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ELNÖKI BESZÁMOLÓ
Eseménynaptár
Időpont
2014. október 10.
2014. október 17-19.

Esemény
ELTEfeszt
HÖOK Elnökválasztó
Közgyűlés

2014. október 20.

Közalkalmazotti Bizottság
ülése

2014. október 22.

HÖOK Választmányi ülés

2014. november 3.

2014. november 4.

2014. november 6 9.

2014. november 6.
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Személy(ek)

Egyeztetés a szociális
alelnökkel

Tóth Róza, Kiss Edina

Egyeztetés a Gazdasági
adminisztrációért felelős
referenssel

Kőszegi Tamás, Kiss
Edina

Egyeztetés a Rektori
Ellenőrzési Önálló Osztály
vezetőjével

Izsáki Zsolt

HÖOK Vezetőképző
Egyeztetés a Tudományos
referenssel

Tóth Rita, Kiss Edina

Egyeztetés a
Tudományos, kutatásszervezési és innovációs
ügyek rektorhelyettesével

Dr. Frei Zsolt
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ÁJK HÖK elnökválasztó
küldöttgyűlés
Egyeztetés az egyetemi
sportról

Karvaly Márton,
Simon Gábor, Kiss
Edina

Egyeztetés a Hallgatói
ügyek videójáról

Dömötör Tamás
Albert, Bencsik
Gergő

2014. november 13.

2014. november 14.

Egyeztetés a MEEX Kft.-vel

2014. november 14.

Egyeztetés a BGGYK
dékánjával

Dr. Zászkaliczky
Péter, Farag
Alexandra

BTK Emlékműavatás

2014. november 17.

2014. november 18.

2014. november 20.

Egyeztetés az Oktatási
Igazgatóval

Dr. Cseszregi Tamás

Egyeztetés az Hallgatói
ügyek rektori biztosával

Dr. PozsárSzentmiklósy Zoltán

Egyeztetés a PPK
dékánjával

Dr. Demetrovics Zsolt,
Sztilkovics Zorka

Tehetséggondozó Tanács
ülése
TÓK HÖK elnökválasztó
küldöttgyűlés

2014. november 24.

Közalkalmazotti Tanács
ülése

2014. november 25.

Kommunikációs
egyeztetés
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2014. november 26.

2014. december 1.

Egyeztetés a TTK
dékánjával

Dr. Surján Péter,
Kovács Fanni

BGGYK HÖK
elnökválasztás
BEAC elnökségi ülés
Egyeztetés Főtitkár úrral

Dr. Rónay Zoltán

Egyeztetés a tanulmányi
alelnökkel

Borbély Krisztián, Kiss
Edina

2014. december 3.

Egyeztetés az Általános
rektorhelyettessel

Dr. Kisfaludy András

2014. december 5.

Sport karácsony

2014. december 8.

Egyeztetés az IK
dékánjával

Dr. Hotváth Zoltán,
Kiss Ádám

Kommunikációs
egyeztetés

Dömötör Tamás
Albert, Grósz Renáta,
Kiss Edina

2014. december 2.

2014. december 9.

HÖOK Választmányi ülés
Egyeztetés a
megválasztott HÖOK
elnökkel

Gulyás Tibor

2014. december 11.

Egyeztetés az ESN ELTE-ről

Karácson Zita,
Csukovits Balázs, Kiss
Edina

2014. december 12.

Egyeztetés a Gazdasági
főigazgató asszonnyal

Dr. Juhászné Huszty
Katalin

2014. december 10.

Éjszakai Sport
2014. december 15.
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Egyeztetés a Hallgatói
ügyek rektori biztosával

Dr. PozsárSzentmiklósy Zoltán

Kommunikációs
egyeztetés

Dömötör Tamás
Albert, Grósz Renáta,
Kiss Edina

Egyeztetés a tanulmányi
alelnökkel és a
tudományos referenssel

Borbély Krisztián, Kiss
Edina, Tóth Rita

2014. december 18.

Egyeztetés a TR irodával

Ceszregi Tamás,
Tabajdi Péter

2014. december 19.

EHÖK irodatakarítás

2014. december 16.

2015. január 8.

Irodavezetői pályázatok
bírálása

2015. január 14.

Irodavezető jelöltek
meghallgatása

2015. január 15.

Egyeztetés a
Karrierközpont vezetőjével

Agárdi Krisztina

2015. január 18.

Egyeztetés a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem
EHÖK elnökével

Simon Balázs

2015. január 20.

Budapesti Regionális
Szövetség ülése

2015. január 22-24.

EDUCATIO Kiállítás

2015. január 28.

Egyeztetés Kancellár úrral

2015. január 29.

Budapesti Regionális
Szövetség ülése

2015. január 30.

HÖOK Választmányi ülés
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Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2014. október 6, 8.
november 3, 10, 14,
24. december
15. 2015. január 12.

Egyeztetés Rektor úrral

Dr. Mezey Barna, Dr.
Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán

2014. október 6.
november 3, 10, 16,
24. december
15. 2015. január 12.

Egyetem Vezetői
Értekezlet

2014. november 3.
december 15.

Szenátus

2014. október 6, 8,
13, 15, 22.
november 5, 12,19,
26. december 3, 10,
17. 2015. január 7,
14, 21, 28.

EHÖK Elnökségi ülés

EHÖK elnökség

2014. október 7, 13,
20. november 3, 17,
24. december 1, 8,
15. 2015. január 12,
26.

Kabinetülés

EHÖK kabinet

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


Tallár Ákos (ÁJK HÖK)



Sujtó Attila (BTK HÖK)



Farag Alexandra, Márkus Mariann (BGGYK HÖK)



Kiss Ádám (IK HÖK)
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Csonka Balázs, Orosz Gábor (KolHÖK)



Sztilkovics Zorka (PPK HÖK)



Nanosz Eleni Vaya (TáTK HÖK)



Galántai Tamás, Birta Emese, Ákli Oktávia (TÓK HÖK)



Kovács Fanni (TTK HÖK)



Zaránd Péter (EHÖK).

Kihívások
Az ezt megelőző beszámolómat egy rendkívül ellentmondásos
időszakban kellett megírnom. Egyrészt be kellett számolnom az általam
vezetet

Hallgatói

Önkormányzat

egészéves

érdekképviseleti

teljesítményéről, másrészt világos reakciót kellett írnom a gólyatábori
történtekről, azt követő intézkedésekről, és kitűzött célokról. Ugyanakkor
azt is látni lehetett, hogy az ELTE HÖK rendezvényszervezési kultúráját
jelentősen meg kell újítani.
Mostani beszámolómat is hasonlóan ellentmondásos történések
határozzák meg, az EHÖK új mandátumba lépését megelőzően újabb
botrány derült ki, ezúttal a 2013-as ÁJK gólyatáborról. Ezt követően a
Hallgatói Önkormányzat működését mind külső, mind belső viszonyait
zavaros motivációk határozták meg, a képviselet reputációja jelentős
csorbát szenvedett. Hitelességének helyreállítása érdekében az EHÖK
elnökségének kötelessége volt megvizsgálni, hogy miként tud az ELTE HÖK
a lehető legrövidebb időn belül hosszútávú változásokat eszközölni a
szervezetben abból a célból, hogy a hallgatók képviseletének minősége
újból javuló pályára álljon.
Összefoglalva elmondható, hogy miközben az EHÖK kabinet
minden igyekezetével azon volt, hogy programjába foglalt vállalásait
teljesítse,

feladata

jelentősen

kibővült

a

szervezet

kereteinek,

működésének, és szabályzatainak újragondolásával. Miközben a HÖK
belső viszonyait volt szükséges rendezni, reformok végrehajtásának
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ígéretével

igyekeztünk

biztosítani

a

szervezet

megítélésének

stabilizációját.
Az EHÖK Elnökség munkája, HÖK reform
Október 15-én az EHÖK elnökség ülésén határozatot hozott a
szervezet reformjáról, valamint munkáját részletesen meghatározó
ütemtervet készített az ELTE HÖK márciusi tisztújításáig. Az elnökség
világosan elkötelezte magát a Hallgatói Önkormányzat megreformálása
mellett.
„Az ELTE Hallgatói Önkormányzata átfogó, teljes tisztújítást tart 2015
márciusában a részönkormányzati képviselőktől az EHÖK elnökéig. Az azt
megelőző időszakban a szervezet a tisztújítás minden szabályzati feltételét
megteremti az egyidejű választásoknak. Az ELTE Hallgatói Önkormányzat
elnöksége az érdekképviselet működését meghatározó reformokat kíván
végrehajtani a következő témakörök mentén: az érdekképviselet
legitimációjának erősítése, ösztöndíj rendszer, szerkezeti és működési
szempontok,

közösségi

gazdálkodás,

autonómia

rendezvényszervezés,

kérdésköre,
más

az

képzési

struktúra,

érdekképviseletben

meghatározó területek. Mindezen módosításokat a HÖK széleskörű
Alapszabály-módosítással

és

szükséges

esetekben

a

Hallgatói

Követelményrendszer módosításával kívánja véghezvinni. Az Elnökség a
reformok kidolgozását a hallgatói vélemények széleskörű bevonásával és
egyetemtől független külső szereplők segítségével kívánja elérni."
Az Elnökség munkáját a kiegyensúlyozott gyakorlat mellett úgy a
reform

által

feldolgozandó

témák

szerint

szerveztük.

Részönkormányzatonként speciális, a kari adottságokat figyelembevevő,
általános kérésekből álló egyetemi kérdőíveket készítettünk minden
hallgató számára azzal a céllal, hogy a válaszok szerint alakítjuk ki a
változtatások tartalmát. A kérdőívek szakmai felügyeletét TáTK-s survey
statisztika szakos hallgatók látták el. A hallgatói kérdőíveket majdnem
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kétezren

töltötték

nyilvánosságra:

ki,

eredményeiket

az

ELTE

Online-on

hoztuk

http://elteonline.hu/kozelet/2015/01/21/hallgatoi-

onkormanyzat-kerdoiv-kiertekeles/
A karácsonyi szünetben sem szünetelt a reformot előkészítő munka,
a határozatban támogatott új Alapszabály előkészítését, a januári
üléseket meghatározták az értékek, nézetek, és nem ritkán erős
konfliktusokat magukba foglaló viták.
Összefoglalva, jelen beszámoló elfogadásával követően az EHÖK
Küldöttgyűlés szavaz majd új Alapszabályáról is, melynek minden pontja
tükrözi az Elnökség – mint előterjesztő – abszolút támogatását, ami jól
mutatja, hogy a vitás kérdéseket kivétel nélkül sikerült konszenzussal
lezárni.
Az Egyetem működési változásai
Miniszterelnök Úr január 1-i kezdettel Dr. Scheuer Gyulát nevezte az
ELTE kancellárának. A kancellár felel az Egyetem igazgatási és
gazdálkodási vezetéséért, egyúttal

a húsz napos átadás-átvételi

időszakot követően megszűnt a gazdasági és műszaki főigazgatói tisztség,
Dr. Juhászné Huszty Katalin a kancellári főtanácsadóként folytatta
munkáját. Dr. Rónay Zoltán Főtitkár Úr a Küldöttgyűlés ülését követő hetet
követően szintén főtanácsadóként folytatja majd munkáját. Az új
kancellárnak hatvan nap áll rendelkezésére, hogy az intézmény SZMSZének módosítását előkészítse és a Kari Tanácsok elé terjessze, majd húsz
napon belül az Egyetem Szenátusa elé kell terjeszteni a dokumentumot.
Kancellár úrral, és munkatársaival – a kancelláriával – jó ütemben sikerült
felvenni a kapcsolatot, az Egyetem új vezetője számít a Hallgatói
Önkormányzat

javaslataira

az

intézmény

működésének

racionalizálásában. A HÖK akkut kérdéseit kivétel nélkül meg tudtuk
tárgyalni kancellár úrral és munkatársával Dr. Rikker Emíliával.
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Általános ügyek
A Hallgatói Önkormányzat nagy számban, áldozatos munkával
vette ki a részét a második ELTEfeszt elnevezésű rendezvényen, valamint
idén is kiemelkedő munkát végzett a hagyományos EDUCATIO Kiállításon.
Tervezett ütemben hirdettük meg a rektori sport és kulturális
pályázatokat, utóbbi esetében a hallgatói rendezvényes szolgáltatás
hiányában, míg előbbi esetében viszont bővítettük a támogatott
szolgáltatások körét, annak reményében, hogy Egyetemünk sportoló
segítséget

kaphassanak

a

MEFOB

rendezvényeken

való

kiváló

szerepléseikhez.
Idén

is

kiemelt

figyelmet

fordítottunk

az

OMHV

kérdőívek

promóciójára, melynek köszönhetően harmadik féléve tendenciózus
növekedést tudhatunk magunk mögött a kitöltöttek arányában –
mindannyiszor 50% felett -, a téli kitöltés alkalmával a hallgatók
kétharmada kívánt élni a véleményalkotás anonim lehetőségével, ezzel is
hozzátéve az ELTE minőségbiztosítási rendszeréhez.
Országos felsőoktatási ügyek
Október

18-án

megválasztották

Gulyás

Tibort,

a

Pécsi

Tudományegyetem hallgatóját a HÖOK elnökének. A mandátumát
január 1-én megkezdő elnök pályázatának előkészítésében igyekeztünk
segítséget iránymutatást nyújtani. A megválasztott elnök és elnöksége
készítették elő a szokásos őszi HÖOK vezetőképző tartalmi elemeit, az ELTEs résztvevők visszajelzései szerint a rendezvény szakmai szempontból
pozitív elmozdulást mutatott a korábbi évben tapasztalhatókhoz képest.
A

vezetőképző

lenyomataként

mutatkozik

a

szekciómunkák

eredményeiből összeállított, és a legutóbbi HÖOK Választmányi ülésen
támogatást nyert Etikai Charta, Választási Kódex, valamint Rendezvényes
intézkedési terv. A HÖOK ezen dokumentumai jól mutatják, hogy az
ernyőszervezet

rendezni
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szempontrendszerét. A szakmai munkába részt vett Kiss Edina EHÖK
kabinetfőnök, a HÖOK Felügyelő Bizottság tagja, Garbai Ádám a HÖOK
elnökségi tagja, valamint jómagam a HÖOK BRSZ elnökeként.
Január 29-én tisztújító ülést tartott a HÖOK Budapesti Regionális
Szövetség. szervezet megválasztotta régió új választmányi képviselőit és
képviselő helyetteseit, valamint a BRSZ új elnökét - személyemet - Zaránd
Pétert. Az eredmény azzal a feladattal jár, hogy az új vezető biztosítsa a
régió intézményei közötti kölcsönös együttműködést, képviselje tagjait,
hallgatóit, valamint építse az intézmények fővárosi kapcsolatait.

Zaránd Péter
elnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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KABINETFŐNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2014. október 6.

Egyeztetés az ELTEvízióról

Dömötör Tamás
Albert, Zaránd Péter,
Grósz Renáta, Gász
András

2014. október 8.

ELTEfeszt megbeszélés

2014. október 10.

ELTEfeszt

2014. október 17-19.
2014. november 4.
2014. november 5.

HÖOK elnökválasztó
közgyűlés
Egyeztetés – készülés a
HÖOK Vezetőképzőre
ELTEfeszt értékelés

2014. november 6-9.

HÖOK Vezetőképző

2014. november 24.

HÖOK egyeztetés

2014. november 25.

2014. december 5.

Simon Balázs

Alumni Programtervező
Tanács
Ajándékszállítás a
Cseppkő
Gyermekotthonba
Sport Karácsony

2014. december 8.

2014. december 9.

Az Országgyűlés Kulturális
Bizottságának ülése
HÖOK Felügyelő
Bizottsági egyeztetés
Egyeztetés az Etikai
Chartáról

2014. december 17.

ELTE HÖK karácsony

2014. december 19.

EHÖK irodatakarítás

2015. január 7.

HÖOK elnökségi ülés

2014/2015. I. FÉLÉV
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2015. január 8.

Irodavezetői pályázatok
bírálása

Dr. Rónay Zoltán,
Hortáné Virágh
Zsuzsanna, Zaránd
Péter, Meiszterics
Bálint

2015. január 13.

Egyeztetés az EDUCATIOról

Varga Emese

2015. január 14.

Irodavezetői pályázók
meghallgatása

Dr. Rónay Zoltán,
Hortáné Virágh
Zsuzsanna, Zaránd
Péter, Meiszterics
Bálint

2015. január 15.

HÖOK elnökségi ülés

2015. január 18.

Egyeztetés az Etikai
Chartáról

Simon Balázs

EHÖK Elnökségi ülés

EHÖK elnökség

Kabinetülés

EHÖK kabinet

Rendszeres ülések
2014. október 6, 8,
13, 15, 22. november
5, 12,19, 26.
december 3, 10, 17.
2015. január 7, 14,
21, 28.
2014. október 7, 13,
20. november 3, 17,
24. december 1, 8,
15. 2015. január 12,
26.

