Elnöki és
kabinetbeszámoló

ELTE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
2016.SZEPTEMBER 9. – OKTÓBER 6.

Elnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. szeptember 13.

HÖOK –os egyeztetés

Garbai Ádám

2016. szeptember 14.
2016. szeptember 15.

2016. szeptember 16.

Alumni ügyek –
együttműködés
Gólyabál
megbeszélés
BTK és TáTK gólyatábor
after
Évnyitó értékelő
megbeszélés

Pataky Csilla
Dömötör Tamás
Albert, Fazakas Áron

Hegedüs Gabriella,
Kecse Annamária

TTK-BGGyK Gólyahajó
2016. szeptember 20.

2016. szeptember 21.

2016. szeptember 22.

ELTE Inkluzív Sportnap
Az Egyetemi Sport
Nemzetközi Napja
gálaest
Magyar-litván
Ifjúságszakmai Projekt
Belső ellenőrzés –
megbeszélés

Móczik Alexandra
Baranyai Melinda,
Simon Gábor
Dunka Sarolta Noémi,
Grund Ágnes
Sebők Szilvia

Iskolaszövetkezeti
közgyűlés

az ELTE HÖK
elnöksége, Nagy
Gergely Gyula,
Csordás Péter,
Németh Patrik

Elnökségi és
kabinethétvége –
megbeszélés

Dömötör Tamás
Albert, Bencze Norbert

ELTE Szemeszternyitó
2016. szeptember 23.

Sportképzés

2016. szeptember 27.

Alumni
programtanács ülés

2016. szeptember 29.

Egyeztetés a Neptun
hozzáférésekről

2016. szeptember 30.

Rektori sport pályázat
– megbeszélés I.

Móczik Alexandra
dr. Kisfaludi András,
Babos János, Pataky
Csilla és a tanács
tagjai
Bencze Norbert,
Cseszregi Tamás,
Emmert Margit
Móczik Alexandra,
Simon Gábor

2016. szeptember 30 – HÖOK
programíró
október 2.
hétvége – Pécs
2016. október 3.

ELTE Közalkalmazotti
Tanács

2016. október 4.

Egyeztetés a
gólyabálokról
Megbeszélés a
gólyabálokról
Gazdasági ügyek –
megbeszélés

2016. október 5.

Rektori sport pályázat
– megbeszélés II.

2016. október 6.

Gólyabál tárgyalás

a HÖOK elnöksége,
intézményi HÖK
elnökök
a Közalkalmazott
Tanács tagjai
Fazakas Áron, dr.
Fehérvári Andrea,
Geréb Tünde
dr. Rikker Emília
Balogh Dániel
Móczik Alexandra,
Simon Gábor, PozsárSzentmiklósy Zoltán
Fazakas Áron, a bálok
szervezői, dr. Fehérvári
Andrea, Geréb Tünde,
a cégek képviselői

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. szeptember 14.,
21., 28., október 5.
2016. szeptember 19.,
26.
2016. szeptember 19.,
26., október 3.

ELTE HÖK elnökségi
ülés
Egyetemvezetői
értekezlet

az ELTE HÖK
elnökségének tagjai
az Egyetem vezetése

ELTE HÖK kabinetülés

az ELTE HÖK kabinetje

2016. szeptember 16.

ELTE HÖK küldöttgyűlés

az ELTE HÖK
küldöttgyűlés tagjai

2016. szeptember 19.,
26., október 3.

Szolgáltatói vezetői
értekezlet

az ESZK osztályvezetői

2016. szeptember 26.

ELTE szenátusi ülés

az ELTE szenátusának
tagjai

EHÖK elnökség
Tisztségbe lépésem óta eltelt időszakban az ELTE HÖK elnökségi
munkájában részt vettek:


Czabán Samu (ÁJK HÖK)



Sztrecsko Boglárka (BGGyK HÖK)



Murai László (BTK HÖK)



Kindelmann Balázs (IK HÖK)



Fekete Flóra (KolHÖK)



Baranyai Melinda (PPK HÖK)



Takáts Réka (TáTK HÖK)



Traumberger Zsófia (TÓK HÖK)



Hoksza Zsolt (TTK HÖK)

Integrációs ügyek
Amellett, hogy a szeptember 26-i szenátusi ülésen a karok közötti
vitában állást nem foglaltunk, de az előterjesztést támogattuk, az elmúlt
időszakban több elnökségi ülésen és egy kifejezetten ennek a témának
szentelt hétvégén foglalkoztunk a Nyugat-magyarországi Egyetem
Savaria Egyetemi Központ integrációjának hallgatói érdekképviseletre
vonatkozó kérdéseivel.
Több hetes előkészítő munka után javaslatot fogalmaztunk meg az
érdekképviseleti integráció alapvetéseit illetően, melyet egyeztetésre
elküldtünk a szombathelyi képviselőknek is. A tervezetben egy új, campuselven létrehozandó részönkormányzatot vázoltunk fel. A szeptember 30.
és október 2. között megrendezésre került elnökségi és kabinethétvége
tapasztalatai alapján azonban úgy látjuk, hogy a tervezet teljes
felülvizsgálatra szorul.
Szomorúan állapítottuk meg, hogy a szombathelyi hallgatói
érdekképviselet színvonala és szervezettsége sajnálatos módon messze
elmarad az ELTE-n elvártaktól, így a továbbiakban alapos és minden
szakterületre kiterjedő felkészítő munkát kell végezzünk.
OHV projekt
A nyári vezetőképző elnökségi szekciója által meghatározott egyik
nagyprojekt az oktatás hallgatói minőségbiztosításával kapcsolatos
kérdések tisztázása. Az elnökség néhány tagjából, Baranyai Melinda,
Sztrecsko Boglárka és Hoksza Zsolt, álló munkacsoport, Szalma Edina
tanulmányi alelnökkel együtt előkészítette az új kérdőív tervezetét. Az
elnökség ezt véleményezte, és megbízta a munkacsoportot egy részletes
indoklással és gondolkodási úttal kiegészítendő anyag elkészítésére. A

tervezetet részletesen az október 19-i ülésen tárgyaljuk tovább, amikor is
vendégül látjuk Járfás Tímeát, a Minőségügyi Iroda vezetőjét.
Gólyatáborok
A legutóbbi küldöttgyűlés óta eltelt időszakban zajlottak a
gólyatáborokkal

kapcsolatos

utómunkálatok,

az

elszámolásokhoz

szükséges dokumentumok véglegesítése. A HÖK részéről a tábori
főszervezők beszámolói alapján egy részletes, összesített szakmai
beszámolót készítettem a tapasztalatokról, és a jövő évre vonatkozó
javaslatokról.
Megtettem már sokszor, de ezúton is köszönöm minden hallgatói
szervező áldozatos és lelkiismeretes munkáját!
Gólyabálok
A

gólyatábori

időszak

leteltét

követően

Fazakas

Áron

rendezvényekért felelős referenssel nekiálltunk előkészíteni a 2016-os
gólyabálok megszervezését. Összegyűjtöttük a kari igényeket, és az
érintettekkel (Rikker Emília és Babos János) történt egyeztetést követően a
Beszerzési Osztály elkészített a rendezvény megszervezésére vonatkozó
kiírást.
A kiírás azonban az általunk megfogalmazott és leadott igényeknek
megfelelve,

de

a

rendezvények

gazdasági

stabilitását

illetően

sikertelennek bizonyult, határidőig egyetlen érvénytelen pályázat érkezett
csak. Az előzetes elképzelés, mi szerint az ELTE csak a terembérletet állja,
négy különböző igényű és sajátosságú rendezvény esetén nem állja meg
a helyét, ezért egy tárgyalás keretein belül, melyekre meghívásra kerültek
a pályázó cégek, átdolgoztuk az ajánlattételi felhívást. Ennek elkészültét
követően újra elküldte a Beszerzési Osztály a felhívást.
Nem szándékoztam a beszámoló ezen részével a rendezvényekért
felelős referens elől elvenni a kenyeret, viszont az ELTE HÖK elnökeként
felelős vagyok az alapvető hallgatói rendezvényeink minőségéért, és a
megrendezéshez szükséges feltételek biztosításáért. Az idei gólyabálok
előkészítésével kapcsolatos problémák viszont sajnos egyelőre megint

főként negatív tapasztalatokkal jártak, de elkötelezett vagyok amellett,
hogy ezekből tanulva, a következő évekre a hallgatói rendezvényekre
készítendő

koncepcióval,

meg

tudjuk

előzni

az

ehhez

hasonló

anomáliákat. Az ELTE hallgatói megérdemlik a minőségi rendezvényeket,
a szervezéssel foglalkozó érdekképviselők pedig a nyugodt és kiszámítható
körülményeket.
Személyi kérdések
A legutóbbi küldöttgyűlés óta az kabinetben nem történt személyi
változás, viszont két esetben is éltem az alapszabály adta lehetőségekkel.
Nemes Balázs a mandátumba lépésünk óta segítette munkánk
informatikai hátterének biztosítását, ezért az informatikai referensi tisztség
betöltéséig kinevezett megbízottként végzi továbbra is a munkáját. A
Hallgatói Kulturális és Szakmai pályázatokkal kapcsolatos feladatok
ellátására Papp Dorottya tudományos alelnököt bíztam meg.
A következő időszakban szeretnénk a kabinetet bővíteni a jogi,
szabályzati és pályázati referensi tisztség betöltésével.
Érdekképviseleti fórum
Már

elkezdtük

előkészíteni

a

hagyományteremtő

céllal

megrendezendő I. Hallgatói Érdekképviseleti Fórumot. Az eseménnyel
szeretnénk lehetőséget biztosítani minden ELTE-n érdekképviselettel
foglalkozó hallgatónak, hogy első kézből választ kapjon az EHÖK aktuális
munkájával kapcsolatos kérdéseire. Terveink szerint az esemény október
20-án kerül megrendezésre az ELTE Lágymányosi kampuszán.

