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ELNÖKI BESZÁMOLÓ
2013/2014-es tanév összefoglaló
ELTE EHÖK elnökség
A 2013. október 6-tól kezdődő időszakban az elnökség üléseit jellemzően hetente
megtartottuk kevés, indokolt kivételtől eltekintve. Sürgős esetben rendkívüli elnökségi
üléseket is tartottunk.
Az Elnökségi munkában a következő elnökök vettek részt:


Bubla Áron 2014. január 31-ig (ÁJK HÖK)



Eperjesi Zsolt 2014. január 31. – február 27. között (ÁJK HÖK)



Tallár Ákos 2014. február 27. óta (ÁJK HÖK)



Garbai Ádám –november 19-ig (BTK HÖK)



Sujtó Attila - november 19-től (BTK HÖK)



Müller Barbara – november 11-ig (BGGYK HÖK)



Farag Alexandra november 11-től (BGGYK HÖK)



Kiss Ádám (IK HÖK)



Csonka Balázs (KolHÖK)



Verderber Éva 2014. március 19-ig (PPK HÖK)



Sztilkovics Zorka 2014. március 19 óta (PPK HÖK)



Máté Anna - december 5-ig (TáTK HÖK)



Nanosz Eleni Vaya - december 5-től (TáTK HÖK)



Varsányi Viktória – november 7-ig (TÓK HÖK)



Galántai Tamás - november 7-től (TÓK HÖK)



Béni Kornél - február 11-ig (TTK HÖK)



Kovács Fanni - február 11-től (TTK HÖK)



Zaránd Péter (EHÖK).

Átadás-átvétel
Csapatom

és

magam

megválasztását

követő

átadás-átvétel

nem

zajlott

zökkenőmentesen. Elődöm mandátumának lejárta után nem készült fel az átadási
folyamatra, több ízben obsrtuktív hozzáállást tanúsított, melynek eredményeként a
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VII/2001. rektori utasítástól eltérően mandátumba lépésem után tizenkét nappal tudtuk
csak a hivatalos eljárást lefolytatni. Az eljárást követően több súlyos hiányosságot
fedeztünk fel melyek feltehetően elődöm, Kalina Gergely tevékenységének köszönhetőek.
Így az EHÖK 2013-as iktatásának október előtti időszakából - egy kivétellel - hiányoznak
az Elnökségi ülések jegyzőkönyvei, valamint az Elnökségi ülések, és a Küldöttgyűlések
hangfelvételei.
Az EHÖK elnökeként volt szerencsém bemutatkozni a kabinet szakterületi
tisztségviselőivel közösen az Egyetemvezetés minden tagjának, ezzel megalapozva a
hatékony érdekképviselet számára fontos partneri viszonyokat. Kivétel nélkül részt vettem
az OHÜB és az Egyetemvezetői Értekezleteken, valamint rendszeres személyes találkozók
által igyekeztem újjáépíteni a szervezetbe vetett bizalmat Dr. Mezey Barna Rektor Úrral,
Dr. Juhászné Huszty Katalin Főigazgató Asszonnyal, és Dr. Rónay Zoltán Főtitkár Úrral
is.

Szenátus, Egyetem Vezetői Értekezlet, OHÜB
A Szenátus üléseinek anyagait elnökségi üléseken előzetesen minden alkalommal
megtárgyaltuk, a hallgatók érdekeit minden alkalommal a lehetőségekhez mérten
maradéktalanul képviseltük.
Rektor Úrral a Szenátus ülésének előterjesztéseit az ülés előtt egyeztettem,
tájékoztattam az Elnökség álláspontjáról.
Az Egyetemvezetői Értekezletek és OHÜB ülések mindegyikén részt vettem, az ezeken
elhangzottakról az Elnökséget minden alkalommal tájékoztattam, a hallgatók érdekeit
maradéktalanul képviseltem. Rektor Úrral ezen felül is egyeztettem a hallgatókat érintő
aktuális kérdésekben.

Kollégiumi stratégia
Fontosnak tartom kiemelni az elmúlt év egyik jelentős sikerét: a Kollégiumi
Hallgatói Önkormányzattal közösen elértük, hogy a Szenátus által elfogadott Kollégiumi
stratégiába belekerüljön a szolidaritás elve, mely szerint hallgató, és hallgató között az
anyagi finanszírozási formától függetlenül nem tesz különbséget. Sikerként könyvelhetjük el
azt is, hogy a 2014-es évben az ELTE egyetlen kollégiumában sem történik kollégiumi
díjemelés.
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A szakkollégiumok esetében a kollégiumi stratégiához igazodva, de speciális
képzési struktúrájuk, valamint az ELTE kiemelkedő értékei lévén indokolt az önálló stratégia
megalkotása. Ezt a törekvést mind a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat, mind az EHÖK
támogatja.

Hallgatói rendezvények, hallgatói szolgáltatások
A hallgatói rendezvényszervezés – mandátumba lépésünk idejére - ellehetetlenült. Az
ELTE ESZ Kft. végelszámolása, a területet érintő közbeszerzés, megfelelő költségvetés híján,
az ősz folyamán egyetlen rendezvény sem valósulhatott meg a Hallgatói Önkormányzat
megrendelésére. Utóbbi hiányosság esetében már elődöm által megkezdett munkát
folytattuk Dukán András Ferenccel. A záros határidőn belül kiírásra kerülő hallgatói
rendezvényes közbeszerzésben a hallgatói igények felmérésében az EHÖK Gazdasági
Bizottsága segédkezett, míg szakmai segítséget a GMF, az Electool, valamint a Jaczkovics
ügyvédi iroda nyújtanak.
Az ELTE Egyetemi Szolgáltatói Kft. végelszámolási folyamatát követően felszámolási
folyamatba váltott át. A hallgatói szolgáltatások helyzetének rendezésére Rektor Úr a
témában egyeztető bizottságot hívott össze, melyben a hallgatói érdekeket én képviseltem.
A bizottság rögzítette, hogy a hallgatói rendezvényszervezést közbeszerzéses eljárás által
kívánja a továbbiakban megoldani, valamint javaslattal élt a hallgatói bolt szolgáltatásainak
áthagyományozásáról az Eötvös Kiadó részére. A Hallgatói Önkormányzat vállalta két
további szolgáltatás koncepciójának (felhőegyetem, inkubátorház) kidolgozását.
Az évtizedes hagyományú Lágymányosi Eötvös Napokat, a Gazdasági és Műszaki
Főigazgatóság, az érintett karok (IK, TáTK, TTK), valamint érintett kari részönkormányzatok
segítségével idén is sikeresen tudtuk megrendezni. Annak ellenére, hogy a korábbinál
szerényebb kivitelű rendezvény megrendezésére csak rövid idő állt, több mint húszezren
vettek részt a civil, kulturális és szórakoztató programokon a négy nap alatt. A Bölcsész
Napok keretein belül idén először - hagyományteremtő célzattal megszerveztük az első
ELTE Tehetségnapot, melynek célja az egyetemi műhelyek, szakkollégiumok, tudományos
diák körök tehetségeinek és az őket felszívó munkaerőpiac számára találkozási pontot
biztosítani.
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Felsőoktatás
Október 19-én a Győrben, a HÖOK közgyűlésén megválasztottuk a szervezet régi-új
elnökét, Körösparti Pétert, a Debreceni Egyetem EHÖK elnökét. Az új elnöktől és
elnökségének tagjaitól az ELTE HÖK azt várja, hogy a HÖOK-ot és így a teljes magyar hallgatói
képviseletet készítse fel a 2014-es év várható felsőoktatási átalakításaira.
November 13-án a HÖOK nevében Körösparti Péter részmegállapodást kötött Balogh
Zoltánnal, az Emberi Erőforrások Miniszterével, melynek értelmében 2014-es felvételi
időszakban – hasonlóan a korábbi évekhez – minden szakon lesz államilag támogatott
férőhely. A Felsőoktatási Kerekasztal munkája 2013 őszén elfogadott felsőoktatási stratégia
elkészítésével lezárult, melynek azonban a testület nem tudott érvényt szerezni.
A HÖOK február 22-i Közgyűlésének és Választmányi ülésének – szervezői pályázat
híján – Körösparti Péter elnök úr kérésére az ELTE HÖK biztosított helyszínt. Az esemény
sikeres megszervezésében jelentős szerepe volt az ELTE HÖK-nek, kiváltképp Kiss Edina
kabinetfőnök kisasszonynak.
Részt vettünk a HÖOK tavaszi vezetőképzőjén, melynek ez alkalommal Debrecen
adott otthont. A vezetőképzőről a résztvevő ELTE-s tisztségviselők konstruktív, ugyanakkor
részletes kritikát fogalmaztak meg.
Júliusban a felsőoktatási kormányzat élére új vezetőt neveztek ki Palkovics László
államtitkár úr személyében. Az új államtitkár tisztségbelépésének napján látogatást tett és
kerekasztal beszélgetésen vett részt az ELTE HÖK nyári vezetőképzőjén, első nyilvános
felszólalásaiban kifejezte, hogy a tervezett új felsőoktatási stratégia elkészítésében a HÖOKra partnerként számít.

Rektorválasztás
Részt vettem a Rektorválasztást Előkészítő Bizottság munkájában, mely során a
bizottság javaslatot tett a Szenátus számára a rektorválasztás mentére.
Két EHÖK elnökségi ülés alkalmával fogadtuk vendégként Dr. Mezey Barna rektor,
rektorjelölt urat. Első ízben pályázatának leadását megelőzően, majd pályázatának
ismeretében volt alkalma az EHÖK elnökségének a hallgatók számára fontos kérdéseket
feltenni a rektor úrnak. Sikerként értékeltük, hogy rektor úr programjában kiemelten kezelte
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a hallgatói és ez által a Hallgatói Önkormányzat számára kiemelten fontos ügyeket, mint
például a minőségbiztosítást (OMHV) és a tehetséggondozást.
A szenátus Dr. Mezey Barna rektor úr pályázatát 34 igen, 2 nem és 1 érvénytelen
szavazattal támogatta 2014. március 24-én.

Vizsgálatok és adatigénylések
Az egyetemen 2013 év végétől a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzést folytat,
melynek során a Hallgatói Önkormányzat működését is monitorozták. A feltett kérdésekre
minden alkalommal a lehetőségekhez mérten precíz és széleskörű tájékoztatást
igyekeztünk nyújtani.
Március elejétől a hallgatói önkormányzatnál rektor úr által felkért Rektori Ellenőrzés
Önálló Osztálya 2009-2013-ig vizsgálja a sport és kulturális ösztöndíjat, a kiemelkedő
hallgatói ösztöndíjak (korábban hallgatói jutalom) kifizetésnek részönkormányzatonként
eltérő gyakorlatát.

Rekrutációs rendezvények
Idén is megrendezték az EDUCATIO Kiállítást, melyen az aktív részönkormányzati
részvétel, valamint az ELTE Hallgatói Karrier- és Szolgáltató Központ segítségének
köszönhetően érdeklődők ezreit sikerült tájékoztatni az ELTE sokszínű képzéseiről.
Ebben az évben első alkalommal rendezte meg az - kari nyílt napokat és az
EDUCATIO-t kiegészítőileg - összegyetemi nyílt napját az ELTEfesztet. A rendezvényre való
rövid felkészülés ellenére a rendezvény jó alapként szolgál a következő években
megrendezendő ELTEfesztekre.

Költségvetés
Az előző évektől eltérően az EHÖK aktív szerepet vállalt az egyetem Költségvetési
Bizottságában, melynek köszönhetően a Hallgatói Önkormányzat költségvetési kiegészítése
az egyetem általános költségei között kapott helyet. Az eredmények elérésében jelentős
szerepe volt Dr. Juhászné Huszty Katalin gazdasági főigazgató asszonynak, Dr. Mezey Barna
rektor úrnak, valamint a dékánok támogatásának is.
A kiszámítható költségvetési támogatás eléréséhez elengedhetetlen volt az EHÖK
Elnökség és az EHÖK Gazdasági Bizottság konstruktív munkája, melynek köszönhetően az
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ELTE HÖK költségvetési tervezése minden eddiginél korábban már 2013 novemberének
végén megkezdődött, ez által időt adva a kiszámítható és fenntartható költségvetés
összeállításának.
Az EHÖK Elnöksége ezzel párhuzamosan azt a határozatot hozta, hogy a megszavazott
2014-es költségvetésig minden részönkormányzati költésről megerősítő határozatot hoz.

Vezetőképzés
A 2013-as évben az ELTE HÖK költségvetési támogatás és közbeszerzés híján nem
tudta megoldani a szakmai továbbképzéseit. A két feltétel meglétének is köszönhetően 2014
tavaszától

az

felkészültségére,

ELTE

HÖK

hallgatókat

komoly

hangsúlyt

megillető

fektet

érdekképviselet

tisztségviselőinek
színvonalának

szakmai
érdekében

szakterületi és részönkormányzati vezetőképzőket is szervezünk.

Rektori sport és kulturális pályázatok
Rendes időben kiírásra került az őszi Rektori sport pályázat kiírása, valamint egy
rendkívüli Rektori Kulturális pályázat is, melynek célja a nyári időszakban tervezett hallgatói
nyári egyetemek, tudományos jellegű utazások, konferencia részvételek támogatása. A
pályázati időszak eredményesen a Neptun felületén első alkalommal zajlott le.

Gazdasági ellenjegyzés
2013-ban és 2014 első negyedévében a teljes ELTE HÖK költségvetése az EHÖK
körzetéről valósult meg. Ugyanakkor az EHÖK Küldöttgyűlése által megszavazott 2014-es
ELTE HÖK költségvetést követően a költéseket visszaállítottuk a részönkormányzatok
számára is átlátható eljárás szerint, ezért is vált szükségessé rendezni a részönkormányzati
körzetek ellenjegyzésének rendszerét. Az így kialakult gyakorlat gördülékeny, ugyanakkor
transzparens gazdálkodást eredményez.

Átfogó ösztöndíj-reform
Tavasz elejétől átfogó ösztöndíj-reform kidolgozásának kezdett neki az EHÖK
kabinet. A munka a hallgatói élet több területét is magában foglal, így vizsgálatra, majd
szükség szerint átdolgozásra kerülnek szociális, sport, tudományos és közéleti
juttatások egyaránt. Tavasszal ezek közül a tanulmányi teljesítményre tekintettel
módosításra, valamint a támogatás mértékében bővítésre került a „Jó tanuló, jó sportoló”
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ösztöndíj, és 50%-al emeltük a sportösztöndíj mértékét is. Átdolgozásra kerül, és ősztől
jelentős mértékben növekszik a Párhuzamos Képzés Kompenzációja, valamint az
Erasmus Kiegészítő Támogatás is. Jelenleg kidolgozás alatt áll

két új tudományos

ösztöndíj alapítása is, ezek koncepcióit a Tudományos Bizottság segítségével az EHÖK
vezetőképzőn fogjuk véglegesíteni.
Kiemelten fontos eredmény az Intézményi Szakmai Tudományos Közéleti
valamint

a

Kiemelkedő

Hallgatói

Teljesítmény

Egyszeri

Ösztöndíj

keretek

nyilvánosságának előkészítése, melyben fontos szerepe volt az Egyetem Adatvédelmi
Szabályzatának megalkotása és elfogadása is, a nyilvánossághoz szükséges HKR módosítást
a Június 30-i Szenátus fogadta el.

2014. július 8 - szeptember 5.
Eseménynaptár
Időpont
2014. július 8 - 10.
2014. július 10.
2014. július 17 - 20.

2014. július 21.

2014. július 22.

Esemény

Személy/személyek

ELTE HÖK Vezetőképző 2014

ELTE Hallgatói
Önkormányzat

EHÖK Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

EFOTT 2014
Egyeztetés a Pályázatokért
felelős referenssel

Horváth László, Kiss Edina

EHÖK Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

Szenátusi ülés

ELTE Szenátus

Egyeztetés az Esélyegyenlőségi
referenssel

Markos Ádám, Kiss Edina

Egyeztetés a Közkapcsolati
alelnökkel

Molnár Dániel Gábor, Kiss
Edina

Egyeztetés a Sport Kft.-vel

2013/2014.
OKTÓBER 6 – SZEPTEMBER 5.

8

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKI ÉS KABINETBESZÁMOLÓ

2014. július 23.

2014. július 24.

Egyeztetés a Gazdasági
alelnökkel

Dukán András Ferenc, Kiss
Edina

Egyeztetés a Külügyi alelnökkel

Soproni Tamás, Kiss Edina

Egyeztetés az Informatikai
megbízottal

Tabajdi Péter, Kiss Edina

Egyeztetés a Sportügyi
referenssel

Karvaly Márton, Kiss Edina

Egyeztetés a Szociális alelnökkel

Tóth Róza, Kiss Edina

Egyeztetés a Communication
Concept Kft.-vel

Pénzes Szimonetta

Egyeztetés a Idegennyelvi
Továbbképző Központtal

Kécskefalvi László, Kiss
Edina

Egyeztetés a Tanulmányi
alelnökkel

Borbély Krisztián, Kiss
Edina

Pont Ott Parti 2014
2014. augusztus 6 8.

Kabinet Napok

ELTE EHÖK Kabinet

2014. augusztus 13.

Egyeztetés a HÖOK elnökével

Körösparti Péter

2014. augusztus 14.

Egyeztetés a HÖOK alelnökével

Gulyás Tibor

2014. augusztus 18.

Gyógymatek Gólyatábor

2014. augusztus 22.

TáTK Gólyatábor

2014. augusztus 23.

BTK Gólyatábor
IK Gólyatábor

2014. augusztus 26.
GeoBio Gólyatábor
2014. augusztus 27.

PPK Gólyatábor
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2014. augusztus 29.

2014. augusztus 30.

Egyeztetés a Műszaki és
üzemeltetési főigazgatóhelyettessel

Vásárhelyi Tibor

Egyeztetés a Hallgatói Biztossal

Dr. Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán

Egyeztetés a Tanulmányi
alelnökkel

Borbély Krisztián, Kiss
Edina

Egyeztetés a Rendezvényekért
felelős referenssel

Béni Kornél, Kiss Edina

2014. augusztus 31.

2014. szeptember 1.

TÓK Gólyatábor
Egyeztetés a Karrierközponttal

Agárdi Krisztina

Egyeztetés az Esélyegyenlőségi
referenssel

Markos Ádám

Egyeztetés a Szociális alelnökkel

Tóth Róza, Kiss Edina

Egyeztetés a Sportügyi
referenssel

Karvaly Márton

Egyeztetés Rektor úrral

Dr. Mezey Barna

Egyeztetés Gazdasági
Főigazgató asszonnyal

Dr. Juhászné Huszty Katalin

Rektori Vezetői Értekezlet

ELTE Rektori Vezetés

EHÖK Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

2014. szeptember 2.

Táblaavatás

2014. szeptember 3.

Egyeztetés a HÖOK alelnökével
2014. szeptember 4.

Sajtótájékoztató

2014. szeptember 5.