Kapcsolattartás a kabinettagokkal, szakterületek koordinálása
Az elmúlt időszakban is minden héten, adott időpontban
egyeztettem a kabinettagokkal, így át tudtuk beszélni az aktuális
teendőket,

feladatokat,

illetve

nehézségeket.

A

közös

munkát

megkönnyítették a rendszeres 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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Meiszterics Bálint elnöki megbízottal napi kapcsolatban állok, a
munkámat megkönnyíti a jelenléte. Emellett az EHÖK irodavezetőjével,
Kovács Mártával is mindennap átbeszéltük az aktualitásokat. Ezúton
szeretném megköszönni nekik a magam és a kabinet nevében a
folyamatos segítséget.
Ülések
Hetente tartunk kabinetülést – hétfőnként – azért, hogy átbeszéljük
a kabinettagokkal az aktualitásokat és a szerdai elnökségi üléseken való
beszámolandókat. Az eddigi összes elnökségi ülésen és kabinetülésen
részt vettem, ezt szeretném a jövőben is megtenni, jelenlétemmel segíteni
mind az elnökég, mind pedig a kabinet munkáját.
Rekrutációs rendezvények
Az őszi félév két nagyon fontos rendezvénye volt az EDUCATIO
Kiállítás és az ELTEfeszt. Mindkettőre nagyon sok hallgatói segítségre volt
szükség, ezért folyamatosan tartottam a kapcsolatot a hallgatói segítőkkel
és a szervezőkkel is.
Mind az EDUCATIO-n, mind az ELTEfeszten végig jelen voltam, az előés utómunkálatokat is aktívan segítettem. Az EDUCATIO-n tökéletesen
működött a már jól bejáratott szervezési mechanizmus, mindenki
hasznosan tudta kivenni a részét a munkából.
Az ELTEfeszt, az ELTE egyetemi szintű nyíltnapja, második alkalommal
került megrendezésre, így a tavalyi szervezés tapasztalatait felhasználva
szervezhettük meg a rendezvényt. Idén is nagyon sokat tanultunk annak
érdekében, hogy jövőre is – mind szervezői, mind látogatói részről – az ELTE
legsikeresebb rekrutációs rendezvényét tarthassuk meg.
Karácsony Hőse akció
Nagyon fontosnak tartom, hogy a Hallgatói Önkormányzat aktívan
támogasson és kezdeményezzen karitatív akciókat ‒ ezért is tölt el
2014/2015. I. FÉLÉV
OKTÓBER 6 – FEBRUÁR 1.
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örömmel a tény, hogy idén is sikerült megszerveznünk a Cseppkő
Gyermekotthon lakóinak szánt ajándékgyűjtő akciót. Idén két fontos
változás volt a gyűjtésben: az előző években ELTE Mikulás néven futott a
kezdeményezés, viszont idén csatlakozott hozzánk a Semmelweis
Egyetem Hallgatói Önkormányzata is. Mindenképpen szerettünk volna
közös kampányt készíteni, ezért kapott új nevet az akció.
Célom, hogy a következő évben még több intézményben
gyűjtsenek velünk együtt, ennek érdekében már felvettem a kapcsolatot
több intézmény HÖK elnökével.
HÖOK-ban végzett tevékenység
Az

őszi

félév

Önkormányzatok

elején

Országos

történt

tisztújítás

Konferenciájának

során

a

Közgyűlésén

Hallgatói
jelölést

kaptam a Felügyelő Bizottság tagjának tisztségére, mely jelölést örömmel
vállaltam. A közgyűlésen résztvevők 279 igen és 17 nem szavazattal
támogatták személyemet.
A HÖOK őszi vezetőképzőjén Simon Balázs (NKE) Felügyelő Bizottsági
tagtársammal

tartottunk

szekciót

„Vezetői

felelősség

a

hallgatói

önkormányzatokban” címmel. A szekció célja azon vezetői készségek
bemutatása volt, melyekkel a felelősség felismerése világossá, ezáltal a
HÖK vezetők munkája gördülékenyebbé válhat, valamint áttekintésre
kerültek a jelenlegi jogszabályi keretek, jogosítványok és kötelezettségek.
A munka során többek között azokra a kérdésekre keresték a választ a
résztvevők, hogy „Mi is az a vezetői felelősség?”, „Hogyan tudjuk a
felelősségi viszonyokat tisztázni?”, illetve „Mit várunk el maguktól és
másoktól, mint vezetőktől?”. Véleményem és a visszajelzések alapján a
szekció nagyon jól sikerült, a résztvevők hasznosnak értékelték és a
workshop során született munka eredménye jó alapot adott a később
elkészülő Etikai Charta kidolgozásában.

2014/2015. I. FÉLÉV
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November közepe óta dolgozunk aktívan Simon Balázzsal a
dokumentumon. Véleményem szerint egy igen fontos dokumentumot
sikerült elkészíteni, melyet reményem szerint a HÖOK Közgyűlése a február
végi ülésen támogatni fog. Mint az ELTE EHÖK kabinetfőnöke, és mint a
HÖOK felügyelő bizottságának tagja megtiszteltetésnek tartom, hogy
ennek az anyagnak a kidolgozásában részt vehettem. Őszintén hiszem,
hogy ez a dokumentum nagy előrelépés lehet mind a hallgatói
mozgalom, mind a HÖOK és mind az ELTE HÖK életében.
Egyebek
Idén második alkalommal rendeztük meg az ELTE Hallgatói
Önkormányzat közös karácsonyát. Úgy gondolom, sikerült egy nagyon jó
hangulatú és barátságos eseményt létrehozni, ahol a különböző
részönkormányzatok tisztségviselői informális keretek között ismerhették
meg egymást.
Mostanra egy nagyon erős Host és Hostess csapatot sikerült
kialakítanom, akik rendszeresen segítenek különböző rendezvények
lebonyolításában. 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, a Rektori Titkárságnak és a
Karrierközpontnak segítettünk.
A kabinet koordinálása és a kapcsolattartások mellett az EHÖK
elnökének munkáját segítem és segítettem. Az aktuálisan rám bízott
feladatokat kérésének megfelelően végeztem el, annak érdekében,
hogy ezzel is könnyítsem a munkáját, a kabinettagokkal és más egyetemi,
illetve hallgatói önkormányzati tisztségviselőkkel való kapcsolattartását és
munkavégzését.
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A továbbiakban is bármikor rendelkezésére állok az EHÖK kabinet
mellett a részönkormányzatok számára is, ezzel is segítve munkájukat.

Kiss Edina
kabinetfőnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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INFORMATIKAI MEGBÍZOTT BESZÁMOLÓJA
Rendszeres ülések
Időpont
2014. november 26,
december 17.
2014. október 7, 13.
november 3, 17.
december 8, 15.
2015. január 12, 26.

Esemény

Személy(ek)

EHÖK Elnökségi ülés

EHÖK elnökség

Kabinetülés

EHÖK kabinet

Részönkormányzatok segítése
A TÓK HÖK kommunikációs tisztségviselőjével közösen kialakítottuk
az

új

tokhok.elte.hu-t,

a

TÓK

HÖK

hivatalos

honlapját.

Fontos

megjegyeznem, hogy készül biztonsági mentés mindenről, de ennek
használatához elengedhetetlen, hogy időben jelezzétek az adatvesztést,
mivel 1-2 héten túl ezeket nem őrizzük meg.
A TTK HÖK déli kioszkját érintő végtelen történetet próbáltuk lezárni
Fetter Dáviddal és az IIG-vel. A kioszk végre működik, egyelőre
kapacitáshiány akadályozza az IIG-t abban, hogy az ügy egyetlen apró
mellékszálát is lezárja.
A Bárczi HÖK oldalánál foltoztunk be Kuti Péterrel egy biztonsági
hibát, illetve tartottuk azt karban a félév folyamán. Bekerült egy új
biztonsági funkció is.
A PPK HÖK tisztségviselői levelezését migráltuk mindennel együtt az
ELTE

központi

rendszerébe,

így

kijelenthető,

hogy

minden

részönkormányzat levelezése immáron ezt a rendszert használja. Emellett
létrehoztunk számukra pár új levelezőlistát is.
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Pályázatok a Neptunban
A Neptunban lebonyolított szociális támogatás pályázati időszak
tapasztalatait összesítette Orosz Gábor, illetve jómagam próbáltam ezt a
folyamatot a résztvevő felek között menedzselni. Számtalan problémát
megoldottunk, reményeim szerint az idei időszak nagyobb problémák
nélkül le fog futni.
Elektronikus választás ügyei
Az elektronikus választás sikeres lebonyolításának technikai és
beszerzési oldalát próbáltam intézni. Sikerült elintéznie a TR irodának, hogy
az SDA-nál felvegyék az elektronikus választáshoz szükséges neptunos
jogosultsági szintet. Ez azt jelenti, hogy a teszt rendszer használata
megkezdődhet, mivel több részönkormányzat delegált tisztségviselője
megigényelte az említett jogosultságot, viszont még vannak hiányzóak is,
akiknek szintén meg kell a jogosultságot igényelni. Mivel a beérkezett
jogosultságokat még nem sikerült a TR irodának feldolgozni, a tesztelést
még nem tudtuk elkezdeni, viszont amint ez megtörténik, megkezdhetjük
a rendszer megismerését.
Egyéb teendők
Külügyi alelnökünk által összeállított kérdéssor alapján létrehoztam
egy külügyi kérdőívet, amelyet minden külföldi tanulmányúton lévő
hallgatónk ki fog tölteni. Az újítás a jövőben külföldön tanulmányi
időszakot töltő hallgatók egyszerűbb beilleszkedését stb. szolgálja.
A félév során egy nagyon súlyos Drupal frissítés megjelenése okán
az összes weboldalunk motorja frissítésre került, illetve értesítettem az
általam ismert hasonló CMS-t használó ELTE-s oldalak adminjait.
Az Éjszakai Sportnap honlapján készítettem el Karvaly Márton
kérésére számtalan új funkciót és űrlapot, hogy a rendezvényre a
hallgatók előzetesen regisztrálhassanak.
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A TTK HÖK, illetve az EHÖK rendelkezésére bocsájtottam egy-egy
biztonsági mentést, illetve segítettem őket ezek felhasználásában.
Előbbinél a weboldalukkal, míg utóbbinál a levelezésben történt időszakos
adatvesztés, melyet 100%-ban orvosolni tudtunk.

Tabajdi Péter
informatikai megbízott
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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TANULMÁNYI, TUDOMÁNYOS, TEHETSÉGGONDOZÁSI ÉS
KÖNYVTÁRI ÜGYEK
Tanulmányi alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

HÖOK vezetőképző

EHÖK kabinet

Tudós tanárok – Tanár
tudósok konferencia
Tolna megyei
pályaválasztási kiállítás –
Szekszárd

ELTE TKK és hallgatói
segítők

2014. november 15.

Kabinetnap

EHÖK kabinet

2014. november 26.

Educatio Bizottsági ülés

2014. december 13.

Gödöllői Premontrei Szent
Norbert Gimnázium
továbbtanulási nap

2014. november 69.
2014. november 1011.
2014. november 12.

2014. január 16.

Mogyorósi Pálma,
Märcz Balázs

Educatio Kiállítás

Rendszeres ülések
Időpont
2014. október 7, 13.
november 3, 10, 17.
december 1, 8.
január 12, 26.
2014. október 8, 22.
november 5, 26,
december 3, 17.
2014. október 16.
november 6, 26,
január 15.
2014/2015. I. FÉLÉV
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Személy(ek)

Kabinetülés

EHÖK kabinet

EHÖK Elnökségi

EHÖK elnökség és
EHÖK kabinet

HJB Általános Bizottsági
ülés

HJB tagok
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2014. október 1, 22,
december 3.

EHÖK Tanulmányi
Bizottsági ülés

EHÖK Tanulmányi
Bizottság

2014. december 3.

OHÜB ülés

OHÜB tagok

2014. december 5.

OKT ülés

OKT tagok

HJB Fegyelmi Bizottsági
ülés

HJB tagok

2014. január 30.

Diákigazolvány-érvényesítés
Az

október

a

diákigazolvány-érvényesítés

hónapja,

amely

lebonyolításában idén is segédkeztünk. Mivel a hosszú őszi szünet teljesen
lefedte október utolsó napjait, már a hónap közepén megtörténtek a
kihelyezett

érvényesítések.

Lágymányoson

négy

napig,

a

BTK

karrierközpontján pedig három napig érvényesíthették diákjukat a
hallgatók. Idén a Quaestura a BGGyK és TÓK campusaira is ki tudott
vonulni egy-egy napra. A Lágymányos, a BGGyK a TÓK kampuszain
történő érvényesítéshez a hallgatói segítők toborzását idén is az EHÖK
végezte. Az érvényesítések magas részvételi aránnyal, sikeresen zajlottak.
Októberi Bizottsági ülések
Októberben két bizottsági ülés is lezajlott, melyeken többek közt a
diákigazolvány érvényesítésekről is egyeztettünk, emellett az éves
projektjeink előrehaladásán is dolgoztunk.
Összegyűjtöttük továbbá a Neptun javaslatcsomagunk elemeit,
melyeket legközelebbi találkozásunkkor személyesen mutatunk be az
SDA-nak.
További infógrafikát dolgoztunk ki koncepcionálisan, így az összes
tervezett infógrafika elkészült ezen a szinten, és a projekt abba a fázisba
léphet, mikor egy grafikus formailag is megtervezi azt.
Véglegesítettük

a

párhuzamos

képzés

kompenzációjának

teljesítménykritériumait és pontrendszerét, mely pályázatot sikeresen ki is
írhattunk, bővítve ezen tanulmányi szempontokkal.
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HÖOK vezetőképző
A rendezvény érdekképviseleti szekciójában vettem részt. A szekció
elején alapozó ismeretekről volt szó, elsősorban a juttatásokról szóló
kormányrendeletről. A továbbiakban az új felsőoktatási koncepcióról
tárgyaltunk, ahol közösen fogalmaztunk meg kritikát és javaslatokat a
tervezettel szemben. A szekció későbbi menetében az OMHV-val
kapcsolatos általános értekezésre került sor, majd néhány intézmény
bemutatta a saját rendszerét is. A BME-s rendszer részletesebb előadáson
került bemutatásra, melyben sok értékes elemre bukkantam. Az előadást
követően egyeztettem oktatási referensükkel, akivel megegyeztünk, hogy
a jövőben szeretnénk együttműködni az OMHV fejlesztése érdekében.
Tudós tanárok – tanár tudósok konferencia
November 10-11-én került megrendezésre a konferencia a BTK
Gólyavár épületében. A konferencia mindkét napon számos érdeklődőt
vonzott. Elsődleges feladatom programbizottsági tagként a hallgatói
segítők toborzása volt, illetve az első napon magam is önkéntesen
segítettem a rendezvény munkálatait.
Tolna megyei pályaválasztási nap
November 12-én leutaztunk Szekszárdra a nevezett rendezvényre,
melyen az ELTE standjánál tevékenykedtünk. A rendezvény jellegét
tekintve az Educatio kiállításhoz hasonlítható, azonban ez regionális,
megyei szintű. Az érdeklődő helyi gimnazisták kérdéseire helyben tudtunk
válaszolni az ELTE-s továbbtanulást illetően. A helyszíni tájékoztatás mellett
ELTE-s szóróanyagot is biztosítottunk az érdeklődőknek.
Párhuzamos képzés kompenzációja
Ebben a félévben először teljesítmény alapon is elbírálásra került a
párhuzamos képzés kompenzációja pályázat. Az eddigi fix 40-45%-os
költségtámogatás helyett így a kifejezetten rászoruló és/vagy jól teljesítő
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hallgatóknak lehetősége nyílt akár 80%-át is elnyerniük képzési
költségüknek. A pályázás zökkenőmentesen zajlott és a jövőben is
működőképes marad az új rendszer.
A pályázók körének kibővítéséről folytatjuk korábban megkezdett
egyeztetésünk Főtitkár úrral, valamint az Oktatási Igazgatósággal.
Az ELTE népszerűsítése
December és január folyamán több fronton is segédkeztem az ELTE
népszerűsítésében a közeljövő felvételizői között. December 13-án a
Premontrei Szent Norbert Gimnázium pályaválasztási napján állítottunk
standot az ELTE-nek és két előadással is népszerűsítettük az Egyetemet.
Január 16-án az Educatio Kiállítás ELTE EHÖK standjánál képviseltem
az ELTE Hallgatói Önkormányzatot.
Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (OMHV)
Közreműködtem

az

EHSKB-val

az

idei

OMHV

kampány

kialakításában. Amellett, hogy az ÁJK-n is bevezetésre került a
rangsorolásos rendszer, mely nagyban megnövelte a kitöltési arányt,
általánosságban is igen magas kitöltöttséget ért el idén az OMHV (közel
68%), amely jó alap arra, hogy a hallgatói visszajelzéseknek a jövőben
komolyabb foganatja legyen.