Sujtó Attila
elnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Elnökhelyettes beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)
Fazakas Áron, Sujtó
Attila
Babos János, Fazakas
Áron, Geréb Tünde,
Rikker Emília

2016. szeptember 15.

Gólyabál megbeszélés

2016. szeptember 15.

Gólyabál megbeszélés

2016. szeptember 22.

Elnökségi és
kabinethétvége –
megbeszélés

Bencze Norbert, Sujtó
Attila

VB-s egyeztetés

Őszi választásokban
érintett
részönkormányzati VBsek

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE HÖK Elnökség

2016. október 4.
Rendszeres ülések
Időpont
2016. szeptember 19.,
26., október 3.
2016. szeptember 14.,
21., 28., október 5.

Állandó feladatok
Folyamatosan tartom a kapcsolat az ELTE HÖK elnökével és
Kabinetjével, tájékoztatom az ELTE HÖK elnökségét a kabinet munkájáról,
illetve felügyelem az aktuálisan futó projekteket és igyekszem legjobb
tudásom szerint segíteni a kabinet tagjainak munkáját, és minden esetben
a rendelkezésükre állni, ha a szükség úgy hozza.

Elnökségi és kabinethétvége Szombathelyen
A szeptember végi utat megelőzően segítettem Tóth László,
irodavezetőnek az utazás előkészületeiben. Az ELTE-s különítményt érintő
dolgokat a helyszínen Bencze Norbert segítségével koordináltam. Ezúton
is nagyon köszönöm a segítséget Norbinak!

Őszi választások
Az őszi választások kapcsán érintett VB-sek között többen is voltak,
akiknek ez volt az első választási időszak, így szerveztem egy gyorstalpalót
Nemes Balázs, informatikai megbízott segedelmével. Itt is meg kell
említenem Bencze Norbertet, aki segített elintézni a választásokhoz
elengedhetetlen UNIPOLL hozzáféréseket.
Beszámolók
Ugyan a küldöttgyűlések és a szombathelyi utazás következtében
nem sikerült még eredeti tervek szerint tartani a kéthetente kiküldött
beszámolók rendszerét, elvben már átálltunk erre a KGY-hez kötött
beszámolókról.

Természetesen

a

programrészemben

írtakról

sem

feledkeztem meg, így elkészítettem egy tervezetet a sokat emlegetett
munkanaplóról, amely életre kelhet, amint bővül csapatunk egy
informatikussal, aki új életet lehel az ehok.elte.hu-ba. Ezen projekt
alakulásáról igyekszem folyamatosan tájékoztatni minden illetékest.
Utánpótlásképzés
A szombathelyi integrációt elősegítő hétvége újabb bizonyíték volt
arra, hogy mennyire fontos a közös tudás megosztása és általánosságban
az utánpótlásképzés, így ez a témakör nem tűrhet több halogatást.
Korábbi beszámolómban azt ígértem, hogy októberben beindul ez a
projekt. Ennek az ígéretnek október 7-éig még nem tettem eleget, de
ígérem, a következő beszámolómban már komoly előrelépésekről
olvashattok. Köszönöm türelmeteket!
Hallgatói Érdekképviseleti Fórum
Október 20-án tartjuk az első ELTE Hallgatói Érdekképviseleti Fórumot
a Lágymányosi Campuson. A rendezvény főszervezője Sujtó Attila elnökúr,
akivel az elmúlt két hétben többször egyeztettünk a fórum előkészületeiről.

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! Ha felmerült bármilyen kérdés, a
kabinet vagy a jómagam munkájával kapcsolatban, keressetek bátran,
bármilyen fórumon, ahol elérhető vagyok!

Dömötör Tamás Albert
elnökhelyettes
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Gazdasági alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény
Egyeztetés TTK HÖK
vezetőképzőjével
kapcsolatban
Közéleti ösztöndíjak
véleményezése
Egyeztetés
mobilapplikáció
fejlesztéséről
Elnökségi és
kabinethétvége
Egyeztetés
gólyabálokról
Egyeztetés
költségvetésről

2016. szeptember 15.
2016. szeptember 22.
2016. október 1.
2016. szeptember 30.október 2.
2016. október 3.
2016. október 5.

Személy(ek)
dr. Rikker Emília, Nagy
László
Sujtó Attila, Bencze
Norbert
Kolláth Mihály Gábor
ELTE HÖK Elnökség és
Kabinet, SEK-HÖK
Sujtó Attila, Fazekas
Áron
Sujtó Attila

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. szeptember 13.

Gazdasági Bizottság
ülés

ELTE HÖK Gazdasági
Bizottság

Elnökségi ülés

ELTE HÖK Elnökség

Kabinet ülés

ELTE HÖK Kabinet

2016. szeptember 21.
október 5.
2016. szeptember 19.
október 3.

Gazdasági Bizottság
Megtartottuk az első GB ülést, ahol az aktuális feladatok, hírek
ismertetése mellett megbeszéltük a félév projektjeinek a határidőit. Így a
havi költségbejelentőket minden hónap 25-ig várjuk a két hónap múlva
esedékes költésekről, ezzel is elősegítve az előtervezést. November elejére
szeretnénk egy kész költségvetés tervezettel előállni, ezért októberben
több ülés is esedékes lesz.

Költségvetés
A

költségvetés

finomhangolásának

céljából

minden

részönkormányzattól bekértük, hogy mit tekintek az alapműködéshez
kapcsolódó költségeknek, amelyek nélkül elképzelhetetlennek tartják a
hallgatói érdekképviselet megvalósítását.
Gólyatáborok
A gólyatábori költségek elszámolása idén nem a Hallgatói
Önkormányzatra hárul, hanem a pénzügy és a szolgáltató és sport
központ végzi. Eddig Geréb Tündétől egy részleges kimutatást kaptunk,
hogy az eddig beérkezett és feldolgozott számlák alapján, mennyibe
kerültek a gólyatáborok. A továbbiakban is fogunk frissebb kimutatásokat
kapni, illetve amint végeznek az összesítéssel megkapjuk a teljes
gólyatábori költségvetést.
Iskolaszövetkezet
Szeptember 21-én megtartotta féléves közgyűlését az ELTE
Iskolaszövetkezet,

amely

során

csökkentésre

került

a

3000

Ft-os

beiratkozási díj 400 Ft-ra, elfogadásra került a szervezet pénzügyi
beszámolója. A közgyűlés jóváhagyásával sikeresen megtörtént a
faktorálás is, így a hallgatói kifizetések az utalási listák leadása után tíztizenöt nappal kifizetésre fognak kerülni a tervek szerint. A Hallgatói
Önkormányzatnak

új

kötelezettség

vállalója

lett

Babos

János

személyében, aki az iskolaszövetkezetes utalási listákhoz egy féloldalas
beszámolót is kér, hogy a hallgatók milyen rendezvényen milyen
tevékenységet végeztek. Ezért az eddigi minta utalási listát kiegészítettem,
hogy el tudjam készíteni a beszámolót.

Balogh Dániel
Gazdasági alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Kommunikációs alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
Szeptember 16.
Szeptember 27.

Szeptember 30.
Szeptember
Október 2.

30.

Október 4.

Október 5.

–

Esemény

Személy(ek)

ELTE HÖK Küldöttgyűlés

-

Egyeztetés a
mobilalkalmazás
kivitelezéséről
Egyeztetés a
mobilalkalmazás
anyagi hátteréről
Elnökségi és
kabinethétvége
Szombathelyen
Tanácsadás az ÁJK-s
választásokkal
kapcsolatban
Egyeztetés a Külügyi
Börze kommunikációs
kampányáról

Kindelmann Balázs

Balogh Dániel
ELTE HÖK Elnökség,
ELTE HÖK Kabinet,
NYME SEK HÖK
Kiss Botond (ELTE ÁJK
VB elnök)
Dunka Sarolta Noémi

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

Szeptember 14.