ELTE tanévnyitó

Gulyás Tibor

ELTE HÖK Vezetőképző
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Fontos mérföldkő az év során az EHÖK vezetőképző, melynek létrejötte a szervezet
számára kiemelten fontos cél volt. A rendezvényen mind szakterületi, mind pedig stratégiai
kérdésekben sikerült fontos egyeztetéseket folytatni az egyes szekciókban, míg a plenáris és
összevont szekciók során a résztvevők az érdekképviseleti feladataik tágabb, szemléleti
kérdéseivel foglalkozhattak. Vendégeink között tudhattuk az egyetem teljes vezetését, és
Palkovics László felsőoktatási államtitkár urat is. A vezetőképző megszervezésében
elvitathatatlanul fontos szerepe volt Kiss Edina EHÖK kabinetfőnök kisasszony munkájának.

Gólyatáborok megvalósulása, közbeszerzés
A nyár kiemelten fontos projektje volt az ELTE tíz gólyatáborának közbeszerzési és
szervezési feladatainak koordinációja. Az eljárás során szoros együttműködésben dolgoztak
az EHÖK tisztségviselői a GMF, és az Electool munkatársaival, melynek eredményeként
sikeres közbeszerzést bonyolítottunk le. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az eljárásban
résztvevő egyik vállalkozó sikertelen fellebbezése lassította a szerződéskötés folyamatát,
melyre végül engedélyt a Közbeszerzési Hatóság adott.
A gólyatáborok sikeres lebonyolítását segítette a győztes vállalkozóval folytatott
intenzív együttműködés, melynek összefoglaló célja volt a részönkormányzati érdekek
kiszolgálása, hogy a frissen felvett hallgatók minél magasabb színvonalú rendezvényeken
vehessenek részt. A sikeres gólyatáborok megvalósulásában elvitathatatlan részük volt a
részönkormányzatnak: több százan vettek részt önkéntes alapon a gólyatáborok
színvonalas programjainak kialakításában, akiknek munkája garanciát jelentett idén is arra,
hogy a résztvevők élményekkel gazdagodva távozzanak a táborok helyszíneiről.
Mindezek mellett nem szabad megfeledkezni két gólyatáborunk során történtekről,
ezeket jellegükből kifolyólag fontos elválasztani egymástól. A TÓK gólyatáborában történt
erőszakos bűncselekmény részleteit jelenleg a rendőrség és – e beszámoló írásakor már
lezárt – egyetemi eljárás is vizsgálja. A borzasztó történtek miatt a Hallgatói Önkormányzat
nyilvánosan is kifejezte sajnálatát és az Egyetemmel közösen felajánlotta segítségét a
sértettnek.
Az ÁJK gólyatáborában történtekkel kapcsolatban szintén egyetemi vizsgálat van
folyamatban, és még ha a feltételezett etikai vétség gyanúja be is igazolódik, annak
jelentőségét a TÓK gólyatáborában történtekkel összemosni súlyos hiba volna.
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A gólyatáborok ezutáni lebonyolítását az Egyetem és a Hallgatói Önkormányzat közösen
kialakított koncepciója alapján kívánjuk rendezni.

Új tisztségviselők a kabinetben
A nyár során több tisztségen is váltást eszközöltünk, ezek mindegyike előre
egyeztetett formában történtek. Előbb a közkapcsolati alelnök, Molnár Dániel Gábor
munkáját köszöntük meg a vezetőképzőt követően, mivel Dániel egy másik felsőoktatási
intézményben folyatja tanulmányait. A nyár végén pedig Soproni Tamás külügyi alelnök
távozott az EHÖK kabinetéből, mivel tanulmányait az ELTE-n befejezte. Mindkét feladatkör
ellátására elnöki megbízottakat neveztem ki az új elnöki ciklus megkezdéséig: Dömötör
Tamás Albert közkapcsolatokért felelős elnöki megbízott a nyáron kiemelten fontos
feladatot végzett, sikeresen koordinálta az újonnan megjelent Gólyairánytű munkálatait.
Csukovits Balázs, külügyekért felelős elnöki megbízott vezetésével pedig az EHKB
végzett jó munkát a minden évben szokásos Orientation day megszervezésében.

Zaránd Péter
elnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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KABINETFŐNÖK BESZÁMOLÓJA
2013/2014-es tanév összefoglaló
Kapcsolattartás a kabinettagokkal, szakterületek koordinálása
Az első kabinetülésen mindenkivel egyeztettem időpontot, hogy minden héten
ugyanabban az időben át tudjuk beszélni az aktuális teendőket, feladatokat, ill.
nehézségeket. A közös munkát könnyítették meg a találkozók, mivel egyrészt nem kellett
külön időpontokat egyeztetnünk, másrészt mind a kabinettagok, mind pedig én megfelelően
fel tudtunk készülni az egyeztetésre.
Az informatikai megbízottal kialakítottuk az új levelezést és levelezőlisták
rendszerét, ebben én az adminisztrációs teendőket tudtam segíteni (pl.: levlisták
elnevezése). Úgy gondolom, hogy ez egy fontos lépés volt a hivatalos levelezések megfelelő
kialakításában, viszont ez nem valósulhatott volna meg az informatikai megbízott gyors
reakcióideje nélkül.
Meiszterics

Bálint

elnöki

megbízottal

és

Kovács

Márta

irodavezetővel

napikapcsolatban állok, munkájuk megkönnyíti a kabinet teendőit.
December első hétvégéjén szerettünk volna tartani egy kabinethétvégét, amelyet
továbbképzéssel és a szakterületek átbeszélésével töltöttünk volna el. Sajnos az utaztatásszervezési szerződés hiányában ez, ebben a formában nem tudott megvalósulni. Viszont
ugyanezen a hétvégén tartott a kabinet egy Kabinet-napot, amelyen megpróbáltuk a
hétvégére tervezett programot egy napba belesűríteni és helyben, Budapesten megoldani,
költségek nélkül. A nap főtémája a szakterületi átbeszélés, továbbképzés és csapatépítés
volt.

Az új iroda kialakítása
Október 8-án költözött át az EHÖK a Gerlóczy utcából a Szerb utcai épületbe.
Lehetőségeimhez mérten próbáltam a maximális segítséget nyújtani a költözés
lebonyolításában. Örömmel töltött el, hogy egy nap alatt sikerült a tényleges költözést
lebonyolítani, mivel így a munkafolyamatoknak nem kellett megállnia.
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Decemberben érkezett az EHÖK iroda mellé a Questura iroda, velük közösen kellett
kialakítani az együttélési szabályokat, annak érdekében, hogy mindkét csapat a
leghatékonyabban és legkényelmesebben tudja a munkát végezni.

Egyeztetések, megbeszélések
Hetente egyeztettem Varga Emesével, a Karrierközpont munkatársával, annak
érdekében, hogy mind az ő mind a mi programjaink a legtöbb felületen hirdetve legyenek és
mindezek mellett az aktuális ügyeket át tudjuk beszélni és hatékonyan tudjon a
Karrierközpont és az EHÖK együtt dolgozni.
Tisztségbe lépésem előtt is jó viszonyt ápoltam a HÖOK Mentorprogram
vezetőjével, Csuhaj Andreával. Novemberben felkeresett, hogy szeretnék, ha az ELTE is részt
venne a következő programjukban - Betekintő a felsőoktatásba - átfogó információk a 2014es továbbtanuláshoz – és részt vennék egy műhelybeszélgetésen, mint előadó. Sajnos a
novemberi szervezés rajtuk kívülálló okok miatt nem valósult meg, de ez decemberben
pótlásra került, és ott természetesen képviseltem az ELTE-t.
Az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat elnökével, Ferdinandy Bencével is
rendszeres kapcsolatot tartottam, a kezdetekben segítettem Őket, annak érdekében, hogy az
EDÖK munkája is minél hamarabb a legmegfelelőbb módon el tudjon indulni.
Novemberben Dr. Cseszregi Tamás, Oktatási Igazgató úr összehívott egy
munkabizottságot, amelyben hallgatói tagként az EHÖK-ből Tóth Róza és én voltunk
delegálva. A munkabizottság a karokon és az EHÖK-ben kezelt szociális ösztöndíjak bírálási
rendszereinek felderítésével és vizsgálatával foglalkozott.

HÖÖK rendezvények
Februárban a HÖOK elnök úr kérésére megszerveztük a HÖOK Közgyűlését, az ELTE
ÁJK Aula Magna-ban. Emellett a Választmányi ülést is ekkor tartották, amihez
rendelkezésünkre bocsátotta a kar a Kari Tanács termet. A rövid idő ellenére, sikerült méltó
és megfelelő közgyűlést szerveznünk, ehhez nagyban hozzájárult Dr. Mezey Barna rektor úr
és Dr. Király Miklós dékán úr segítsége.
Május végén vettünk részt a HÖOK Közgyűlésén, melyet ez alkalommal
Komáromban rendeztek meg. A rendezvényen ELTE-s részről tizenegyen vettünk részt,
viszont az összes résztvevő létszáma a szokásostól eltérően igen alacsony volt. A
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közgyűlésen részletesen hallhattunk a HÖOK 2013-as költségvetéséről, 2014-es
költségvetési tervezetéről, a 2013-as EFOTT beszámolóról és a 2014-es EFOTT-ról, melyet
Miskolctapolcán rendeznek meg.

Ülések
Hetente tartottunk kabinetülést – keddenként – azért, hogy átbeszéljük a
kabinettagokkal az aktualitásokat és a beszámolandókat a szerdai elnökségi ülésekre. Az
eddigi összes elnökségi ülésen és kabinetülésen részt vettem, jelenlétemmel próbáltam
segíteni mind az elnökég, mind pedig a kabinet munkáját.

Rekrutációs rendezvények
A téli hónapok két nagyon fontos rendezvénye volt az EDUCTIO Kiállítás és az
ELTEfeszt. Mindkettőre nagyon sok hallgatói segítségre volt szükség, ezért folyamatos
kapcsolatot tartottam a hallgatói segítőkkel és a szervezőkkel is.
Mind az EDUCATIO-n, mind az ELTEfeszt-en végig jelen voltam az elő- és
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 új összegyetemi nyíltnapja idén került először megrendezésre.
Ennek okán a rendezvényből nagyon sokat tanulhattunk annak érdekében, hogy jövőre –
mind szervezői, mind látogatói részről – az ELTE legsikeresebb rekrutációs rendezvényét
tarthassuk meg.
Március óta folyamatosan vannak bizottsági ülések, ahol a rekrutációs rendezvények
kivitelezését és szervezését beszéljük át.

Vezetőképzők
Minden szakterületi bizottság szervezett ebben az évben szakterületi vezetőképzőt,
viszont a takarékosság jegyében több szakterületi vezetőképzőt összevontunk. Ennek
pozitív eredménye, hogy a bizottságok könnyen tudtak és tudnak összedolgozni, közös
produktumot kialakítani.
A vezetőképzők mellett, tartottunk testületi hétvégéket, ill. napokat is
(Kabinethétvége, Elnökségi napok), azért hogy a közös célokat formálni tudjuk és értékelni
tudjuk az eddigi teljesítményünket.
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Kabinethétvége: 2014. március 28 – 30.



Gazdasági – Rendezvényes – Sportos vezetőképző: 2014. április 4 – 6.



Elnökségi napok: 2014. április 16 - 18.



Tudományos vezetőképző: 2014. április 17 – 19.



Tanulmányi – Szociális – Esélyegyenlőségi vezetőképző: 2014. április 25 – 27.



Külügyi vezetőképző/Mentortábor: 2014. április 25 – 27.



Sajtó és Kommunikációs vezetőképző: 2014. május 2 - 4.

Egyebek
Idén első alkalommal rendeztük meg az ELTE Hallgatói Önkormányzat közös
karácsonyát. Úgy gondolom sikerült egy nagyon jó hangulatú és barátságos eseményt
összehozni, ahol a különböző részönkormányzatok tisztségviselői informális keretek között
ismerhették meg egymást.
Mostanra egy nagyon erős Host és Hostess csapatot sikerült kialakítanom, akik
rendszeresen jönnek a különböző rendezvényekre segíteni. Figyeltem arra, hogy a lehető
legtöbb karról legyenek hallgatók a csapatban, viszont a csoport folyamatosan bővül, így még
több emberre számítunk a jövőben. Ebben az időszakban részt vettek többek közt az OMHV
kampányban, EDUCATIO-n, ELTEfeszt-en, Alumni esten, stb.
Lehetőségeimhez

és

időmhöz

mérten

próbáltam

jelen

lenni

minden

részönkormányzati HÖK elnökválasztáson. A jövőben is alkalmanként szeretnék bizottsági
üléseken, mint megfigyelő rész venni, de természetesen a bizottság munkájába nem
szeretnék beleszólni.
A kabinet koordinálása és a kapcsolattartások mellett az EHÖK elnökének munkáját
segítem/segítettem. Az aktuálisan rám bízott feladatokat kérésének megfelelően végeztem
el, annak érdekében, hogy ezzel is könnyítsem a munkáját, a kabinettagokkal és más
egyetemi, ill. hallgatói önkormányzati tisztségviselőkkel való kapcsolattartását és
munkavégzését.
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2014. július 8 - szeptember 5.
Eseménynaptár
Időpont
2014. július 8 – 10.
2014. július 17 – 20.

2014. július 21.

Esemény
ELTE HÖK Vezetőképző 2014

EFOTT
Egyeztetés a Pályázatokért felelős
Horváth László, Zaránd
refenssel
Péter
Egyeztetés az Esélyegyenlőségi
Markos Ádám, Zaránd Péter
referenssel
Egyeztetés a Közkapcsolati
Molnár Dániel Gábor, Zaránd
alelnökkel
Péter
Egyeztetés a Rendezvényekért
felelős referenssel
Egyeztetés a Gazdasági alelnökkel

2014. július 22.

Személy(ek)
ELTE Hallgatói
Önkormányzat

Egyeztetés a Külügyi alelnökkel

Béni Kornél, Zaránd Péter
Dukán András Ferenc,
Zaránd Péter
Soproni Tamás, Zaránd
Péter

Egyeztetés az Informatikai
megbízottal

Tabajdi Péter, Zaránd Péter

Egyeztetés a Sportügyi referenssel

Karvaly Márton, Zaránd
Péter

Egyeztetés a Szociális alelnökkel

Tóth Róza, Zaránd Péter

Egyeztetés az Idegennyelvi
Továbbképző Központtal

Kécskefalvi László, Zaránd
Péter

2014. július 24.

Egyeztetés a Tanulmányi
alelnökkel

Borbély Krisztián, Zaránd
Péter

2014. július 24.

Pont Ott Party 2014

2014. július 28.

Kommunikációs egyeztetés

2014. július 23.

2014. augusztus 6-8.

Kabinet Napok

2014. augusztus 18.

Gyógymatek Gólyatábor

2014. augusztus 23.

TáTK Gólyatábor

Dömötör Tamás Albert,
Grósz Renáta
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2014. augusztus 24.

BTK Gólyatábor
IK Gólyatábor

2014. augusztus 26.
GeoBio Gólyatábor
2014. augusztus 28.

PPK Gólyatábor

2014. augusztus 29.

Egyeztetés a Külügyekért felelős
elnöki megbízottal

Csukovits Balázs, Zaránd
Péter

Egyeztetés a Tanulmányi
alelnökkel

Borbély Krisztián, Zaránd
Péter

Egyeztetés a Rendezvényekért
felelős referenssel

Béni Kornél, Zaránd Péter

2014. augusztus 30.

2014. augusztus 31.

TÓK Gólyatábor

2014. szeptember 1.

Egyeztetés a Szociális alelnökkel

Tóth Róza, Zaránd Péter

2014. szeptember 2.

EHÖK Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

2014. szeptember 4.

Kommunikációs egyeztetés

Grósz Renáta, Dömötör
Tamás Albert, Urbán Kata,
Zaránd Péter

2014. szeptember 5.

ELTE Tanévnyitó

ELTE HÖK Vezetőképző 2014
Két év után újra megrendezte az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat az összegyetemi
vezetőképzőjét, melyet tudatosan új névvel tartottunk meg (ELTE HÖK Vezetőképző)
Veszprémben, a Hotel Magister kollégiumban. Célunk volt, hogy minél kevesebb anyagi
ráfordítással sikerülhessen egy igazán minőségi vezetőképzőt megszerveznünk, ezért is
kerestünk új helyszínt. Az idei évben sikerült elkészítenünk egy kiadványt, melyet a
résztvevők nem csak a vezetőképzőn, hanem utána is tudnak használni, hiszen átfogó és
részletes kisokosként szolgálhat bármely hallgatói önkormányzati tisztségviselő számára. A
szekcióvezetőkkel próbáltunk egy olyan programot kialakítani, mely mind az új, mind a
régebbi résztvevőknek is hasznos lehet.
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A vezetőképzőn 153 résztvevő volt jelen. A négy nap alatt a programban a tizenkét
szekció mellett két kerekasztalbeszélgetés, négy nyílt előadás mellett lehetőség volt a
közösségi szellem növelésére is.
Összességében a vezetőképző egészét sikeresként értékelem, és bízom benne, hogy
a jövő évben is sikerül egy hasonló eseményt megrendezni. A tapasztalatokat és ötleteket
a nyár folyamán folyamatosan gyűjtöttük, melyeket a következő szervezésnél
mindenképpen figyelembe fogunk venni.

Pont Ott Parti
A 2014-es évben az Educatio Kht. újra megrendezte a felsőoktatásba felvételizőknek
szóló Pont Ott Partit, melyen az ELTE is részt vett. A helyszínt ez alkalommal a Semmelweis
Egyetem biztosította. A rendezvényen minden részönkormányzat több fővel is képviseltette
magát, melynek köszönhetően a frissen felvettek elsőkézből és azonnal értesülhettek az
Egyetemünkkel kapcsolatos legfontosabb információkról. Bízom benne, hogy a jövőben
némiképp hamarabb indítják meg a szervezést, azért hogy az intézményeknek legyen
elegendő idejük arra, hogy időben értesíthessék az irántuk érdeklődöket arról, hogy a
rendezvényen informálódhatnak róluk.

Egyebek
A nyár folyamán folyamatosan kapcsolatot tartottam a kabinettagokkal és az EHÖK
elnökséggel is. Mindemellett augusztus elején az EHÖK kabinettel kabinet napokat
tartottunk, ahol főként a csapatépítés és a szakmai munka kapott színteret. Részletesen
áttekintettük a szakterületek erősségeit és gyengeségeit, melyre koncepciókat dolgoztunk
ki, amit a későbbiekben részletesen is átnéztünk, annak érdekében, hogy a jövőben ezeket
hatékonyan tudjuk kivitelezni.
Kiss Edina
kabinetfőnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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TANULMÁNYI, TUDOMÁNYOS, TEHETSÉGGONDOZÁSI ÉS KÖNYVTÁRI
ÜGYEK

Tanulmányi alelnök beszámolója
2013/2014-es tanév összefoglaló
Az alábbiakban a Tanulmányi terület 2013/2014-es néhány fontosabb eseménye
kerül összefoglalásra. A tisztséget 2014 február elejéig Mészáros Ádám töltötte be, ezt
követően vettem át én (Borbély Krisztián).