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

2014. október 2.

2014. október 7.
2014. október 10.
2014. október 13.

2014. október 22.

2014. október 24.

2014. november 4.
2014. november 5.
2014. november 6.
2014. november 13.

2014/2015. I. FÉLÉV
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Esemény
Egyeztetés a
szakkollégiumok
képviselőivel
Tehetséggondozó
Tanács ülése
ELTE HÖK Tudományos
Bizottságának ülése
Egyeztetés Dr. Orosz Éva
rektorhelyettessel

Személy(ek)

Dr. Orosz Éva

Dr. Orosz Éva

ELTEfeszt
Tudományos honlap
szerkesztésének
megkezdése
Szakdolgozatok
leadásáról szóló
kérdéssor leadási
határideje a TuB tagjai
számára
Két tudományos ösztöndíj
pályázat véleményezési
határideje a TuB tagjai
számára
Minőségirányítási
Bizottság ülése
Tehetséggondozási
Jelentés megbeszélés
ELTE HÖK Tudományos
Bizottságának ülése
Megbeszélés az ELTE TÓK
HÖK új tudományos
referensével

Kelemen Zsófia,
Drosztmér István,
Sebők Gyula

Andicsku Ivett
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2014. november 15.

Kabinetnap
Megbeszélés az ELTE
Online főszerkesztőjével
és a tudomány rovat
vezetőjével a jövőbeli
tudományos projektekről

Grósz Renáta, Bucsku
Enikő

Egyeztetés

Dr. Orosz Éva

2014. november 20.

Tehetséggondozó
Tanács ülése

Dr. Orosz Éva

2014. december 9.

Egyeztetés

Dr. Orosz Éva

2014. november 18.

2014.
15.

december

2014.
19.

december

2014.
31.

december

2015. január 5.
2015. január 12.
2015. január 16.

Felhőegyetem pályázat
megbeszélés
Felfedezettjeink pályázat
hirdetésében való
közreműködés kezdete
HKR módosítás elküldése
Alapszabály-módosítás
elküldése
Tudományos kérdések
elküldése
ELTE HÖK Tudományos
Bizottságának ülése

2015. január 21.

Egyeztetés

Bori Kinga

2015. január 22.

Educatio Kiállítás

2015. január 27.

Levelezőlista átnézése

Tabajdi Péter

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE EHÖK kabinet

Egyeztetés

ELTE EHÖK elnök és
kabinetfőnök

Rendszeres ülések
Időpont
2014. október 7, 20.
november 3, 17, 24.
december 1, 8, 15.
2015. január 12, 26.
2014. október 8, 15,
22.
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2014. november 5,
26. december 17.

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK elnökség

Új tudományos ösztöndíjak
A tavasszal tervezett két új tudományos ösztöndíj, a tudományos
eredmények alapján adható ösztöndíj, illetve a konferenciákon való
előadást és részvételt támogató ösztöndíj megtervezése a végéhez ért.
Előbbivel az OTDK-n eredményes, publikáló, különböző versenyeken
résztvevő

valamint

konferenciákon

előadó

hallgatók

utólagos

támogatását kívánjuk megvalósítani, ezt a következő szemeszter
kezdetén kiírjuk. Az utóbbit a tervek szerint rektori tudományos
pályázatként írjuk ki, így a konferenciák szervezésének, lebonyolításának,
részvételének széles aspektusait foglalhatja magában. Ehhez szükséges
még egy HKR módosítás, utána kiírható és pályázható formába kerül.
Felhőegyetem
A Felhőegyetem pályázat előtt még számos akadály áll: biztosítani
kell a megfelelő informatikai hátteret, a kurzusok megvalósítását, a magas
látogatottságot, valamint a kurzusokat teljesítő hallgatók számára a
tanúsítvány elküldését. A pályázat az alapkoncepcióhoz képest némileg
átalakításra került: rövidebb és elsősorban magyar nyelvű kurzusok
indítását tervezzük. A szükséges feltételek megteremtése után kiírását a
következő félévben tervezzük.
Tudományos honlap
Az ELTE HÖK tudományos honlapjának létrehozása folyamatban
van, szeretnénk mihamarabb hasznos információkkal feltölteni. Ilyenek
lesznek

a

részönkormányzati

és

szakkollégiumi

tisztségviselők

elérhetőségei, a tudományos vonatkozású események, a pályázati
lehetőségek, a kötetmegjelenések időpontjai.
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Együttműködés az egyetemvezetéssel
Többízben folytattunk megbeszéléseket Dr. Orosz Éva oktatási
rektorhelyettes asszonnyal, aki támogatja törekvéseinket: a honorácior
státusz egyetemi szintű kiterjesztését, az új tudományos ösztöndíj
pályázatokat, valamint a Felhőegyetem létrehozását. Ezenfelül hosszú idő
után ismét ülésezett a Tehetséggondozó Tanács, amely a karok,
szakkollégiumok

és

hallgatók

képviselőinek

bevonásával

keresett

megoldási alternatívákat az egyetemi tehetséggondozás problémáira.
Tehetséggondozási Alap
A Tehetséggondozó Tanács ülésein felvetett tehetséggondozási
problémákra,

nehézségekre

reflektálva,

az

Egyetemi

Hallgatói

Önkormányzat támogatásával hozták létre a Tehetséggondozási Alapot,
amellyel kapcsolatosan számos egyeztetés zajlott. Az Alap funkciói
sokrétűek: az OTDK-n előadó hallgatók, valamint az őket segítő oktatók
támogatása és elismerése mellett célként fogalmazódott meg a
középiskolák felé való nyitás is.
Egyetemi szintű honorácior státusz
A

Tudományos

Bizottság

előtt

álló egyik

nagy

feladat a

tehetséggondozási forma kereteinek, lényegének átgondolása, valamint
szükség esetén átalakítása is. Egy új, vagy átalakított szabályozás
kialakítása után ‒ az egyetemvezetés segítségével ‒ ki lehet terjeszteni a
státuszt az Egyetem valamennyi karára.
Tehetség Nap
A tavaly megrendezett I. ELTE Tehetség Nap folytatásával
igyekszünk hagyományt teremteni, azonban a tapasztalatok alapján
szükséges átalakításokat is eszközölni az első rendezvényhez képest. Az
időpontot tekintve körülbelül egy hónappal korábban, áprilisban
tervezzük megtartani a rendezvényt, valamint a helyszín is átgondolásra
2014/2015. I. FÉLÉV
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szorul. A hallgatói ötletpályázatok számának növelésére az ELTE Online-nal
közös kampányban próbáljuk a tehetséges hallgatókat jelentkezésre
sarkallni, valamint a résztvevő cégek körét is újragondoljuk.
Egyebek
A Tehetséggondozó Tanács, a Fenntartható Fejlődés Tanácsa,
valamint a Minőségirányítási Bizottság is több ízben ülésezett a szemeszter
során, mely üléseken részt vettem. Az ELTE HÖK Tudományos Bizottsága is
több ülést tartott a félévben, és a jövőben is igyekszünk rendszeresen
egyeztetéseket tartani.

Tóth Rita
tudományos referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÜGYEK
Szociális alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

2014. október 7.

2014. október 8.

2014. október 9.

2014. október 11.

2014. október 12.

2014. október 14.

Esemény
Szociális támogatás
pontszámok
újraszámítása,
ellenőrzése
A kategóriás utalási lista
korrekciója
ÁJK utalási lista
korrekciójának
ügyintézése a Kar felé
Egyeztetés a rektori
sport és kulturális
pályázat pályázati
időszakáról
HJB fellebbezések
véleményezése
Levélszavazás az
Erasmus kiegészítő
támogatás hiánypótlási
lehetőségéről
Érintett hallgatók
értesítése a hiánypótlás
lehetőségéről és
módjáról
Pótszámfejtés
kérelmezése

Személy(ek)

Emmert Margit
Krupa Ágnes
Kiss Edina, Csermák
Attila, Dukán András
Ferenc, Orosz Gábor

EHSZÖB tagok

2014. október 16.

Rendkívüli EHSZÖB ülés

EHSZÖB tagok

2014. október 20.

Erasmus+ kiegészítő
támogatás utalási
listájának ügyintézése

Emmert Margit
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2014. október 28.

2014. október 31.

2014. november 2.

2014. november 4.
2014. november 69.
2014. november
10.
2014. november
12.
2014. november
17.
2014. november
21-22.
2014. november
23.
2014. november
25.
2014. november
26.
2014/2015. I. FÉLÉV
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20 %-os szoc. tám. és
alaptámogatás
fellebbezett hallgatók
utalási listáinak
elkészítése
ÁJK fellebbezett
hallgatók utalási
listájának továbbítása a
Kar felé
Levélszavazás a
Párhuzamos képzés
kompenzációja
pályázat kiírásáról
Párhuzamos képzés
kompenzációja –
kérvénysablon
elkészítése
Egyeztetés a
fellebbezésekkel
kapcsolatban

Emmert Margit

Krupa Ágnes

EHSZÖB tagok

Földvári Ágnes

HÖOK vezetőképző
Párh. képz. komp.
pályázók képzésének
ellenőrzése
HJB-s ügyek
véleményezése
ÁJK-s fellebbezések
tárgyalása

Deák Milán

BTK HÖK vezetőképző
Erasmus+ kiegészítő
tám. utalási listájának
elkészítése, ellenőrzése
EHSZÖB ülés

EHSZÖB tagok

Utalási listák ellenőrzése,
továbbítása

Emmert Margit
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2014. november
27.
2014. december
15.
2015. január 2.

2015. január 9.
2015. január 22.

2015. január 26.

2015. január 28.

2015. január 29.

2015. január 30.

2015. február 2.

IK tud. – szakmai
pályázati sablon
elkészítése
Utalási listák ellenőrzése,
továbbítása
HKR módosítástervezet
megküldése az EHÖK
SZÖB részére
A HKR-módosítás
véglegesítése az EHÖK
SZÖB tagjaival

Emmert Margit

EHÖK SZÖB tagok

Educatio kiállítás
A tavaszi pályázati
időszak menetének
összefoglalása,
megküldése az EHÖK
SZÖB tagjainak
Alaptámogatás
pályázati kiírás tervezet
elkészítése, megküldése
az Oktatási
Igazgatóságnak
ÁJK rendszeres szociális
támogatás űrlap
véglegesítése
IK rendszeres szociális
támogatás űrlap
véglegesítése
PPK rendszeres szociális
támogatás űrlap
véglegesítése

Deák Milán

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2014. október 6, 15,
november 5.

EHÖK Elnökségi ülés

EHÖK elnökség
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december 17.
2015. január 28.
2014. október 7, 13,
20. november 3,
17, 24. december
8, 15. 2015. január
12, 26.

Kabinetülés

EHÖK kabinet

Rendszeres szociális támogatás - 2014/15-1
Az előző féléves rendszeres szociális támogatások bírálatának
elvégzése utáni időszakban több kar esetében is felmerült pontszámítási
hiba. A hibás működést az okozta, hogy ha az egy főre jutó jövedelem
mezőbe nem csak számokból álló válasz került, arra a Neptun a
maximálisan adható pontszámot adta. Az Oktatási Igazgatóság a hibát
úgy javította, hogy ilyen esetben a pályázó maximális helyett nulla pontot
kapott. Mivel ez alapvetően nem jelentett megoldást a problémára,
végül az Oktatási Igazgatóság október 8. éjfélig lehetőséget adott, hogy
amennyiben szükséges, a karok új utalási listákat adjanak be, így az első
utalással már megfelelő összegek kerültek rögzítésre.
A hiba minden karnál ellenőrzésre került, majd az ÁJK és a TáTK
esetében kellett a pontszámokat, és ennek megfelelően az utalási listákat
is korrigálni. Más karoknál ebből nem adódott probléma, mert a bírálatok
során a véleményezők javították a rossz formátumban megadott
kereseteket.

Az

ÁJK

esetében

tizennyolc

pályázót

érintett

a

pontszámváltozás. Mivel ekkor az ÁJK HÖK tisztségviselői felfüggesztés
alatt álltak, a korrigált pontszámokról az érintett hallgatókat Neptun
személyes üzenetben értesítettem, illetve a korrigált utalási lista elkészítése
után kérelmeztem a Kartól annak hitelesítését, majd az Oktatási
Igazgatóság felé történő megküldését.
A

fent

részletezett

pontszámváltozások

és

fellebbezések

következtében összesen további 24 hallgató vált jogosulttá 20%-os
ösztöndíjra,

így

az
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vonatkozó

utalási
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is

korrigáltam,
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juttatásképesség-ellenőrzést

elvégeztem,

majd

ezt

az

Oktatási

Igazgatóság felé továbbítottam.
Az első ösztöndíjutalás alkalmával 27 hallgatónak nem sikerült 20%os

szociális

támogatás

bankszámlaszámuk

vagy

vagy

alaptámogatást

adóazonosítójuk

a

kifizetni,

Neptun

mert

tanulmányi

rendszerben nem volt rögzítve. Őket egyenként e-mailben értesítettem
további teendőikről.
Erasmus+ kiegészítő támogatás
A támogatásra az EHSZÖB által meghatározott pályázati kiírás
szerint 2014. szeptember 20. és október 3. között lehetett pályázni. A
pályázati kiírás tervezetét a külügyi alelnökkel közösen készítettük el, és a
szociális részre vonatkozó igazolások és kategóriák is frissítésre kerültek. A
pályázatok bírálatában az EHSZÖB tagok nagy segítségemre voltak, mivel
várakozáson felüli ‒ összesen 106 ‒ kérvény érkezett be. A bírálatok során
úgy állapítottuk meg, hogy 33 pályázó nem a pályázati kiírásnak
megfelelő

dokumentumokat

töltötte

fel,

ezért

a

bizottság

levélszavazásban hozott határozatot arról, hogy az érintettek 2014.
október 15. 23:59-ig hiánypótlási lehetőséget kapjanak. Az érintett
hallgatókat a hiánypótlás lehetőségéről Neptun személyes üzenetben
tájékoztattam.
A pályázatok eredményéről az EHSZÖB 2014. október 16-án tartott
rendkívüli ülésén hozott határozatot. A bizottság a ponthatárt 10 pontban
állapította meg, az egy pontra járó összeg 4834 Ft-ban került rögzítésre. 76
hallgatónak került a támogatás megítélésre, mely összesen 7 000 100 Ft
támogatást jelent. Ez a korábbi félévekhez képest közel kétszeres
támogatási összeget jelent, ugyanis például az ezt megelőző évben az
EHÖK

mindösszesen

4,5

millió

Ft-ot

költött

Erasmus+

kiegészítő

támogatásra.
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Az összegek kifizetésére pótszámfejtést kérelmeztem október 22-re.
Az utalási lista beküldésének határidejére a Nemzetközi Képzési és
Mobilitási Osztály (NKMO) nem küldte meg részünkre az őszi félévben
kiutazott hallgatókról szóló igazolást, így csak azoknak a nyertes
pályázóknak tudtuk az utalást megindítani, akiknek jelenlegi félévük
státuszánál a Neptunban már Erasmus szerepelt. Így csupán 17 hallgató
kapta meg október 22-én támogatását. Az NKMO hivatalos megerősítését
követően a decemberi kifizetéssel további 22 pályázó kaphatta meg a
megítélt összeget. Az adataikat tartalmazó utalási listát elkészítettem, az
ellenőrzést követően továbbítottam az Oktatási Igazgatóságnak. Később
kiderült, hogy az NKMO hibás lekérdezést küldött, ezért a lista nem volt
teljes. A januári utalással további 11 hallgatónak történt kifizetés.
Párhuzamos képzés kompenzációja
A pályázat a korábbi munkálatoknak megfelelően már egy újabb
formában került kiírásra. Eszerint a korábbi gyakorlattól eltérően (mely
során a jogosult hallgatók egységes mértékű támogatást kaptak),
immáron tanulmányi teljesítmény és szociális tényezők alapján került 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.
Hosszas előkészítést követően, illetve az EHSZÖB ülésen hozott
döntések alapján a pályázati kiírásról levélben szavazott a bizottság 2014.
október 31-én. Pályázatokat leadni 2014. november 3. és november 9.
között lehetett a Neptunban kialakított felületen. A pályázati kiírással
kapcsolatos előzetes információk már a kiírás előtt felkerültek az EHÖK
honlapjára, és az ELTE Online-on is megjelent egy cikk róla, hogy a
hallgatókban minél inkább tudatosuljon, hogy idén már nem elegendő
önmagában a kérvény leadása, hanem az ahhoz igazoló dokumentumok
csatolására is szükség van.
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Összesen 30 kérvény érkezett be, melyből képzése alapján 24
hallgató jogosult a támogatásra. Ezen feltételeket a Neptun tanulmányi
rendszer nyilvántartása alapján ellenőriztem, majd kiküldtem a bizottság
tagjainak. A pályázatok eredményéről az EHSZÖB november 25-ei ülésén
határozott. A tanulmányi- és szociális területen kiemelkedő pontszámokat
elért hallgatókat így a maximális (költségtérítésük összegének 80%-ának
megfelelő) összeggel tudtuk támogatni, míg a mindkét területen alacsony
pontszámokat elért hallgatók esetében a visszatérítés mindösszesen 20%ban került megállapításra.
2014/15-ös tanév tavaszi félév ösztöndíj időszakának előkészítése
Megkezdődtek a tavaszi félév pályázati időszakának előkészítő
munkálatai.