ELTE HÖK SKB ülés

ELTE HÖK SKB

Szeptember 26.

ELTE HÖK Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Szeptember 28.

ELTE HÖK SKB ülés

ELTE HÖK SKB

Október 3.

ELTE HÖK Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Október 5.

ELTE HÖK Elnökségi

ELTE HÖK Elnökség

Mobilalkalmazás
Kidolgoztam az egyetemi mobilalkalmazás konstrukcióját, melynek
kivitelezési lehetőségeiről szeptember 27-én egyeztettem Kindelmann
Balázs elnökúrral. Az egyeztetés során arra jutottunk, részben elvetjük azt
a kezdeti ötletet, hogy informatikus hallgatók bevonásával, kizárólag az ő
munkájuk igénybevételével készítenénk el az applikáció teljes egészét.
Ennek oka egyfelől a költséghatékonyság, másfelől az a tény, hogy egy

applikációt a fejlesztés befejezése, a publikálás után is több éven át kell
gondozni, frissítéseket, új funkciókat kell hozzá készíteni. Ezt a több éves
feladatot, kötelezettséget egy hallgató, aki csak korlátozott ideig tanul
egyetemünkön nem tudja vállalni a kellő időre a megfelelő minőségben.
Ezen fenti okok miatt úgy döntöttünk, a leghatékonyabb megoldás
– mind a kivitelezési minőség, mind a költséghatékonyság tekintetében egy külsős cég bevonása lenne, akikkel elkészíttetnénk az alap
alkalmazást, azzal a kikötéssel, hogy úgynevezett nyílt forráskóddal
készítsék el azt. Ez a megoldás egyfelől átláthatóbbá tenné az alkalmazás
működését az érdeklődők számára, valamint lehetőséget nyújtana
informatikus hallgatótársainknak, hogy becsatlakozzanak az alkalmazás
fejlesztésébe, ötleteikkel segíthessenek minket.
Az alkalmazás elsősorban egy új kommunikációs csatornaként
funkcionálna, melyen hallgatótársaink az általuk előre megadott
érdeklődési területek alapján juthatnak majd hozzá az őket érintő
legfontosabb információkhoz. Az alkalmazás emellett kiegészülne egy
kérdező/ véleményező felülettel, valamint több olyan szolgáltatással,
mely a hallgatótársaink mindennapi életének kényelmesebbé tételét
szolgálná. Ezen plusz funkciókkal kapcsolatban – annak érdekében, hogy
ne készítsünk a fejlesztési idő és a költségek növelésével olyan
szolgáltatásokat,

melyekre

nincs

igény

hallgatói

oldalról

–

egy

kommunikációs kérdőívet fogunk kiküldeni, melyben konkrét kérdések
lesznek az applikációval kapcsolatban. Erről beszámolómban később
részletesen írok.
Az applikációhoz szükséges árajánlatokat, illetve az NKOH-s
engedélyt a közeljövőben beszerezzük, terveink szerint a következő
szemeszterben már elkezdhetjük tesztelni a kész alkalmazást, s mire a
következő

felvételi

eljárás

befejeződik

már

egy

alkalmazással fogadhatjuk az elsőéves hallgatókat.

Hallgatói Kérdőív

végleges,

teljes

Korábban, a Vezetőképzőn merült fel az igény egy, a hallgatói
kommunikációs szokásokat felmérő kérdőív kiküldésére, mely nagy
segítséget jelentene a jövőben a Hallgatói Önkormányzat kommunikációs
tisztségviselőinek a lehető leghatékonyabb kommunikációs stratégiák
megalkotásában. Az eddigi egyeztetések alapján azon kérdéskörök
melyek fixen szerepelni fognak a kérdőívben három nagy csoportra
oszthatóak.
A kérdőívben az általános kommunikációs kérdések csoportjában
többek között kitérnénk a hallgatói kommunikációs szokásokra valamint a
Hallgatói Önkormányzat felé támasztott egyes igényekre mind a
kommunikáció tartalma, mind a kommunikáció csatornája terén. Ezen
kérdésre kapott válaszok segítségével a kommunikációs tisztségviselők
átalakíthatják eddigi kommunikációs stratégiájukat, képesek lehetnek
növelni mind az elérést, mind a HÖK kommunikációjával kapcsolatos
hallgatói elégedettséget.
A második nagy csoport kapcsán megkerestem Fazakas Áront,
rendezvényekért felelős referens urat, akinek a segítségét kértem néhány,
a rendezvényekkel kapcsolatos kérdés kidolgozásában. Reményeink
szerint ezen felmérés a jövőben hozzájárulhat az egyetemi rendezvények
minőségének növeléséhez.
A harmadik nagy csoport a mobilalkalmazással kapcsolatos
kérdések csoportja lenne, melyben elsősorban az applikáció egyes
mellékfunkcióival kapcsolatban kérdeznénk meg hallgatótársaink.

Humánerőforrás-csere program
A Sajtó- és Kommunikációs Bizottsággal kidolgoztunk egy új
humánerőforrás-csere rendszert mely során a közeljövőben összegyetemi
szinten tervezünk felvételit hirdetni grafikusoknak, fotósoknak és egyéb
kreatív szakembereknek.
A kampány során kiemelt figyelmet fordítunk majd egy „kreatív
csapat” brandjének kiépítésére mely reményeink szerint ösztönzi majd
hallgatótársainkat a jelentkezésre. A felvételi eljárás után a felvett tagok

számának

függvényében

fogjuk

szétosztani

az

egyes

kreatív

szakembereket a részönkormányzatok között azt alapelvet követve, hogy
minden részönkormányzatnak legyen lehetősége legalább egy grafikus
felvételére, amennyiben erre igény jelentkezik a részükről. Ennek az az oka,
hogy arculatépítési szempontból sokkal előnyösebb, ha egy arculattal
mindig egy fix szakember foglalkozik. Az ezen túl „fennmaradó”
grafikusokat és fotósokat az egyes nagyobb kaliberű projektekhez
csatornáznánk be.

Kommunikációs kampányok
A közelmúltban két fontosabb kommunikációs kampányunk volt
melyről szeretnék beszámolni, az ELTE Tanszergyűjtés, valamint a
Tanárszakos Hallgatói Fórum kommunikációja. Ezekhez elkészítettem a
Facebook eseményeket és bejegyzéseket, valamint ha szükséges volt a
grafikusi feladatokat is elláttam, borítóképet, figyelemfelkeltő képeket stb.
készítettem.
A közeljövőben indul a Külügyi Börze kampánya, melyről október 5én egyeztettem Dunka Sarolta alelnökasszonnyal, valamint hamarosan
elindul az október 20-i Érdekképviseleti Fórum hirdetése is.

Folyamatos feladatok
Kezeltem a Hallgatói Önkormányzat online kommunikációs felületeit
melyeken megosztottam a hallgatók számára fontos információkat,
valamint a Kabinet tagjainak kérései nyomán különböző tartalmakat
gyártottam a fentebb említett felületekre. Az ezen felületeken történő
megkeresésekre válaszoltam, illetőleg az észrevételeket/ kéréseket
továbbítottam a Kabinet tagjainak. Folytattam a Hallgatói Önkormányzat
honlapjának átalakítását.
Kidolgoztam az egyes rendezvényeinkhez, eseményeinkhez tartozó
kommunikációs kampányokat, gondoskodtam azok kivitelezéséről.

Kapcsolatot tartottam az Egyetem, és az egyetemi szervezetek
kommunikációs vezetőivel, valamint válaszoltam az Egyetemen kívülről
érkező hirdetésekkel és egyéb kérésekkel kapcsolatos megkeresésekre.