Diákigazolványok érvényesítése
A 2013/2014-es tanév őszi és tavaszi szemeszterében történő diákigazolványérvényesítését folyamatos egyeztetések során került megszervezésre a Quaestura
munkatársaival. A karokon történő érvényesítés zökkenőmentesen lezajlott. Idén a
Bölcsészettudományi Karon a Karrierközpont munkatársai végezték az érvényesítést,
így ott nem volt szükség EHÖK által delegált hallgatókra. A tavaszi érvényesítés során a
Quaestura Iroda kapacitáscsökkenése miatt sajnos a BTK-n kívül csak a Lágymányosi
Campuson valósulhatott meg a kihelyezett érvényesítés. Ennek pótlására, a többi kar
tanulmányi

képviselői

jelezhették

és

alternatív

módon

szervezhettek

tömeges

diákigazolvány-érvényesítést a hallgatók megbízásával, amelyhez a Quaestura szintén
segítséget nyújtott.

E-index tájékoztatás
Az elmúlt ciklusban került bevezetésre az új E-index, melynek bevezetését állandó
egyeztetések előztek meg az Oktatási Igazgatóság és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat.
November közepén elkészült egy komplex anyag, mely az E-index kampánytervezetét és
kommunikációs stratégiáját tartalmazta. Ez megkönnyíttette a váltás miatt bekövetkező
nehézségeket és a felmerülő kérdéseket segített szétoszlatni. A hallgatók november 25től folyamatosan értesültek a változásokról, és az utána következő hetekben Neptun
üzenetben is felhívtuk a figyelmet a változásokra.
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SDA – Neptun Fórum
Tóth Rózával szociális alelnökkel, elődöm Mészáros Ádám részt vett egy fórumon, ahol
dékánok, dékánhelyettesek, TO vezetők és az SDA képviselői voltak. Előzetesen
összeállítottunk egy dokumentumot, mely a kari tanulmányis tisztségviselők segítségével
történt, ezt kiegészítve az EHSZÖB észrevételeivel továbbítottuk az Oktatási Igazgatóság felé.
Mivel több mint 100 észrevétel érkezett, így az ülésen ezeket nem tárgyaltuk, hanem
később a karokon külön egyeztetett az Oktatási Igazgatóság a kari vezetéssel, ugyanígy az
EHÖK-kel is.

HKR módosítások/egységesítés
Január 15-én ült össze az EHÖK TB, hogy a Hallgatói Követelményrendszer általános
részében módosításokat eszközöljünk és megbeszéljük javaslatainkat (a munka egy része a
későbbiekben is folytatódott). Több mint 4 órán keresztül folyt a produktív munka az ülésen,
először a fogalomtár bővült ki olyan fogalmakkal, melyek a bizottság szerint egy ilyen
szabályzat esetében elengedhetetlenek, például teljesítési lap (igazolólap), hallgatói
ösztöndíjszerződés, hallgatói képzési szerződés stb.
Szövegszerű

javaslatot

készített

a

bizottság

az

előzetes

kurzusfelvétel

kreditszámáról, megvitatásra kerültek az átvétel kari sajátosságai, mivel szeretettük volna
egységességre törekedni ezzel kapcsolatosan is. Néhány törekvés az Nftv. általi
szabályozások korlátozásába ütközött, de az egységesítést jövőre folytatni kívánjuk.

Párhuzamos képzés kompenzáció újragondolása
Az EHSZÖB-bel közösen történt párhuzamos képzés kompenzáció újragondolása az
idei év egyik nagy projektje volt, mely a közös szakterületi vezetőképzőn csúcsosodott ki. Az
EHÖK TB azzal foglalkozott elsősorban, hogy hogyan lehet teljesítmény alapú indikátorokat
is vizsgálni a szociális szempontok mellett a pályáztatás során. Az új koncepció alapján
OTDK eredményeket és a tanulmányi átlagot (azt saját képzéséhez és évfolyamához
viszonyítva) vennénk figyelembe a bírálat során. Egyéb tudományos eredményeket, mint
például a publikációk csak jóval alacsonyabb súllyal értékelünk, mivel szakterületenként
különböző mértékű lehetőségek vannak publikálásra.
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A másik fontos változás a teljesítmény szempontú értékelés bevezetése mellett, a
pályázók körének bővítése, amelynek fő célja, hogy ne csak párhuzamos képzés, de
másoddiploma szerzése során is igénybe vehető legyen a támogatás.
A tervet az érintett szakterületek elfogadták, és az Oktatási Igazgató Úr, valamint a
Főtitkár Úr is támogatta koncepcionális szinten, már csak az új szabályozás megfogalmazása
és beterjesztése maradt hátra a jövő évre a projektből.

Szakterületi vezetőképző
A vezetőképzőre április 25-27 közt került sor. Péntek délután és este csapatépítésből
állt a program, ahol a jelen lévő három szakterület (szociális, esélyegyenlőségi,
tanulmányi) részönkormányzati képviselői jobban megismerhették egymást, illetve az
EHÖK TB tagjai külön is részt vettek csapatépítő és ismerkedő programokban a jövőbeni
hatékonyabb közös munka érdekében.
Szombat délelőtt a bizottság tagjaival az tanulás-tanítás illetve képzéseink
minőségbiztosításának átgondolása volt a fő téma, amelynek egyik fő alappillérének az
OMHV újragondolását és kar-, szakspecifikus valid kérdőívek kidolgozását jelöltük ki.
Az itt megbeszéltek OMHV-val kapcsolatos rövid összefoglalóját a következő pontban fejtem
ki.
Szombat délután az EHSZÖB-bel közösen, ahogy már fentebb is említettem az új
párhuzamos képzés kompenzáció tervezeten dolgoztunk.

A minőségbiztosítási projekt első szakasza
A szakterületi vezetőképzőn történt bizottsági egyeztetés során világossá vált, hogy a
projekt sokkal mélyebb és hosszabb közös munkát kíván meg, mely munkálatokról a
nyári EHÖK vezetőképzőn is esett szó az Oktatási Rektorhelyettes Úr, Főtitkár Úr, Oktatási
Igazgató Úr, és Elektronikus Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Iroda
Irodavezetőjével történt egyeztetés során, valamint a munkálatok a jövő évre is áttolódnak.
Apróbb változtatási terveinket (néhány karspecifikus tétel hozzáadása a
kérdőívhez) a EHÖK vezetőképzőn történt megbeszélések alapján az egyetemvezetés is
támogatni tudja, nagyobb változásokat viszont közösen kell átgondolnunk és
kidolgozásukhoz hosszas egyeztetésre lesz szükség.
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2014. július 8 - szeptember 5.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy/személyek

ELTE HÖK vezetőképző

ELTE Hallgatói
Önkormányzat

Egyeztetés

Zaránd Péter, Kiss Edina

HJB ülés

HJB tagok (1-én
helyettesített Csizmadia
Anna)

2014. augusztus 6-8.

Kabinetnapok

ELTE EHÖK Kabinet

2014. augusztus 30.

Egyeztetés

Zaránd Péter, Kiss Edina

2014. június 8-10.
2014. július 24.
2014. július 3., 22.

Vezetőképző
A nyári EHÖK vezetőképzőn a Tanulmányi szekciót vezettem, ahol nagyon vegyes
csapat jött létre tapasztalat szempontjából, hiszen a Tanulmányi Bizottság tagjain kívül több
részönkormányzat egyéb tanulmányi tisztségéről is érkeztek hallgatók. Némi szakmai
alapozást is tartalmazott a szekció, de próbáltam inkább a projektekre nagyobb hangsúlyt
fektetni, hogy a tapasztaltabb résztvevők is hasznosan tudjanak részt venni a programon.
Mindeközben az újabb tisztségviselőket segítettem, hogy szintén aktívan tudjanak részt
venni a közös gondolkodásban kevesebb tapasztalatuk ellenére is.
Vendégül láttuk Dr. Borsodi Csaba volt oktatási rektorhelyettes urat, Dr. Rónay
Zoltán főtitkár urat, Dr. Cseszregi Tamás oktatási igazgató uratt, és Zaka Ferenc urat az
Elektronikus Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Iroda irodavezetőjét, akik szintén
szakmai fejkészítésben részesítették a szekció résztvevőit illetve egyeztettünk velük a
jövőbeni terveinkről.
A szakmai értekezés során szó volt a szabályozások megfelelő értelmezéséről és
használatáról,

valamint

adatkezelésről.

A

tervek

egyeztetésénél

pedig

a

minőségbiztosítást fejlesztő terveinkről, különösen az OMHV-ról, amellyel kapcsolatban
főtitkár úr szerint kisebb változtatásokat valóban érdemes lehet a közeljövőben eszközölni,
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de a nagyobb változtatásokat nagyon hosszú és szakmai előmunkálatoknak kell majd
megelőznie.
A Neptun kapcsán újabb felajánlást kaptunk, hogy ismét összegyűjthetünk egy
javítási és fejlesztési javaslatcsomagot, melyet a Elektronikus Tanulmányi és Hallgatói
Ügykezelő Rendszer Iroda saját kezűleg továbbít majd az SDA-nak.
Később Garbai Ádám beszélt a határon túli magyarokkal kapcsolatos ügyekről
tanulmányi vonatkozásban, elsősorban a beiratkozáshoz és egyetemkezdéshez szükséges
dokumentumokat ismertette.
Utolsó szekciórészünkön megkezdtük a jövő évre a felkészülést, és belekezdtünk már
ott az ősz egyik nagy projektjébe, az új tanulmányi ügyekkel kapcsolatos ELTE-s
infografikák megalkotásába, melyből négynek a vázlata el is készült.

Egyéb tevékenységek
A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság július 3–i ülésén Csizmadia Anna helyettesített, a
július 22-i ülésen pedig magam voltam jelen.
Részt vettem én is a nyári kabinetnapokon, ahol közösen értékeltük eddig
munkánkat, és készítettük elő jövőbeli tevékenységeinket. Ezen felül a nyár folyamán is
számos személyi kérdés (pl. beiratkozással kapcsolatos kérdések) megoldásában
segédkeztem.

Borbély Krisztián
tanulmányi alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Tudományos referens beszámolója
2013/2014-es tanév összefoglaló
Elért eredmények
Az egyik fő célkitűzésünk az ELTE HÖK Tudományos Bizottsága üléseinek
rendszeresítése volt annak érdekében, hogy minél szélesebb körben, minden aktuális
témát illetően egyeztetni tudjanak egymással a részönkormányzati és szakkollégiumi
tisztségviselők. Ez megvalósult, azonban a tavasszal megrendezett tudományos
vezetőképzőn való résztvevők számát az elkövetkezendőkben mindenképpen növelni
szeretnénk. A szakkollégiumi ügyek, kérdések is a bizottság prioritásai közé tartoztak, ennek
megfelelően egyeztetéseket tartottunk a Szakkollégiumi Stratégia tervezetéről, amelyet
(kissé átalakított formában) a későbbiekben el is fogadtak. Az ELTE Pályázati és Innovációs
Központjával is rendszeresen egyeztettünk, az Innovációs Napon az EHÖK is
képviseltethette magát.
Nagyszabású kezdeményezés volt az I. ELTE Tehetség Nap megvalósítása. Annak
ellenére, hogy első alkalommal került megrendezésre a rendezvény, számos cég
képviseltette magát. Természetesen a tapasztalatok fényében a jövőben néhány átalakítás
szükséges annak érdekében, hogy még több hallgató érdeklődését felkelthessük a Tehetség
Nap iránt.
A párhuzamos képzés kompenzációja pályázat átalakítása megtörtént, immár nem
csak szociális, hanem tanulmányi, és emellett tudományos eredményeket is figyelembe
veszünk a pályázatok elbírálása során. A honorácior státusz és a tutorálás
kiterjesztésének törekvése is több karon sikeresnek bizonyult, ám a széleskörű gyakorlati
megvalósítás (pl.: beépítés a Hallgatói Követelményrendszerbe) terén még sok teendő áll
előttünk.

Megalapozott, megvalósításra váró célkitűzések
Több új tudományos ösztöndíj pályázat megvalósítását is tervezzük: a hallgatók
konferenciákon való megjelenésének támogatását, valamint a kiváló tudományos, szakmai
eredményekkel rendelkező hallgatók segítését. Ezen túl a Felhőegyetem pályázattal
Egyetemünk hírnevét szeretnénk öregbíteni: az idegen és várhatóan magyar nyelvű
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kurzusokat elérhetővé tesszük egy online felületen, ahová a különböző országok hallgatói
feliratkozhatnak. Még számos teendő áll a megvalósítás előtt, remélhetőleg azonban a
kezdeményezések sok előnnyel fognak szolgálni a hallgatók számára.
A Tudományos Bizottság új honlapjának létrehozásához minden készen áll,
összegyűjtöttük az összes szükséges adatot, immár csak a honlap tartalomfejlesztését kell
megvalósítani. Az új honlap felületén helyet kapnak az egyes részönkormányzatok
tudományos tisztségviselőinek elérhetőségei, elősegítve ezzel a hallgatók könnyebb
tájékozódását. Ezen túl az ösztöndíj-lehetőségek, különböző tudományos és szakmai jellegű
pályázatok és programok alkotnák az oldal lényegét. A Tehetséggondozási Jelentés
elkészítésének előkészületei is megtörténtek. A Jelentéssel az Egyetemünkön folyó
tehetséggondozási tevékenységgel kapcsolatos véleményeket szeretnénk összegyűjteni,
valamint ezek segítségével javaslatokat megfogalmazni a továbbfejlesztésükhöz. A
következő tanévben továbbá át kívánjuk alakítani a Tudásimport pályázatot, amelynek
lényege, hogy a külföldi felsőoktatási intézményekben részképzést folytató hallgatók
nyújthatnak be pályázatot az ottani tehetséggondozási, minőségbiztosítási rendszerrel
kapcsolatban. Azonban ezentúl a pályázatokban megjelenő, megvalósítható ötleteket
alkalmazni is szeretnénk.

Könyvári ügyek
A könyvtári ügyek területén is több célkitűzéssel rendelkezünk: a Neptun
tanulmányi és az Aleph könyvtári rendszerek összekapcsolása során szeretnénk egy
hallgatóknak kedvező, ésszerű szisztéma kialakításában együttműködni az egyetem azon
irányelve okán, hogy az elektronikus adminisztratív felelületeit integrálni kell a Neptunba. A
Hallgatói Önkormányzat az integrációt csak abban az esetben tudja támogatni ha az Alepf
funkciói biztonságosan működnek a tanumányi rendszer alatt is. A másik prioritás a
szakdolgozati repozitórium létrehozása: ennek lényege, hogy az Egyetemen leadott összes
szakdolgozat elérhetővé válna egy elektronikus rendszerben, megkönnyítve ezzel a
hallgatók hozzáférést a más kari diplomamunkákhoz is. Ugyanakkor – a leadási
követelmények karok, intézetek, tanszékek közötti különbözősége miatt – ennek kialakítása
terén sok munka áll előttünk.
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2014. július 8 - szeptember 5.
Eseménynaptár
Időpont
2014. július 8.
2014. július 10.
2014. július 25.

Esemény

Személy/személyek

EHÖK Vezetőképző egyeztetés
az ELTE új Fenntartható Fejlődés
Stratégiájának véleményezése
Minőségirányítási Bizottság
szolgáltatásokkal kapcsolatos
elégedettségmérésről szóló
levélszavazás

Új tudományos pályázati lehetőségek átalakítása
A Tudományos Vezetőképzőn számos javaslat született a bizottság részéről az
átalakításokra vonatkozóan: ezeket a következő időszakban igyekszünk beépíteni a
koncepcióba.

Év Tudományos Rendezvénye pályázat
Az EHÖK nyári vezetőképzője után megtörtént az Év Tudományos Rendezvénye
pályázatok elbírálása, melyre ebben az évben is több színvonalas rendezvény pályázott. A
döntés meglehetősen nehéz volt, a díjazottak az ELTE 380. tanévét megnyitó ünnepi
közgyűlésén vehették át az okleveleket.

Bizottságok szavazásai
Nyáron több bizottság is levélszavazást tartott: a Minőségirányítási Bizottság két
alkalommal, a gólyafelméréssel, a DPR kérdőívvel kapcsolatban, valamint a szolgáltatásokkal
kapcsolatos kérdőívről. A Fenntartható Fejlődés Tanácsa az Egyetem új Fenntartható
Fejlődés Stratégiájáról kérte ki a tagok véleményét.
Tóth Rita
tudományos referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÜGYEK
Szociális alelnök beszámolója
2013/2014-es tanév összefoglaló
Párhuzamos képzés kompenzációja
2013/14-es tanév őszi félévére összesen 64 pályázat érkezett be. A pályázati
feltételeknek 35 hallgató felelt meg. Az EHSZÖB a támogatás mértékét a hallgatók által
befizetett költségtérítés összegének 40%-ában állapította meg. Így összesen 2 828 000
Ft került ennek jogcímén kifizetésre a decemberi utalással.
A 2013/2014-es tanév tavaszi félévében 62 kérvény érkezett be, melyek közül végül
32 hallgatónak került megítélésre a támogatás, a pályázók által befizetett költségtérítés
40%-ának megfelelő összeggel, mely összesen 2 736 800 Ft. A pályázat Neptunon
keresztül történő meghirdetését, bírálatát, illetve az utalási listák elkészítését,
ellenőrzését mindkét félévben a szociális alelnök végezte.
A párhuzamos képzés kompenzációja pályázatot szeretnénk teljesítmény alapú
ösztöndíjjá alakítani, illetve a pályázók körét kibővíteni. A pályázat átalakításáról szóló
HKR módosítási javaslatot Borbély Krisztián tanulmányi alelnökkel elkészítettük, majd
eljuttattuk bizottsági tagjaink, Főtitkár Úr, illetve Oktatási Igazgató Úr részére
véleményezésre. Ezt követően Dr. Cseszregi Tamás oktatási igazgató úrral személyesen is
tárgyaltuk az anyagot. Tartalmilag támogatják elképzeléseinket, szövegszerű
módosításokra lesz még szükség, melyben Oktatási Igazgató Úr lesz segítségünkre.

Rendszeres szociális támogatás
A tavaszi félév rendszeres szociális ösztöndíj pályázatainak előkészítése során a kari
tisztségviselőktől

bekértem

a

módosítási

kérelmeket

eszoctám

űrlapjaikkal

kapcsolatosan. Ezeket összesítve továbbítottam az informatikusnak, majd nagy szerepet
vállaltam ezek megvalósításában is.
Az

Infotörvény

személyes

adatok

kezelésére

vonatkozó

paragrafusait

összegyűjtöttem, majd kiküldtem az EHSZÖB tagjainak. A tavaszi félévtől a személyi
igazolvány, illetve lakcímkártya nem jelent meg kötelező igazolásként az egyes
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pályázatoknál, illetve minden ösztöndíj pályázati kiírása kiegészült egy adatvédelmi
tájékoztatóval.
A pályázati időszakot koordináltam, folyamatosan tartottam a kapcsolatot az
Oktatási Igazgatósággal. Az A kategóriásokról szóló utalási lista ügyintézését elvégeztem,
azt határidőre továbbítottam az Oktatási Igazgatóság részére, majd az utána következő
időszakokban a fellebbezéssel jogosulttá vált hallgatók utalásáról is gondoskodtam.