Összegyűjtöttem,

teszteltem

és

a

kari

szociális

tisztségviselőknek kiküldtem a Neptun új verziójába bekerült frissítéseket.
Ezek

közül

a

fontosabbak:

már

korlátozható

a

dokumentumok

feltöltésének lehetősége kizárólag a mezőkre, lehetőség van a
kérvénysablonban

„help”

szöveg

beszúrására,

lehet

kollégiumi

jogviszonyra hivatkozni, így ennek igazolására nem szükséges külön
dokumentumot feltölteni. Ezen kívül több általunk bejelentett hibát
javítottak. A véleményező ablak is átalakításra került, azonban számunkra
hátrányos módon, ugyanis a dokumentumok megnyitását, a publikus
vélemények, illetve válasz értékeket korábban a bírálók közvetlenül el
tudták érni, most ezek már csak mezőnként külön előugró ablakban
nyithatók meg. Ezen kívül az új verzióba került egy olyan beállítás, hogy a
véleményező személy neve a publikus vélemény szövege mellett pirossal
kiírásra kerül. Ezekről a problémákról értesítettem az Oktatási Igazgatóság
Tanulmányi Rendszer Irodáját, és kértem mielőbbi megváltoztatásukat,
illetve a probléma továbbítását az SDA Informatikai Zrt. felé.
Összegyűjtöttem a kari igényeket a pályázati felület módosításával
kapcsolatban, illetve minden kar űrlapját egy a pályázók számára
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átláthatóbb, letisztultabb formára alakítottam át. Az ÁJK, IK és PPK
űrlapjait már véglegesítve elkészítettem.
Az alaptámogatás pályázat kiírásának tervezetét elkészítettem,
majd megküldtem véleményezésre az Oktatási Igazgatóságnak.
A pályázati időszakról egy beharangozó, figyelemfelkeltő cikk kerül
ki az ELTE Online-ra.
HÖK reform
Az EHÖK elnökségének november 27-i ülésén hozott határozatában
több ösztöndíjakat érintő pont is szerepelt, melynek kidolgozására én
kaptam megbízást. A HKR módosítást előkészítettem, mely a szociális
tisztségviselőkkel történt egyeztetés után véglegesítésre került. Ezután az
elnökség ülésén ismét tárgyalásra került.
A határozat és a HKR módosítási javaslat tartalma röviden: az
EHSZÖB és a KÖB-ök összetételüket tekintve minimum 40-, maximum 60%ban, illetve maximum 25%-ban doktoranduszi tagokból állnak. Ezen
bizottságok

elnökét

a

Szenátus

és

Kari

Tanács-ok

választják.

Maximalizálja az egy személy által kapható havi közéleti ösztöndíj
mértékét. Kizárja, hogy a HÖK elnökök a tisztségért járó ösztöndíjon kívül
egyéb közéleti ösztöndíjban részesüljenek. Megszünteti a Kiemelkedő
Hallgatói Teljesítmény Egyszeri Ösztöndíját, és az erre fordított keret ¼-ét
a működési-, ¾-ét ISZTK keretre csoportosítja.
Egyebek
Az ÁJK és TÓK Hallgatói Önkormányzatainak felfüggesztésének
ideje

alatt

igyekeztem

minden

ösztöndíjas

ügyintézéshez

tartozó

problémát átvenni, különös tekintettel arra, hogy az utalási listák
leadásának időszakában történt a felfüggesztés. Mindkét kar levelezése
hozzám

került,

panaszaiknak

az

érkező

utánanéztem,

hallgatói
a

kérdéseket

HJB-hez

érkezett

megválaszoltam,
fellebbezéseket

véleményeztem. A felfüggesztett tisztségviselőkkel ezekről rendszeresen
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konzultáltam.

Szükséges

esetben

az

utalási

listákat

ellenőriztem,

korrekciójukat elvégeztem, majd értesítettem a Kari Adminisztrációt a
szükséges lépésekről.
Számos fellebbezés érkezett be, melyekkel kapcsolatban több
egyeztetésen vettem részt Földvári Ágnessel illetve az egyes kari
tisztségviselőkkel. Az EHSZÖB-öt érintően 4 fellebbezés bizonyult jogosnak,
melyekről a bizottság november 25-ei ülésén hozott új határozatokat. A
kifizetés ügyintézését lefolytattam, a decemberi utalással került kifizetésre
ösztöndíjuk.
Részt vettem a BTK HÖK vezetőképzőjén a szociális szekcióban,
melyen két szekció előadást tartottam.
Az elnökség kérésére elkészítettem a Neptun jogosultságok leírását,
majd a beérkező adatokat összegeztem.
A kari tisztségviselőknek folyamatosan elérhető voltam, részükre a
kért Neptun pályázati űrlapokat létrehoztam, a szükséges beállításokat
elvégeztem, illetve minden kérdésükkel kapcsolatban igyekeztem segíteni
őket.

Tóth Róza
szociális alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Esélyegyenlőségi referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

Kommunikációs
egyeztetés
Rehab critical mass egyeztetés

Szívós Zsanett,
Csukovits Balázs

2014. október 19.

Rehab critical mass

Szívós Zsanett

2014. október 27.

Személyi segítő kiírás

Meiszterics Bálint

2014. október 2.
2014. október 17.

2014. november 8.
2014. november 13.
2014. november 12.

2014. november 17.

2014. november 21.

2014. november 27.
2014. december 1.
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Munkaképeskönyv
Karrierfórum - egyeztetés
Munkaképeskönyv
Karrierfórum - előadó
Egyeztetés –
alaptámogatási ügy
Egyeztetés –
alaptámogatási ügy
Szexuális zaklatás c.
előadás – rendezvény
egyeztetés
Szexuális zaklatás c.
előadás –
kommunikációs
egyeztetés
Szexuális zaklatás c.
előadás/kerekasztal
beszélgetés
Egyeztetés
esélyegyenlőségi
kérdésekről
Fogyatékossággal élő
hallgatók ösztöndíja
egyeztetés
Fogyatékossággal élő
hallgatók ösztöndíja -

Bőcskei Balbina

Kappel Katalin
Fórumon részt vevők
Tóth Róza
Tóth Róza
Szűcs Annamária

Grósz Renáta

EBH előadó, BTK
oktatók
Dr. Gregor Katalin,
Főosztályvezető
Czinkota Adrienn
(Miniszterelnökség)
Grósz Renáta
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2014. december 1,
2014. december 3.

2014. december 3.

2014. december 5,
9.
2014.
december
11.

kommunikációs
egyeztetés
Fogyatékossággal élő
hallgatók ösztöndíja kommunikációs
egyeztetés
Fogyatékossággal Élők
Világnapja egyeztetés
kommunikáció
Fogyatékossággal Élők
Világnapja egyeztetés
kommunikáció
Kitárt Ajtók Ünnepe egyeztetés
Kitárt Ajtók Ünnepe
Egyeztetés – pluszpont,
tárgyfelvétel - ÁJK
Egyeztetés –
felolvasóprogram és
könyvtári helyzet

2015. január 14.
2015. január 30.

Póta Szilvia
Lépjünk, hogy
léphessenek!
Közhasznú Egyesület
Grósz Renáta
Szívós Zsanett
Rendezvény
dr. Kóczián Lilla
Kovács Kriszta

Rendszeres ülések
Időpont

Tárgy

Személy/személyek

2014. október 2,
november 20.
2014. október 7, 20,
november 3, 17, 24.
december 1.

Esélyegyenlőségi
Bizottsági Ülés

Esélyegyenlőségi
Bizottság Tagjai

Kabinetülés

EHÖK kabinet

Szociális támogatások
Októberre lezárult a szociális támogatások, ösztöndíjak bírálásának
időszaka, melyben az esélyegyenlőségi referensek is feladatot kell, hogy
vállaljanak egyes jogosultsági kérdések elbírálásában. Úgy gondolom, ez
bizonyítja, hogy a tavalyi szabályalkotási feladatot jól láttuk el, mivel az
ezen

időszakot

értékelő
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megoldható problémáról számoltak be a bizottsági tagok és magam is így
tapasztaltam a jogi karon. Panaszt egyetlen karról sem kaptam a bizottság
tagjainak munkájára, tehát a bizottság tagjai jó munkát végeztek.
Tervezési folyamat
Október elején így a lezajlott munkák után elkezdhettük értékelni a
szabályzati rendszerünket és megtervezni az idei évet, a tervezett
programokat, illetve az ELTE IK referense beszámolt nekünk arról, hogy
idén először az Informatikai Kar újonnan felvett elsőéveseknek szóló
programsorozatán helyet kapott egy esélyegyenlőségi állomás is, mely
újítás pozitív visszhangra lelt, így javasolni fogjuk az idei tanév végén
minden kar számára.
A

tervezésnek

részét

képezte

a

kommunikációs

tervek,

elképzelések megvitatása, hogy hogyan lehet az esélyegyenlőség
kérdéseit kommunikálni, népszerűsíteni. Ebben a kérdésben nehéz
helyzetben voltunk, hiszen nem talál nagy érdeklődésre a téma a
hallgatók között, de az év során mindenképpen szeretnénk kis spotokkal,
információcsomagokkal eljutni a hallgatókhoz.
A tervezés másik fő aspektusa a rendezvények kérdése. Ugyan
október elejére már abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy az
esélyegyenlőség az egyik karon már megjelent (Informatikai Kar), de
mindenképpen azt tűztük ki célul, hogy a lehető legtöbb karon jelenjen
meg az esélyegyenlőség valamilyen rendezvény keretein belül, illetve ezt
kiegészítve lehessen egy nagyobb közös érzékenyítő rendezvény. A karok
tekintetében az ötletek közül valószínű volt már októberben a rendes éves
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon megrendezett Kitárt Ajtók
Ünnepe,

a

tekintetében

kari

fragmentáltságon

pedig

a

Láthatatlan

túlmutató
Kiállítás

közös

rendezvény

meglátogatásának

megtervezése merült fel.
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További rendezvények
Október hónapra már biztossá vált egy ‒ az Egyetem szervezésétől
független ‒ rendezvény, a Rehabcritical Mass megszerveződése, ezen
Csukovits Balázs külügyi alelnök indítványára mi is részt kívántunk venni,
igyekeztünk minél több hallgatót megszólítani a fontos téma miatt.
Bizottságunkat a felvonuláson Szívós Zsanett képviselte. Arról a tervünkről,
hogy esetleg a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karról kölcsönzött
kerekesszékekbe ültetett, és a felvonuláson így részt vevő (egyébiránt ép)
hallgatókkal is részt vegyünk az eseményen, végül az októberi
közhangulat hatására letettem.
Eszközigények
Az októberi tervezési időszakban tervezte meg a bizottság a
koncepciót arra, hogy a tanév végére minden karra eszközöket szerezzen
be és kidolgozza a fogyatékossággal élő hallgatók rendelkezésére álló
fénymásolási lehetőség rendszerét. Megkezdtük a kari helyzetek,
felkészültség, sajátosságok felmérését, illetve anyagok beszerzését,
azonban az eszközbeszerzés valószínűsíthető módon a tavaszi félévre
csúszik, a végső koncepció kidolgozásával, bizottsági, majd elnökségi
elfogadásával együtt.
Igyekeztem segítséget nyújtani a Pedagógiai és Pszichológiai Kar
referensének

a

személyi

segítőikkel

kapcsolatos

kiírásukban,

felhívásukban, hiszen ez egy nagyon fontos pozíció és még mindig nem
zajlik egységesen a karokon. Fontos feladatként ismertük fel ismét, hogy
a tanév végéig legalább javaslat jelleggel megfogalmazzuk a személyi
segítő intézményének alapvető elveit, feladatait, a poszt követelményeit.
Külső rendezvények
November
Állásbörze

hónapban

Fórumán
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a
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Munkaképeskönyv
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a
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munkakeresés frissdiplomás szemmel, fogyatékossággal élőként, illetve
az arra való felsőoktatási időszakban való felkészülés fogyatékossággal
élő hallgatóként volt. Igen sikeres rendezvény volt, sok érdeklődő hallgató
(többségük

ELTE-s)

jelent meg, igyekezett

javítani

munkakeresési

lehetőségeit.
Bizottsági ülések
Ugyancsak tartottunk Bizottsági Ülést november hónapban, mivel
külföldi tartózkodásom miatt csökkent a kommunikáció a bizottsággal és
mindenképpen

egyeztetni

szerettem

volna

velük

a

fénymásolási/nyomtatási projektről, annak kari helyzetéről, melyről
részletesen beszámoltak a bizottsági tagok saját karukkal kapcsolatban.
Illetve fontos volt egyeztetnünk a lehetséges programokról, azok
kommunikációjáról és a vizsgaidőszak közeledése miatt, az azzal
kapcsolatos tudnivalókról, a speciális szükségletű, fogyatékossággal élő
hallgatók

különleges

referenseknek

minden

jogairól,

teljesítési

információ

formáiról,

birtokában

kell

hiszen
lenniük,

a

kari
hogy

hatékonyan segíthessenek a hozzájuk befutó problémákon. Újra elővettük
a tavaly már összegyűjtött vonatkozó szabályokat, azok digitális formában
a bizottsági tagok rendelkezésére állnak.
Előadások és egyeztetések
Novemberben került sor az ELTE Bölcsészettudományi Karán egy, a
Szexuális zaklatásról szóló előadásra, melynek promotálásában mi is részt
vettünk és melyre az oktatókat és a hallgatókat egyaránt elvárták, hiszen
ez az esélyegyenlőségnek egy nagyon fontos aspektusa és a témában
jártas

szakembertől,

az

Egyenlő

Bánásmód

Hatóság

egyik

főosztályvezetőjétől meghallgatni egy előadást igazán jó lehetőség. A
közhangulat és a média viselkedése miatt is jó volt a rendezvény
témaválasztása. Az előadás maga izgalmas, részletes és hasznos volt,
hangfelvétel is készült róla, hogy elérhető legyen hallgatók számára.
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Azonban a hallgatók többsége úgy döntött, nem elég érdekes a téma és
nem jelentek meg a rendezvényen. Úgy gondolom, bizottságunk feladata
is ezt a fajta ignoranciát felpuhítani, küzdeni ellene.
Lehetőségem nyílt Dr. Gregor Katalin, Főosztályvezető Asszonnyal
egyeztetni

esélyegyenlőséggel

és

felsőoktatással

kapcsolatos

kérdésekről, kikérni a véleményét az ELTE esélyegyenlőségi politikájáról. Ő
személy szerint úgy gondolta, hogy noha javítani mindig lehet, de jó úton
haladunk. Arra is ígéretet kaptunk, hogy amennyiben a Főosztályvezető
Asszonynak ideje engedi, egy tavaszi rendezvényünkre szívesen eljön
előadást tartani. Reményeink szerint erre az Állam- és Jogtudományi
Karon kerülhet sor.
Már

a

hónap

végén

elkezdtem

a

kommunikációt

a

Miniszterelnökség munkatársával, Czinkota Adriennel az idén újra kiírt
Fogyatékossággal

élő

hallgatóknak

szóló

Közigazgatási

Ösztöndíj

programjával kapcsolatban, melyet idén a Miniszterelnökség szervez
meg,

mivel

fontosnak

tartottam

a

programot

hallgatóinknak

is

kommunikálni, hiszen célunk, hogy minél több ELTE-s hallgatótársunk
kerülhessen be a programba és javíthassa esélyeit a nyílt munkaerőpiacon
frissdiplomásként.
Az ösztöndíjprogram maga és egy kis spot-szerű kommunikációval
emlékeztünk meg december 3-án a Fogyatékossággal Élők Világnapjáról
és

igyekeztünk

felhívni

a

figyelmet

a

téma

fontosságára.