Egyéb projektek, feladatok
Október elején hivatalos kérést kaptam Kiss Botondtól, az ELTE ÁJK
HÖK Választási Bizottságának elnökétől, mely arra irányult legyek
segítségére

a

kari

választások

kommunikációs

kampányának

kidolgozásában, valamint adjak tanácsot neki a hallgatók megfelelő
tájékoztatásának módjairól, valamint az Unipoll kérdőívszerkesztő felület
használatáról. Ezen kérés nyomán október 4-én egyeztettem vele, és
válaszoltam felmerülő kérdéseire.
Szeptember 30. és október 2. között részt vettem az ELTE HÖK
Elnökségének
keretében

és

Kabinetjének

megismerkedtem

Szombathelyi

az

ottani

utazásán,

Hallgatói

melynek

Önkormányzat

működésével, kommunikációs szokásaival, valamint előadást tartottam az
ELTE Hallgatói Önkormányzatának kommunikációjáról, arculatáról és
jövőbeli terveinkről.
A Sajtó-és Kommunikációs Bizottság ülésén a közelmúltban igény
jelentkezett

egy

belső

esemény-

és

kampánynaptárra,

melynek

elkészítését vállaltam és október elején véghezvittem. A közös naptár
segítségével terveink szerint a jövőben rendszeresen osztják majd meg az
egyes részönkormányzatok egymás eseményeit ezzel is növelve ezen
rendezvények

látogatottságát,

s

hallgatótársainkat

a

kari

szintű

rendezvények mellett több egyetemi szintű rendezvényre is be tudjuk
majd csatornázni. A Belső Naptár vezetésébe szeretnénk bevonni a
részönkormányzatok rendezvényszervezéssel foglalkozó tisztségviselőit is.

Kolláth Mihály Gábor
kommunikációs alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Külügyi alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

Magyar – litván
talákozó;
középpontban: A
2016. szeptember 21.

Hallgatói

Sujtó Attila, Grund
Ágnes és a
konferencia résztvevői

Önkormányzat
működése

2016. szeptember 23.

2016. szeptember 30. 2016. október 2.

Egyeztetés az ELTE
Ilyash György és Kardos
Sportirodával és az ESN
Dorottya
ELTE-vel
Elnökségi és
kabinethétvége
(Szombathely)

ELTE HÖK elnökség és
ELTE HÖK kabinet

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. szeptember 19.,
26.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

EHKB ülés (Általános
Operatív Bizottsági Tag
felvételi - szóbali
meghallgatás)

EHKB tagjai

2016. szeptember 23.

ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZÁS
Az Erasmus+ pótpályázati időszak 2016. augusztus 29. és szeptember
29. között zajlott le, melynek az eredményi a kari bírálati folyamat lezárását
követően válnak elérhetővé. A kari bírálóbizottságok 2016. október 6-val

bezárólag fogják a Nemzetközi Iroda számára továbbítani a beérkezett és
az ösztöndíjra javasolt pályázatokat, melyről a Hallgatói és Oktatói
Mobilitási Bizottság határozatát követően tudok részletes adatokkal
szolgálni.
A pályázati időszak alatt számos megkeresés érkezett hozzám a
hallgatóktól, melyekre igyekeztem maradéktalanul válaszolni.
Erasmus+7 and much more
A Rektori Kabinet Nemzetközi Irodája által szervezett tájékoztató
előadássorozat második fele a korábbi beszámolót követően zajlott le,
karonként eltérő sikereséggel. A események látogatottsága nagy eltérést
mutatott, melynek okozati hátterében több körülmény is kközrejátszott (pl.:
előadás időpontja, helyszíne, kétoldalú kommunikáció hiánya).
A tapasztalatok megbeszélésére külön bizottsági ülésen fogunk sort
keríteni, amelyre a Nemzetközi Iroda munkatársai is meghívásra kerülnek,
így igyekszünk fórumot biztosítani a külügyi tisztségviselők számára, hogy a
felmerülő problémák megbeszélésén keresztül jobb kapcsolattartást és
együttműködést alakíthassanak ki a jővőbeni közös munkákra tekintettel.
EHKB Általános Opeatív Bizottsági Tag(ok)
2016. szeptember 19-én lezárult a jelentkezés az ELTE HÖK Külügyi
Bizottsága által meghirdetett Általános Operatív Bizottsági Tag tisztségre.
A határidőig három pályázat érkezett be, melyek közül egy visszavonásra
került a pályázó részéről.
Az felvételit a hagyományokhoz híven, idén is egy szóbeli
bemutatkozással

egészítettük

ki,

melyen

segítségemre

volt

négy

részönkormányzat külügyekkel foglalkozó tisztségviselője (IK HÖK, KolHÖK,
TÓK HÖK és TáTK HÖK). A pályázati eljárás végén két hallgató került
kiválasztásra, akik a jövőben az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Külügyi
Bizottságának a munkáját fogják segíteni egyrészt operatív feladatok
ellátásának a megoldásával főként a rendezvényszervezés terén,
másrészt a külhoni hallgatók érdekképviseletében fognak aktív szerepet
vállalni.

Magyar – litván találkozó; középpontban: A Hallgatói Önkormányzat
működése
2016.

szeptember

Együttműködési

Alap

21.

által

a

Báthory

szervezett

István

Magyar

konferencia

-

Litván

keretében

15

nemzetközi szinten elismert ifjúság- és közösségfejlesztéssel foglalkozó
szakembert, illetve hallgatókat és diákokat láttunk vendégül.
A

találkozó

fő

célja

az

volt,

hogy

az

ELTE

Hallgatói

Önkormányzatának működéséből kiemeljük és bemutassuk azokat az
aspektusokat, melyek kifejezetten a közösségfejlesztés, integráció és
közösségi motivációk körét érintik. A programon segítségemre voltak Sujtó
Attila, ELTE HÖK elnök, illetve Grund Ágnes ELTE BTK hallgatók, akikkel
interaktív formában igyekeztünk bemutatni a fentebb említett területeit a
Hallgatói

Önkormányzatunknak.

Emellett

egy

vetített

prezentáció

segítségével az egyetemről, a Hallgatói Önkormányzat működéséről és az
amögött meghúzódó alapelvekről rántottuk le a leplet, igyekezve
kiemelni a munkánk mindennapjaiban is megjelenő közösségépítő
elemeket, mint például a kulturális programok, a sportlehetőségek vagy a
szakkollégiumok és hallgatói szervezetek által nyújtott egyéb integrációs
vonulatok.
2016. október 3-án a programhoz kötődően felkérést kaptunk, hogy
a résztvevők számára készülő kiadványban is röviden bemutathassuk a
szervezetet angol, illetve magyar nyelven.
Sportnap - Nemzetközi hallgatók
Az ELTE Sportiroda kezdeményezésének alapján egy Sportnap
kerülne megrendezésre a beérkező részképzéses és igény esetén a
teljesképzéses hallgatók számára. A program alapvető feltételeiről, illetve
a

Hallgatói

Önkormányzat

ebben

vállalt

szerepéről

folytattunk

megbeszélést az ELTE Sportiroda munkatársával Ilyash Györggyel, illetve
az ESN ELTE elnökével, Kardos Dorottyával 2016. szeptember 23-án. A
program pontos körülményei még nem kristályosodtak ki teljesen,
egyelőre ugyanis az igényfelmérés ideje van, aminek segítségével a
programot megmozgató hallgatók számát igyekszünk felmérni.

Elnökségi és kabinethétvége (Szombathely)
Az

2016.

szeptember

30.

és

október

2.

között

tartott

kabinethétvégén szintén részt vettem, ahol főként a Savaria Egyetemi
Központ külügyi lehetőségeit igyekeztem feltérképezni, illetve egy vetített
prezentáció

segítségével

a

Hallgatói

Önkormányzat

külügyi

tevékenységét bemutatni.
Jelenleg a SEK - HÖK tagjai között külügyekkel foglalkozó
tisztségviselő nincsen, így ennek a kialakítását mindenképpen fontosnak
tartom a megfelelő integráció érdekében. De kiemelném, hogy a
februártól csatlakozó egyetem HÖK tagjai között voltak olyanok, akik
bizonyos fogékonyságot mutattak a területet illetően, így remény szerint a
beérkező és kimenő hallgatók képviselete megfelelő módon történik majd
kezelésre, melynek kialakításában mindenképpen segítséget szeretnék
nyújtani számukra.
Egyebek
A 2016. október 14-én megrendezésre kerülő ELTEfeszt-en a külügyi
ösztöndíj lehetőségekről, illetve a Hallgatói Önkormányzat külügyi
tevékenységéről 13:00-13:45 között egy előadás kerül megrendezésre az
ESN

ELTE-vel

együttműködve.

Emellett

a

rendezvény

nemzetközi

folyosóján az érdeklődők interaktív játékot folytathatnak a külügyi
területeket érintően.
A fentiek mellett természetesen folyamatosan eleget teszek a már
külföldön

tartózkodó

hallgatók

kérdéseiknek

megválaszolására

problémáiknak megoldására kérdéskörében felmerülő feladatoknak.
Dunka Sarolta Noémi

külügyi alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

és

Szociális alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. szeptember 21.,
26., 28., október 3.

Egyeztetés hallgatói
kifizetésekről

Emmert Margit

2016. szeptember 29.

Egyeztetés a Neptun
kliens hozzáférésekről

Dr. Cseszregi Tamás,
Emmert Margit,
Sujtó Attila

Esemény

Személy(ek)

EHÖK SZÖB ülése

EHÖK SZÖB tagjai

EHSZÖB ülése

EHSZÖB tagjai

Rendszeres ülések
Időpont
2016. szeptember 20.
2016. szeptember 23.,
október 3.