Neptun kérvénykezelő rendszer
A kezdeti rendszer ismerkedés után, november 9-én tartott EHSZÖB napon a
bizottság tagjaival összegyűjtöttük a rendszeres szociális ösztöndíj pályázat megfelelő
felületéhez szükséges funkciókat, melyek szükségesek a rendszeres szociális ösztöndíj
pályázatok működéséhez. Az év során ennek megfelelően igyekeztem fejlesztési igényeinket
tolmácsolni az illetékesek felé. Számtalan egyeztetésen, fórumon, oktatáson vettem részt
a Neptun kérvénykezelő modullal kapcsolatban.
Nagy előrelépésnek tartom, hogy több alkalommal sikerült személyesen egyeztetni
az SDA munkatársaival, így a közvetlen megbeszélés eredményeként kéréseink
pontosabban kerültek kivitelezésre. A márciusi majd júliusi verziók komoly fejlődéseket
hoztak. Ezek közé tartoznak: pontszámítási lehetőség bevezetése, mezőnkénti dokumentum
csatolási lehetőség, a lakóhely - egyetem távolság megjelenítése, dokumentum megtekintés
letöltés nélkül, kérvényszerkesztéskor előnézeti kép, részletpontszámok megjelenítése,
bírálók könnyebb hozzáadási lehetősége, a bírálók a web-es felületen a bírálat után is
megtekinthetik a kérvényeket stb.
Sikerült elérni, hogy a kari szociális tisztségviselőknek a kérvények kliensen
keresztül történő ügyintézéséhez saját kliens eléréssel rendelkezzenek. Ez a szerepkör
összekapcsolásra került a korábban juttatásképesség ellenőrző szerepkörrel, és egy külön,
„HÖK adminisztrátor” jogosultság került kialakításra részünkre. Így tisztségváltás esetén
egyszerűbb ezen jogok engedélyezése. A jelenlegi kérvényszerkesztő szerepkör (HÖK
részről) továbbra is csak az EHÖK szociális alelnökének lesz elérhető, a kari
tisztségviselőknek pedig ennek egy korlátozottabb jogokkal rendelkező változata.
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A rendszeres szociális támogatás Neptun űrlapjainak és pontszámító meta
adatainak szerkesztésére, illetve az ebben való segédkezésre az EHÖK felkérte Orosz
Gábort, aki a KolHÖK-ben a kollégiumi jelentkezés felületének kialakításával is foglalkozik.
Egyre több kar Neptunon keresztül bonyolította le ösztöndíjait. Számukra a kért
űrlapokat a megfelelő beállításokkal elkészítettem, a pályázatokat Neptunban kiírtam. A
tavaszi félévben az alábbi pályázatok folytak Neptunon keresztül


ÁJK: rendkívüli szociális támogatás



IK: rendkívüli szociális támogatás, rendszeres sport és kulturális-, rendszeres
tudományos és szakmai-, egyszeri sport. tud. kult. ösztöndíj



TáTK: rendkívüli szociális támogatás, tudományos-, sport ösztöndíj



TÓK: tudományos-, közéleti ösztöndíj, rendkívüli szociális támogatás



TTK: rendkívüli szociális támogatás, rendszeres sport-, rendszeres tudományos,
rendszeres közéleti ösztöndíj



Tavasszal elkészült a BGGYK rendkívüli szociális támogatásának űrlapja is, de akkor
az még nem került használatra.

Egyebek
Több hallgató fordult hozzám különböző ösztöndíjakat érintő kérdéseikkel, melyekre
maradéktalanul választ adtam. Néhány esetben régebb óta elhúzódó problémát jeleztek,
melyek hosszabb utánajárást, személyes találkozásokat igényeltek. Az ilyen problémákra is
igyekeztem mielőbbi megoldást találni, az érintett hallgatókat további teendőikről minden
esetben tájékoztattam.
Számos kar szociális tisztségviselőjének személyében történt változás. Részükre a
Neptun juttatásképesség ellenőrző szerepkörökhöz azonnal igényeltem a megfelelő
jogokat, illetve igyekeztem őket mindenben segíteni.
A Rektori sport és kulturális pályázat pályázati űrlapjait a Neptun kérvénykezelő
felületén létrehoztam, majd a bírálatok rögzítésében, illetve határozatok kiküldésében
is segédkeztem mindkét félévben.
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2014. július 8 - szeptember 5.
Eseménynaptár
Időpont
2014. július 8-11.
2014. július 23.
2014. július 28.
2014. július 28.
2014. augusztus 6 – 8.
2014. augusztus 11.
2014. augusztus 12.
2014. augusztus 13.
2014. augusztus 18.
2014. augusztus 30.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 1.
2014. szeptember 3.
2014. szeptember 4.

Esemény

Személy/személyek

EHÖK vezetőképző

ELTE Hallgatói
Önkormányzat

Egyeztetés

Zaránd Péter, Kiss Edina

Neptun fejlesztési igények
szövegezése
Egyeztetés a Neptun
kérvénykezelőről

Orosz Gábor

Kabinet Napok

ELTE EHÖK Kabinet

Sport pályázatok bírálata
(Neptun
Alaptámogatás pályázati
kiírás szövegezése
Egyeztetés az őszi félév
határidőkről
Egyeztetés a Neptun
kérvénykezelőről
Egyeztetés az ÁJK Neptun
űrlapjáról
Levélszavazás az
alaptámogatásról

Kiss Edina, Karvaly Márton

Emmert Margit
Orosz Gábor
Nyitrai Tibor
EHSZÖB tagok

Egyeztetés

Zaránd Péter, Kiss Edina

Egyeztetés az IK Neptun
űrlapjairól
Neptun oktatás a rendszeres
szociális támogatás
ügyintézéséről

Szádvári Tamás
Kari Ösztöndíjbizottságok
küldöttei

Vezetőképző
Az ELTE EHÖK idei vezetőképzőjében a szociális szekció vezetőjeként voltam jelen.
Az első szekciómunkán a résztvevők egy tesztet töltöttek ki, melynek kérdései a szociális
területet meghatározó szabályzati hátteréből kerültek kiválasztásra. Ezzel egyrészt
felmérhették tudásukat, új ismereteket szerezhettek, illetve egy kis gyűjteményt kaptak
gyakran felmerülő kérdésekre vonatkozó szabályzatokban található válaszokkal.
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A második szekciómunkán Emmert Margit tartott előadást az ösztöndíjkeretek
számításáról, azok szabályzati meghatározásairól, illetve állami forrásairól. Emellett
egy rövid tájékoztatást tartott a Bursa Hungarica ösztöndíjról, illetve a Magyar Sportcsillag
Ösztöndíjról és a Stipondium Hungaricum-ról. Ez után először a Tanulmányi szekcióval
közösen beszélgethettünk Főtitkár Úrral, Oktatási Igazgató Úrral és az ETHÜR Iroda
munkatársaival, majd a második felében Szántai Eszter Beatrix foglalta össze nekünk az
utalási listák készítésének szabályait, az előforduló problémákat, illetve az ezekre
való megoldást.
A harmadik és negyedik szekcióülésen a Neptun kérvénykezelőjében teszt
felületen hoztunk létre rendszeres szociális ösztöndíj jellegű kérvényeket,
megbeszéltük ezek ügyintézési folyamatát, illetve számtalan javaslatot gyűjtöttünk össze az
űrlap kialakítását, és az egész kérvénykezelő modul fejlesztését illetően. A kari
részönkormányzati

tisztségviselőknek

itt

volt

először

lehetőségük

használni

a

kérvényszerkesztő szerepköröket, illetve a teszt Neptun felületét.

Neptun
Az elmúlt időszakban került teljes mértékben előkészítésre a rendszeres szociális
támogatáshoz használható Neptun felület. Az előző Küldöttgyűlés óta eltelt időszakban
érkezett meg a júliusi Neptun verzió, mely tartalmazott néhány főbb, a kérvényeket
érintő fejlesztéseket, melyek kérésünkre kerültek bele: kérvény letöltésekor korábban egy
számosorként nevezte el a file-t, már a pályázó neve és pályázatának azonosítója alapján.
Elkészültek a dinamikus mezők lehetősége, melyekkel a családtagok egyenként
hozzáadhatósága valósulhat meg. Minden egyes mezőre járó pontszám külön megjelenik a
véleményezésnél, illetve a kérvényt megnyitva a pályázó is meg tudja nézni részpontszámait.
Már lehet kérvényen belül kollégiumi jogviszonyra hivatkozni, így a kollégistáknak nem kell
külön igazolást feltölteniük.
Az új verzió tesztelése után, illetve a vezetőképzőn felmerülteket összegezve
összefoglaltam további fejlesztési igényeinket a felülettel kapcsolatban.
A kari sport-, kulturális-, tudományos és egyéb ösztöndíjak pályázati űrlapjait a
kari tisztségviselőkkel történő egyeztetések után elkészítettem az őszi félévre
vonatkozóan.
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Alaptámogatás
Az alaptámogatás kiírása a 2014/2015-ös tanév őszi félévére elkészült. Előzetesen
egyeztettem az Oktatási Igazgatóság munkatársaival, majd az EHSZÖB levélben szavazott a
pályázat kiírásáról. Az elsőéves hallgatók 2014. szeptember 1-15. között pályázhatnak a
támogatásra. Gondoskodtam róla, hogy a felhívás megjelenjen az EHÖK honlapján illetve az
ELTE Online-on is.

Egyebek
Főleg a félév kezdetével, számtalan hallgatói megkeresés érkezett, melyekre
maradéktalanul válaszoltam. A kari szociális tisztségviselőkkel folyamatosan tartottam
a kapcsolatot a nyár folyamán is, a Neptun átállással kapcsolatban, illetve egyéb, a területet
érintő változásokról folyamatosan tájékoztattam őket.
Az ÁJK és TÓK HÖK felfüggesztésével kapcsolatban mindent megtettem azért,
hogy a felfüggesztést úgy módosítsák, hogy az az ösztöndíjas ügyintézéseket ne
hátráltassa, a két KÖB elnök folytathassa munkáját az igencsak fontos, és határidők
szempontjából rendkívül szoros félévkezdés során.
Tóth Róza
szociális alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Esélyegyenlőségi referens beszámolója
2013/2014-es tanév összefoglalója
Kommunikáció
A korábbi évektől eltérően szerettünk volna egy kissé nyitni a kommunikáció terén
esélyegyenlőségi témákban. Fontos feladat volt, hogy új lendületet kapjon, megújuljon a
kommunikáció, illetve elérhetővé váljanak a szükséges dokumentumok a hallgatók
számára, mit, hogyan érhetnek el, illetve hogy kitől kérdezhetnek, ha problémájuk akad.
Ennek egyik eszköze a fogyatékossággal élő hallgatók különös jogainak „infosheeteken”
való, közérthető kommunikációja volt, melynek során megpróbáltuk figyelemfelkeltéssel
elérni, hogy ezek a hallgatók éljenek a jogaikkal, kérjenek segítséget vagy tanácsot a
megfelelő fórumokon vagy tisztségviselőktől. Az ELTE Online Főszerkesztőjének
közreműködésével sikerült minden esélyegyenlőségi szempontból releváns történésről és
rendezvényről beszámolni a tavaszi szemeszter során a többi hír között, melynek egyik
érzékenyítő funkciója az volt, hogy ha valaki nem tudott személyesen megjelenni egy
rendezvényen, akkor is részesülhetett az információkról és a beszámolón keresztül a
hangulatról, illetve a másik érzékenyítő faktor az, hogy ezek a hírek a többi között kerültek
megosztásra, így nem szegregált módon, egy célcsoportnak volt hozzáférhető, hanem
minden egyetemi polgárnak.

Szociális támogatások
A rendszeres szociális támogatások bírálását és kiírását sikerült egységesíteni
minden karon az EHSZÖB együttműködésével fogyatékos-ügyi szempontból. Ennek
különösen nagy jelentősége van jogbiztonsági oldalról nézve, hogy minden ELTE hallgató
egyforma módon kerülhessen megítélésre szociális támogatásra való jogosultság
szempontjából, mindezt hatályos jogszabályok alapján, ha szükséges az esélyegyenlőségi
referenst bevonva lehessen végrehajtani a pályázatok elbírálása során. Igyekeztünk a lehető
legigazságosabb rendszert felállítani, a különbségeket csökkenteni az értékelések során.
Természetesen felkészültünk rá, hogy az új rendszerben esetlegesen felmerülő hibákat a
következő év monitorozása során tovább javíthassuk.
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Együttműködés az egyetemvezetéssel
Az előző év során sikerült javítani a kapcsolatot az egyetemi Fogyatékosügyi
Főkoordinátorral és kialakítani egy gyorsabb, hatékonyabb, esetlegesen a kari szinteken
átugró jelzőrendszer lehetőségét súlyos esetekre nézve. Bizottságunk jelen van a 2014
évben újonnan alakult Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottságban is, hogy az érintett
hallgatók érdekeit ezen az újabb fórumon is hatékonyan védhessük, illetve proaktív módon
léphessünk fel a jogok megismerhetősége és az esélyegyenlőség követelményének
spektrumának szélesítése érdekében nem csupán hallgatói, de intézményi szinten is, hiszen
a diverzitás pozitív hatásai nem akadnak el egyik irányból sem, az egész intézményre
pozitív hatással van.

Rendezvények
A tavaszi félévben több rendezvényen is jelen volt az esélyegyenlőség és az
érzékenység aspektusa, akár meghívott előadok – mint például az ELTE PPK Esély- és
Sportnapján Holzleiter Fanni vagy az ELTE BTK Esély napján Weisz Fanni előadása útján –
akár érzékenyítő gyakorlatok, játékok – mint a Lágymányosi Eötvös Napok Civil Falujában
az Esélyegyenlőségi sátor vagy a BTK Sportnapján a több kitelepülő civil szervezet
szervezésében. Fontos, hogy ezeket a rendezvényeket esélyegyenlőségi szempontból
promotáltuk és beszámolók is készültek róluk a könnyebb hozzáférhetőség érdekében.

Egyetemen kívül
Sok és hosszadalmas egyeztetést folytattam a kormányzat esélyegyenlőségért és
felsőoktatásért felelős szerveivel, hogy a szabályozásokkal kapcsolatos panaszainkat
továbbíthassam és hogy a fogyatékossággal élő hallgatók helyzetén javíthassunk. A
szabályozások kapcsán ígéretet kaptunk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól,
hogy hallgatók juttatásairól szóló kormányrendelet megújításában aktív szerepet
vállalhatunk és képviselhetjük saját hallgatóink érdekeit. A Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatallal pedig sikerült megszervezni egy fogyatékossággal élő hallgatóknak szóló eddig
Magyarországon egyedülálló gyakornoki programot, melynek során a hallgatók egy
szemesztert az intézmény berkein belül dolgozhattak, hogy kicsit jobban megismerhessék a
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közigazgatás, mint olyan és a hivatal működését, megfelelő gyakornoki javadalmazás
mellett hasznos munkát végezve és ezzel tapasztalatra szert téve.

Egyebek
Sok hallgatói panasz érkezett be az elmúlt év alatt is akár hozzám személyesen, akár
a Bizottság tagjaihoz, különösen a vizsgaidőszakok során, de sikerült minden panaszra
orvoslatot, minden speciális kérdésre választ, kérésre megoldást találni és hozzásegíteni
az érintett hallgatókat, hogy speciális jogaikat ne csak ismerjék, de élni is tudjanak velük. A
Fogyatékosügyi Koordinátorokkal való kapcsolat javulása miatt ezek a folyamatok egyre
gördülékenyebben mennek végbe.

2014. július 8 - szeptember 5.
Eseménynaptár
Időpont

Tárgy

Személy/személyek

ELTE HÖK Vezetőképző

ELTE Hallgatói
Önkormányzat

2014. július 14.

Érzékenyítő eszközök

Kovács Kriszta

2014. július 19.

Esélyegyenlőségi bizottsági
kérdések

Egyetemi esélyegyenlőségi
referens

2014. július 21.

Egyeztetés

Zaránd Péter, Kiss Edina

2014. július 28.

Rendszeres szociális
támogatások

Tóth Róza

Kabinet Napok

ELTE EHÖK Kabinet

2014. augusztus 10.

Munkaképeskönyv

Kappel Katalin

2014. augusztus 25.

Érzékenyítés

Kovács Kriszta

2014. augusztus 25.

Nyomtatási szolgáltatás

Zaránd Péter

2014. augusztus 28.

Munkaképeskönyv

Kappel Katalin

2014. szeptember 1.

Egyeztetés

Zaránd Péter

2014. július 8 – 11.

2014. augusztus 6 – 8.
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Vezetőképző
Az ELTE EHÖK 2014 évi vezetőképzőjében a ELTE EHÖK történetében előszőr
érzékenyítő tréningre került sor, melyen a tisztségviselők lelkesen vettek részt. A
beszámolók alapján a program fogadtatása kedvező volt, így hasznos lehet a továbbiakban is
a lehető legtöbb rendezvényen érzékenyítéssel kapcsolatos programokat szervezeni. Ezen
felül az Esélyegyenlőségi Bizottság új kommunikációs irányokat vázolt fel magának illetve az
esélyegyenlőség kérdéskörébe tartozó összes védett tulajdonság bevonását célzó
koncepciókat kerestünk. A Bizottság tagjai, a különböző karok képviselői saját karuk
specifikumainak megfelelő rendezvényekre is javaslatokat tettek, mindezek fogjuk próbálni
megszervezni a következő szemeszterben. Szekciómunka keretében egyeztettünk a
monitorozás eredményeiről, a hallgatók panaszairól és akciótervet készítettünk a
hatékonyabb és szélesebb körű sérelmekre való reagálásra.

A nyári előkészületek
A nyári munka az esélyegyenlőségi feladatok jellege és mibenléte miatt alapvetően
tervezgetéssel és a szükséges új irányok megtalálásával telt.
Július hónapban csak informális egyeztetésekre került sor a bizottság egyes tagjaival,
illetve az egyetemvezetés egyes tagjaival.

Együttműködés
A vezetőképzőn lezajlott érzékenyítő tréning kapcsán történt egyeztetés az
Esélyegyenlőségi Főkordinátorral a további lehetséges együttműködésről közte, illetve
az ELTE BGGyK és az Esélyegyenlőségi Bizottság között, hogy a jövőben is tudjunk hasonló
programokat tartani a különböző karokon. Továbbá egyeztettünk a kari scannelési
szolgáltatások javításáról is
Emellett egyeztettem az egyetemi Esélyegyenlőségi Referenssel, aki az egyetemi
Esélyegyenlőségi Bizottság következő ülését szeptemberre hívta össze, itt tudunk majd
továbbhaladni az eddig megkezdett munkával, illetve az egyetem esélyegyenlőségi biztosi
poszt betöltésével, illetve az esélyegyenlőségi terv betartásának kérdéseivel.
Augusztus hónap végén újabb egyeztetésre került sor Kovács Kriszta Fogyatékosügyi
Főkordinátor és köztem az érzékenyítő jellegű rendezvényeken használatos eszközökről
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illetve azok szállításának lehetőségeiről, remélem, hogy ez gyümölcsöző továbblépésre ad
lehetőséget.

