
kitöltöttséghez kötnénk a nyomok publikálását, amivel a hallgatók
rátalálhatnak a „kincsre”, hanem szakaszosan adnánk közre, ahogy egyre
közeledik az OMHV és a vizsgaidőszak vége. A munkába igyekszem
bevonni az egész bizottságok, így a játék élesítése előtt tartunk majd még
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egy ülést, ahol hasonló tematika szerint fogunk eljárni, mint ezen
alkalommal.
Második témánk az idei Gólyairánytű, amit a további – nem csak
gólyakampány során való – felhasználás érdekében ELTE Iránytűnek
neveztünk el. Mivel szeretném, hogy az idei kiadványban kicsit erősebb
legyen a karokat bemutató rész, ezért kértem a bizottság tagjait, hogy
tárgyalják meg kari HÖK elnökükkel, hogy van-e valami különleges dolog,
amit szeretnének megjelentetni a kiadványban, de alapvetően fix
karakter számot szabva, megadtam, hogy milyen terjedelmű és jellegű
írást várnék minden karról. Ezen és az online megjelenésen túl,
megegyeztünk

abban,

hogy

a

tavaly

elkezdett

irány

minimális

változtatásra szorul, ezért nem is szeretnénk nagyobb változtatásokat.
Utolsó napirendi pontunk az ELTE EFOTT-os kitelepülése volt. Hosszas
beszélgetést követően nagyjából körülírtuk, hogy milyen programokat is
képzelünk el az ELTE-s sátorban, illetve, hogy milyen játékokkal tervezzük
odacsalogatni a fesztiválozókat. Mivel a fesztivál még bő két hónapra
van, erről is a következő ülésen fogunk bővebben értekezni.
LEN arculat
Az április egyik nagyobb projektje a Lágymányosi Eötvös Napok
grafikai elemeinek elkészítése volt. Ez a feladat ugyan nem rám hárult,
hanem operatív bizottságom egyik tagjára, de az arculat utolsó elemének
elkészültéig folyamatosan nyomon követtem a főszervezőkkel való
kollaborációt, illetve, ha szükséges volt akkor véleményeztem az elkészült
anyagokat.

Dömötör Tamás Albert
közkapcsolati alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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ELTE Online főszerkesztő beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2015. március 16.
2015. március 17.
2015. március 24.
2015. március 20.
2015. április 14.
2015. április 16.
2015. április 27.

Esemény

Személy(ek)

ELTE Online új felület
megbeszélés
ELTEvízió utánpótlás
megbeszélés
Megbeszélés a
főszerkesztő
helyettessel
HÖOK Rendezvényes
Műhely
Megbeszélés a Sport
rovatvezetőkkel
ELTE Online
Csapatépítő
Megbeszélés a
főszerkesztő
helyettessel

Dömötör Tamás
Albert, Radics Ottó
Dömötör Tamás
Albert, Mohai Fanni

2015. április 27.

LEN Megbeszélés

2015. május 11.

ELTE Online új felület
megbeszélés

2015. május 14.

ELTE Press Akadémia

Zima Richárd

Becsei Attila, Tabi
Norbert

Zima Richárd
Dobra Zsanett, Zima
Richárd
Dömötör Tamás
Albert, Radics Ottó,
Zima Richárd, Sujtó
Attila
ELTE Press tagok

Rendszeres ülések
Időpont
2015. március 3, 24,
április 14. 28, május
12, 19.
2015. március 9, 30,
április 13, 27, május
11, 18.
2015. április 28.
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Szerkesztőségi ülés

ELTE Online
témavezetők

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

ELTEvízió megbeszélés

ELTEvízió stáb
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2015. március 3, 10,
24. április 14, május
19.

Kommunikációs
értekezlet

2015. április 23.