EHÖK Szociális és Ösztöndíjbizottság
Az EHÖK SZÖB a rendszeres szociális támogatás bírálatának időszakában
intenzív onlájn kapcsolatban volt, és ez az intenzitás részben igaz a
jelenlegi,

korrekciós

időszakra

is.

Ahogy

az

célkitűzésünk

volt,

gyakorlatainkat a kérdéses pontokon még inkább összehangoltuk. Ha
nem egyértelmű esetekkel találkoztunk, akkor egymás tanácsát kikértük,
amit aztán később is érvényesítettünk a gyakorlatban.
2016.

szeptember

20-án

EHÖK

SZÖB

ülést

tartottunk,

ahol

személyesen is beszéltünk az akkor még folyamatban lévő bírálási
folyamatról. Az e félévtől egységesített rendkívüli szociális támogatás
pályázatokat a karokon előbírálták, ezeket átnéztük, s javaslatot tettünk
az EHSZÖB-nek. Mivel a bírálási, ügyintézési gyakorlat és munkamegosztás
még kialakulóban van, ezért a következő hónapokban módszereinken
lesz mit javítani.
Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottság
2016. szeptember 20-án ülést tartottunk, ahol a rendkívüli szociális
támogatás, a közéleti ösztöndíj pályázatokról hoztunk határozatot, illetve
az addig beérkező méltányossági kérelmeket tárgyaltuk.

A 2016. szeptember 28-ra tervezett EHSZÖB ülésünket le kellett
mondanunk, mert a neptunos pontszámítás élesre állítása nem történt
meg addig, így nem tudtunk ponthatárt húzni.
Az EHSZÖB ülést végül október 3-án tartottuk meg, ahol ponthatárt
húztunk, szavaztunk a pályázatokról és a pontonként járó pénzről – ezek
30 pont és 500 forint lettek –, illetve a méltányossági kérelmekről. A
sportösztöndíj pótpályázatra beérkezett pályázatokról is határozatot
hoztunk. Az alaptámogatás elnyerését ettől a félévtől szintén a ponthatár
eléréséhez kötöttük.
Az EHSZÖB méltányossági kérelmekben hozott döntéséről, illetve a
ponthatárról

és

a

pontonként

kapható

összegről,

a

pályázatok

elfogadásáról és elutasításáról kiértesítettem az érintetteket, elkészítettem
az

utalási

listákat,

melyek

a

Hallgatói

Pénzügyek

Osztálya

rugalmasságával és töretlen kitartásával már a hallgatók által is láthatóak.
Az EHSZÖB közalkalmazotti tagjainak összetételében változás
történt, a megüresedett három helyből kettő pótlása már megtörtént.
Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés
A

rendszeres

szociális

támogatás

és

alaptámogatás

pályázatok

leadásánál és bírálásánál folyamatos onlájn kapcsolatban álltam az EHÖK
SZÖB tagjaival. A beérkező kérdésekre válaszoltam, a munkaanyagokat
előkészítettem az ülések számára.
A

pályázók

minden

kérvényleadási

időszak

lejárta

előtt

emlékeztetőt kaptak a határidőkről. A ponthúzás után minden pályázó
részletes információt kapott a méltányossági kérelmek, a korrekció és a
fellebbezés lehetőségéről. Azok a hallgatók, akiknél bankszámlaszám
vagy adóazonosító hiánya miatt nem kerülhet sor az ösztöndíjak
kiutalására, szintén értesítést kaptak.
A pályázat benyújtás technikai háttere, a ponthúzás miatt a
Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztállyal, a kifizetések
miatt pedig a Hallgatói Pénzügyek Osztályával voltam szinte napi
kapcsolatban.

Egyéb feladatok
A Neptun kliens hozzáférések körül kialakult problémák orvoslására
kezdeményeztük a kari állapotok felmérését és az igények összegyűjtését,
melyről Cseszregi Tamás oktatási igazgatóval és Emmert Margittal, a HPO
vezetőjével egyeztettünk. A korábbi gyakorlatokhoz képest nagyobb
mozgásteret kapunk. Az igények összegyűjtése ezentúl a mindenkori
szociális alelnök feladata lesz.
A hallgatói kulturális pályázat előkészítésében segítettem, illetve
létrehoztam a kérvényt ehhez. Október 6-án Papp Dorottyának és Dunka
Sarolta Noéminek egy rövid felkészítést tartottam, hogy a hallgatói
kulturális pályázatok és az Erasmus+ kiegészítő támogatás pályázatok
bírálása problémamentes legyen.
Részt vettem a Savariában tartott kabinet- és elnökségi hétvégén.
Fekete

Flórával

átbeszéltem

a

KolHÖK-öt

érintő

közéleti

ösztöndíjpályázatok bírálatát, hogy a korábbi tapasztalataink alapján egy
mindrnki számára gördülékenyebb rendszert hozzunk létre.
Szalma Edinával elkezdtük a tanulmányi-szociális szakterületi
hétvége előkészítését, melynek dátuma 2016. október 28-30. lesz.
Az ELTE Online-n a rendszeres szociális támogatás eredményéről
megjelenő cikkel kapcsolatban egyeztettem Tóth Enikővel.

Bencze Norbert
szociális alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Tanulmányi alelnök beszámolója
Eseménynaptár

Időpont
szeptember 19.

Személy(ek)

OHV egyeztetés

TTK,PPK,BGGYK HÖK
elnökök

Rekrutációs bizottsági
ülés
Hallgatói Jogorvoslati
Bizottsági ülés
Minőségfejlesztési
Bizottsági ülés

szeptember 21.
szeptember 27.
szeptember 27.
szeptember
október 2.

Esemény

30-

Szombathely

Rendszeres ülések

Időpont

Esemény

szeptember 19.

Kabinetülés

szeptember 21.

Elnökségi ülés

szeptember 26.

Kabinetülés

szeptember 28.

Elnökségi ülés

október 3.

Kabinetülés

október 5.

Elnökségi ülés

Személy(ek)

Bizottsági ülések

A tárgyalt időszakban részt vettem a kötelező bizottsági
üléseken, Hallgatói Jogorvosalti Bizottsági ülésen, ahol a beérkező
kollégiumi elutasításokat megfellebbező kérvényeket tárgyaltuk. A
Minőségfejlesztési

Bizottsági

ülésen

megtárgyaltuk

az

ELTE

Minőségügyi Kézikönyvét, amelyet a Bizottság a felmerülő javaslatok
tárgyalása után elfogadott.

OHV

Sujtó Attila kérésére csatlakoztam az elnökség OHV projektet
futtató tagjaihoz, akikkel új kérdéssort állítottunk össze. Elnökségi
ülésen ismertettük az új kérdéseket és a további változtatásokat/új
elemeket, a felmerülő észrevételeket és javaslatokat megvitattuk. Az
OHV kapcsán meghívtam elnökségi ülésre Járfás Tímeát, az ELTE
Minőségügyi Iroda vezetőjét, aki elfogadta a meghívást, és október
19-én vendégünk lesz az elnökségi ülésen.
Egyebek

Bencze Norberttel, a szociális alelnökkel együtt szakterületi
hétvégét szervezünk a bizottságainknak, amelynek szervezése
jelenleg is zajlik, vendégül látjuk a hétvégén a SEH HÖK egyik tagját
is.
Sujtó Attila kérésére a szombathelyi hétvégé előtt készítettem
egy dokumentumot, amelyben az ELTE és a SEK Hallgatói
Követelményrendszerét

hasonlítottam

össze,

kiemelve

a

legfontosabb eltéréseket a két szabályzatban.
Zajlik az ELTEfeszt szervezése, amely október 14-én, pénteken
kerül

megrendezésre

az

ELTE

BTK-n.

Az

EHÖK

részéről

én

csatlakoztam a Rekrutációs Bizottság munkájába, feladatom a
rendezvény zavartalan lefolyásához szükséges emberi erőforrás
biztosítása. Erre létrehoztam egy jelentkezési felületet, amelyet a
HÖK elnökök megkaptak.

Szeptember 30 és október 2 között részt vettem a szombathelyi
kabinet és elnökségi hétvégén, ahol alkalmunk volt megismerkedni
a Savaria Egyetemmel, és értékes tapasztalatokat szereztünk a SEK
HÖK működéséről.

Szalma Edina
tanulmányi alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Tudományos alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. szeptember 16.

EHÖK Küldöttgyűlés

-

2016. szeptember 22.

Tudományos és
Tehetséggondozási
Bizottság ülése

TTB tagjai

2016. szeptember 23.