Az újonnan beiratkozók tájékoztatása
Részt vettem a Pont Ott Parti nevű rendezvényen, hogy a frissen felvételt nyerő
hallgatók esetleges esélyegyenlőséggel, fogyatékos-üggyel, esetleg hozzáférhetőséggel és
akadálymentességgel kapcsolatos kérdéseit megválaszolhassam.
Részt

vettem

a

Gólyairánytű

megalkotásában,

melynek

fogyatékos-

és

esélyegyenlőségi ügyi, illetve koncepcionálisan szociális jellegű kérdéseinek egy részével is
foglalkoztam.

Szociális támogatások
Mindezen előkészületek magában foglalták többet között a Szociális Alelnökkel való
egyeztetést az új rendszeres szociális pályázat, új és egységesített, illetve a jogszabályi
környezetnek megfeleltetett kiírásáról, annak szövegéről, illetve a bíráláskor használandó
jogszabályokról.
Ezeket a dokumentumokat be is kellett gyűjteni és értelmezni is kellett, hogy az
egyetem saját működésében hogyan tudjuk őket felhasználni és hogyan illeszthetőek bele a
bírálási rendszerbe, ez maga is elég nagy munka, mivel a karokon egységesen kell majd,
hogy működjön a rendszer.

Jegyzetelés támogatása
Zaránd Péterrel is többször egyeztettem az ingyenes nyomtatás megoldásának
ügyében és koncepció is született rá, hogyan tudjuk megoldani a fogyatékossággal élő
hallgatók számára az ingyenes nyomatási szolgáltatást, ezzel elősegítve az esélyegyenlőség
megteremtését a jegyzetelési támogatáson keresztül.

Frissdiplomás fogyatékossággal élők
Részt vettem augusztus hónap végén a Munkaképeskönyv nevű rendezvényen, ahol
megváltozott munkaképességű pályakezdők lehetőségeivel, munkaerő-piaci környezettel és
jogszabályi kérdésekkel foglalkoztunk, ezzel is készülve már az idei megtervezett, ezen
réteget célzó kommunikációs kampányunkra és információs csomagunkra. Reményeim
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szerint akár a Munkaképesköny stábját vagy annak egy részét is meg tudjuk majd szólaltatni
egyetemünkön az őszi szemeszter során.

Markos Ádám
esélyegyenlőségi referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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KÜLÜGYI ÉS HATÁRON TÚLI ÜGYEK
Külügyi alelnök beszámolója
Operatív bizottság
Október hónapban a folyó ügyek mellett mindenképpen szerettem volna felállítani a
külügyi operatív bizottságot, illetve felvenni a kapcsolatot azokkal az egyetemi szervekkel,
amelyek céljaink megvalósításában segítségünkre lehetnek. E kitűzött cél alapján
kijelenthető, hogy a hónap sikeres volt.
Noha az október 8.-ai EHKB-n még nem sikerült megegyezni az EHKB tagjaival az
operatív bizottság tagjairól, összeírtuk a pályázati kiíráshoz szükséges adatokat, így
tulajdonképpen elkezdtük a tervezett ügyrend összeállítását is. Az EHKB által igényelt
ügyrendre egyébként ad hoc bizottságot hoztunk létre, melyhez rajtam kívül három személy
(Ackermann Sándor – BTK, Kardos Dorottya – BGGyK, Zák András – IK) csatlakozott.
Az operatív bizottság pályázati kiírását kiküldtem az EHKB tagjainak, illetve az
egyetem összes mentorának. Az EHKB tagjaival abban egyeztünk meg, hogy a karok maguk
dönthetik el, hogy milyen keretek között kívánják meghirdetni ezt a lehetőséget. A három
pozícióra összesen hét pályázat érkezett. A pályázók az október 15-ei EHKB-n mutatkoztak
be, illetve mutatták be elképzeléseiket, az EHKB tagjai pedig szavaztak róluk. Az EHKB
általános tagnak Clio Mordivogliát (ÁJK), a határon túli ügyekért felelős tagnak Lázár
Viktort (TáTK), a rendezvényszervezésért felelős tagnak pedig Bodnár Vivient (PPK)
szavazták meg.
A külügyi operatív bizottság határon túli ügyekért felelős tagjával, Lázár Viktorral
együtt felvettük a kapcsolatot több határon túli egyetemmel is, és előkészítettük a
legfontosabb ezzel kapcsolatos projekteket. Szeretnénk a közeljövőben egy kérdőívet
kiküldeni a már itt tanuló határon túli magyar hallgatóknak arról, hogy számukra mi
okozta/okozza a legtöbb nehézséget tanulmányaik során. A kérdések megfelelőségének
érdekében a TáTK hallgatóinak segítségét is kértük ebben az ügyben. Ennek célja, hogy, egy
kisokost állíthassunk össze a jövőben az egyetemünkre érkező határon túli hallgatók
számára. Emellett Dr. Erdődy Gábor rektorhelyettes úrral is a közeljövőben ülünk le
egyeztetni a határon túli hallgatók ügyéről.
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Külügyi Bizottság
Kiemelt napirendi pontként szerepelt még november hónap EHKB ülésein az ESN
ELTE ügye. Az EHKB több tagjának kezdeményezésére szeretnénk, ha az ESN ELTE, mint a
Hallgatói Önkormányzattól részben független jogi személy létrejönne, mely számos előnnyel
járna mind a Hallgatói Önkormányzatok, mind a külföldi hallgatók szempontjából. Erről
folyamatosan egyeztetünk, hogy kész tervezettel állhassunk az elnökség elé.
Október hónapban felállítottunk egy ügyrend-előkészítő ad hoc bizottságot,
melynek tagjai rajtam kívül Kardos Dorottya, Mordivoglia Clio és Zák András voltak. A
beterjesztett ügyrend megbeszélése jelenleg is folyamatban van, mind a november 19-ei,
mind a 26-ai EHKB üléseken erről folyt elsősorban a termékeny vita. A december 3-ai EHKB
ülésen került megszavazásra.

Erasmus kiegészítő támogatás
A kiegészítő támogatás bírálásával kapcsolatban több ízben egyeztettem elődömmel,
Göde Borbálával, aki nélkül nem sikerült volna lebonyolítani ilyen zökkenőmentesen a
bírálást. A bírálást elvégeztük, a ponthatárt meghúztuk, az utalásokat pedig azonnal
kérvényezzük, amint az NKMO-tól megkapjuk azt a listát, amely tartalmazza az Erasmusösztöndíjat nyert hallgatók végleges névsorát.
November elején a szociális alelnökkel egyeztetve befejeztük az Erasmus kiegészítő
támogatás elbírálását. Az utalási listát leadtuk, és rendkívüli utalással november közepéig
megérkezett a pénz az arra jogosult hallgatóknak. Sikerült implementálnunk a korábban
kitűzött irányelvet, azaz idén valóban a rászoruló hallgatók jutnak a megemelt összegű
támogatáshoz.

Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály
A fentiek mellett az NKMO kérésére részt vettem az Utrecht Network által kiírt
pályázat bírálásában, illetve a BTK mentorfelvételi eljárásában is bírálóként. A külföldieknek
szervezett prágai kirándulásunk (október 11-13.) gond nélkül zajlott le csakúgy, mint a
Velencére szervezett összegyetemi mentortáborunk (október 18-20.).
November közepén az NKMO megbízásából részt vettem a japán Waseda Egyetem
felhívására beérkezett pályázatok elbírálásában. Az NKMO osztályvezetőjével, Bélik
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Mártonnal egyetértésben kijelölt hallgató pályázatát sajnos formai okok miatt végül nem
fogadta el a japán egyetem, így a második kijelölt hallgatót küldtük ki részképzésre.

Housing-ügyek, Külügyi Börze, ügyrend
December elején találkozót kezdeményeztem az NKMO vezetőivel a külföldi
hallgatók lakhatásának ügyével kapcsolatban. Bélik Márton osztályvezető úr arról
tájékoztatott, hogy – bevonva a kari Erasmus-koordinátorokat is – egy szélesebb körű
egyeztetést szeretnének folytatni az ügyben. Mivel ez a kérdés elsősorban az őszi és a tavaszi
szemesztert megelőző hónapban jelentős, szerettem volna, ha már december hónapban
egyeztetni tudunk ezzel kapcsolatban, ez azonban nem valósult meg, így januárra marad.
December másodikától negyedikéig tartottuk az éves rendes Külügyi Börzét,
melynek célja, hogy a kiutazást tervező, illetve az az iránt érdeklődő hallgatók minél
szélesebb körben tudjanak tájékozódni a részképzésekről, nyári egyetemekről és szakmai
gyakorlatokról. Az esemény sikeresnek mondható, hiszen rengeteg érdeklődő vett részt
mind a BTK-n, mind a Lágymányosi campuson tartott programokon.
December 3-án EHKB ülést tartottunk, ahol véglegesítettük ügyrendünket. Számos
olyan pontról döntöttünk, amelyet korábban szerettem volna az ügyrendben látni, így
például – ahogy azt az ütemtervünkben is jeleztük – a kari főmentoroknak is kötelező
mostantól az EHKB üléseit látogatni. Az ügyrend megvitatása és megszavazása mellett
egyeztettünk egy újonnan létrehozandó szervezetről, az ESN ELTE-ről is, illetve arról, hogy
ezt milyen formában terjesszük az elnökség elé.
December 11-én részt vettem a TáTK mentortalálkozóján, ahol elsősorban informális
egyeztetést folytattunk.
December 16-án Székely Ágnes intézményi Erasmus-koordinátor levélszavazást
indított a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottságban, melyben a 100 000 eurónyi
maradványról kellett döntést hozni. Javaslatát a HOMB-ülésen részt vevők elfogadták, így a
label hallgatók számára öt hónapnyi ösztöndíjat folyósít az egyetem, míg a második félévben
a kiutazást vállaló tartalékos hallgatók ösztöndíjas helyet kapnak, azokon a karokon pedig,
amelyeken nincsenek tartalékos hallgatók, pótpályázatot írnak ki részképzésre.
Ugyanezen a napon az NKMO kezdeményezésére egyeztetést folytattunk a kari
Erasmus-koordinátorokkal a tavaszi szemeszterben tartandó Orientation Dayről, melyen –
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mint minden szemeszterben – az egyetemre beérkező részképzésben részt vevő hallgatókat
tájékoztatjuk általános teendőikről, hallgatói szervezeteinkről, illetve a szabadidős és
sportlehetőségekről. Az előző szemesztertől eltérően – a hallgatók felénk kifejezett
igényének megfelelően – sikerült elérnünk, hogy az eseményt a regisztrációs héten tartsuk
meg.
Szintén december hónap közepén egyeztettem Berzlánovich Ildikóval az SWBprogram keretében beérkező brazil hallgatókról. A pontos feladatok tisztázása után
felvettem a kapcsolatot az IK, a PPK és a TTK külügyi főmentoraival, akik közvetlenül
felelősek a mentorok kiosztásáért. A program kiemelt jelentősége miatt ezzel kapcsolatban
szinte naponta egyeztetünk velük.
Már korábban is a céljaink között szerepelt az, hogy nem feltétlenül csak az
egyetemünkön teljes képzésben részt vevő határon túlról érkező magyar, de a külföldi
hallgatók számára is megkönnyítsük a kollégiumi jelentkezés folyamatát. Ehhez
elsősorban a jelentkezési felületet szeretnénk több nyelven is elérhetővé tenni. Ezzel
kapcsolatban a két ünnep között felvettem a kapcsolatot Csonka Balázs elnök úrral, akivel
januárban egyeztetni tudtunk ez ügyben.

Egyetemi főmentori pályázat, nemzetközi hallgatók lakhatása és
kollégiumi ügyek
Január hónap a vizsgaidőszak ellenére bővelkedett a munkában a külügyi bizottság. A
decemberi EHKB-ülésen meghozott döntésnek megfelelően január 3-án pályázatot írtam ki
az egyetemi főmentori pozícióra. Az egyetlen pályázót – Benke Viktort, a TáTK kari
főmentorát – a január 17-ei EHKB-ülésen hallgattuk meg, ahol egyhangúan megválasztottuk.
Január 19-én megtörtént az átadás-átvétel is, beleértve a munkájához elengedhetetlen
dokumentumokat, illetve a levelezést is.
Január 7-én az NKMO képviselőivel találkoztam a nemzetközi hallgatók
lakhatásával kapcsolatban. Már korábban megegyeztünk abban, hogy mindenképpen
szükséges találnunk egy személyt, aki felel a housing@elte.hu e-mail címért, hiszen a
megbeszélés időpontjában az erre az e-mail címre író hallgatók csak egy automatikus
válaszlevelet kaptak. Sikerült megállapodnunk, hogy amíg a korábbi elnökség alatt az ELTE
EHÖK alá tartozott az úgynevezett housing-referens, ezen túl az ELTE RH NKMO hallgatói
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munkaszerződéssel alkalmaz egy hallgatót. A megállapodásunk alapján ezt az állásajánlatot
még aznap meghirdettem a mentorok között. A bírálás első szakaszát egyedül végeztem – itt
a tíz jelentkezőből öt került tovább, akikkel január 17-én ültünk le együtt Bélik Mártonnal
Berzlánovich Ildikóval, Székely Ágnessel. Mivel nehezen jutottunk dűlőre a nyertes személlyel
kapcsolatban, végül úgy döntöttünk, hogy két személlyel (Bányai Rékával és Tamás Eszter
Katával) kötnek szerződést. Ezzel kapcsolatban még január 19-én is volt egy
megbeszélésünk, ahol a két hallgatót tájékoztattuk várható feladataikról, illetve
elvárásainkról.
Január 9-én részt vettem az ESN Hungary válságstábjának megbeszélésén, ahol több
más szekció elnökével együtt egy SZMSZ-módosítási indítványt szövegeztünk meg. Az
SZMSZ-módosítás fő pontjai között szerepelt többek között a hallgatói létszám arányában
történő szavazateloszlás is, mely alapján egyetemünk a legtöbb, három szavazattal
rendelkezik a szervezet legfőbb döntéshozó testületében, a National Platformban. Az SZMSZmódosítás legtöbb pontját a január 11-én megrendezett rendkívüli National Platform
elfogadta.
Január 12-én főmentori ülést tartottam, amelynek keretében elkészítettük a
szemeszter rendezvénynaptárát.
Január 15-én az intézményi Erasmus-koordinátoron keresztül kiküldtem a HÖK/ESN
mentorprogramjáról szóló tájékoztatót, illetve a programjainkat és más fontos
információkat tartalmazó úgynevezett „welcome lettert” a nemzetközi hallgatóknak. Ehhez
hasonló levelet a rendelkezésünkre álló adatbázis alapján kiküldtem az SWB program
keretében nálunk tanuló brazil hallgatóknak is.
Január közepén emellett egyeztettünk a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat
elnökével, Csonka Balázs úrral is – régóta szerettük volna elérni, hogy az egyetemünkön
teljes képzésben részt vevő nemzetközi hallgatók is egyenlő esélyekkel induljanak a
kollégiumi helyek pályázásakor. Az elnök úr összekötött Bekő Mártával, az EHÖK részéről
pedig ezt a projektet az újonnan megválasztott egyetemi főmentorunkra, Benke Viktorra
bíztam. Az egyeztetés alapján február elejére elkészült egy magyar nyelvű kisokos, melyet
aztán angolra fordítunk, és minden lehetséges felületen elérhetővé teszünk. Emellett
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szeretnénk, ha a következő kollégiumihely pályázási időszakban a Neptun megfelelő felülete
is elérhető lenne angol nyelven – ezzel kapcsolatban is tárgyalásokat folytatunk.
Január 18-án az NKMO felkérésére befejeztem a Bécsi Egyetem kutatói
ösztöndíjára beérkező pályázatok bírálását, melynek eredményét megküldtem az NKMOnak.
A január 23-ai HOMB ülésen betegség miatt nem tudtam részt venni. Helyettem
Benke Viktor egyetemi főmentor vett részt. Az ülésen az Erasmus+ program újdonságairól
tájékoztattak. Szó volt emellett arról, hogy megszűnik az EILC program, amely helyét online
kurzusok veszik át.
Január 30-án találkoztam Benke Viktor egyetemi főmentorral, akivel az ELTE RH
Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztályával együtt szervezendő Orientation Day
rendezésével kapcsolatban egyeztettünk.
A január 31-ei EHKB-ülésen az EHKB három jelölt közül Szászi Zoltán (TáTK)
személyében megválasztotta az operatív bizottság új határon túli ügyekért felelős tagját.

ELTEfeszt, határon túli hallgatói szervezetek konferenciája
Február 1-jén a külügyi bizottság részéről Benke Viktorral (egyetemi főmentor),
illetve Farnadi Enikővel (TáTK HÖK külügyi főmentor) részt vettünk az ELTEfeszt
elnevezésű rendezvényen, ahol az ESN ELTE standjánál segédkeztem. Emellett előadást
tartottam az érdeklődőknek az HÖK külügyi bizottságáról és az ESN ELTE-ről.
Február 5-én egy korábbi, az ELTE Online angol felületéről szóló megbeszélés
alapján meghirdettem a magyar-angol fordítói pozíciókat a külügyi mentorok között. Grósz
Renátával, az ELTE Online főszerkesztőjével történő egyeztetés alapján kiválasztottam a
jelentkezők közül a négy legjobb képességű személyt, akiknek később, február 28-án egy
fordítói képzést is tartottam.
Február 6-án tartottuk az NKMO és az ELTE EHÖK közös szervezésében
megrendezett rendes féléves Orientation Dayt. Az esemény keretein belül elsősorban az
egyetemi adminisztrációs teendőikkel kapcsolatban nyújtottunk tájékoztatást a nemzetközi
hallgatóknak.
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Február 13-án Dr. Erdődy Gábor rektorhelyettessel találkoztam, akivel az intézkedési
tervben szereplő nemzetközi irodáról egyeztettem, illetve a tervezett határon túli hallgatói
szervezeteknek szóló konferenciáról beszéltünk.
Február 18-án részt vettem az Utrecht Network által meghirdetett MAUI és AEN
cserepályázatának bírálatában.
Február 18-án és 28-án is a közelgő, határon túli szervezeteknek szóló
konferenciáról tartottunk megbeszélést. A megbeszélések eredményesek voltak, és jelen
pillanatban úgy tűnik, hogy az EHÖK és a BTK együttműködésének köszönhetően a
korábbiaknál is sikeresebb rendezvény születhet.
Mivel a hallgatók felől az a visszajelzés érkezett, hogy sok karon nagyon lassan, késve
kerültek fel az Erasmus-célegyetemek a Neptun rendszerbe, ezért március 7-én
kezdeményeztem a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottságban, hogy az Erasmuspályázatok elektronikus leadásának határidejét március 16-a éjfélig toljuk ki.
Javaslatomhoz csatlakozott az ÁJK és a TáTK is, melynek eredményeként az RH NKMO
szavazást írt ki. 10 szavazatból 7 érkezett be, melyek egyhangúak voltak, így a pályázati
határidőt az NKMO kitolta.
A januári EHKB-ülésen az ESN ELTE alapszabály-javaslatszerkesztő ad hoc
bizottságba jelentkezett kari delegáltakkal március 22-én ültünk össze először, és írtuk meg
az alapszabály első vázlatát. Március 30-án Tamás Eszter Katával, az ÁJK delegáltjával
kiegészülve folytattuk a munkát.
Március 28-án részt vettem az ELTE EHÖK kabinethétvégéjén.
Április 7-én részt vettem a Dr. Cseszregi Tamás, Oktatási igazgató által összehívott
értekezleten, melyen a karok nemzetközi koordinátoraikkal és a tanulmányi osztályok
tagjaival képviseltették magukat. Az értekezleten egy HKR-módosítási javaslatról volt,
mely elsősorban a külföldön részképzésben résztvevők átsorolás alóli felmentéséről, a
kreditelismerés folyamatáról, az ösztöndíjátlagba való beszámításról és a külföldi hallgatók
tárgyfelvételéről és vizsgajelentkezéséről szólt.
Az értekezlet után Szoboszlai Gábor úrral, az Europe Direct hálózat képviselőjével
találkoztam, akivel az április 9-ei kerekasztal-beszélgetés témáiról egyeztettem. Az április 9ei, „Milyen Európát szeretnénk?” című kerekasztal-beszélgetésen az ELTE EHÖK
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képviseletében Anek Rebekával (Pillar Alapítvány), Hradszky Zoltánnal (Eastern Partnership
Project) és Szép Viktorral (EastSide Policy Institute) beszélgettem arról, hogy milyen
lehetőségeink vannak arra, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését az EP-választás iránt.
Április 10-én EHKB ülésen vettem részt, melynek fő témája az ESN ELTE alapszabályjavaslata volt. Az ülésen közel egyhangúan fogadtuk el az alapszabály-javaslatot. Ezzel
kapcsolatban még április 16-án találkoztam Karácson Zitával és Tamás Eszter Katával, az ÁJK
képviselőivel, akikkel további egyeztetéseket folytattunk. Kisebb módosítások után
előreláthatóan április huszonnegyedikére vagy huszonötödikére hívok össze EHKB-ülést,
ahol ezeket megvitatjuk, és újra szavazunk a javaslatról.