Kommunikációnkban a Lépjünk, hogy léphessenek! Közhasznú Egyesület
is segítségünkre volt. Személy szerint magam is nagyon örültem, hogy
megemlékeztünk egyetemi szinten erről a napról.
Decemberben újra megrendezésre került a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karon a Kitárt Ajtók Ünnepe, melynek promotálásában
igyekeztünk a lehető leginkább partnerek lenni. Ki kell emelnem Szívós
Zsanett bizottsági tag munkáját, aki külön dicséretet érdemel e
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rendezvénnyel kapcsolatos aktivitásáért. A rendezvény évek óta töretlen
népszerűségnek örvend, nem volt ez máshogy idén sem. Ez a legnagyobb
ELTE-s esélyegyenlőségről és fogyatékossággal élők integrációjáról szóló
rendezvényünk, igen fontos, hogy megmaradjon a jövőben is és
érzékenyítse a hallgatókat.
Speciális jogok
December hónapban megkezdődött a vizsgaidőszak. Ilyenkor a
Bizottság munkáját elsősorban a karokon előálló akkut problémák
kezelése (vizsgamódok módosítása, időpont problémák, egyéb speciális
jogok) teszi ki. Igyekeztünk a lehető legjobb tudásunk szerint eljárni. Az idei
vizsgaidőszak tapasztalatait a februári bizottsági ülésen fogjuk értékelni,
ezekre megoldást találni. Sajnos már most ismeretes egy-két komolyabb
probléma előttem, remélem, ezeket hatékonyan tudja majd a bizottság
kezelni.
Januárban a vizsgaidőszak már ismertetett feladatai mellett
felmerült az Állam- és Jogtudományi Karon most bevezetésre kerülő
rangsorolásos kurzusjelentkezés kérdése. Ez ügyben dr. Kóczián Lillával
egyeztettem, a karra járó fogyatékossággal élő hallgatók ‒ az ELTE többi
karának eljárási rendjével megegyező ‒ egységes rendszerben fognak a
kurzusjelentkezéskor többletpontokat kapni. Ez fontos kérdés volt, mivel
már korábban más karokon voltak ezzel a témával kapcsolatban
kezelendő problémák.
Január végén felmerült egy újabb probléma, melyre a következő
félév

során

szeretnék

megoldást

találni:

a

felolvasóprogramok

hozzáférhetőségének kérdése. A kérdésről Kovács Kriszta Főkoordinátorral
egyeztettem. A szoftverek ugyan minden karon a könyvtárakban
rendelkezésre állnak, azonban hallgatóinknak saját felhasználásra nem
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tudunk ilyen szoftvereket biztosítani. Szeretném, ha erre a problémára
megoldást találna az Esélyegyenlőségi Bizottság.

Markos Ádám
esélyegyenlőségi referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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KÜLÜGYI ÉS HATÁRON TÚLI ÜGYEK
Külügyi alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2014. október 6.

2014. október 9.

Esemény

Személy(ek)

EHKB ülés

EHKB tagok

Egyeztetés

Karácson Zita, Kiss
Edina

Főmentori ülés

ELTE főmentorok

Rendezvényes átadásátvétel

Bodnár Vivien,
Horváth Andrea,
Karácson Zita

2014. október 10.

ELTEfeszt

2014. október 14.

TáTK Erasmus koordinátor
búcsúztató

TáTK oktatók,
adminisztratív
személyzet

Egyeztetés

Kiss Edina

EHSZÖB ülés

EHSZÖB tagok

2014. október 16.

NKMO egyeztetés
2014. október 17.
KCSSK helyszínbejárás

Berzlánovich Ildikó,
Bélik Márton,
Karácson Zita
Részönkormányzati
külügyi tisztségviselők
ELTE külügyi
mentorok, külügyi
tisztségviselők
Részönkormányzati
külügyi tisztségviselők

2014. október 18.

A Mentorok Napja

2014. október 19.

Rehab Critical Mass

2014. október 20.

HOMB ülés

HOMB tagok

2014. október 21.

Egyeztetés

Kiss Edina, Zaránd
Péter
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2014. október 30.
2014. november 5.

Egyeztetés

Kiss Edina

Egyeztetés

Kantárné Acsai
Enikő, Karácson Zita

EHKB ülés

EHKB tagok

2014. november 69.

HÖOK Vezetőképző

2014. november 11.

Egyeztetés

2014. november 13.

Egyeztetés

Farnadi Enikő, Kiss
Edina, Lovász Tamás
Dömötör Tamás
Albert, Kiss Edina

Erasmus Charity Night
2014. november 15.

2014. november 20.

Kabinet nap

ELTE EHÖK kabinet

Egyeztetés

Dr. Rónay Zoltán,
Karácson Zita

EHKB ülés

EHKB tagok

ESN ELTE Pest Pub Crawl
2014. november 25.

Külügyi Börze – Gólyavár

2014. november 26.

Külügyi Börze –
Lágymányos

Mobilitási programok
iránt érdeklődők
Mobilitási programok
iránt érdeklődők

2014. november 27.

Egyeztetés

Holczer Léna

2014. november 28.

Egyeztetés

Rusnáková Beáta

2014. november 2830.

National Platform

ESN Hungary szekció
képviselők

2014. december 1.

Egyeztetés

Tabajdi Péter

Egyeztetés

Demetrovics Zsolt,
Karácson Zita,
Sztilkovics Zorka

Egyeztetés

Bélik Márton

2014. december 3.

2014. december 4.

I. TáTK Emberi Jogi Nap
ESN ELTE Farewell Party

2014. december 11.
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2014. december 12.

Külügyes Karácsony

2014. december 15.

Szenátus

2014. december 16.

ELTE HÖK külügyi
tisztségviselők

Tempus Közalapítvány
tájékoztatója az
Erasmus+ Program
pályázati lehetőségeiről
HOMB ülés

ELTE HOMB tagok

2015. január 5.

Egyeztetés

Császár Ivett

2015. január 15.

Főmentori ülés

2015. január 17.

Rendkívüli National
Platform

ELTE HÖK
főmentorok
ESN Hungary szekció
képviselők

2015. január 20.

EHKB ülés

EHKB tagok

2015. január 23-24.

Educatio Kiállítás

2015. január 27.

Egyeztetés

Dukán András
Ferenc, Karácson
Zita, Zaránd Péter

2015. január 30.

Egyeztetés

Karácson Zita

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE EHÖK kabinet

Elnökségi ülés

ELTE HÖK elnökség

Rendszeres ülések
Időpont
2014. október 7, 13,
20. 2014. november
3, 17, 24. 2014.
december 1, 15.
2015. január 12, 26.
2014. december 10,
17.
Általános rész
Az október 6-át követő időszakról nem beszélhetek anélkül, hogy ne
tennék említést szeptember hónapról. Az EHÖK külügyi alelnök munkáját
egy háromfős operatív bizottság segíti, amely az egyetemi főmentorból, a
határon túli ügyekért felelős tagból, illetve a rendezvényekért felelős
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tagból áll. Ügyrend szerint a külügyi alelnök lemondásával megszűnik a
bizottsági tagok mandátuma is, emiatt augusztus 26-i elnöki megbízotti
kinevezésem után a bizottsági teendőket egyedül láttam el. A rövidtávú
cél ezért a folytonosság, a működőképesség fenntartása, a feladatok
hiánytalan ellátása volt. Ennek ellenére a programban megjelölt
hosszabbtávú stratégiai célok megvalósítása nem szorult háttérbe,
pusztán a terhelés mértéke nőtt. Az operatív bizottsági tagok pályázati
kiírása

a

szeptember

22-i

Egyetemi

Hallgatói

Külügyi

Bizottság

(továbbiakban: EHKB) ülésén történt meg, a pályázókat pedig október 6i ülésünkön hallgattuk meg. Ennek eredményeként sikeresen választottunk
egyetemi főmentort, illetve rendezvényekért felelős bizottsági tagot. Az
ezt követő egy hét a betanítással és a feladatok folyamatos átadásával
telt.
Október
programjainak

első

felében

előkészítésén

a

hangsúly
volt.

az

ELTEfeszt

Meghívtunk

nemzetközi

olyan

külföldi

ösztöndíjakkal, illetve mobilitási lehetőségekkel foglalkozó szervezeteket
mint az AEGEE, az AIESEC, illetve a Camp leaders, hogy az érdeklődök
minél több programmal ismerkedhessenek meg. A Nemzetközi folyosó
látogatottsága a tavalyi rendezvényhez képest jelentősen megnőtt, így a
programon váltásban résztvevő részönkormányzati külügyi tisztségviselők
segítségével, partneregyetemektől szerzett különböző szóróanyagok
felhasználásával sikeresen és hatékonyan tájékoztattuk leendő és
jelenlegi hallgatóinkat. Mindemellett a Nemzetközi Képzési és Mobilitási
Osztály (továbbiakban: NKMO) gondoskodott a Tempus Közalapítvány és
az EIT ICT Labs meghívásáról, saját stand felállításáról, illetve a nemzetközi
előadások megszervezéséről.
HKR angol nyelvű fordítása
Programunkban különösen fontos szerepet kapott a Hallgatói
Követelményrendszer angol nyelvű fordításának elkészítése, elkészíttetése.
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Dr. Erdődy Gábor, nemzetközi ügyek rektorhelyettesével, az Oktatási
Igazgatósággal, illetve az NKMO-val való egyeztetések után októberben
arról értesültünk, hogy a HKR fordítása hamarosan elkezdődik, januárban
pedig kérdésemre az Oktatási Igazgatóság arról tájékoztatott, hogy a
fordítás tervezett elkészülte 2015. február. Bízunk benne, hogy a
folyamatos érdeklődés és utánajárás elősegítette a folyamat elindulását.
Az ezzel kapcsolatos teendőnk már csak a haladás további ellenőrzése,
illetve a fordítás elkészülte esetén a minőség ellenőrzése.
Kiegészítő támogatás
Az Erasmus+ Kiegészítő támogatással kapcsolatos kéréseinkről már
a tanév elején is többször egyeztettünk Tóth Róza szociális alelnökkel,
szeptember

17-én

pedig

az

Egyetemi

Hallgatói

Szociális

és

Ösztöndíjbizottság (továbbiakban: EHSZÖB) ülésén prezentáltam a
pályázati kiírás tartalmával kapcsolatos kéréseinket, amelyet a tagok
elfogadtak. Így a kiírás az Erasmus+ pályázati kiírással összhangban
deklarálta a félévente elvégzendő minimum kreditszámot, illetve a
kötelezettséget, miszerint a nyertes pályázó hazautazást követően köteles
beszámolót

készíteni

objektív

és

szubjektív

élményeiről

és

tapasztalatairól, amelyet az EHKB promóciós célokkal közzétesz. Az
október 16-i EHSZÖB ülésen a tagok határozatot hoztak a ponthatárról,
illetve a pontonként járó összegről. Az ülésen meghívottként vettem részt
és véleményükkel, döntésükkel egyetértettem.
Az

őszi

félévben

kiutazó,

támogatást

elnyert

hallgatók

ösztöndíjainak kiutalása nehézségekbe ütközött. Kantárné Acsai Enikővel,
az Egyetem intézményi Erasmus koordinátorával való többszöri egyeztetés
után sikerült csak a támogatás kiutalásához szükséges jogosultság
ellenőrzést elvégezni, így a tervezett időponthoz képest később juthattak
hozzá az érintett hallgatók ösztöndíjukhoz. A tavaszi félévben kiutazó,
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támogatást elnyert hallgatóink jogosultság ellenőrzésével kapcsolatos
egyeztetés a beszámoló írása idején még zajlik.
Rehab Critical Mass
Különösen fontosnak tartjuk a társadalmi szerepvállalást olyan
esetekben, amikor egy nemes és jó cél érdekében hallathatjuk
hangunkat. Az EHKB egy korábbi ülésén egyhangúan támogatta a
kezdeményezést, miszerint vegyünk részt a megmozduláson és bíztassuk
erre

az

egyetemünkön

tanuló

külföldi

hallgatókat

is.

Az

EHÖK

Esélyegyenlőségi Bizottságának segítségével igyekeztünk tájékoztatni
mind a magyar, mind a külföldi hallgatókat a rendezvényről, illetve Grósz
Renáta, az ELTE Online főszerkesztőjének segítségével több határon túli
sajtókapcsolatunkhoz eljutottunk. Őket arra kértük, hogy egy-egy cikkben
számoljanak

be

az

eseményről, mindehhez

pedig

egy

részletes

sajtóanyagot is küldtünk.
Őszi mentortábor lemondása
A tábor célja a mentorok szakmai továbbképzése, a karok közötti
határok

lebontása

elősegítése,

és

emellett

ezzel
a

a

közös

mentorok

programok

közösségébe

szervezésének

való

integráció

szempontjából is rendkívül fontos. Az őszi félév táborokkal kapcsolatos
eseményei azonban nem múltak el nyomtalanul és egy feszült
környezetben kellett volna megszervezni a mentortábort, amelyben nem
tartottam volna felelősségteljes döntésnek vállalását, ezért a tábort nem
szerveztük meg. A fent említett célok azonban nem változtak, így
szükségesnek tartottam egy egynapos továbbképzés-jellegű esemény
megszervezését. Ez kapta a Mentorok napja nevet. Az egész napos
rendezvényt

ismerkedős

játékok,

szakmai

előadások,

workshop

beszélgetések, illetve este szórakoztató program színesítette. A jövőben
vissza kívánok térni az eddig kialakított rendszerhez, így feltétlenül
szeretném megszervezni a mentortábort.
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Tavaszi mentortábor
A 2015. január 15-i főmentori ülés egyik fő témája a tavaszi félév
programterve volt, így itt született döntés a tavaszi mentortábor
időpontjáról is. A választott időpont 2015. március 27-29; a tábor kezdete
előtti délután és este pedig, március 26-án, a külügyi tisztségviselők a
helyszínen a tábor előkészítését fogják végezni. A fentebb említett céljaink
nem változtak, a szervezés hátteréről 2015. január 27-én már egyeztettünk.
Külügyi Börze
A Külügyi Börze egy külföldi ösztöndíjakat terjesztő tájékoztató
program,

amelynek

célja,

hogy

az

érdeklődő

hallgatók

megismerkedjenek a mobilitási lehetőségeikkel, azok részleteivel, illetve
kérdéseket tehessenek fel, tanácsot kérhessenek. Az esemény november
25-i helyszíne a BTK Gólyavár, 26-i helyszíne a Lágymányosi Campus volt,
mely utóbbi a lágymányosi karok hallgatóinak tájékozódását segíti elő,
előbbi pedig az így fennmaradó karokra járókét. A programok kialakítását
a kari tisztségviselőkre bíztam, igényeikhez mérten segítettem őket a
megvalósításban és az NKMO-val való kommunikációban. Korábbi
tapasztalataimhoz képest úgy érzem, hogy az idei programon többen
vettek részt, sikeresebben szólítottuk meg a hallgatókat.
Erasmus Charity Night
Az ESN szervezet nemzetközi, országos és szekció szintjén is kiemelt
féléves program a Social Erasmus Week, amelynek keretében a külföldi
hallgatók szociális érzékenységét szeretnénk fejleszteni önkéntes jellegű
programok segítségével. Az eseménysorozatot idén először jótékonysági
rendezvénnyel koronáztuk meg, a beérkezett adományokat pedig a
Bethesda

Gyermekkórháznak

ajánlottuk

fel.

A

résztvevőknek

köszönhetően 400 Eurót tudtunk felajánlani, mindez pedig megerősíthet
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minket a társadalmi felelősségvállalás fontosságában, csakúgy, mint az
arra való igényben.
ESN ELTE ügyek
Az ESN ELTE egyesületi formában való továbbműködésének elérése
elsődleges céljaink közé tartozik. Az őszi félév során Karácson Zita,
egyetemi főmentorral több alkalommal egyeztettünk az egyesület
megalakulásának mikéntjéről, az oda vezető útról és a teendőkről. A
témában való tájékozódásunk után kérdéseinkkel felkerestük Dr. Rónay
Zoltán

főtitkár

urat,

aki

készséggel

állt

rendelkezésünkre

és

konstruktivitásával jelentősen segítette munkánkat.
Az egyesület létrehozásához szükséges három legfontosabb lépés a
székhelyhasználat engedélyeztetése, a névhasználat engedélyeztetése,
illetve az alakuló ülés megtartása. A székhelyhasználat nem csak az
alapító okiratban megjelölt székhelyet, lényegében, mint postacímet jelöl,
hanem irodahasználatot is. Demetrovics Zsolt dékánnal, illetve Sztilkovics
Zorka

részönkormányzati

elnökkel

való

egyeztetés

után

a

székhelyhasználati kérelemhez szükséges költséggazdai és ingatlangazdai
engedélyeket megkaptuk arra, hogy a Kazinczy utcai campuson irodát
kapjunk. A kérelmet megküldtük Főtitkár úrhoz, aki határozati javaslattal
látta el, majd a Szenátus elé terjesztette. A Szenátus határozatot hozott
arról, hogy a tervezett egyesület céljai az ELTE szellemiségével
összeegyeztethetőek, így megkaptuk a székhelyhasználati engedélyt.
Mindezek

után

a

jóval

egyszerűbb

eljárással

együtt

járó

névhasználatról szóló kérelmet kell benyújtanunk, amelynek pozitív
bírálata esetén a szervezet engedélyt kap arra, hogy az ELTE nevét
reklám- és egyéb anyagain, illetve saját nevében használja.
Erasmus7
A külügyi szakterület minden félévben legalább egy egyetemi szintű
tájékoztató rendezvényt szervez. Az őszi félév Külügyi Börzéje nem csak az
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Erasmusról, hanem tengerentúli-, illetve egyéb ösztöndíj-lehetőségekről is
szól, míg a minden tavaszi félévben megtartott Erasmus7 az Erasmus
pályázásra fókuszál. A korábbi évekhez hasonlóan idén is február közepi
időpontot választottunk arra, hogy különböző napokon, különböző
Campusok érdeklődő hallgatói tájékozódhassanak lehetőségeikről, a
pályázás feltételeiről és mikéntjéről. Három általános érvényű, minden
helyszínre vonatkozó minimális elvárást fogalmaztunk meg. Fontosnak
tartjuk, hogy az NKMO előadást tartson az ösztöndíjjal kapcsolatos
általános

tudnivalókról,

legalább

ennyire

fontos

a

kari

Erasmus

koordinátor előadása a kari specifikumokról, mindemellett kiemelten
fontos a Hallgatói Önkormányzat kari külügyi vezetőjének lehetőség
szerint inkább informális jellegű előadása, amelynek keretében nem csak
további információkat, de tanácsokat is adhat.