Szakkollégiumok
Egyeztető Fóruma
(Interkoll)

Magyarországi és
határon túli
szakkollégiumok
képviselői

2016. szeptember 29.

Tehetséggondozó
Tanács ülése

THT tagjai

Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. szeptember 12,
19, 26.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Rendszeres ülések

A TTB ülése és pályázatok
A Tudományos és Tehetséggondozási Bizottság tagjaival hosszú
egyeztetést követően, igazodva a tagok elfoglaltságaihoz, az ülést 2016.
szeptember 22-ére hívtam össze. Az ülést megelőzően összeállítottam az
ősszel kiírandó pályázatok szövegszerű javaslatát a Bizottság számára a
nyáron megrendezett vezetőképző tapasztalatai alapján. A Bizottság
ülésén

nagy

örömömre

részönkormányzati

mind

képviselők

az

ELTE

szakkollégiumai,

többségének

jelenlétével

mind

a

sikerült

megvitatnunk a pályázati javaslatokat, illetve a félév munkájának további
menetrendjét. Ennek eredményeképpen az Év Tudományos rendezvény
pályázat mellett két új elismerő pályázat kerül majd kiírásra a hetekben.
Az egyik újonnan elfogadott pályázatnak a célja az ELTE hallgatói
által

középiskolások

számára

rendezett

pályaorientációs,

tehetséggondozó és rekrutációs programok elismerése. Így ez a pályázat

igazodik az ELTE stratégiai céljaihoz, miszerint minél több középiskoláshoz
érjen el az Egyetem, fűzzük szorosabbra a kapcsolatot a közoktatással és
az Egyetem hallgatóinak következő nemzedékével. A Bizottság az új
pályázatnak a „KELTETŐ” nevet szavazta meg.
A másik új pályázat azokat a rendezvényeket célozza, amelynek
témájául a hallgatók valamilyen aktuális, közéleti vagy tudományosközéleti kérdést választottak, valamint azokat, amelyek egy adott témát
újszerű, innovatív módon dolgoznak fel. E pályázatnak a célja a
tudományos közélet élénkítése és a hallgatók kezdeményezőkészségének
növelés. A Bizottsággal a pályázat számára a „K+I+F”, azaz a Kiemelkedő
Innovatív Felsőoktatási rendezvények díja nevet választottuk.
A félévben továbbá tervezzük a „TEA” (Tudományos Eredmények
alapján adható ösztöndíj) pályázat kiírását is, ezt november közepére
ütemeztük a bizottsággal.
E pályázatok forrásoldaláról egyeztettem Bencze Norbert szociális
alelnökkel, mivel a megalapozott döntéshez szükséges annak ismerete,
hogy az ISZTK keretből mekkora összeg áll a Bizottság rendelkezésére az év
hátralévő részében.

A Tehetséggondozó Tanács ülése
Részt vettem a THT első éves rendes ülésén, amelyen számos
napirendi pontot vitattunk meg a bizottság tagjaival.
A rektori kabinet Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Iroda
munkatársai beszámoltak az eddigi eredményekről, az évben közel 22
millió forintból 153 hallgató kutatását és utazását tudták támogatni, a
Hallgatói Kiutazási pályázat segítségével. A félévre vonatkozó pályázati
kiírást részben módosítani fogja a tanács, így abból már tanulmányút
támogatására is lehet majd pályázni. Ismertették továbbá, hogy az
Egyetem NTP pályázaton elnyert összegéből szeretnének a hallgatók
OTDK-felkészülésére fordítani, ez különböző tréningeken és előadásokon
keresztül fog megvalósulni novemberben illetve februárban.

Az OTDK-hoz kapcsolódva Orosz Éva rektorhelyettes asszony
előterjesztésére a Tanács döntött a hallgatók OTDK nevezési díjainak
átvállalásáról.

Felmerült

továbbá

a

hallgatók

idegennyelvű

publikációinak megjelenésének támogatásának ötlete, azonban ezzel
kapcsolatban a Tanács nem hozott konkrét döntést.
Az ELTEFeszt-en a Tehetséggondozó Tanács standja is elérhető lesz,
valamint 10 órakor a szakkollégiumok képviselői tartanak előadást.

Papp Dorottya
tudományos alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE Press főszerkesztő beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2016. szeptember 30 –
október 2.

Elnökségi- és
kabinethétvége
Szombathelyen

Személy(ek)

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. szeptember 26.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2016. szeptember 20.,
27., október 4.

ELTE Online
szerkesztőségi ülés

ELTE Online
rovatvezetők,
fotóskoordinátor,
ELTEvízió projektvezető

ELTE Press

Az elmúlt időszakban az ELTE Press Akadémia szervezése a
leghangsúlyosabb teendő az ELTE Press szerkesztőség munkájában.
A vezetőképzőn meghatározott ütemterv szerint halad a projekt
szervezése, már elkészült a végleges program és a regisztrációs
felület.
ELTE Online

Az ELTE Online szerkesztőségében a frissen jelentkező kollégák
integrálására helyezzük a legnagyobb hangsúlyt. A rovatvezetők
személyes találkozókon ismerkedtek meg a jelentkezőkkel és
vezették be őket az ELTE Online működésébe. Ők egyelőre
„próbaidőn” vannak, néhány jól sikerült írás után kerülnek az állandó
írók közé. Szerkesztőségünk ebben a félévben négy gyakornokot
foglalkoztat, az ő szakmai felkészítésük kiemelt feladatunk. Az
ELTEvízió szerkesztősége hat fővel bővült, két műsorvezető, három
operatőr és egy vágó kezdte meg munkáját.
Újságíróink és riportereink részt vettek az elmúlt időszak
legfontosabb eseményein, például a kutatók éjszakáján, a
szemeszternyitó bulin, a tanáris hallgatói fórumon, konferenciákon, a
Kutatók Éjszakáján és egyéb eseményeken.

A Tudomány rovat új munkatársainak köszönhetően hamarosan
megkezdődhet a saját gyártású ismeretterjesztő anyagok
előállítása.
Folyamatosan
beszámoltunk
az
ELTE-t
érintő
sporteseményekről.
Továbbra is dolgozunk azon, hogy a változó informatikai
rendszerek által támasztott kihívásoknak megfeleljünk és az
olvasóinkat a lehető leghatékonyabb módon tájékoztassuk az
aktuális eseményeiről. Ennek szellemében használjuk a Facebook és
az Instagram új funkcióit. A Kutatók Éjszakáján különböző új
megjelenési formákat teszteltünk, aminek tapasztalatai alapján
gondoljuk újra multimédiás megjelenéseinket.
A Kultúra rovat munkatársai számos színházzal vették fel a
kapcsolatot, hogy a jövőben első körben látogathassanak
előadásokat és tudósíthassanak róluk. Közélet rovatunk fókuszába a
szombathelyi integráció került, amiről hamarosan részletes
tájékoztatást olvashattok. Egyébként a közeljövőben kerül
kidolgozásra az a koncepció, melynek segítségével kiépítjük a
szombathelyi tudósítói rendszerünket.

Zima Richárd
ELTE Press főszerkesztő
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Elnöki referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

egyetemi protokoláris
rendezvények

egyetemi host/hostess

Esemény

Személy(ek)

2016. szeptember 12.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

2016. szeptember 14.

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

2016. szeptember 19.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

2016. szeptember 21.

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

2016. szeptember 26.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

2016. szeptember 28.

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

elnökségi és
kabinethétvége

ELTE EHÖK Elnökség és
Kabinet

2016. október 3.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

2016. október 5.

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

2016. október 3. 5. 6.
Rendszeres ülések
Időpont

2016. szeptember 30. –
október 2.

Az

Elnökségi

üléseken

a

jegyzőkönyvet

illetve

Kabinetülésen

az

emlékeztetőt elkészítettem.
Ezen kívül egyetemi hallgatókat toboroztam a Rektori Kabinetiroda által
meghatározott protokoláris rendezvényekre októberre.
Részt vettem az elnökségi és kabinethétvégén Szombathelyen.

Hegedüs Gabriella
elnöki referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Esélyegyenlőségi referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. szeptember 5.

Esélyes ülés a
gyűjtésről

ESB

2016. szeptember 14.

Esélyes ülés, Ügyrend

ESB

2016. szeptember 14.

Magyar-litván
találkozó egyeztetés

EHÖK Külügyi alelnök

2016. szeptember 16.

KGY

KGY tagjai

2016. szeptember 19.

Találkozó a
Fogyatékosügyi
Koordinátorral

Kovács Krisztina

Integrációs hétvége

SEK HÖK, EHÖK
Elnökség és Kabinet

2016. október 05.

Egyeztetés a
Fogyatékosügyi
Központtal

ESB és Fogyatékosügyi
Központ munkatársai

2016. szeptember

Tanszergyűjtés

ESB

Esemény

Személy(ek)

2016. szeptember 6.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

2016. szeptember 7.