Külügyi vezetőképző és ESN ELTE mentortábor
Az április 25-ei hétvégét megelőzően – más külügyesekkel, például Bencsik Gergővel,
Benke Viktorral, Farnadi Enikővel és Páldi Andrással együtt - meglehetősen sok munkaórát
töltöttem a vezetőképző és mentortábor szervezésével. Az úgynevezett 0. napon a
külügyben dolgozók közötti csapatépítésen volt a hangsúly – emellett természetesen jutott
idő a tábornak a másnap kezdődő mentortáborra való felkészítésére is. A csapatépítés
mellett a vezetőképző fő témája a közeledő Lágymányosi Eötvös Napokon való külügyes
megjelenés volt, mely programját sikeresen összeállítottuk, és a megfelelő alapozó lépéseket
megtettük.
A mentortábor egyik fontos feladatának érezzük, hogy a mentorok kartól független
közösséget (és kisebb csapatokban közösségeket) alkossanak, így csökkentsük a karok
közötti egészségtelen idegenkedést.
A mentortáborban a különböző szakmai programok (például rendezvényszervezéssel
kapcsolatos feladatok) mellett több előadást is meghallgathattak a mentorok, például a
külföldön élés nehézségeiről, az ESN International és az ESN Hungary működéséről.
Emellett olyan, a mentorsághoz nem, de a nemzetköziséghez szorosan kapcsolódó témákról
is tanulhattak, mint például a fordítás. A mentortábor lebonyolításában különösen nagy
szerepet vállalt Benke Viktor, egyetemi főmentor és Farnadi Enikő, a TáTK külügyi főmentora
– nekik külön is köszönöm a segítségüket.

Lágymányosi Eötvös Napok

2013/2014.
OKTÓBER 6 – SZEPTEMBER 5.

47

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKI ÉS KABINETBESZÁMOLÓ
A május 5-e és 8-a között a Lágymányosi Eötvös Napokon felállított Külügyes
Sátorral foglalkoztam elsősorban. Itt az érdeklődők különböző játékokban vehettek részt
(például Európafoglaló, Európa-térképes kvíz, Geosalanzs), kerekasztal-beszélgetést
hallgathattak Mire számíthatsz külföldön? címmel és más jellegű előadásokat (például
hastáncbemutató) tekinthettek meg.

EHKB-k és ESN ELTE
A májusi EHKB-üléseken elsősorban az ESN ELTE javasolt alapszabályáról volt szó.
A legutóbbi, május 22-ei ülésen az EHKB nagy többséggel megszavazta a végleges javaslatot.
Erről május 29-én további megbeszélésen vettem részt Zaránd Péterrel és Kiss Edinával.

EHÖK vezetőképző
A felvázolt pontok alapján szeretnénk, ha a résztvevők hiteles forrásból kapnának
tájékoztatást az Erasmus+ programról, illetve az újdonságként bevezetett, szociális alapú
kiegészítő támogatásról. Emellett szó lesz még a kari és egyetemi szintű sport és kulturális
pályázatokról, valamint a civil pályázatírásról, az Erasmus kiegészítő támogatásról, az ESN
Internationalben rejlő lehetőségekről és nemzetközi pályázatokról, illetve az ELTE-nek mint
egyetemnek

az

Erasmus

ösztöndíjban

részesülő

hallgatók

általi

nemzetközi

népszerűsítéséről.

EYCA
Május 19-én találkoztam Nagy Gergellyel, a Diákkedvezmény Nonprofit Kft.
operatív munkatársával egy külföldi hallgatóknak nyújtott kedvezménykártya ügyében. A
megbeszélés

eredményét

az

EHKB

elé

terjesztettem,

ahol

az

ESNcard

mint

kedvezménykártya megtartása mellett tette le a voksát a többség.
Egyebek
Sikerült létrehozni egy olyan listát, amely tartalmazza a rendszeres szociális
támogatás benyújtásához szükséges igazolások és dokumentumokat a környező
országok nyelvén. Ez nagy segítségére lehet a már itt tanuló határon túli magyar
hallgatóknak is akár.
A hónap végén a vonatkozó rektori utasítás alapján létrehoztam az EHKB új
levelezőlistáját, mely felváltja az eddig használtat.
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A fentiek és egyéb folyó ügyek mellett Molnár Dániel közkapcsolati alelnök kérésére
frissítettem a korábbi Gólyairánytű külügyekről szóló fejezetét. Ezt átnézésre átküldtem a
Rektori Hivatal Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztályának munkatársainak is.
A május 8-a és 10-e között tartott Határon Túli Hallgatói Önkormányzatok
Tudásátadó Konferenciáján Szászi Zoltán, határon túli ügyekért felelős operatív bizottsági
tag képviselte az ELTE EHÖK külügyét. Az eseményen többek között szó esett Európai Uniós
projektekről, a résztvevők pedig részt vettek az ELTE BTK HÖK által szervezett
Bölcsésznapokon, illetve egy nemzetközi workshopon is.

2014. július 8 - szeptember 5.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy/személyek

ELTE HÖK Vezetőképző

ELTE HÖK tisztségviselői

2014. július 22.

Egyeztetés

Zarand Peter, Kiss Edina

2014. augusztus 26.

Lemondás

2014. július 8-11.

A július 8-a és 11-e között megtartott vezetőképzőn a legfontosabb témánk az
Erasmus kiegészítő támogatás kiírása volt, illetve az ahhoz kapcsolódó létrehozandó
adatbázis, amelyből az Erasmus után érdeklődő hallgatók többet is megtudhatnak majd a
különböző célegyetemekről és az adott városokról egyaránt. Mind a kiegészítő támogatással,
mind az adatbázissal kapcsolatban a vezetőképzőt követő időszakban is több találkozón
vettem részt az EHKB tagjaival.
A vezetőképzőn emellett meghívott vendégünk volt Dr. Erdődy Gábor, az ELTE
nemzetközi rektorhelyettese, Bélik Márton, a Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály
osztályvezetője, Páldi András, az ESN ELTE FR-felelőse és Virga József, az ESN Hungary
elnöke is. A visszajelzések alapján mindegyik előadás és beszélgetés hasznos volt a
részönkormányzatok külügyi felelősei számára.
2014. augusztus 26-án jeleztem lemondásomat a tisztelt küldöttgyűlés számára.
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Soproni Tamás
külügyi alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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GAZDASÁGI, RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI ÉS PÁLYÁZATI ÜGYEK
Gazdasági alelnök beszámolója
2013/2014-es tanév összefoglaló
Költségvetési támogatás
A kiszámítható költségvetési támogatás eléréséhez elengedhetetlen volt az EHÖK
Elnökség és az EHÖK Gazdasági Bizottság konstruktív munkája, melynek köszönhetően az
ELTE HÖK költségvetési tervezése minden eddiginél korábban már 2013 novemberének
végén megkezdődött. A költségvetés felosztása ennek köszönhetően az elmúlt évekhez
képest gördülékenyebb volt. A körzetenként (részönkormányzatonként) megvalósuló
gazdálkodás nagyon fontos eredménye az elmúlt időszaknak. Számos problémát észleltünk
ezzel kapcsolatosan, amit mostanra alapvetően sikerült orvosolni, a jövő évi költségvetésnél
ezek várhatóan már nem fognak jelentkezni.

Rendezvényszervezés
A hallgatói rendezvényszervezés területe már programunkban is nagyon fontos
szerepet kapott. Az ősszel nem tudtunk egyetlen rendezvényt sem megvalósítani a korábbi
konstrukció kudarca miatt. A télen kiírt hallgatói rendezvényes közbeszerzésben a hallgatói
igények felmérésében az EHÖK Gazdasági Bizottsága segédkezett, míg szakmai segítséget
a GMF, az Electool, valamint a Jaczkovics ügyvédi iroda nyújtottak. Az eljárás sajnos utólag
érvénytelenné lett nyilvánítva, de ez nem műszaki, hanem közbeszerzési, eljárási problémák
miatt történt így. Ugyanakkor ennek az eljárásnak a tapasztalatai segítséget nyújtottak a
műszaki tartalom tökéletesítésében is. A gólyatáborok tapasztalatait végig kell gondolni és
ennek megfelelően szükség van még további tökéletesítésre és az egyetemvezetéssel történő
további egyeztetésekre az újbóli kiíráshoz. A problémák ellenére sikeresen lezajlott az év
legnagyobb egyetemi rendezvénye a Lágymányosi Eötvös Napok.

Közbeszerzések
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Közbeszerzési eljárások nagy tömegben kerültek lebonyolításra az elmúlt egy
évben. A korábbi évekkel szemben sikerült olyan beszerzéseket is megvalósítani, amik évek
óta tervben voltak. Ez annak köszönhető, hogy a rendezvényszervezés során említett
partnerekkel gondosan áttekintettük számos beszerzéssel kapcsolatosan a jogi hátteret és
ennek megfelelően alakítottuk ki saját belső eljárásrendünket.

Ellenőrzések
Az egyetemen 2013. év végétől a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzést
folytatott, melynek során a Hallgatói Önkormányzat működését is monitorozták. A feltett
kérdésekre minden alkalommal a lehetőségekhez mérten precíz és széleskörű tájékoztatást
igyekeztünk nyújtani.

Transzparencia
Az átláthatóság terén is számos előrelépés történt. Az elmúlt évek beszámolói a
honlapon elérhetőek. Szöveges, mások számára is érthető tájékoztatót is írtam a
gazdálkodási kérdésekről. A szerződések és a költések folyamatos publikálásának rendszere
jelenleg élesítés alatt áll. Ezzel együtt megválasztásunk óta visszamenőlegesen is szeretnénk
nyilvánossá tenni költéseinket, ahogy ezt korábban ígértük.

Allokáció
A jövő évi költségvetés helyzete jelenleg bizonytalan. Ugyanakkor továbbra is fontos,
hogy egy átlátható forrásallokációs modell alapján kerüljön felosztásra a 2015-ös
költségvetés. Az első allokációs modell elkészült. Ez egy teljesen átgondolt, új rendszer, ami
alapján a részönkormányzatok rendelkezésre álló összeg „politikai” döntések helyett
szakmai alapon kerülne meghatározásra. Ez a programunk egyik legfontosabb célja volt,
továbbra is a gazdasági terület legfontosabb projektjének tartom.

Gazdasági Bizottság
A Gazdasági Bizottság munkájában volt némi fennakadás, a február-márciusi
időszakban, amikor a hallgatói rendezvényszervezés kiírásával kapcsolatos teendők nagyon
sok időt emésztettek fel. A problémát több részönkormányzat is jelezte, amelyet azóta
orvosoltunk, a tavaszi félév második felében rendszeresen üléseztünk, nem csak az
Alapszabályban kikötött minimális havi egy alkalmat tartva. A Bizottság elfogadta
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ügyrendjét, ami nagyon fontos előrelépés. Ezt hosszas előkészítés előzte meg, így egy jól
használható és pontos szabályozásokat tartalmazó ügyrend született.

2014. július 8 - szeptember 5.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy/személyek

2014. július 8-11.

ELTE HÖK Vezetőképző

ELTE Hallgatói
Önkormányzat

2014. július 17-22.

Egyeztetések a gólyatáborkivitelezési szerződésről

Zaránd Péter, Béni Kornél

Egyeztetés

Zaránd Péter, Kiss Edina

Egyeztetés gólyatáborokról

Béni Kornél, Bodák Márk
(K&B Fest Kft.)

2014. augusztus 25.

Egyeztetés

Zaránd Péter, Kiss Edina

2014. augusztus 26.

Pólórendeléssel kapcsolatos
egyeztetések

Zaránd Péter, Tallár Ákos,
Danisné Ravasz Judit

2014. szeptember 2.

EHÖK Elnökségi ülés

EHÖK Elnökség

2014. július 22.
2014. augusztus 12-13.

Gólyatáborok
Az elmúlt időszakban leginkább a gólyatáborokkal és általában a gólyákkal
kapcsolatosan merült fel nagyon sok teendő. A gólyatáborokra kiírt közbeszerzési eljárást az
egyik részt vevő cég megtámadta a Közbeszerzési Döntőbizottságnál. A kért
hiánypótlást nem nyújtotta végül be, így érdemi vizsgálat nélkül el lett utasítva a keresetük,
ugyanakkor így is egy hónapot csúszott a szerződés aláírása ennek köszönhetően. A
gólyatáborok előkészítésére éppen ezért nagyon nagy hangsúlyt kellett fektetni, hogy legyen
esély a gólyatáborok gyors megszervezésére. A tárgyalásokhoz szerencsére minden anyag
készen állt, így a gólyatáborok megvalósulhattak.
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Rutinfeladatok
A nyáron is számos megrendelést bonyolított le az EHÖK. Ebben távollétemben Kiss
Edina kabinetfőnök segített. A legjelentősebb beszerzésünk egy minden karra kiterjedő
pólómegrendelés volt. A reprezentációs adó miatt újra kellett gondolnunk a költéseinket,
hiszen a reprezentációnak minősülő termékek idéntől adóval együtt a személyi kiadások
sorról kerülnek kifizetésre. Ennek megfelelően rendeztük a keretet, amire megkaptuk a
főigazgatói engedélyt.

Analitika
Kőszegi Tamás segítségével a részönkormányzati szintre lebontott analitikák
majdnem teljesen elkészültek, ezeknek megfelelően elkezdődött a körzetek közötti
rendezés. A részönkormányzati szintű gazdálkodás ezzel várhatóan a pályázatunkban
tervezett mederbe terelődik.

Hallgatói rendezvényszervezés
A nyári ELTE HÖK képzés egyik fő témája volt az érvénytelenné nyilvánított
közbeszerzés újragondolása. A tervezet elkészült, ugyanakkor a közelmúlt eseményeinek
fényében szükséges annak műszaki tartalmát a gólyatáborok tapasztalatai alapján
újragondolni.

Forrásallokációs modell
A nyári képzés másik fő témája a forrásallokációs modell kidolgozása volt. Ebben
jelentős előrelépés történt, a megjelentek elkészítettek egy tervezetet, amelyet a Gazdasági
Bizottság formálisan is tárgyalni fog, az Elnökség és a Küldöttgyűlés elé terjesztve azt. Ezt a
munkát az év legfontosabb eredményének tartom, remélem sikerül mindenki számára
elfogadható és igazságos modellt kidolgozni.
Dukán András Ferenc
gazdasági alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Rendezvényekért felelős referens beszámolója
2013/2014-es tanév összefoglaló
A Rendezvényszervező Bizottság munkájának koordinálása
A rendezvényszervező bizottság mind a gazdaságis, sportos, rendezvényes
vezetőképző, mind az EHÖK vezetőképző során sokat dolgozott, véglegesedett a
rendezvényes eljárásrend, és elkészült egy hallgatói rendezvényekre vonatkozó
igényfelmérési rendszer is. Ezen túl kidolgozásra került a rendezvényes közbeszerzés
javított anyaga is.

Rendezvényes közbeszerzés
A hallgatói rendezvényes közbeszerzés eljárása a tavaszi hónapok során zajlott,
azonban sajnos eredménytelenül zárult. Első sorban a beérkezett kérdések alapján tudtunk
következtetni, azokra a területekre, amelyeken a műszaki tartalomban javítani kell, habár
az eljárás eredménytelensége nem ennek volt köszönhető. A megújított, leegyszerűsített
anyag elkészült, kiírásra vár. A további szükséges előkészítő munkálatokat a közbeszerzéses
rendezvényszervezéshez a rendezvényszervező bizottság korábban elkészítette.

Gólyatáborok
A gólyatáborok megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatban számos
egyeztetés zajlott a nyár folyamán. A külön közbeszerzés keretében megvalósuló
gólyatáborok megszervezésével kapcsolatban, főleg a kezdeti tárgyalások során, számos
probléma merült fel, melyek jelentős része azonban sikeresen megoldódott. Ezek első számú
okai az ajánlattételi dokumentációban keresendő, mely sok helyen hiányos volt. Ennek
ellenére a megrendelői igények érvényesülni tudtak, amit sikerként értékelhetünk. A
későbbiekre nézve ez alapján fontos, hogy több időt szenteljünk egy-egy közbeszerzés
pontos műszaki leírásának.
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LEN
A Lágymányosi Eötvös Napokkal kapcsolatos feladatok koordinálásával bíztak meg az
érintett HÖK-ök vezetői, ami sok ráfordítást igényelt. Végeredményben megfelelően sikerült
összegezni az érintett karok megrendelői elvárásait, azt közvetíteni a megvalósító partner
felé. A körülményekhez képest, amik a rövid idő miatt kevés lehetőséget adtak az
egyeztetésekre, a rendezvény az elvárásoknak megfelelően megvalósult.

Egyéb
Az elmúlt félév során számos kisebb-nagyobb rendezvény lezajlott, igyekeztem az
ELTE-n rendezvényt szervezőknek állandó segítséget nyújtani, amennyiben erre igény
mutatkozott.

2014. július 8 - szeptember 5.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy/személyek

2014. július 8-11.

ELTE HÖK Vezetőképző

2014. július 17-22.

Egyeztetések a gólyatáborkivitelezési szerződésről

ELTE Hallgatói
Önkormányzat
Zaránd Péter, Dukán
András Ferenc

Egyeztetés

Zaránd Péter, Kiss Edina

2014. augusztus 6 – 8.