Csukovits Balázs
külügyi alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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GAZDASÁGI,

RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI ÉS PÁLYÁZATI

ÜGYEK
Gazdasági alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2014. október 7.

Esemény

Személy(ek)

Egyeztetés az ELTE
Iskolaszövetkezettel

Nagy Gergely Gyula

2014. november 79.

HÖOK Vezetőképző

2014. november 11.

Egyeztetés gazdálkodási
kérdésekről

Magyar hallgatói
önkormányzatok
tisztségviselői
Dr. Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán, Zaránd Péter

2014. november 15.

Kabinetnap

EHÖK kabinet tagjai

Egyeztetés
közbeszerzésekről

Közbeszerzési
Bizottság tagjai

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE EHÖK kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK elnökség

Gazdasági Bizottság ülés

ELTE EHÖK Gazdasági
Bizottság

2015. január 7.
Rendszeres ülések
Időpont
2014. október 7.
november 17. 2015.
január 12.
2014. október 6, 8,
15, 22. november 5,
12, 19, 26.
december 3, 10, 17.
2015. január 7, 14,
21, 28. február 4.
2014. október 22.
november 19. 2015.
január 16., 30.
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Rutinfeladatok
A szokásos rutinfeladatokat az elmúlt időszakban is elláttam.
Ellenőriztem a részönkormányzatoktól beérkezett teljesítésigazolásokat és
az EHÖK-höz beérkező számlákat, utalványrendeleteket írtam alá,
tartottam a kapcsolatot az EHÖK GB tagjaival, az EHÖK munkatársaival és
a GMF-fel. A rutinban a gólyatáborok és a nyáron rendelt pólók kifizetése
okozott komolyabb fennakadást, ezek megoldásán sokat dolgoztam,
mostanra úgy néz ki, hogy minden számlát ki tudunk egyenlíteni, elhárultak
az adminisztrációs akadályok ‒ egyedül az ÁJK HÖK által rendelt pólók
kifizetésére nem találtam még módot, de erről már egyeztetést
kezdeményeztem az egyetemvezetéssel.
Rendezvények
A rendezvényes közbeszerzés kiírása végső stádiumba érkezett,
mivel megkaptuk az engedélyt a közbeszerzési főfelügyelőtől. Egyeztetést
kezdeményeztünk Kancellár Úrral a kiírásról, hiszen az ő engedélye
mindenképp szükséges hozzá. A rendezvények helyzetét levélben is
összefoglaltuk, kérve a közbeszerzés lehető leghamarabbi kiírását. A
gólyabálok

az

Egyetem

vezetésének

„utasítására”

nem

kerültek

megrendezésre a szokásos időben, véleményem szerint a Budapest Party
Service Kft-vel kötött keretszerződés „egyetemi bál” kategóriájának
részeként megrendelésre kerülhetnek a gólyabálok. Ezzel az Egyetem
több vezetője is egyetért. Kancellár Úrnak írt levelünkben ezt a
lehetőséget is vázoltuk, támogatását kérve rá.
HÖK reformok
Alelnökként jelenleg legfontosabb feladatomnak az ELTE HÖK
reformjainak elősegítését tartom. Elnökségi üléseken és azokon kívül is
igyekszem minden segítséget megadni, hogy gyorsan és hatékonyan
történjenek meg az egyeztetések a HÖK-ön belül.
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Elkészítettem egy kérdőívet, amely minden hallgatónak kiküldésre
került.

A

kérdőívben

az

általam

készített

kérdések

után

a

részönkormányzatoknak is lehetősége volt saját kérdéseket feltenni. Ezzel
a lehetőséggel a legtöbb részönkormányzat élt, a kérdőívek formai
egységesítését és összeszerkesztését is elvégeztem. Ebben segítségemre
volt Tabajdi Péter és Fetter Dávid, az EHÖK, illetve a TTK HÖK informatikusa.
A

kérdőívek

kitöltöttsége

10%

körüli

lett,

ami

nagyon

jó

eredménynek számít, még akkor is, ha elvileg lehetőség volt többször
kitölteni, illetve nem hallgatók is hozzáférhettek a kérdőívhez. A kérdőív
eredményeit épp ezért óvatosan kell kezelni, ugyanakkor egyértelműen
le lehet szűrni belőle, a hibákat figyelembe véve is, hogy a hallgatók a
tanulmányi érdekképviseletet tartják a HÖK legfontosabb feladatának,
de nagyjából ugyanilyen fontos számukra a külüggyel kapcsolatos
feladatok és az egyetemi, országos testületekben való képviselet is.
Szintén egyértelműen kimondható, hogy komoly igény mutatkozik a
különböző dokumentumaink nyilvánossá tételére, különösen a gazdaságiés ösztöndíjügyekben. Harmadik, véleményem szerint egyértelműen
megállapítható hallgatói akarat, hogy közvetlen lehessen befolyásolni a
HÖK működését ügydöntő szavazásokkal, valamint a kari és egyetemi
HÖK küldöttgyűlések és a kari HÖK elnökök közvetlen választásával.
Az elkészült alapszabály-tervezet jelentős reformokat tartalmaz, úgy
gondolom, hogy a tavalyi programunkban fő célként kitűzött HÖK
újjáépítés ezzel lezárul. A HÖK az új Alapszabály elfogadása esetén sokkal
demokratikusabb és átláthatóbb lesz. Az általunk idén októberben
megfogalmazott célokon túl is sikerült reformokat végrehajtanunk minden
területen.
Hátra

van

még

részönkormányzati

a

Kancelláriával

gazdálkodás

reformja,

egyeztetve
ami

az

autonóm

ugyanakkor

nem

Alapszabály kérdése. Számos HKR módosítást is el kell még készíteni,
amelyeket az Elnökség megfogalmazott, elsősorban az ösztöndíjakkal
2014/2015. I. FÉLÉV
OKTÓBER 6 – FEBRUÁR 1.

58

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI
ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKI- ÉS KABINETBESZÁMOLÓ
kapcsolatban. A KHTEÖ szabályosságának kérdését meg kell vizsgálni és
ennek megfelelően kell átgondolni ösztöndíjrendszerünket.
Végül álljon itt, hogy mik azok az általunk kitűzött célok, amik nem
kerültek végül az új Alapszabály előterjesztésébe. Az előzetesen kitűzött
célok közül nem kaptuk meg a kellő támogatottságot, a hallgatók
véleményeinek

ellenére

sem

az

EHÖK

Küldöttgyűlés

közvetlen

választásához. Remélem, hogy ez később újragondolásra kerül.
Az Alapszabály megszövegezésében köszönöm a segítséget Kuti
Péternek, Hoksza Zsoltnak és Rádl Attilának.
Forrásallokáció
A reformokon belül a forrásallokációról külön is fontosnak tartok szót
ejteni, hiszen ez az, ami közvetlenül a gazdasági feladataimhoz is
kapcsolódik. Az EHÖK Gazdasági Bizottsága elfogadta és az elnökség is
megerősítette kis finomításokkal az ELTE HÖK belső forráselosztási
modelljét. Ennek elfogadásához, illetve későbbi módosításához a
Küldöttgyűlés kétharmados többségére van szükség az új Alapszabály
szerint.
A most elkészült tervezet egy nagyon letisztult, átlátható és objektív
modellt tartalmaz. Elkülönítésre kerül egyetemi mintára egy 1,5 millió Ft-os
tartalékalap. Ezután az EHÖK és a KolHÖK meghatározott százalékban
részesül, hiszen ebben a két esetben gyakorlatilag fix feladatokról
beszélünk. A fennmaradó összeg a 8 kari HÖK között kerül felosztásra. 30%a egyenlő arányban kerül elosztásra, 60%-a létszám arányában (levelező
és esti munkarendű képzésben, illetve szakirányú továbbképzésben és
felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók 1-nél kisebb szorzóval
kerülnek beszámításra), 10%-a pedig a nappali munkarendű alapszakra
és osztatlan képzésre felvett gólyák arányában.
Véleményem szerint a forrásallokáció, elfogadása esetén, évek óta a
legnagyobb gazdálkodási előrelépés lesz a Hallgatói Önkormányzatban.
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EHÖK Gazdasági Bizottság
A GB az elmúlt időszakban többször is ülésezett. A negyedéves
beszámolók

elkészültek

negyedéves

beszámolás

minden
ezek

részönkormányzat
alapján

a

esetében.

jövőben

A

rutinszerűen

megtörténhet, hiszen a mostani eljárás mintául szolgálhat hozzá. Ezzel egy
fontos célunkat sikerül megvalósítanunk. Távozási szándékomat a GB-nek
is bejelentettem, az utánpótlás-képzésbe való csatlakozást folyamatosan
nyitva hagytam bárki számára. A Gazdasági Bizottságot folyamatosan
tájékoztattam

a

közbeszerzések

helyzetéről,

illetve

a

felmerülő

problémákat is megtárgyaltuk. A forrásallokáció két ülésnek volt a
központi témája, de végül egyhangúan megszavazásra került.
Záró gondolatok
Szeptemberi megválasztásomkor három célt tűztem ki magam elé:
az

új

Alapszabály

és

az

ahhoz

tartozó

forrásallokációs

modell

előterjesztésével a vállalt feladataimat legnagyobb és legnehezebb
részét elvégeztem; az átláthatósággal kapcsolatban jogi kérdések
megválaszolása után lehetőség nyílik az elmúlt időszak szerződéseinek
publikálására, ami a reformfolyamat miatt most háttérbe szorult (ezt
nagyon fontosnak tartom, a technikai feltételeket megteremtettem
ehhez); harmadik célként pedig a rendezvényes közbeszerzés kiírását
tűztem ki. A közbeszerzési bizottság munkájában továbbra is részt veszek,
mint a közbeszerzés tárgyának szakmai szakértője, ugyanakkor az anyag
véglegesítésével a bíráláson kívül (ami alapvetően objektív feladat), nem
maradt már dolgom, mint az ajánlattevők esetleges tisztázó kérdéseinek
megválaszolásának segítése. Amennyiben az új Alapszabály elfogadásra
kerül, úgy vélem, érdemes volt elvállalnom Zaránd Péter kabinetjében a
munkát. A reformokat tárgyaló küldöttgyűlés végeztével lemondok
tisztségemről, ahogy azt megválasztásomkor is jeleztem. Segítségemre
(különösen ebben a beszámolóban említett területeken) bármikor
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számíthat bárki a segítségemre, tanácsomra. Köszönöm mindenkinek, aki
segített jobbá tenni a hallgatói mozgalmat! Búcsúként álljon itt a TTK HÖK
elnöki pályázatom mottója és az elnöki búcsúmkor írt idézet. Ez a két
gondolat mindig is alapvetően határozta meg a szemléletem (azt hiszem,
ez az EHÖK-ben is észrevehető volt a reformfolyamat során). A hallgatói
mozgalom minden jelenlegi és leendő tagjának figyelmébe ajánlom e
sorokat.
„Némely foltok nem távolíthatók el az anyag megsértése nélkül.”
/Bohumil Hrabal/
„Így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg: kiköplek a
számból."
/Jelenések könyve 3,16/

Dukán András Ferenc
gazdasági alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Gazdasági

adminisztrációért

felelős

referens

beszámolója
Rendszeres ülések
Időpont
2014. október 7, 20.
november 3, 17.
december 1, 15.
2015. január 12.
2014. október 6, 8.
december 17.
2014. október 22,
2014. november 19,
2015. január 16, 30.

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE EHÖK kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK elnökség

Gazdasági Bizottság
ülése

ELTE EHÖK GB

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, ami ebben
kiemelkedően fontos volt tekintve a Gazdasági Bizottság által igényelt
negyedéves beszámolókat. Az EHÖK Gazdasági Bizottsága határozatot
hozott, hogy 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 a félév során.
HÖOK Vezetőképző
Részt vettem a november 6-9 között megrendezésre kerülő éves
HÖOK vezetőképző hétvégén, ahol a gazdasági szekció munkáját
segítettem. A szakmai program színvonala ugyan elég hullámzó volt, de
hasznos volt megismerni más egyetemek gazdálkodási gyakorlatát, illetve
az átlátható gazdálkodás felé is tettünk fontos lépéseket.
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EHÖK negyedéves beszámoló
Dukán András Ferenc gazdasági alelnöknek segítettem összeállítani
a negyedéves beszámolót, kérésére az EHÖK költéseit tartalmazó
táblázatot kiküldtem.
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.
Egyéb
A félév során a kabinet- és elnökségi üléseken lehetőség szerint részt
vettem, a Gazdasági Bizottság üléseit egyszer sem mulasztottam el.
Amennyiben Dukán András Ferenc gazdasági alelnök a segítségemet
igényelte, a rendelkezésére álltam.

Kőszegi Tamás
gazdasági adminisztrációért felelős referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Rendezvényekért felelős referens beszámolója
Rendszeres ülések
Időpont
2014. október 6.
november 12, 19.
december 3, 10, 17.
2015. január 7.
2014. október 7, 13,
20. november 3, 17.
december 15. 2015.
január 12, 26.

Esemény

Személy(ek)

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK elnökség

Kabinetülés

ELTE EHÖK kabinet

Gólyatáborok
A gólyatáborok lezárásával kapcsolatos tennivalók még az októberi
hónapban is tartottak. Rendszeres kapcsolatban álltunk a K&B fest Kft-vel
a gólyatáborokkal kapcsolatban.
Válságkommunikáció, intézkedések
Több

dokumentum

azonnali

elkészítése

szükséges

volt

az

egyetemvezetés részére, a gólyatáborok során bekövetkezett sajnálatos
eseményekkel kapcsolatban. Ezek elkészítésében aktív szerepet vállaltam
(koncepció

a

rendezvényszervezés

jövőjére,

ezeknek

elsősorban

technikai elemei, gólyatábor szervezés átalakítása a hasonló esetek
elkerülése végett stb.).
Közbeszerzés
Az októberi hónapban a rendezvényes közbeszerzési eljárás
lelassult, így ezzel sok teendő nem volt, a műszaki tartalom újbóli
felülvizsgálata történt az EHÖK részéről.
Novemberben a folyamat újra elindult, a Hallgatói Ügyek Rektori
Biztosa tartja a kapcsolatot a GMF és az EHÖK között. Az ő kérésre az
Ajánlattételi Felhívás tartalmi változtatásai történtek decemberig, ezeket
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minden esetben haladéktalanul elvégeztük. Ennek ellenére még mindig
csak a kiírás zajlik, bár a tartalmi rész az Egyetem részéről jóváhagyásra
került.
Rendezvénynaptár
Közbeszerzés híján, nem tudtunk rendezvényeket szervezni az őszi
félévben, emiatt rendezvénynaptár sem indult. Ugyanakkor a tavaszi
félévre vonatkozó igények összegyűjtése folyamatban van.
Gólyabálok
A 2014/2015-ös tanév gólyabáljainak műszaki dokumentációját
elkészítette a rendezvényszervező bizottság. A munka, valamint az
ajánlattétel megkönnyítése érdekében közös mintából dolgoztak a
részönkormányzatok képviselői. Ezzel együtt a Kollégiumi napok műszaki
leírása is elkészült. Ez a tervek szerint használható lett volna akár önálló
közbeszerzés kiírására, akár létező szerződés keretében második körös
konzultáció indítására is, jelenleg ennek a lehetőségnek a jóváhagyására
várunk az egyetemvezetés részéről.
HÖK reform, képzések
Eddig

két

karon

tartottam

tájékoztatót

a

rendezvényekkel

foglalkozó tisztségviselők átalakuló feladatköreiről. A továbbiakban –
ahogy a programban is megfogalmaztuk – további képzéseket szükséges
biztosítani

a

részönkormányzatoknak

a

közbeszerzéses

rendezvényszervezésről, amennyiben erre van igény.
A tervek szerint az új Alapszabály említeni fogja a rendezvényekkel
foglalkozó szaktestületi bizottságot. A bizottság fő feladatait összegeztük,
melyek alapszabályba kerülhetnek.
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Egyéb tevékenység
A szóban forgó időszakban elláttam napi rutinfeladataimat.
Többször

érkezett

megkeresés

részönkormányzati

tisztségviselőktől,

igyekeztem legjobb tudásomnak megfelelően segítséget nyújtani.
Igyekeztem nem szorosan a rendezvényekhez tartó területeken is
folyamatos segítséget nyújtani Zaránd Péternek.