EHSKB ülés

Dömötör Tamás Albert,
Kiss Edina, Zaránd
Péter
Kari kommunikációsok,
kari lapok főszerkesztői

ELTE Online új felület
Az ELTE Online új felületének munkája február óta újult erővel folyik
és a hónap végére be is fejeződik. Május közepére már majdnem teljesen
kész az oldal, kisebb igazítások és a hiányzó tartalom átemelése vannak
már csak hátra, illetve az oldal beindítása. Ahogy ez megtörténik
folyamatosan tesztelni fogjuk és az esetlegesen felmerülő hibákat javítani,
az észrevételek, vélemény alapján fejleszteni a felületet.
ELTEvízió
Ebben a félévben sajnos nem tudott az újonnan kitalált struktúra
szerint működni az ELTEvízió, első sorban humánerőforrás hiányában. Erre
megoldást keresve találkoztunk Mohai Fannival, a Művészetelméleti és
Médiakutatási Intézet képviselőjével utánpótlás keresés ügyében, ehhez
kapcsolódóan pedig egy átfogó ELTE Press toborzó kampányt is
elindítottunk, aminek keretében az ELTE Online és az ELTEvízió összes
posztjára várjuk az érdeklődő hallgatók jelentkezését.
Májusban az egykori főszerkesztő, Gász András helyét Sujtó Attila
vette át, aki újult erővel próbálja zárni a félévet az ELTEvízióval, egy új stáb
összerakásával a nyári EFOTT-os forgatásokat előkészítve.
ELTE Online Szerkesztőség
A Szerkesztőség koordinálásában tavasztól nagy segítségemre van
a

főszerkesztő-helyettesnek

kinevezett,

Zima

Richárd.

Vele

napi

egyeztetéseink vannak a Szerkesztőség munkájáról és jövőbeli terveinkről.
Az áprilisi Csapatépítőt már vele közösen tartottuk. Itt fontosnak
tartottuk a csapatépítés mellett a szakmai programokra helyezni a
hangsúlyt, így az újságírók és fotósok megismerkedhettek az ELTE Hallgatói
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Önkormányzatainak kari lapjaival, külön prezentációkat tartottak a
rovatvezetők és egy közös workshop jellegű képességfejlesztő munkában
is részt vehettek.
A Sport rovatban Tabi Norbert teljes egészében átadta áprilistól a
rovat

feladatait

Becsei

Attilának,

aki

hamar

belerázódott

a

rovatvezetésbe.
A tavaszi két nagy hallgatói rendezvényen, a Bölcsész Napokon és
a Lágymányosi Eötvös Napokon is részt vettünk újságírókkal, fotósokkal és
az ELTEvízió stábjával. Ezt előkészítve tartottunk megbeszélést Dobra
Zsanettel a LEN-es megjelenéseinkről.
ELTE Press Akadémia
A nyári programomban felvázolt ELTE Press Akadémia elég
nehézkesen tudott beindulni, de májusban már sikerült tartani egy
találkozót, ahol több kari lap főszerkesztője és szerkesztőségi tagja is
megjelent az ELTE Online-osok és ELTEvíziósok mellett. Ez a találkozó
nagyon jó beindítója volt annak a közös munkának és együttműködésnek,
amelyet terveztünk az ELTE HÖK médiumai között és jó volt hallani a kari
lapok felől érkező pozitív visszajelzéseket és, hogy igányt tartanak a
kezdeményezésre. A találkozó után már létre is hoztunk egy ELTE Press
Facebook csoportot, amelyben gördülékenyen mehet a kommunikáció a
főszerkesztők és szerkesztőségi tagok között, reményeink szerint pedig a
nyári EHÖK Vezetőképzőben külön ELTE Press szekcióban folytathatjuk
majd tovább a közös munkát az őszi félévre felkészülve.
Állandó feladatok
Ebben a félévben a külön rovatvezetői egyeztetések mellett
hetente tartottunk Szerkesztőségi üléseket, a szakdolgozat leadások
idején egy-egy hét kimaradt, ilyenkor online egyeztettünk.
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Az ELTEvízió főszerkesztőjével minden héten egyeztetjük a hetén
megjelenő adásokat és a feldolgozandó témákat, hogy az adások
összhangban legyenek az ELTE Online cikkekkel.
Rendszeresen

tartottunk

Kommunikációs

értekezleteket,

ahol

egyeztettük az aktuális kommunikációs teendőket és programokat. Ezen
kívül rendszeresen részt vettem a kabinetüléseken és az EHSKB ülésen is.

Grósz Renáta
ELTE Online főszerkesztő
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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SPORTÜGYEK
Sportügyi referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2015. március 31.
2015. április 7.