Kabinet Napok

2014. augusztus 12-13.

Egyeztetés gólyatáborokról

ELTE EHÖK Kabinet
Dukán András Ferenc,
Bodák Márk (K&B Fest Kft.)

2014. július 22.

2014. augusztus 30.

Egyeztetés

Zaránd Péter, Kiss Edina

A nyári időszak elsősorban a gólyatáborok előkészítésével zajlott. A nyár első
felében számos egyeztetésen vettem részt Zaránd Péterrel és Dukán András Ferenccel a
gólyatáboros közbeszerzés kiírásával, valamint a táborok szervezőivel, az operaív dolgokkal
kapcsolatban. A szerződéskötést követően a gólyatáborok szervezőivel és a szervezésért és
lebonyolításért

felelős

cég

képviselőjével

tartottunk

folyamatos

kapcsolatot.
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gólyatáborokat megelőző időszakban az ELTE összes gólyatáborával kapcsolatos
levelezéseket figyelemmel követtem, igyekeztem minden segítséget megadni a tábor
szervezőknek.
Továbbá a nyár folyamán részt vettem egyeztetéseken a nagyrendezvényes
közbeszerzés kiírásával kapcsolatban, amely eljárás azonban most a gólyatáborokhoz
kapcsolódó vizsgálatok idejére szünetel.
Béni Kornél
rendezvényekért felelős referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Pályázatokért felelős referens beszámolója
2013/2014-es tanév összefoglaló
Tehetség Nap
A tanév legnagyobb projektje a Tehetség Nap megszervezése volt. Ennek keretében
nem csak egy pályázat megírása, hanem a projekt megszervezése és lebonyolítása is rám
hárult, Tóth Rita segítségével. A Karrierközponttal és a Design Terminállal együttműködve,
több egyeztetés után kialakult a program és az esemény május 6-án lezajlott a BTK Gólyavár
épületében, több munkáltató és startup jelenlétével. A rendezvény megszervezése hasznos
tapasztalatokkal szolgált az EHÖK részére.

Pályázati adatbázis
Elkészült, igényfelmérés alapján egy pályázati adatbázis, ami megosztott
dokumentum vagy rendszeres hírlevél formájában volt hozzáférhető a félév során. Több
mint 50 különböző pályázati kiírás került összegyűjtésre és rövid összefoglalásra
különböző tematikus bontásokban. A félév során a rendszerről egy visszajelzést kértem,
hogy ennek fényében tovább lehessen fejleszteni az igényeknek megfelelően.

Pályázati előkészítő munka
A tanév során több alkalommal, különböző felekkel egyeztettem pályázati
lehetőségek megvalósításáról. Több esetben nem jutott el a konkrét projektötlet a
pályázásig, főleg adminisztratív akadályok miatt, azonban az igényfelmérés és lehetőség
feltárás hasznosnak bizonyult. Így egyeztettem többek között egy TDK pályázat
lehetőségeiről Tóth Ritával, Sportiroda pályázat kapcsán Simon Gáborral, a Tehetség Nap
kapcsán Zaránd Péterrel, a határon túli programok szervezésére Soproni Tamással és
Szászi Zoltánnal, nemzetközi lehetőségek tekintetében pedig Zaránd Péterrel, Soproni
Tamással és Csukovits Balázzsal.

Közösségi finanszírozás
A tanév elején terveztük egy közösségi finanszírozási projekt elindítását. Első
félévben ennek a helyzetfeltárása, a lehetőségek kidolgozása történt meg. A második félév
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végén pedig egy konkrét kampányt sikerült elindítani a gofundme oldal segítségével a
kari lapok finanszírozására. Azonban a kampány maga nem volt túl sikeres. Levontuk a
tapasztalatokat a hogyan tovább kérdésében.

Egyéb reprezentatív megjelenések
A tanév során több alkalommal képviseltem a szakterületemet. Így többek között
részt vettem egy Erasmus+ tájékoztató előadáson az NCSSZI szervezésében, egy
kapcsolatépítő konferencián a Horizon 2020 program kapcsán, továbbá a Magyar
Felsőoktatás 2013 konferencián. Előadást tartottam a pályázati ügyekről a BTK HÖK
vezetőképzőjén, illetve az FDE felkérésére pályázati workshopot tartottam pályázatírás
és projektmenedzsment témakörben.

Egyéb tevékenységek
Egyéb tevékenységek során leginkább a tudományos terület munkáját támogattam.
Részt vettem a PIK középiskolásoknak szóló táborában, a PIK Hallgatói Ötletpályázat
zsűrizésében és a nyári vezetőképző során én vezettem a Tudományos Bizottság
munkáját, többek között az Év Tudományos Rendezvénye pályázat bírálatát. A vezetőképző
során egy nagy létszámú pályázatíró nyílt előadást tartottam.

2014. július 8. - szeptember 5.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy/személyek

ELTE HÖK Vezetőképző

ELTE Hallgatói
Önkormányzat

2014. július 14.

Tudományos Bizottság ülés

Tudományos Bizottság

2014. július 21.

Megbeszélés

Kiss Edina, Zaránd Péter

2014. július 8 – 11.

Vezetőképző
Július folyamán a vezetőképzőben én vezettem Tóth Rita helyett a Tudományos
Szekciót, így főleg az Év Tudományos Rendezvénye pályázattal kapcsolatos teendők

2013/2014.
OKTÓBER 6 – SZEPTEMBER 5.

59

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
ELNÖKI ÉS KABINETBESZÁMOLÓ
hárultak rám. Ennek nyomán szükséges volt a vezetőképző után egy Tudományos Bizottsági
ülés összehívása és levezetése. Emellett a vezetőképzőn tartottam egy nyílt előadást
pályázatírás és projektmenedzsment témakörben.

Átadás-átvétel
A félév végének egyik legfőbb feladata az átadás-átvétel megtervezése, előkészítése
volt utódom számára.
Horváth László
pályázatokért felelős referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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KOMMUNIKÁCIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS INFORMATIKAI ÜGYEK, ELTE
ONLINE
Közkapcsolati alelnök beszámolója
2013/2014-es tanév összefoglaló
Bizottsági munka
A Sajtó és Kommunikációs Bizottság munkájának aktivizálása már októbertől kezdve
terítéken volt. A hónap közepétől három-négy hetes rendszerességgel tartottunk bizottsági
üléseket, az emiatt, valamint a személyes egyeztetések hatására kialakult folyamatos
kapcsolattartásnak köszönhetően a csapat munkája egyre hatékonyabb lett az év
folyamán. A bizottsági munka része volt az egyetemen működő hallgatói szervezetek
összegyűjtése, a Hallgatói Önkormányzat rendelkezésére álló hirdetési felületek
feltérképezése. Az év során új ügyrendet fogadott el a bizottság és egy hatékonyan működő
plakát elosztási metódust is kidolgoztunk az EHÖK-be érkező plakátok kezelésére.

Vezetőképzők
A tanév során kétszer volt alkalmunk a szakterületi továbbképzésre: májusban a
szakterületi vezetőképzőn, valamint júliusban az EHÖK közös vezetőképzőjén. A tavaszi
alkalommal a bizottság tagjainak fluktuációjára tekintettel inkább az alapozás, a
szakterületi alapismeretek elsajátítása volt a cél, majd erre épülve júliusban már egy a
jövőbe tekintő, proaktívan tervező szekción vehettek részt a szakterületi képviselők. A
résztvevők visszajelzései alapján mindkét vezetőképzőt hasznosnak és eredményesnek
ítélték meg.

EHÖK arculat, weboldal
Átvételükkor az EHÖK arculati elemei és kommunikációs csatornái elhanyagoltak,
elavultak voltak, weboldalunk egy korábbi szerverleállás miatt nem is működött. Az EHÖK
új, a korábbinál letisztultabb, dinamikusabb, a korszaknak inkább megfelelő weboldala
januárban indult, a nyár elejére pedig elkészült szervezetünk új logója, arculati
kézikönyve, amivel a legtöbben a júliusi vezetőképzőn találkozhattak először. Az EHÖK
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Facebook-oldalát is a korábbiaknál aktívabban használtuk, hogy a hallgatókat érintő fontos
információk ezen a csatornán is minél hatékonyabban eljussanak hozzájuk. Február elején,
a felvételi jelentkezések leadásának hajrájában rövid vírusvideóval szerettünk volna
hozzájárulni az ELTE népszerűsítéséhez a gimnazisták körében.

OMHV és egyéb kampányok
Az ELTE HÖK alapszabálya kiemelten kezeli a közkapcsolati alelnök feladatai között
az OMHV-t népszerűsítő kampány szervezéséről, ezt a feladatot így az ezt megillető
prioritással kezeltük. A rengeteg ötletelésnek és tervezésnek meg is lett az eredménye, az
OMHV kitöltési százalékát (ugyan hivatalos, összesített végeredmény a mai napig nem áll
rendelkezésünkre) mindkét vizsgaidőszakban sikerült bőven 50% felé tornázni.
Mindkét esetben igyekeztünk mind online, mind offline módon elérni a hallgatókat, kreatív
feladatok, nyereményjátékok kapcsolódtak a kampányokhoz, amivel nem csak a hallgatók
érdeklődését szerettük volna felkelteni, de az OMHV fontosságát is ki akartuk
hangsúlyozni. A következő félévekben hasonlóan jó eredményeket kívánunk elérni, hiszen
ez lehet hosszabb távon az effektíven működő OMHV kulcsa.
Az OMHV népszerűsítésén kívül több, az egyetem összes hallgatóját érintő ügyek
kommunikációjában is szerepet vállalt az ELTE HÖK, ilyen volt az E-index bevezetése vagy
a Quaestura Iroda költözésének kommunikációja.

ELTE Online és ELTEvízió
Az ELTE Online és az ELTEvízió hallgatói médiumok továbbfejlesztése is végigkísérte
az egész tanévet. Az ELTE Online olvasottsági adatai emelkedtek, a nyár közepén a portál
Facebook-oldala kedvelőinek száma átlépte a 10 000-et. Az ELTEvízió a tavaszi félévben
új arculattal, új műsorvezetőkkel, új rovatokkal szórakoztatta nézőit hétről hétre, túl 50
adáson és több mint 125 000 megtekintésen a YouTube-on.

Molnár Dániel
közkapcsolati alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Közkapcsolati ügyekért felelős elnöki megbízott beszámolója
2014 július 28 - szeptember 5.
Időpont

Esemény

Személy/Személyek

Kabinet Napok

ELTE EHÖK Kabinet

2014. szeptember 5.

Karrierközpont
Kommunikációs megbeszélés

Grósz Renáta, Urbán Kata,
Agárdi Krisztina, Csáder
Nikolett

2014. július 28., augusztus
4., szeptember 4.

Kommunikációs értekezlet

Grósz Renáta, Urbán Kata,
Kiss Edina, Zaránd Péter

2014. augusztus 6 – 8.

Gólyairánytű
Júliusi kinevezésemet követően az első projekt melynek részese voltam, az
elsőéveseket megcélzó információs kiadvány, a 2014-es Gólyairánytű volt. A tartalmat
biztosító szakterületi vezetőktől és külső partnerektől már korábban megkezdődött –
Molnár Dániel Gábor által - az anyagok összegyűjtése, így nekem a hiánypótlást követően,
csak a kiadványon dolgozó csapat koordinálása, valamint az anyagok összeállítása volt a
feladatom. Miután minden egyes fejezet részei beérkeztek, a grafikai elemek és a tördelés
következett. Ezen feladatokban Nagy Anna és Habai Dániel voltak segítségemre. Anna
tördelte a kiadványt, Dániel pedig a borítót és a hátlapot készítette. Mikor már minden a
helyére került, még vártunk két hirdetésre, amiknek a hely korábban ki lett jelölve így
hiányuk alapjaiban borította volna fel a korábbi tördelést, ezért kénytelenek voltunk a
teljesítés dátumához képest még két munkanapot várni, míg beérkeztek. Miután végleges
formát öltött a kiadvány, az utolsó lépés a lektorálás volt, mely a korábban említett
kényszeres várakozás közben megtörtént. Sajnos a nyomda is csúszott egy napot, de végül
szeptember negyedikén kiszállításra került az összes kari HÖK irodában, valamint az EHÖK
irodába is az összes Gólyairánytű.
Dömötör Tamás Albert
Közkapcsolati ügyekért felelős elnöki megbízott
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Informatikai megbízott beszámolója
2013/2014-es tanév összefoglaló
Informatikai rendszerek
Az elmúlt évben az EHÖK és részönkormányzatai rendezték soraikat az
informatikai területet érintően: A hiányos, részlegesen vagy egyáltalán nem működő
Önkormányzati és részönkormányzati honlapokat helyreállítottuk, az elhanyagolt hivatali
levelezési rendszert használatba vettük, illetve a bizonytalanul működő elektronikus
szociális támogatási felületet (a továbbiakban: eszoctám) stabilizáltuk, majd leváltottuk.
Ezek a fejlesztések - az ELTE Informatikai Igazgatósága (a továbbiakban: IIG) által biztosított
központi infrastruktúrába történő migráció okán - a jövőben könnyebben fenntartható,
hatékonyabban menedzselhető megoldást jelentenek, a külső üzemeltetésből fakadó
többletfeladatok miatti teher tehát megszűnt.
Számos

egyetemi

és

állami

vizsgálat

folyt

le

az

EHÖK-ben

és

részönkormányzatainknál. A vizsgálatok irányával és előzetesen kitűzött céljainkkal
összhangban informatikai téren is átláthatóbbá tettük gazdálkodásunk (ehok.elte.hu); az
ELTE szigorú szabályozásának megfelelő infrastruktúra használatára álltunk át
(eszoctam.elte.hu majd Neptun, illetve több tucat egyéb, HÖK-höz és mindennapi
munkánkhoz kapcsolódó oldal, amivel időközben dolgunk akadt), amellyel a ránk bízott
személyes adatok védelmét a tőlünk telhető legmagasabb szinten biztosítottuk; elindítottuk
az ELTE Online oldalának megújulását és az elektronikus választási rendszer kiválasztását,
majd beszerzését; illetve belekezdtünk abba a folyamatba is, ami megteremti a hatékony
munkavégzés lehetőségét (informatikai közbeszerzések és egyéb, a meglévő rendszereinken
elvégzett fejlesztések). Ez utóbbiban nagy segítségünkre voltak az IIG központi
rendszereinek adminisztrációs felületei is.

Informatikai csoport
A fentieken kívül megkezdtük egy informatikai csoport kialakítását, amivel a jövőben
elénk kerülő problémákra fogunk tudni gyorsabban és hatékonyabban reagálni nem csak
EHÖK, de részönkormányzati szinten is.
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A cél minden esetben a már fent megfogalmazottak: hosszú távon fenntartható,
kevesebb párhuzamossággal működő, hatékonyabb, biztonságosabb folyamatok és
rendszerek megteremtése, hogy ne ismétlődhessenek meg az előző ciklus sajnálatos
eseményei, s informatikai téren ne az üzemeltetéssel, hanem magasabb hozzáadott értéket
képviselő fejlesztésekkel járulhassunk hozzá hallgatóink egyetemi életéhez.

2014. július 8 . – szeptember 11.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy/személyek

2014. július 8.

EHÖK Vezetőképző

ELTE Hallgatói Önkormányzat

2014. július 22.

Egyeztetés

Zaránd Péter, Kiss Edina

Kabinet Napok

ELTE EHÖK Kabinet

2014. augusztus 6 – 8.

Honlapok
Technikai segítséget nyújtottam több problémával kapcsolatban a tatkhok.elte.hu
oldalt érintően. Az oldal immáron újra megy, így ezzel együtt nincs már olyan
részönkormányzat, melynek ne lenne információs oldala.
A felvettek.elte.hu aktualizálásában és az EHÖK, IIG, Quaestura stb. felek közötti
kapcsolattartásban segédkeztem.
A gólyatáborok jelentkezési felületét adó golyataborok.elte.hu oldal kialakításában
és üzemeltetésében vettem részt. Emellett az egyetlen különálló, az ELTE TTK Geo-bio
gólyatáborának oldalán és regisztrációs felületén munkálkodtam.
A barczihok.elte.hu oldal újjászületésében nyújtottam hathatós segítséget Kuti
Péterrel karöltve.

Tanulmányi rendszer
Az elektronikus választási rendszer beszerzésén, illetve az eszoctámot kiváltó
Neptun rendszeren dolgoztam. Az EHÖK részéről hónapok óta azon dolgoztunk (többek közt
Tóth Rózával, illetve „külsős” szakértőként Orosz Gáborral), hogy zökkenőmentes legyen az
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átállás, amit több körös teszteléssel biztosnak is véltünk. Olyan alapvető, a pályázatleadást
abszolút lehetetlenné tevő problémákkal szembesültünk az éles rendszeren, amelyeknek
nem lett volna szabad előjönnie.
Felvettem a kapcsolatot dr. Varga Ábrahámmal a Neptun adatbiztonságát érintően,
melynek eredményeképpen e rendszerben kezelt személyes adatok erősebb védelmi körök
megléte melletti tárolását, kezelését és törlését kívánom elérni.
A Neptunt kezelő kliens szoftver problémáival foglalkoztam az EHÖK szintjén.

Egyebek
A nyár folyamán az összes részönkormányzatnak segítettem új weboldalt, hivatali email címet, levelezőlistát és számítógépeit stb. beindítani és karbantartani, s számos
doktorandusz önkormányzatnak szintén az előbbiekben segédkeztem.
A fentieken kívül a napi rutinfeladatokat elvégeztem: felhasználók informálása,
számítógépek karbantartása és egyéb informatikai problémák megoldása. Ezúton szeretném
megköszönni az ELTE IIG munkatársainak, illetve Bán Olivérnek (ÁJK), Fetter Dávidnak
(TTK) és Kuti Péternek (TTK) a közreműködését.
Tabajdi Péter
informatikai megbízott
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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ELTE Online főszerkesztő beszámolója
2013/2014-es tanév összefoglaló
Szerkesztőség
Az átadás-átvétel után sikerült személyesen találkoznom a szerkesztőség összes
tagjával, rendszeresíteni a szerkesztőségi ülések időpontját a témavezetőkkel és beindítani
a napi hírszerkesztést, ami azóta is sikeresen működik. Rendszeresen külön
megbeszéléseket szervezünk a témavezetőkkel, hogy folyamatosan egyeztessük a rovat
működését és az aktuális munkákat és terveket. Fotós találkozót és csapatépítő napot is
szerveztünk, ami sokban segítette a közösség kialakulását és szorosabb kapcsolatok
létrejöttét a szerkesztőségen belül is, ami elősegíti a még gördülékenyebb munkát.
Az év során több új újságíró és fotós is csatlakozott csapatunkhoz, illetve régebbi
emberek is visszatértek a szerkesztőségbe. Ennek köszönhetően sikerült egy stabil húszhuszonöt fős csapatot kialakítani, akikre mindig lehet számítani. A második félév végével
azonban sajnos többen befejezték tanulmányaikat az ELTE-n így új embereket szeretnénk
toborozni, ezt megalapozva vettünk részt több kar gólyatáborában Urbán Kata ELTEvízió
főszerkesztővel, hogy megismertessük a két médiumot a frissen felvett hallgatókkal,
valamint buzdítsuk őket, hogy jelentkezzenek hozzánk.