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

2016. szeptember 12.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

2016. szeptember 19.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

2016. szeptember 26.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

2016. október 3.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

2016. szeptember 30. –
október 2.

Rendszeres ülések
Időpont

Állandó feladatok
A

rendszeres

ülések

időpontjában

részt

vettem

mindegyik

kabinetülésen, valamint az egyik elnökségi ülésen is. Ennek időpontjai a
fenti táblázatban láthatóak.
Az esélyegyenlőségi bizottsággal megtartottuk havi ülésünket, de
időközben egyéb teendőink is akadtak, ezekről részletesebben alább írok.
Tanszergyűjtés

A szeptemberi hónap legfontosabb feladatai a tanszergyűjtéssel
jártak együtt. Szeptember 5-én volt egy egyeztető ülésünk, ahol lefixáltuk
a részleteket ezzel kapcsolatban. Az eseményt szeptember 10-én hoztuk
létre, azóta népszerűsítjük megosztásokkal, meghívásokkal, valamint
figyelemfelkeltő postokkal. Az ELTE Szemeszternyitóra is kisorsoltunk egy
ajándék jegyet, hogy adományozásra buzdítsuk a hallgatókat. A gyűjtés
október 7-ig tart, addig folytatjuk a népszerűsítést. Az Igazgyöngy
Alapítvány számára a lezárást követően minél hamarabb el szeretnénk
juttatni majd a tanszereket.
Esélyes ülés
Szeptember 5-i ülésünkön a tanszergyűjtés legfontosabb, végső
elemeit tisztáztuk.
A szeptember 14-i ESB ülésen megterveztük a féléves munkánkat;
átgondoltuk,

milyen

megvalósítani.

új

programokat

Határozatképesek

és

feladatokat

voltunk,

így

szeretnénk

elfogadtuk

az

ügyrendünket, amit továbbítottunk már az EB felé.
Magyar-litván találkozó egyeztetés
Dunka Sarolta, külügyi alelnöknek segítettem az előadását
játékosabb feladatokkal interaktívabbá tenni.
Fogyatékosügyi Központ
Szeptember 19-én rövid időre találkoztam Kovács Krisztinával, a
Fogyatékosügyi Központ vezetőjével. Megbeszéltük, hogy mindenképpen
szeretnénk az ESB és a Központ dolgozóival egy közös egyeztetést.
Mindez október 5-én valósult meg. A találkozó résztvevői:


Kovács Kriszta



Grósz Judit
o FK

tanácsadója,

látás-

és

hallássérült,

valamint

mozgáskorlátozott hallgatókkal foglalkozik


Matolcsi Rita
o FK tanácsadója, autizmus spektrum zavaros és pszichés
fejlődési zavaros hallgatókkal foglalkozik



Rozemberczki Zoltán
o informatikus, akadálymentesítéssel foglalkozik



ESB tagjai

Véleményem szerint egy nagyon tartalmas és hasznos megbeszélésen
vagyunk túl. Egyeztettük, mely területeken szeretnénk mindenképpen
együttműködni, és ez az együttműködés milyen keretek között és hogyan
fog megvalósulni. A Fogyatékosügyi Központ dolgozói és mi is prezentáltuk
őszi terveinket, melyek között közös rendezvények is szerepeltek. Szó esett
a személyi segítők rendszeréről is, annak toborzási fontosságáról, mely
többek között az egyik közös projektünk lesz a közeljövőben. Az idei
ELTEfeszten is megtalálhatóak leszünk a FK standját erősítve, ahol a
Fehérbot Napja kapcsán érzékenyítő játékokkal készülünk közösen.
Felmerültek a találkozás során fogyatékkal élő hallgatókat érintő
problémák, akár kollégiumi elhelyezést, szociális támogatást, előnyben
részesítést vagy előadói konfliktusokat elemezve. Ezekre próbáltunk
megoldást találni. Végezetül pedig az akadálymentesítéshez szükséges
felmérést segítendő Krisztáék nagyon örültek a felajánlásunknak, miszerint
a regisztrált hallgatóknak kiküldött kérdőívvel és terepbejárással járulunk
hozzá az akadálymentesítéshez.
Integrációs hétvége
Szeptember 30. és október 2. között az Elnökséggel és a Kabinettel
én is részt vettem a szombathelyi integráció hallgatói érdekképviseletet
érintő megbeszélésén. A pénteki campusbejárás után szombaton a
többiekhez

hasonlóan

általános

ismertetőt

tartottam

a

helyi

tisztségviselőknek az esélyegyenlőségi szakterületről. Általánosságban
prezentáltam nekik az efféle érdekképviseltet, majd ismertettem az ELTEspecifikus, majd külön a saját kezdeményezéseinket is.

Dávid Szamanta
esélyegyenlőségi referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

A rendezvényekért felelős referens beszámolója
Eseménynaptár
Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. szeptember 15.

Gólyabál megbeszélés

Babos János, Dömötör
Tamás Albert, Geréb
Tünde, Rikker Emília

2016. szeptember 16.

ELTE HÖK
Rendezvényszervező
Bizottság

EHRSZB

2016. szeptember 22.

ELTE Szemeszternyitó

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. szeptember 19.,
26., október 3.

ELTE HÖK kabinetülés

az ELTE HÖK kabinetje

Az

elmúlt

időszak

legfontosabb

munkája

a

gólyabálok

megszervezése volt. Ezzel kapcsolatban, a legfontosabb ülésre 2016.09.15én került sor Rikker Emília, Babos János, Geréb Tünde és Dömötör Tamás
Albert részvételével. Itt lefektettük az idei bálok alapjait és kereteit.
Átbeszéltük az ajánlattételi felhívást, amelyre az október 3.-i időpontig
nem érkezett be sajnos érvényes pályázat, ezért nem zárultak még le a
rendezvény(ek) folyamatai. Ennek részleteiről folyamatosan tájékoztatom
a kabinetet és az elnökséget.
2016.09.16-án

volt

megtartva

a

szemeszter

első

Rendezvényszervező Bizottsági ülése. Mivel sajnálatos módon sok volt a
hiányzó, ezért az ülés elsősorban tájékoztató jellegű volt. Megbeszéltük az
éves ütemtervet, a szemeszter kari, és ELTE szintű rendezvényeit, valamint
beszéltünk a gólyabálokról.
2016.09.22-én került megrendezésre az ELTE Szemeszter Nyitója a
Corvin Clubban. Ez az összELTE-s rendezvény nagyon sikeresnek bizonyult.

Több mint 1100 hallgató vett rajta részt, és a visszajelzések alapján a
jövőben is szükség van ilyen típusú rendezvényekre.
2016.09.30-2016.10.02 között részt vettem a kabinettel és az
elnökséggel

a

szombathelyi

Savaria

egyetemi

központban

tett

látogatáson. Megismerkedtünk a helyi érdekképviselet sajátosságaival,
illetve bemutattuk a sajátunkat, remélve, hogy ez a tapasztalatcsere
alapkőve lehet a sikeres integrációnak.

Fazakas Áron
rendezvényekért felelős
referens
ELTE Hallgatói
Önkormányzat

Sportügyi referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2016. szeptember 9.

ÁJK Sportnap

2016.szeptember 7-12.

ELTE Sport7

2016. szeptember 16.

Küldöttgyűlés

2016. szeptember 20.

Inkluzív Sportnap

2016. szeptember 22.

Fit Night Egyeztetés

2016. szeptember 23.
12.00
2016. szeptember 23.
16.00 – 21.00
2016. szeptember 26.
18.30

Sportbizottsági ülés
Sportképzés

Személy(ek)
BEAC munkatársak,
sportösztöndíjasok
BEAC munkatársak,
sportösztöndíjasok
küldöttgyűlés tagjai,
ELTE HÖK kabinet
BEAC munkatársak,
sportösztöndíjasok,
meghívott vendégek
Gömör Iván, Répási
Károly
ELTE HÖK
Sportbizottság
BEAC munkatársak,
sportösztöndíjasok

Kabinetülés

ELTE HÖK kabinet

2016. szeptember 29.
13.00

Tanévkezdő
sportkampány
értékelés

BEAC munkatársak,
sportösztöndíjasok

2016. szeptember 30.
9.00

Rektori sportpályázat
egyeztetés

2016. október 5. 13.00

Rektori sportpályázat
egyeztetés

Sujtó Attila, Simon
Gábor, Dr. PozsárSzentmiklósy Zoltán
Sujtó Attila, Simon
Gábor, Dr. PozsárSzentmiklósy Zoltán