2015. április 9.

Esemény

Személy(ek)

Sportbizottsági ülés

Sportbizottság

Dunai Regatta
megbeszélés

AJTK szervezők

dr. Székely Mózes, Kis
Triatlonos megbeszélés Gyula, Keresztesi Gitta,
Simon Gábor

2015. április 9.

Sportpályázatokkal
kapcsolatos
egyeztetés

Csermák Attila

2015. április 10-11-12.

HÖOK vezetőképző

ELTE HÖK

2015. április 13.

KCSSK sportnap

BEAC, Regatta

2015. április 21.

Egyeztetés a LEN és
5vös5 sportnappal
kapcsolatban

Székely Gellért

2015. április 25.

Dunai Regatta

2015. április 28.

Egyeztetés Móczik
Alexandrával

Móczik Alexandra

Kabinet hétvége

EHÖK kabinet

2015. május 5.

LEN sportnap

Móczik Alexandra,
Farkas Lilla

2015. május 6.

Sportösztöndíjas
pályázat kezdete

2015. május 6.

Magyar Sport napja Tüske ünnepség

2015. május 11.

Egyeztetés Móczik
Alexandrával

2015. május 1-2-3.
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Egyeztetés a
sportösztöndíjas
kiírással kapcsolatban

Sportösztöndíjas
pályázók

Egyeztetés Móczik
Alexandrával

Móczik Alexandra

Időpont

Esemény

Személy/személyek

2015. április 6, 13, 20, 27.
május 11, 18.

Kabinetülés

ELTE EHÖK kabinet

Elnökségi ülés

ELTE HÖK elnökség

2015. május 14-19.

2015. május 19.
Rendszeres ülések

2015. április 8, 15, 22,
május 13.
Folyamatos ügyek

Áprilisban került megrendezésre a Dunai Regatta. Mivel idén is
vállaltam, hogy az ELTE kapcsolattartója leszek, így szinte minden héten
jártam az ottani szervezőkhöz egyeztetésre. A sárkányhajó csapat
legénységének toborzása, a velük való edzés és csapatvezetés mellett én
voltam az egyetemet célzó kommunikáció irányítója is.
Az esemény maga április 25-én, szombaton zajlott - melyen többek
között Móczik Alexandrával is együtt dolgozhattam, melynek során
tapasztalatokat cserélhettünk. Az ő feladata az ELTE-s szurkolók helyszíni
koordinációja volt.
Az esemény - az eredményektől függetlenül (ELTE Sárkányhajó 11/10. hely) - kimondottan jól sikerült.
Az előbb említett közös munka lehetőségét természetesen korábbi
egyeztetések előzték meg, ahol az általam végzett aktuális és általános
feladatokról értekeztünk. Ez a folyamat természetesen május hónapra is
érvényes.
Áprilisban és májusban két nagyobb sportesemény szervezésében
is részt vettünk. Az első az áprilisban lezajlott KCsSK sportnap volt, a
második pedig a május elején megrendezett 5vös5 km illetve az azzal
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egybekötött éves sportkampányunk egy része volt. Az 5vös5 km
programját színesítendő bemutatókat, edzéseket és rekreációs célzatú
(trambulin, rugófal, stb) sportlehetőséget kínáltunk a résztvevőknek.
Május elején került kiírásra a jövő évi Sportösztöndíjas pályázat,
melyen idén új, több egyéb kategóriájú sportág szervezőjét keressük. A
pályázat még zajlik. A kiírástól a pályázat ideje alatt több személyes, email-es és telefonos megkeresés is érkezett hozzám, melyekre válaszoltam.
Mivel ebben a félévben abszolválás, és diploma előtt álltam/állok,
így a tavaszi időszakban kicsit kevéssé tudtam tartani magam minden
területen. Ennek köszönhető, hogy bizottsági ülés március végén
tartottam, illetve hogy a szerdai elnökségi ülések időpontjában gyakorlati
órán vettem részt.
A következő néhány hét programja a pályázatok elbírálása, a
rektori sportpályázat előkészítése és lebonyolítása, valamint az EHÖK idei
vezetőképző programjának összeegyeztetése lesz.

Karvaly Márton
sportügyi Referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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