Kapcsolattartás
Októbertől kezdve minden nagyobb egyetemi rendezvényen részt vett az ELTE
Online, amely segített a kari Hallgatói Önkormányzatokkal, az Egyetemvezetéssel és az
Egyetemhez tartozó szervezetekkel is jó kapcsolatot kialakítani. Így ott voltunk a
Pályaválasztási Napon, a Tétékás Nyúz Újságíró Klubján, HÖOK Vezetőképzőkön, Éjszakai
Sporton, Educatio Kiállításon, Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján, HÖOK Közgyűlésen,
ELTEfeszten, Lágymányosi Eötvös Napokon, Bölcsész Napokon, Tehetség Napon és az
EFOTT-on.
Az Egyetemvezetés felől a Rektori Titkárság kommunikációs munkatársaival
sikerült szoros kapcsolatot kialakítani így folyamatos a kommunikáció velük. A BEAC
munkatársaival ősszel egyeztettük hogyan tudunk együtt dolgozni és milyen rendezvények
várhatóak az év során amelyeknél fontos az ELTE Online-nal való együttműködés, ez minden
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eseménynél meg is valósult, mindenhol részt vett tudósítónk, fotósunk és több közös
nyereményjátékot

is

lebonyolítottunk.

A

Karrierközpont

munkatársaival

több

megbeszélésen is egyeztettük az együttműködést és dolgoztuk ki a közös kommunikációs
stratégiát.
Az EHÖK kabinet tagjaival napi kapcsolatban állok, hogy minden szakterületi
hírről és információról első kézből számolhasson be az ELTE Online. Minden hét elején
Kommunikációs értekezletet tartunk Zaránd Péter EHÖK elnökkel, Kiss Edina
Kabinetfőnökkel, Molnár Dániel Gábor Közkapcsolati alelnökkel és Urbán Kata ELTEvízió
Főszerkesztővel, hogy megtervezzük az aktuális héten milyen témákkal érdemes
foglalkoznunk és milyen események, rendezvények, történések várhatóak. Emellett
rendszeresen részt veszek az ELTE HÖK Elnökségi ülésein, ahol a többi Hallgatói
Önkormányzatot és az egész Egyetemet érintő ügyekről is tájékozódhatok. Az ELTE
Hallgatói Sajtó és Kommunikációs Bizottsága minden ülésén jelen voltam, hogy
elősegítsem a közös munkát a kari HÖK-ök kommunikációs ügyekért felelős
tisztségviselőivel, valamint a kari lapok főszerkesztőivel. Az EHSKB tagjaival karonként
személyes találkozókon is beszéltünk a kari kommunikációról, a kari lapok működéséről
és az ELTE Online-nal való közös munkáról.
Molnár Dániel Gábor közkapcsolati alelnökkel közösen sikeres és eredményes
szakterületi vezetőképzőt tartottunk tavasszal az EHSKB tagjainak, ahol megalapoztuk a
munkát a nyári ELTE HÖK Vezetőképzőre csapatépítéssel, a bizottsági munka értékelésével
és egy kommunikációs térkép elkészítésével. A nyári ELTE HÖK Vezetőképzőn közösen
vezettük a Sajtó- és Kommunikációs Szekciót ahol a három nap alatt az alapozás után az ELTE
kommunikációjával, kampánytervezéssel és sportkommunikációval foglalkoztunk.
Az ELTEvízióval elindult az a közös munka, ami megalakulása óta célként volt kitűzve, több
közös anyag is készült az előző félévben és téltől kezdve rendszeresen részt veszek
szerkesztőségi üléseiken, megbeszéléseiken, forgatásaikon.

Promóció, olvasottság, elérés
Ősztől kezdve aktivizáltuk az oldalt és a napi hírszerkesztésnek köszönhetően
naponta rendszeresen jelennek meg cikkeink az oldalon és Facebook oldalunkon is. Ennek
hatására olvasói bázisunk is felélénkült és nyereményjátékainknak köszönhetően már az
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ősz folyamán sikerült nagy mértékben növelnünk olvasóink és Facebook kedvelőink
számát is. Az olvasottság beállt napi 1000-1500 olvasóra, Facebook oldalunkon pedig
túlléptük a 10 000. kedvelést is.

Kampányok
Az EHÖK kampányaiban az egyik legjobban használt felület az ELTE Online volt,
így a Sítábor, OMHV, ELTE Imagefilm, Erasmus, Vanguard program, Tehetség Nap , EFOTT és
Sziget Fesztivál népszerűsítésében is több cikkel, tudósítással, beszámolóval, galériával és
nyereményjátékkal vettünk részt, valamint Molnár Dániel Gábor közkapcsolati alelnökkel és
az EHÖK kabinet szakterületi tisztségviselőivel közösen terveztük meg és építettük fel ezeket
a kampányokat.
Több cikksorozatot is indítottuk amelyből a hallgatók megtudhatták milyen
ösztöndíj reformokra számíthatnak a következő tanévben, megismerhették az ELTE-s
kollégiumokat, betekintést nyerhettek a szakkollégiumok működésébe és bemutattuk
Egyetemünk több önképződő szervezetét is.
A tavasz második felében megkezdtük az új Gólyairánytű megtervezését, amelynek
tartalmi összeállításában segítettem a projekt fő felelősét, Dömöter Tamás Albert
közkapcsolati ügyekért felelős elnöki megbízottat.

Új arculat, új felület
Célkitűzésünk az ELTE Online arculatának és felületének megújítása. Az új arculat
már elkészült, amely illeszkedik az EHÖK és ELTEvízió új arculatához, az ehhez tartozó új
felületen pedig folyamatosan dolgozunk és hamarosan elindítjuk.

ELTE Press
A második félév során született meg az ELTE Press ötlete, amely összefoglaja az ELTE
Hallgatói Önkormányzatának médiumait, így az ELTE Online-t, ELTEvíziót és a kari
lapokat. Ez nem jelenti azt, hogy bármely médium elveszítené autonómiáját, inkább egy más
felsőoktatási intézményekben bevált példaként működő médiaközpontot szeretnénk ezzel
létrehozni, amely elősegíti a közös munkát és átláthatóságot a termékek között.

2014. július 8. - szeptember 5.
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Eseménynaptár
Időpont
2014. július 8-11.
2014. július 18-20.
2014. augusztus 6 – 8.
2014. augusztus 18.
2014. augusztus 22.
2014. augusztus 23.
2014. augusztus 28.
2014. augusztus 30.
2014. szeptember 2.
2014. szeptember 5.
2014. szeptember 5.
2014. augusztus 8.
2014. július 28., augusztus
4., szeptember 4.

Esemény
ELTE HÖK Vezetőképző –
Sajtó-és Kommunikációs
Szekció
EFOTT Fesztivál
Kabinet Napok
GyógyMatek Gólyatábor –
ELTE Press Gólyakampány
TáTK Gólyatábor – ELTE
Press Gólyakampány
BTK Gólyatábor – ELTE
Press Gólyakampány
PPK Gólyatábor – ELTE
Press Gólyakampány
TÓK Gólyatábor – ELTE
Press Gólyakampány
ÁJK Gólyatábor – ELTE
Press Gólyakampány
Karrierközpont
Kommunikációs
megbeszélés
Sportösztöndíjas Képzés
ELTEvízió megbeszélés

Személy/Személyek
Kari kommunikációsok,
kari lapok főszerkesztői
ELTEvízió stáb
ELTE EHÖK Kabinet
Urbán Kata, Müller András
Urbán Kata, Müller András
Urbán Kata, Rebák Tamás
Urbán Kata, Rebák Tamás
Urbán Kata, Rebák Tamás
Urbán Kata, Gondos Dóra

Kommunikációs értekezlet

Dömötör Tamás Albert,
Urbán Kata, Agárdi
Krisztina, Csáder Nikolett
Tabi Norbert, Becsei Attila
ELTEvízió stáb
Dömötör Tamás Albert,
Urbán Kata, Kiss Edina,
Zaránd Péter

ELTE HÖK Vezetőképző
Július 8-11-ig az ELTE HÖK Vezetőképzőjében Molnár Dániel Gábor Közkapcsolati
alelnökkel közösen vezettük a Sajtó- és kommunikációs szekciót. A szekció első napján
felelevenítettük a tavaszi szakterületi vezetőképzőn átbeszélt témákat és elindítottunk
egy gondolatébresztő beszélgetést a másnapi témát megalapozva. A második nap az ELTE
kommunikációjáról volt szólt, vendégünk volt a Rektori Titkárságról az elte.hu két
főszerkesztője, Bódai Zsuzsanna és Teslár Ákos, illetve dr. Fábri György, az ELTE
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kommunikációs főigazgatója. Délután a felsőoktatási sajtó jelenlegi helyzetéről is szó
esett és vendégül láttuk a Karrierközpont képviseletében Agárdi Krisztinát is. Az utolsó nap
témája a kampánytervezés volt, a Carnation Group vezérigazgató helyettese, Szabó Erik
ebben a témában tartott nekünk előadást, később pedig a szekció résztvevői csapatokban
tervezték meg ELTE-s rendezvények kampányait. Délután csatlakozott hozzánk a Sportos
szekció, akikkel a sportkommunikációról tárgyaltunk a kommunikációs térkép
tanulmányozásával.

ELTE Press Gólyakampány
Mivel a félév végével több újságírónk és fotósunk is befejezte tanulmányait az ELTEn így szeretnénk új embereket a szerkesztőségbe, illetve minél jobban megismertetni az
ELTE Online-t a gólyákkal. Ezért Urbán Kata ELTEvízió főszerkesztővel több kar
gólyatáborába ellátogattunk az információs napra, ahol megismertettük és bemutattuk a
gólyáknak az ELTE Online és ELTEvízió működését és buzdítottuk az újságírás, fotózás,
videózás, vágás, műsorvezetés iránt érdeklődőket, hogy jelentkezzenek hozzánk. A
gólyatáborok alatt és után közel háromszázzal nőtt Facebook kedveléseinek száma és többen
jelezték már, hogy írnánk az ELTE Online-ra, bízunk benne, hogy az őszre tervezett kampány
folytatása után még többen jelentkeznek szerkesztőségünkbe.

Következő félév előkészületei
A Karrierközponttal júliusban tartott megbeszélés folytatásaként találkoztunk
szeptember elején, hogy egyeztessük, hogyan tudjuk segíteni egymást kommunikációs téren,
illetve megismerhettük új kommunikációs munkatársukat, Csáder Nikolettet is.
Szintén szeptember elején látogattunk el a BEAC Sportösztöndíjasoknak szóló képzésére
Tabi Norbert és Becsei Attila sport témavezetőkkel, hogy ismertessük az ELTE Online sport
rovatának működését és elősegítsük a kommunikációt a sportösztöndíjasok és a
témavezetők között.
Grósz Renáta
ELTE Online főszerkesztő
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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SPORTÜGYEK
Sportügyi referens beszámolója
2013/2014-es tanév összefoglaló
Gólyakampány
A 2013/2014-es tanév, akárcsak a 2014/15-ös a gólyatáborokban való sportos
megjelenéssel kezdődött. Évről évre több elsőéves hallgatót tudunk megszólítani, hiszen a
nagy példányszámban megjelent Sportkisokos minden fontos információt tartalmaz, amire
egy gólyának szüksége lehet. Az év eleji „sportkampány” nem állt meg a gólyatáborokban,
hiszen az első szorgalmi héten, az egyetem kampuszain szórólapokkal, és Sportkisokosokkal,
regisztrációval szintén sok hallgatót elértünk.

Rendezvények
Az év elei sportképzést két naposra szerveztük, ahol az ösztöndíjasok előadásokon,
képzéseken és helyszínbejáráson vettek részt.
Az ősz legfőbb feladatai közé tartozott az ELTE Fit Night, és az Éjszakai sport,
melyek szervezésében és lebonyolításában a Sportbizottsággal az ELTE BEAC-cal és a Sport
Kft.-vel közösen vettünk részt.
Ezen események színvonala és látogatottsága évről évre növekszik, így továbbra is
részt kívánunk venni a szervezésben, illetve fenn kívánjuk tartani az EHÖK-ös rendezvények
(Éjszakai Sport) hagyományát.

Pályázatok
Az elmúlt évben kétszer került kiírásra a Rektori Sportpályázat, melynek
eredményeiről szóló javaslatot a Sportbizottság tett.
A tavaszi félévre 39, a 2014 őszi félévére pedig 37 pályázat érkezett be. A Rektori
Sportpályázat keretein belül erre a két félévre összesen 20, 557, 000 Ft összegű támogatás
került kiosztásra.
A tavaszi félév végén a Rektori Sportpályázat mellett a Sportösztöndíjas és a Jó
tanuló, jó sportoló pályázatok is kiírásra, elbírálásra és részben kiosztásra kerültek. A
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sportösztöndíjasoknak egy Sport Évzáró keretein belül adtuk át okleveleiket, és
köszöntöttük őket ünnepélyesen.
Mind a három pályázatban sikerült olyan változásokat eszközölni, melyek
megkönnyítik, javítják és magasabb színvonalra emelik a pályázók munkáját. Sikerült a
sportösztöndíj összegét a másfélszeresére növelni, hiánypótlási időszakot hagyni a rektori
pályázatokon résztvevőknek.
Az ősz folyamán ezen kívül először került kiosztásra a kollégiumi sportösztöndíj,
melynek lényege, hogy az ott lakó hallgatókat is elérjük, illetve hogy a már meglévő
kezdeményezéseket segítsük, támogassuk.

Sport Napok
A tavaszi félévben kerültek megrendezésre az egyes kari napok és kollégiumi
napok, melyeken az ELTE BEAC is szorosan együttműködött a szervezőkkel. Részt vettünk
a Dunai Regattán is, ahol az ELTE evezős és sárkányhajó csapata is eredményesen képviselte
az egyetemet.

Képzések
Júniusban főként a vezetőképző előkészületei folytak. A majdnem egy hetes
rendezvényen a Sportbizottsággal dolgoztunk együtt. Vendégeinknek köszönhetően
bepillantást nyerhettünk az egyetemi sportba (MEFS, dr. Székely Mózes), az ELTE BEAC
sportéletébe (Simon Gábor, Fedasz Vivien), a frissen létrejött Sportiroda működésébe (Illyash
György), illetve abba, hogy az egyetemvezetésben bekövetkező változások milyen hatással
lesznek a sportéletre (dr. Pozsár-Szentmiklósy Zoltán).

Kommunikáció
Sikeresen működtünk együtt az ELTEvízióval és az ELTE Online-nal az edzések
népszerűsítésében, hiszen szinte minden edzésről készültek felvételek, melyek megjelentek
az egyes adásokban.
Egész évben igyekeztünk minden adandó alkalmat kihasználni, hogy minél több
hallgatóhoz eljuttassuk az információkat. Részt vettünk az őszi és a tavaszi HÖOK
vezetőképzőn, tavasszal szakterületi vezetőképzőt tartottunk, képviseltettük magunkat az
ELTEfeszten, az Educatio kiállításon, Orientációs napokon és minden egyéb olyan
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rendezvényen, ahol felmerültek sporttal kapcsolatos kérdések. Köszönhető ez az egész éves
Sportbizottság együttműködésének, a jó viszonynak, melyet a BEAC munkatársaival és a kari
sportfelelősökkel ápolunk.

2014. július 8 - szeptember 5.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy/személyek

2014. július 8-11.

ELTE HÖK Vezetőképző

ELTE Hallgatói
Önkormányzat

2014. július 22.

Sportiroda megbeszélés

Dr. Bárdos György, Simon
Gábor, Gömör Iván, Illyash
György, Köteles Ferenc, dr.
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán,
Baumstark Beáta, Zaránd
Péter, Salamon Krisztina

2014. július 23.

Egyeztetés

Kiss Edina, Zaránd Péter

2014. július 24.

Gólyatábori sportos megjelenés
egyeztetés

Fedasz Vivien, Simon Gábor

Fit Night 4 megbeszélés

Gömör Iván

2014. augusztus 6-7.

Kabinet napok

ELTE EHÖK Kabinet

2014. augusztus 13.

Gólyatábori sportos megjelenés
egyeztetés

Fedasz Vivien, Simon Gábor

2014. augusztus 18.

GyógyMatek Gólyatábor

Fedasz Vivien,
sportösztöndíjasok

2014. augusztus 22.

ELTE TáTK Gólyatábor

Simon Gábor, Fedasz Vivien,
Sajben Marcell, Árendás
Tamás

2014. augusztus 23.

ELTE BTK Gólyatábor

Simon Gábor, Fedasz Vivien,
sportösztöndíjasok

2014. augusztus 28.

ELTE PPK Gólyatábor

Fedasz Vivien, Simon Gábor,
sportösztöndíjasok

2014. augusztus 30.

ELTE TÓK Gólyatábor

Simon Gábor, Lakatos Eszter

2014. augusztus 5.
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2014. szeptember 3.

Sportképzés megbeszélés

2014. szeptember 4.

Orientation Day

2014. szeptember 5.

Sportképzés

Simon Gábor

Simon Gábor, Fedasz Vivien,
Gömör Iván, Zaránd Péter,
Illyash György,
sportösztöndíjasok

A vezetőképző után, az egyetem sportért felelős szervezeti egységeinek képviselői is
elkezdték a közös munkát, és az egyes pontok kidolgozását a Sportirodával kapcsolatban. A
feladatok folyamatosak, a mostani időszakban pedig a legfontosabb, hogy minél többet
értesüljenek az újításokról, változásokról, ezért Illyash György, az iroda vezetője, olyan
rendezvényeken tart előadást, mint például a sportösztöndíjasoknak tartott év elei
sportképzés.
Július végén és augusztus elején folyamatosan egyeztettünk a kari sportfelelősökkel
a gólyatáborok sportnapjaival kapcsolatban. A gólyatáboros ELTE BEAC-os megejelenéseket
Fedasz Viviennel és Simon Gáborral közösen terveztük és szerveztük. Három hét alatt hét
táborba látogattunk el, ahol programokkal és információval láttuk el a gólyákat (mozgásos
programok, Sportkisokos kiosztása).
Az őszi félévben megrendezett Orientation day-en vettem részt, és képviseltem az
EHÖK-öt, és az ELTE-BEAC-ot a külföldről érkező hallgatók előtt. A félévente megrendezésre
kerülő eseményen egyre sikeresebben veszünk részt. Ezt a fejlődést kívánjuk tovább
folytatni, és a következő, februári alkalommal még több angol nyelvű kiadvánnyal
megjelenni.
Szeptember első hetén került megrendezésre a sportképzés. A program célja, hogy a
következő két szemeszter sportösztöndíjasai találkozzanak a felelős vezetőkkel,
megismerkedjenek a szervezetekkel, melyek az egyetemi sportot koordinálják. Ennek
előkészületei augusztus utolsó, és szeptember első hetében folytak, szintén szorosan
együttműködve az ELTE-BEAC sportszervezőivel, és vezetőjével.
Karvaly Márton
sportügyi referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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