Tanévkezdő sportkampány
A szeptember első fele az augusztushoz hasonlóan a tanévkezdő
sportkampány jegyében telt. Az ÁJK-n ismét sikerült feléleszteni a
hagyományt és egész napos sportnapot tartani, ami úgy vélem kiválóan
sikerült és remélem lesz majd a továbbiakban is folytatása. Az első
szorgalmi hét immár évek óta az ELTE Sport7 elnevezésű esemény hete is,
ahol a hallgatók ingyenesen kipróbálhatják szinte minden sportágunkat,
hogy eldönthessék, melyik a hozzájuk leginkább passzoló. Ez idén is több
ezer hallgatót mozgatott meg és többek között itt is rengeteg külföldi

hallgatóval találkoztunk, ami mutatja, hogy a nemzetközi irodával
együttműködve immár sikerül a beérkező hallgatóinkat is elérni és
megnyerni őket az egyetemi sportnak. Emellett fontos megemlítenünk az
Egyetemi Sport Nemzetközi Napjára szervezett Inkluzív Sportnapot, ami
egyedülálló kezdeményezés volt és reményeink szerint folytatásra is talál.
A sportnap célja az volt, hogy ép és fogyatékkal élő hallgatók együtt
sportolhassanak és számos parasport kipróbálására nyílt lehetőség. Úgy
vélem a program jól sikerült, sok résztvevő volt és ezt nagy lépésnek
tekinthetjük afelé a cél felé, amit képviselünk: A sport mindenkié.
Sportképzés
Sor került szeptember folyamán a szokásos féléves Sportképzésre is,
amit a sportösztöndíjasok illetve részönkormányzati sportreferensek
számára szervezünk. Ezen szép számmal részt vettek a sportösztöndíjasok
és úgy vélem hasznos információkkal lettek gazdagabbak. A képzés célja,
hogy megismerjék és átlássák az egyetemi sportéletet, melynek
érdekében a különböző sporttal kapcsolatos szervezetk képviselői
mutatkoztak be, illetve mutatták be a szervezetet röviden. Emellett két
valamikori

sportösztöndíjas,

mára

szakosztályvezető

prezentációját

hallgathatták meg, ami kiváló példa lehet számukra. Szó esett továbbá a
sportkommunikáció fontosságáról és mikéntjéről is. Természetesen a
csapatépítés is lényeges része ezeknek a képzéseknek, hiszen könnyebb
együtt dolgozni, ha jobban megismerik egymást.
Egyebek
Októberben megrendezésre kerül a Fit Night, aminek szervezésében
és lebonyolításában az ELTE HÖK is szerepet vállal, ennek egyeztető
megbeszélésén vettem részt az Inkluzív sportnapot követően. Emellett
megtartottuk az év első sportbizottsági ülését, ahol értékeltük a
tanévkezdő sportkampányt, szó esett a félév programjairól, feladatairól,
illetve egyetemi sítábor szervezéséről is. Továbbá a Sportösztöndíj
pótkiírására beérkezett pályázatok az operatív bizottság által elbírálásra
kerültek és a javaslatot továbbadtuk az EHSZÖBnek.

A rektori sportpályázattal kapcsolatosan több megbeszélést is
folytattunk, amelynek célja a pályázat átláthatóbbá, egyszerűbbé tétele.
Emellett egyeztetésre került a pályázat kiírásának időpontja is. Az előző
évekhez képest kis módosítás után terveink szerint korábban kerül kiírásra,
amely a nyertes pályázatok szerződéseinek zökkenőmentes és késedelem
nélküli megkötését segíti elő, így a felhasználási időszak előtt a
pályázóknak elengedő idő áll majd rendelkezésére elintézni a pályázattal
kapcsolatos teendőket.

Móczik Alexandra
sportügyi referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Tanárképzési referens beszámolója

ESEMÉNYNAPTÁR
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. szeptember 18.

Tanáris tanulmányi
ösztöndíj megbeszélés

Lukács Cintia, Nemes
Balázs, Pintér Kornélia,
Rádl Attila, Szalma
Edina, Zsinkó Hajnalka

2016. szeptember 19.

TKK egyeztetés

Dr. Károly Krisztina

2016. szeptember 26.

Szenátus

2016. szeptember 28.

Tanárszakos Hallgatói
Fórum

2016. szeptember
30.- 2016. október 2.
2016. október 5.

Elnökségi és
kabinethétvége
(Szombathely)
BTK Tanulmányi Hivatal
beszélgetés

2016. október 6.

TKB ülés 1.

2016. október 10.

TKB ülés 2.

Az ELTE szenátorai,
meghívottak
Áder Nikolett, Lukács
Cintia, Oláh Zsolt,
Pintér Kornélia, Zsinkó
Hajnalka
ELTE HÖK Elnökség és
Kabinet, Szombathelyi
HÖK
Hegyi Zsófia
Áder Nikolett, Pintér
Kornélia
Oláh Zsolt, Zsinkó
Hajnalka

Rendszeres ülések

2016. október 3.

2016. október 5.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Elnökségi Ülés

ELTE HÖK Elnökség, a
Kabinet megjelent
tagjai, HÖOK
vendégek

A kimaradt kabinetülésekről minden alkalommal tájékozódtam.
Általános teendők
Továbbra is rengeteg hallgatói megkeresés érkezik hozzám,
melyekre igyekszem mihamarabb válaszolni. Az elmúlt időszakban is
történt személyes egyeztetés hallgatókkal. A Tanárképző Központtal

folyamatosan tartom a kapcsolatot. Az időrendi bontásban szereplő
megbeszélés a nyári események és az éves tervek megvitatására szolgált.
Tanáris tanulmányi ösztöndíj
A megbeszélésen a tanárképzésben érintett karok tanárképzéssel
foglalkozó tisztségviselői, tanulmányi érdekképviselői és az érdeklődők
voltak jelen. Igyekeztünk számba venni az egyes karokon működő
tanulmányi ösztöndíjszámítási módokat, és mérlegelni annak előnyeit és
hátrányait a különböző szakpárral rendelkező hallgatók számára.
A megbeszélés során körvonalazódott, hogy a BTK-BTK, illetve TTKTTK szakpárral rendelkező hallgatóknak a jelenlegi számítási módszer a
legelőnyösebb, a vegyes szakpárral rendelkező hallgatók azonban nem
mindig a legkedvezőbb módszerrel számítják az ösztöndíjat.
Szintén

a

tanáris

tanulmányi

ösztöndíjhoz

tartozik,

hogy

a

szakképzettség-választás némi fennakadást okozott a rendszerben, így a
negyedéves OT-s tanárszakosok tanulmányi ösztöndíjai nem jelentek meg.
Lukács Cintia segítségével orvosoltuk a problémát, így a hallgatói
kifizetések legkésőbb novemberben megtörténnek.
Tanárszakos Hallgatói Fórum
A mára már talán hagyománynak számító Tanárszakos Hallgatói
Fórum (THF = a Te Hangod is Fontos) harmadik alkalommal került
megrendezésre. A helyszín ezúttal is a PPK volt. A célunk az év eleji gondok
feltérképezése, illetve a szakképzettségválasztással és rövid szaktárgyi
tanítási gyakorlattal kapcsolatos visszajelzések meghallgatása volt. Szép
számban jelentek meg hallgatok.
A rövid tájékoztatás, az éves tervek ismertetése mellett rengeteg
hallgatói kérdés is érkezett. Ezek a következő témákat érintették: közösségi
gyakorlat menete és célja, PPK-s kurzusok közti különbségek az adott
tárgyban,

szakképzettségválasztás,

szakos

problémák.

Amit

külön

kiemelnék, hogy a problémafelvetések mellett a hallgatók egymást segítő

megoldásokkal, és az éves terveket előrelendítő ötletekkel álltak elő, ami
nagy örömünkre szolgált.
Szombathelyi integráció
Mivel a szombathelyi integráció során hozzánk kerülő karok között
hangsúlyosan

jelen

van

a

tanárképzés,

fontosnak,

és

egyben

tanulságosnak tartom a közös hétvégét.
Az ottani szakpárok száma az ELTE-hez (közel 220 szakpárosítás)
képest elenyésző, azonban sok hallgató érintett a tanárképzésben. Így
lényegesnek tartom, hogy megismerjük az ottani helyzetet, hogy a
későbbiekben az ő érdekeiket is hatékonyan képviselhessük.

Tanárképzési Bizottság
Az elmúlt két hétben nem tartottunk bizottsági ülést. A Tanárképzési
Bizottság azonban aktívan dolgozott a fórum létrehozásán.
A Bizottságban személyi változás történt, a BTK HÖK tanárképzési
referensének, Lukács Cintiának helyét Áder Nikolett vette át.
Ezúton is szeretném megköszönni Lukács Cintia több mint egy éves
aktív munkáját a Tanárképzési Bizottságban!

Nagy Anett
tanárképzési referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