Béni Kornél
rendezvényekért felelős referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

2014/2015. I. FÉLÉV
OKTÓBER 6 – FEBRUÁR 1.

66

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI
ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKI- ÉS KABINETBESZÁMOLÓ

Pályázatokért felelős referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy/személyek

2014. október 8.

Egyeztetés Rektori
Kulturális Pályázat
kiírásáról és
ütemezéséről

Kiss Edina, Dukán
András Ferenc, Tóth
Róza, Orosz Gábor

2014. október 28.

Egyeztetés IK HÖK-kel

Zák András

2014. november 11.

2014. november 14.

Egyeztetés Rektori
kulturális pályázattal
kapcsolatban
Egyeztetés a Rektori
Kulturális pályázat
bírálásával
kapcsolatban

Kovács Márta

Dr. Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán, Kovács Márta

2014. november 25.

Egyeztetés BTK HÖK-kel

Sujtó Attila

2014. november 26.

Egyeztetés TTK HÖK-kel

Kovács Fanni

2014. november 28.

Egyeztetés KolHÖK-kel

Ágotai Tibor

2014. december 1.

Egeztetés PPK HÖK-kel

Sztilkovics Zorka,
Margitai Anna

2014. október 8.

2015. január 15.

Egyeztetés Rektori
Sportpályázat
ütemezéséről
Megbeszélés a
Tehetség Nap
koncepciójáról

Kiss Edina, Karvaly
Márton
Tóth Rita

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2014. október 7, 13,
20. november 17,
24. december 8.
2015. január 12, 26.

Kabinetülés

ELTE EHÖK kabinet
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2014. október 6, 8,
Elnökségi ülés
ELTE EHÖK elnökség
15.
A félév során a kabinetülések többségén részt vettem, és a
kabinetfőnökkel való egyeztetéseinken is megjelentem, ahol az elvégzett
tevékenységeimről beszámoltam. A feladatkörömbe tartozó és a rám
bízott tevékenységekhez szükséges megbeszéléseken és egyeztetéseken
aktívan részt vettem.
Szponzorizáció
Sajnos

a

Hallgatói

Önkormányzatokat

ért

események

következtében az eredetileg tervezett rendezvények nagy többsége nem
került megrendezésre, így az ezekhez kapcsolódó esetleges szponzorok
részéről történő forrásbevonás sem volt időszerű.
Részönkormányzatokkal való együttműködés
Az egyes részönkormányzatokkal felvettem a kapcsolatot, hogy a
pályázatfigyelés

és

az

esetleges

pályázati

hírlevél

igényeik

figyelembevételével történhessen. A találkozásokhoz áttekintettem a
Nemzeti Tehetség Program összes tavalyi felhívását, és ezek alapján
elkészítettem azok kivonatait, melyek a civil szférán túl a felsőoktatási
intézmények számára is elérhetőek. A megbeszélések során ezeket a
lehetőségeket is érintettük, kitérve azok esetleges nehézségeire és a
fontosabb (pl. ütemezési) tudnivalókra egyaránt. Az egyeztetések alapján
leginkább a június környéki határidejű felhívások tűnnek elérhetőnek. Az
érintett karok esetében továbbá beszéltünk néhány civil szervezetek által
elérhető pályázatról is, melyek felhívásai azonban leghamarabb a tavaszi
félévben várhatóak.
Pályázatfigyelés és pályázati hírlevél
A félév során rendszeresen monitoroztam a felmerülő pályázati
lehetőségeket, beleértve az előző évek tapasztalatai alapján várt
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meghirdetéseket is. Külön figyelmet fordítottam azon karok igényeire,
melyek az egyeztetés során konkrét elvárásokat fogalmaztak meg. Az
általam relevánsnak ítélt pályázatok mennyisége a félév során még
ezekkel együtt is csekély volt. Ennek következtében pályázati hírlevelet is
sokkal kevesebbszer küldtem ki a tervezettnél, mert csak a félév második
felében

tartottam

indokoltnak.

Sajnálatos

módon

idén

még

a

megpályázni tervezett felhívások feltételei is úgy módosultak, hogy azok
számunkra elérhetetlenné váltak.
Rektori kulturális és sportpályázat
A félév első szakaszában a leghangsúlyosabb feladatom a rektori
kulturális pályázat kapcsán került elő. A pályázat munkamegosztása során
engem bíztak meg a beérkező pályázatok formai követelményeinek
ellenőrzésével, a hiánypótlásra való felszólítások kiküldésével, illetve a
beérkezett pályázatok érvényességének ellenőrzésével.
A pályázási és hiánypótlási időszak alatt és azon túl is a pályázók
rendelkezésére álltam, és szerencsére sokan éltek a lehetőséggel, így
megelőzve az esetleges problémákat a leadás/hiánypótlás során. Sajnos
a pályázati felület és a véleményezés során technikai nehézségek
merültek fel, melyek ellensúlyozása érdekében e-mailben is felkerestem a
pályázókat. Az EHÖK elnökség számára a pályázatokat összegző részletes
táblázatot készítettem, mely tartalmazta az egyes pályázatok főbb
pontjait és a lebonyolítás esetleges nehézségeit is. A tételek nagy része
esetén a támogatási összegre vonatkozóan is tettem javaslatot az
elnökség számára, mely javaslatokat a pályázati anyagok és árajánlatok
részletes áttanulmányozása, a gazdasági alelnökkel való többszöri
egyeztetés, az EHÖK elnökkel való egyeztetés, az irodavezető és pályázati
ügyintézés felelősével való egyeztetések alapján készítettem el.
Az elnökség javaslata alapján frissített összegzést bemutattam a
hallgatói ügyek rektori biztosának, akinek kérése alapján többszöri
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kiegészítésre is sor került. Ezek következtében a pályázatok bírálatát
határidőn túl tudtuk elvégezni. Hogy a közeli időpontú pályázatok is
megvalósíthatóak legyenek, az érintett pályázókat újra felkerestem
telefonon

és

e-mailben

ügyintézésükhöz

is,

szükséges

hangsúlyozva

tennivalókat.

a

Végül

sikeres

pályázati

közreműködtem

a

pályázatok hivatalos értesítésének kiküldésében a Neptunon keresztül, és
a pályázati ügyintézőnek továbbítottam az összegző táblázatot az általa
igényelt kiegészítésekkel.
Ugyancsak ezen időszakban került kiírásra a rektori sportpályázat is,
mely kiírásának elkészítésében, illetve a beérkező pályázatok formai
ellenőrzésében is részt vettem, többek között a sportügyi referenssel
együttműködve. A Sportbizottság előzetes bírálata alapján és a formai
követelmények figyelembe vételével támogatási összegre vonatkozó
javaslatot is tartalmazó összegzést készítettem a beérkezett pályázatokról
a sportügyi referens támogatására.
Tehetség Nap pályázat és szervezés
A tavaszi félévre esedékes Tehetség Nap költségeinek fedezésére a
Nemzeti Tehetség Program felhívásainak egyikét terveztük megpályázni.
A tavalyi felhívás alapján decemberben előzetesen egyeztettünk a
Tudományos

referenssel

az

esemény

megvalósításához

szükséges

pályázható tételekről, hogy a megjelenő pályázathoz már legyen előzetes
koncepciónk. Ezzel kívántuk ellensúlyozni a szűkös határidőt a sikeres
leadás érdekében. Sajnos a pályázatot idén meghívásossá tették, így az
számunkra

elérhetetlenné

újragondoltuk

az

vált.

esemény

Ennek

következtében

koncepcióját

(pl.

némileg

időpont),

mely

megvalósítása jelenleg folyamatban van.

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)

2014. október 3.
2014. november 26.

Bizottsági ülés

EHSKB

2014. november 11.

Nemzetközi
kapcsolatok ápolása Lengyelország

Urszula Krzyżańska,
Gász András, Grósz
Renáta
Gász András, Grósz
Renáta, Nyitrai Balázs
Bencsik Gergő,
Horváth Mihály

ELTEvízió megbeszélés
2015. január 6.
Hallgatói ügyek videó
Rendszeres ülések
Időpont
2014. október 7, 13,
20. november 17,
24. december 15.
2015. január 12, 26.
2014. november 3,
10, december 17.

Esemény

Személy/személyek

Kabinetülés

ELTE EHÖK kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK elnökség

Folyamatos feladatok
Állandó feladataim változatlanul a beérkező online, illetve offline
hirdetnivalók/információk

eljuttatása

a

hallgatókhoz,

plakátok,

szóróanyagok, illetve a közösségi hálón történő megosztás formájában,
valamint az EHÖK online felületeinek, így a honlap és a Facebook oldal
folyamatos frissítése és felügyelete. Ezeken túl naprakészen tartom az ELTE
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HÖK tisztségviselőinek elérhetőségi listáját és segítem a kabinettagok
munkáját minden általam hozzáférhető eszközzel, például grafikai
munkák (pl. Külügyi Börze, Erasmus7 plakát, aktualizálást Facebook
borítóképek).
Bizottsági munka és kampányok
Október 3-án megtartottuk az idei első EHSKB ülést, ahol elsősorban
– mivel sok volt az új ember – az őszi szemeszter ütemterve mellett a
bemutatkozás és a kari lapok jelenlegi helyzete volt a téma. A hónap
hátralevő részében (a kari HÖK-ök felfüggesztése ideje alatt) én láttam el
az ÁJK és a TÓK kommunikációs tisztségviselőinek feladatait.
November 26-án tartottuk az őszi szemeszter második bizottsági
ülését. Főbb témáink az újak bemutatkozása, az aktuális kampányok,
illetve a HÖK irodákban felgyülemlő papírhulladékok ügye voltak. Az
ülésen vendégül láttuk Csáder Nikolettet a Karrierközpontból, valamint
Borbély Krisztiánt az EHÖK tanulmányi alelnökét.
Idén is megrendezésre került az ELTE Téli Tábor, mely korábban
Sítábor néven várta az érdeklődőket. A tábor népszerűsítése érdekében
minden karon és ELTE-s kollégiumban kihelyezésre kerültek plakátok
valamint szóróanyagok, de a kampány inkább az online felületekre és a
személyes kapcsolatokra fókuszált. A kari kommunikációért felelős
tisztségviselők és főszerkesztők minden elérhető csoportban és oldalon
hirdették a tábor Facebook eseményét. A jelentkezési időszak alatt a
hallgatók nálam érdeklődhettek e-mailben, telefonon vagy akár
személyesen is az EHÖK irodában a táborról, valamint a jelentkezni is
nálam lehetett.
Az ünnepek közeledtével idén is ajándékgyűjtésbe fogtunk a
Cseppkő

Gyermekotthon

számára.

Igyekeztem

legjobb

tudásom

szerintem segíteni Kiss Edinát, a Karácsony Hőse nevű projekt kiötlőjét és
kivitelezőjét.

A

gyűjtés
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kialakításában volt feladatom. A kari tisztségviselők ezt is számos helyen és
alkalommal megosztották a közösségi hálón.
November végén a bizottsággal elkezdtük előkészíteni az őszi
szemeszter OMHV kampányát, mely egy kulcsmondat köré épül fel, ami a
„NEKED 8”, utalva a rangsorolásos jelentkezésnél szerezhető nyolc pontra.
A kampány kreatív részének összeállításához tartottunk szűkebb körben
egy rövid brainstormingot, melyen az ÁJK és a TÓK HÖK tisztségviselői
vettek részt. Ezen találkozó eredménye lett volna a december elején
elkészülő videó, ami a kampány gerincét képezte volna. Sajnos a
kampány kreatív részének egy-egy része nem tudott időben elkészülni
(szerettünk volna egy kabalát az OMHV-nak, ami a korábban említett
videóban jelent volna meg), így az OMHV indulását megelőző néhány
napban készítettem egy videót, ami köré a kérdőív kitöltését népszerűsítő
nyereményjáték épült. A hallgatóknak az ELTE Online Facebook oldalára
feltöltött videó komment szekciójába kellett beírni egy film címet, amivel
jellemezték az utolsó vizsgaélményüket. A játék időtartama alatt
folyamatosan

érkeztek

a

résztvevők

hozzászólásai,

így

a

nagy

érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítottuk egy héttel a játék
határidejét. A nyereményeket (két ELTE-s póló és két bögre) az Eötvös
kiadótól kaptuk, akikkel még korábban felvettem a kapcsolatot az
ügyben,

hogy

támogatnák-e

a

kampányunkat

néhány

ELTE-s

ajándéktárggyal.
Többen

említették

korábban,

hogy

rengeteg

papírhulladék

gyülemlett fel a kari HÖK irodákban, és mivel nem mindenhol megoldott
az újrahasznosítás, nem egyértelmű, hogy a régi plakátoknak és
kiadványoknak mi legyen a sorsa, ezért napirendre tűztük a kérdést.
Szerencsére percek alatt megoldódott a probléma, mivel Peák Boglárka
(TÓK HÖK) jelezte, hogy az ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola
tavaszi

papírgyűjtésén

szívesen

látnák

az

általunk

összegyűjtött

papírmennyiséget, így jótékonykodunk is és a probléma is megoldódik.
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ELTEvízió és ELTE Online
Október elején elkezdtük keresni a Vízió új műsorvezetőit, mivel a
korábbiak különböző okok miatt távozni kényszerültek a stábból. A
válogató sikeresen lezajlott a teljes ELTEvízió csapat közreműködésével.
Az új évad adásai sajnos egyértelművé tették, hogy jelen
állapotában, jelen struktúrával a Vízió elmarad attól a színvonaltól, amivel
annak idején Molnár Dániel keze alatt indult. Ezen konklúzió nyomán
elkezdtünk kidolgozni egy anyagot, aminek segítségével a tavaszi
szemeszterben teljesen megújítjuk a műsort. Ez mind tartalmi, mind
felépítésbeli változásokat is jelent. A Vízió új dokumentációja alapján egy
nagyobb, de rendezettebb stáb dolgozik majd az ELTEvízión, valamint
jóval relevánsabb témák kerülnének megjelenítésre, illetve a nézőszám
növelése érdekében rövidebbek lesznek az adások, viszont több tartalmat
generálunk. Ez alatt azt értem, hogy ha nem is teljesen, de valamilyen
szinten elszakadunk a heti egy adás koncepciótól, avagy a heti egyet
folyamatosan kiegészítjük plusz tartalmakkal, amik közvetlenül csatolják
majd a Víziót az ELTE Online-hoz.
Egyebek
A Hallgatói Önkormányzat reformjai kapcsán összeállítottam
Zaránd Péter számára egy rövidebb felsorolást arról, hogy a HÖK
konkrétan mivel is foglalkozik, a tanulmányi érdekképviselettől egészen a
sportszervezésig. Szintén a reformok folytán összeállítottam egy csapatot,
akik egy „Hallgatói ügyek” munkacímen készülő animált videón
dolgoznak, hogy a hallgatók jobban belelássanak a HÖK felépítésébe és
munkájába. A csoport tagjai Bencsik Gergő (IK), Horváth Mihály (BTK),
Prágai Adrienn (BTK), valamint Somogyi Dorina (TáTK).
November 6-8. között részt vettem az idei őszi HÖOK vezetőképzőn,
Siófokon. Grósz Renátával a Rendezvényszervezés a közösségépítés
szolgálatában névre keresztelt szekció előadásait hallgathattuk meg. A
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közelmúlt ELTE-s gólyatáboraiban történtek kapcsán a szekció igyekezett
a hallgatói rendezvényszervezés témáját minden releváns, idevágó
aspektusból körüljárni, legyen az helyszínbiztosítás, pszichológia vagy
maga a rendezvényszervezés. Második nap három csapatra osztották a
megjelenteket. Minden csapatnak ki kellett dolgoznia egy-egy témát,
majd a három anyagból együtt összeállítottuk az ideális hallgatói
rendezvény leírását.
November 11-én vendégül láttuk Grósz Renátával és Gász
Andrással az EHÖK iroda tárgyalójában Urszula Krzyżańskat, egyik lengyel
társegyetemünk – az Uniwersytet Kazimierza Wielkiego – kommunikációs
munkatársát. Urusalát elsősorban a kampányaink felépítése, valamint
általánosságban az egyetemi kommunikáció érdekelte. Végigvezettük
az elmúlt egy év nagyobb kampányain, valamint meséltünk neki az
ELTEvízióról és az ELTE Onlineról, ezeket egy kötetlen beszélgetés követte a
hallgatók aktivitásáról és arról, hogy mik a legjobb módszerek az
érdeklődésük felkeltésére. Nagyon hasznosnak véltem ezt a találkozót,
mivel több párhuzamot is véltem felfedezni a külföldi és a magyar
hallgatók passzivitását illetően, ami nagyban megnehezíti ugyanúgy a mi
munkánkat, mint a lengyel kollégákét.

Dömötör Tamás Albert
közkapcsolati alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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ELTE Online főszerkesztő beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2014. október 8.
2014. október 10.
2014. október 13.
2014. október 17.

Esemény
Megbeszélés egy új
újságíróval
ELTEfeszt
Megbeszélés a Tudomány
témavezetőkkel
ELTE Online új felület
megbeszélése

2014. november 69.

HÖOK Vezetőképző

2014. november 11.

Lengyel vendég
látogatása

2014. november 18.

Tudományos Tehetségek
Kampány megbeszélés
OMHV Kampánytervezés

2014. november 28.
ELTE Online Csapatépítő
2014. december 11.
2014. december 22.
2015. január 8.
2015. január 15.
2015. január 22.
2015. január 28.
2015. január 29.
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ELTE Online
együttműködés
megbeszélés
Megbeszélés egy új
újságíróval
Tudományos
megbeszélés
HÖOK Rendezvényes
Műhely
Educatio Kiállítás
ELTE Online új felület
megbeszélés
Közéleti megbeszélés

Személy(ek)

Bucsku Enikő,
Solymosi Emőke
Zaránd Péter, Fáy
Gergő

Urszula Krzyżańska,
Dömötör Tamás
Albert, Gász András
Bucsku Enikő, Tóth
Rita
Dömötör Tamás
Albert
ELTE Online
Szerkesztőség
Csörgics Mátyás

Bucsku Enikő

Dömötör Tamás
Albert, Radics Ottó
Pálfi Dóra
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Rendszeres ülések
Időpont
2014. október 14,
21, november 4, 11,
18, 25. december
2, 9. 2015. január
12, 28.
2014. október 7, 13,
20. november 3, 17,
24. december 1, 8,
15. 2015. január 12,
26.
2014. október 6, 14,
21, november 4, 11,
21, 25, január 6, 29.

Esemény

Személy(ek)

Szerkesztőségi ülés

ELTE Online
témavezetők

Kabinetülés

ELTE EHÖK kabinet

ELTEvízió megbeszélés

ELTEvízió stáb

2014. november 25,
december 9, 16.

Kommunikációs
értekezlet

2014. november 26.

EHSKB ülés

2014. október 6.
november 26.
december 17.

Elnökségi ülés

Dömötör Tamás
Albert, Kiss Edina,
Zaránd Péter, Gász
András
Kari
kommunikációsok,
kari lapok
főszerkesztői
ELTE HÖK elnökség

ELTE Online megbeszélések és Csapatépítő
Az első félév folyamán több új újságíró és fotós is csatlakozott
szerkesztőségünkhöz, velük külön-külön beszéltük át az ELTE Online
működését, a szerkesztőség felépítését és a munka menetét.
Több témánál a rovatvezetők munkáját egy-egy újságíró külön
segítette a félévben, így a Tudomány és a Közélet rovatok témavezetőivel
több külön megbeszélést is tartottunk, hogy átbeszéljük, hogyan osztják

2014/2015. I. FÉLÉV
OKTÓBER 6 – FEBRUÁR 1.

77

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI
ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKI- ÉS KABINETBESZÁMOLÓ
meg segédjeikkel a feladatokat, hogy így hatékonyabban és gyorsabban
tudjanak dolgozni.
Az ELTE Online új felületeinek munkálatait jelenleg új fejlesztő vette
át, akivel felgyorsított tempóban dolgozunk, hogy tavaszra elkészüljön az
új oldal.
November első felében az ELTE-re látogatott egy lengyel egyetem
kommunikációs munkatársa, hogy betekintést nyerhessen Egyetemünk
működésébe. A Rektori Titkárság kérésére minket is meglátogatott, ennek
keretein belül bemutattuk neki az EHÖK kommunikációs csatornáinak
működését, mindennapi munkánkat és mi is megtudhattunk hasznos
információkat, hogy Lengyelországban hogy működnek ezek.
A Tudomány témáján belül elindítottunk egy ELTE-s tehetségeknek
szóló pályázatot, amelyre olyanok jelentkezését várjuk, akik szeretnék
bemutatni ötletüket, találmányukat, tehetségüket, ezzel felvezetve a
tavaszi II. Tehetség Napot. A felhívás során publikációs lehetőséget adunk
a jelentkezőknek az ELTE Online felületén, bemutathatják ötletüket és
vállalkozókkal, start-up cégekkel találkozhatnak a Tehetség Napon,
valamint (az olvasók véleményét kikérve) közönségkedvencet is fogunk
választani. Ennek a részleteit dolgoztuk ki Tóth Rita tudományos referens és
Bucsku Enikő Tudomány témavezetővel.
A tavasszal nagy sikerrel megrendezett találkozó után ismét ELTE
Online Csapatépítőt tartottunk, amit a több új újságíró és fotós miatt
fontosnak tartottam. Az előzőtől eltérően most egy délutánt töltöttünk
együtt, ahol ismerkedős játékok után fontos és aktuális témákról
beszélgettünk, a nyári és őszi, Egyetemünket és a felsőoktatást érintő
témák mellett a szerkesztőség felépítéséről, az új felületről, aktuális
kampányainkról

és

az

ELTE

Pressről

beszélgettünk.

A

következő

Csapatépítő eseményt február végére, március elejére tervezem, akkor a
cikkek írásáról, szerkesztéséről és a jutalmazásról is szó lesz.
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Kampányok
Az ELTE Online most is fontos felülete volt a nagyobb Hallgatói
Önkormányzatot érintő kampányoknak, így a Téli Tábornak, a hallgatói
kérdőíveknek és az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének is. Több
cikkel is felhívtuk a figyelmet és tájékoztattuk a hallgatókat ezekről a fontos
eseményekről. Tavalyhoz hasonlóan idén is összefoglaltuk az előző év
eseményeit, most minden rovatunk közölt ilyen évértékelő cikket.
Állandó feladatok
Folyamatosan tartottuk Szerkesztőségi üléseinket, ahol hétről hétre
átbeszéltük az aktuális teendőket, tervezett cikkeket. A vizsgaidőszakban
ritkábban találkoztunk személyesen, de e-mailen keresztül heti szinten
egyeztettük a teendőket. A rovatvezetőkkel külön találkozókat is
tartottam, hogy folyamatosan egyeztessünk, mi történik a rovatban és
előre tudjunk mindig tervezni a következő időszakra.
Az ELTEvízió heti megbeszélésein is részt vettem és segítettem a stáb
munkáját.
Rendszeresen

tartottunk

Kommunikációs

értekezleteket,

ahol

egyeztettük az aktuális kommunikációs teendőket és programokat. Ezen
kívül rendszeresen részt vettem a kabinetüléseken és elnökségi üléseken.
Ebben a félévben is részt vettem az ELTE Online szerkesztőségi
tagjaival a nagyobb ELTE-s rendezvényeken, így az ELTEfeszten, a HÖOK
Vezetőképzőn, az Educatio Kiállításon és a HÖOK

Vezetőképző

szekciójának folytatásaként működő Rendezvényes Műhelyen.
ELTEvízió
Októbertől

kezdve

folyamatosan

részt

vettem

az

ELTEvízió

munkájában, a szerkesztőségi üléseken és sok forgatásra is elkísértem
őket. Az őszi műsorvezető-keresésben és -válogatásban is segítettem a
főszerkesztő és művészeti vezető munkáját, télen pedig elkezdtük a műsor
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átstrukturálásának megtervezését. Ennek nagy része az ELTE Online-nal
közös munkából fog állni. Több állandó kisebb stábbal dolgozik majd az
ELTEvízió, akik olyan témákat is feldolgoznak majd, amiket az ELTE Online
is, így a műsorvezetők és rovatvezetők, újságírók együttműködve készítik el
az anyagokat.
ELTE Press
Az őszi események miatt ebben a félévben még nem tudtuk
elindítani az ELTE Press Akadémiát, amely a kari lapok átalakult és
átalakulás alatt lévő szerkesztőségei miatt indokolt is volt. Ennek ellenére
a kari lapok főszerkesztőivel folyamatosan tartom a kapcsolatot és
kölcsönösen segítjük egymás munkáját. Az ELTE Online-on ősztől egy, a
kari lapokat bemutató cikksorozatot is közöltünk, ebben minden kari lap
főszerkesztőjét megszólaltattuk. Tavasszal pedig az ELTE Press előadásokat
is megtartjuk, ezek már szervezés alatt állnak.

Grósz Renáta
ELTE Online főszerkesztő
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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SPORTÜGYEK
Sportügyi referens beszámolója
Eseménynaptár
Esemény

Személy(ek)

TÁMOP KMR képzés,
Debrecen

Salamon Krisztina,
Fedasz Vivien, Simon
Gábor, Illyash György

Fit Night megbeszélés

Gömör Iván

2014. október 8.

Sportösztöndíjas
koordinátori
megbeszélés

Fedasz Vivien, Ruszinkó
Réka, Töli Gergely,
Simon Gábor

2014. október 10.

ELTEfeszt

2014. október 14.

Sportbizottsági ülés

2014. október 16.

Fit Night

2014. október 20.

Éjszakai Sport
megbeszélés

Simon Gábor

2014. október 22.

Fit Night feedback

Gömör Iván

2014. november 3.

Éjszakai Sport
megbeszélés

Gömör Iván

2014. november 6.

Éjszakai Sport
megbeszélés

Sportiroda

2014. november 10.

Időközi sportösztöndíjas
kiírás

2014. november 12.

Pályaválasztási kiállítás,
Szekszárd

Időpont
2014. október 2-3.
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Borbély Krisztián,
Mogyorósi Pálma,
Csonka Diána
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Éjszakai Sport
megbeszélés

Simon Gábor

2014. november 15.

Kabinetnap

ELTE EHÖK kabinet

2014. november 18.

Éjszakai Sport
megbeszélés

März Balázs Kovácsik
Rita, Pulay Szilvia

Éjszakai Sport
megbeszélés

Gász András

Tisztségviselő váltással
kapcsolatos
megbeszélés

Jakus Júlia, Weisner
Fanni

2014. november 19.

2014. november 20.

Rektori sportpályázat
kiírása

2014. november 24.

Külügyi Börze előkészítés

Csukovits Balázs

2014. november 27.

Tüske Csarnok megnyitó

BEAC, Sport KFT

2014. november 28.

Rektori sportpályázatok
hiánypótlása

Csermák Attila

2014. december 1.

BEAC elnökségi ülés

BEAC elnökség

2014. december 5.

Rektori sport pályázat
hiánypótlás

Csermák Attila

Sportkarácsony

ELTE sport

Sportbizottsági ülés rektori sport bírálat

Sportbizottság

2014. december
10.

Elnökségi ülés - javaslat
prezentálása

EHÖK elnökség

2014. december
12.

Éjszakai Sport

2014. december 9.

2015. január 9.
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Sportösztöndíjas
koordinátorokkal
megbeszélés

Simon Gábor, Ruszinkó
Réka, Töli Gergely

KEK megbeszélés

KEK szervezői stáb
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2015. január 22.

Educatio

ELTE HÖK

2015. január 26.

Megbeszélés

Fedasz Vivien

2015. január 28.

Országos Sport- és
Egészségtudományi
Konferencia

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2014. október 7, 13,
20. november 17,
24. december 8.
2015. január 12, 26.

Kabinetülés

ELTE EHÖK kabinet

2014. november 19,
december 10, 17.
2015. január 7.

Elnökségi ülés

ELTE HÖK elnökség

Folyamatos ügyek
Idén is megrendeztük az őszi félév egyik nagy sporteseményét, a 4.
Fit Night-ot, melynek szervezésében a kezdetektől részt vettem. A
rendezvény főszervezője az ELTE Sport Kft. volt, ám sportszervező hallgató
társaimmal szintén kivettük a részünket mind az előkészületekből, mind
pedig a rendezvény lebonyolításából.
Az esemény napján az Egyetem négy karáról érkezett segítség:
TáTK, IK, TTK, PPK.
Előkészítettük az időközi Sportösztöndíjas pályázatot. Erre azért volt
szükség, mert a nyár folyamán történtek visszamondások, így ezeket a
helyeket újra meg kellett hirdetni.
A sportösztöndíjasok munkájának segítése a koordinátorok előzetes
felkészítésével és tájékoztatásával kezdődött. Ezzel tisztázódtak a feléjük
támasztott elvárások és a feladataik.
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A hónapban tartott bizottsági ülés elsődleges célja a félév fő
eseményeinek átbeszélése volt. Itt kezdődött meg az idei Éjszakai Sport
szervezése is, hiszen a bizottság tagjainak fontos szerep jut a szervezésben,
és a karokon való promócióban is. A szorgalmi időszak hátralévő részében
ugyanennek az eseménynek az előkészületei és szervezői munkái zajlanak
majd.
Éjszakai Sport
Ebben a hónapban az idei Éjszakai Sportos megbeszélések, a
szervezés és a rendezvény előkészítése voltak a fő feladataim. A
szervezésbe sikerült bevonni a Sportirodát, több kar támogatását is sikerült
megszereznünk, illetve a helyszínt biztosító Sport Kft-vel is sikerült
egyeztetni.
A rendezvény december 12-én, pénteken került megrendezésre a
BEAC-on. A hatodik alkalommal megrendezésre kerülő esemény jó
alkalmat adott arra, hogy a megszokott mozgásformák mellett a
hallgatók

új módszereket is

kipróbálhassanak.

Ez

a

sportéjszaka

lehetőséget adott arra, hogy még a tavaszi félév előtt felvonultathassuk
sportlehetőségeinket.
Rektori pályázat
Előkészítettük a tavaszi félévre vonatkozó Rektori Sportpályázatot is.
Ez a korábbi kiírásoktól annyiban különbözött, hogy a pályázatokért felelős
referenssel együtt tudtuk hiánypótlásra visszaküldeni a pályázatokat. A
kérvényvéleményezői jog kiterjesztése tehát igazán megkönnyíti és
biztosabbá teszi a pályázatok bírálatát.
A pályázat vége december 3-án volt, ezután az utolsó héten
tartunk bizottsági ülést, ahol előkészítjük a bírálati javaslatot az
elnökségnek.
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Sportösztöndíjas pályázat és Jó tanuló jó sportoló pályázatok
Két sportágban újra ki kellett írni a pályázatot. Ebben a hónapban
beérkeztek a pályázatok. Sajnos csak az egyik sportágra érkezett pályázat
volt sikeres, így a tavaszi félévre ‒ előreláthatólag januárban ‒ újra ki kell
majd írni a pályázatot.
A Jó tanuló jó sportoló pályázat elbírálása is sikerült, a nyertesek
januárban kapják majd meg jutalmukat.
Egyéb
Sikerült előrelépéseket tenni az ELTE-s versenysport támogatása
érdekében. Erre a rektori sportpályázat nyújt majd lehetőséget, így a
Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokságán az Egyetem hallgatói
biztosabban tudnak majd szerepelni.
Ebben a hónapban került megrendezésre az őszi félév másik nagy
sporteseménye, az Éjszakai Sport. A rendezvény főszervezője a BEAC volt,
az előkészületeket velük közösen végeztem. Az esemény napján az
Egyetem négy karáról érkezett segítség: TáTK, IK, TTK, PPK.
A Rektori Sportpályázat kiírásra 39 pályázat érkezett be, ebből 33
bizonyult sikeresnek.
Fontos változás, hogy az eddig főként szabadidősportot támogató
pályázatba sikeresen vontuk be a MEFOB-okon (Magyar Egyetemi és
Főiskoli Országos Bajnokság) való szereplés támogatását.
Az évet a már szokásos Sportkarácsonnyal zártuk, ahol megjelent
mindenki, aki az ELTE sportéletének szervezésében részt vesz, mind
szervezeti vezetők, mind sportösztöndíjasok és BEAC szakosztályok.
Januárban a tavaszi félév előkészítése zajlik. Összegyűjtöttük a
Sportösztöndíjasok

előző

félévre

vonatkozó

beszámolóit,

valamint

megkezdtük a tavaszi sportképzés szervezését.
Fontos feladat lesz majd az esetleges változások megszervezése a
sportösztöndíjasok kapcsán, hiszen a félév végén néhány eddigi
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ösztöndíjas befejezi tanulmányait. Ez néhány sportágban új kiírást fog
jelenteni.
Az első esemény a tavaszi félévben a sportképzés lesz, melyet a
Sportösztöndíjasoknak szervezünk, illetve megkezdődött a KEK (Kárpátmedencei Egyetemek Kupája), mely az első nagyobb sportesemény lesz
a félévben, március első hétvégéjén.

Karvaly Márton
sportügyi referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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