Elnöki és
kabinetbeszámoló

ELTE HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
2016.DECEMBER 1. – DECEMBER 31.

Elnök beszámolója
2016. december 1. – december 31.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. november 21.

Iskolaszövetkezeti
egyeztetés

dr. Babos János

2016. november 22.

BTK-IK-TÓK gólyabál

2016. november 23.

PPK-TáTK gólyabál

2016. november 24.
2016. november 25.

SZIE Budai Campus
gólyabál
HÖK alapszabály –
integrációs szabályzati
kérdések

2016. november 26.

Közgáz gólyabál

2016. november 30.

NKE gólyabál

2016. december 1.

Önköltséges-ösztöndíj
megbeszélés
Szakterületi egyeztetés:
tanárképzés

2016. december 2.

TTK-Bárczi gólyabál

2016. december 7.

Szakterületi egyeztetés:
jog-szabályzat, sport

2016. december 8.

ELTE Mikulás

2016. december 9.

ELTE-SEK nyílt nap,
Szombathely

Baranyai Melinda,
Kindelmann Balázs,
Hoksza Zsolt

Balogh Dániel, dr. Rikker
Emília
Nagy Anett

Heil Kristóf, Móczik
Alexandra

Kindelmann Balázs

ELTE sportkarácsony
2016. december 14.

HÖK karácsony

2016. december 15.

HÖOK20 konferencia és
díszvacsora

2016. december 16.

BTK kari karácsony
KolHÖK karácsony

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. november 21., 28.,
december 5., 12.

ELTE HÖK kabinetülés

az ELTE HÖK kabinetje

az ELTE HÖK
elnökségének tagjai

2016. november 23., 30.,
december 7., 12., 14.
2016. november 28.,
december 5., 12.

ELTE HÖK elnökségi
ülés
Egyetemvezetői
értekezlet

2016. november 30.

OHÜB ülés

a bizottság tagjai

ELTE HÖK
küldöttgyűlés
Szolgáltatói vezetői
értekezlet
Egyeztetés az ELTE
rektorával

az ELTE HÖK
küldöttgyűlés tagjai

2016. december 1.
2016. december 5., 12.
2016. december 5.
2016. december 6.

HÖOK választmányi
ülés

2016. december 12.

ELTE szenátusi ülés

az Egyetem vezetése

az ESZK osztályvezetői
dr. Mezey Barna
a választmány tagjai, a
HÖOK elnökség tagjai,
intézményi elnökök
az ELTE szenátusának
tagjai

Az ELTE HÖK elnöksége

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

A tárgyalt időszakban fontos lépéseket tettünk a szombathelyi
integráció

ügyében.

Az

érintett

részönkormányzati

elnökökkel

előkészítettük a szabályzati módosítás tartalmi vonatkozásait, véglegesítettük
az érdekképviseleti integráció struktúráját. Emellett december elején részt

vettem az ELTE-SEK szombathelyi nyílt napján, ahol amellett, hogy
köszöntöttem az érdeklődő diákokat, hosszas egyeztetést folytattam a SEK
HÖK jelenlegi képviselőivel. A megbeszélés folyamán vázoltam nekik a
jelenlegi szervezeti és gazdasági működést, valamint egyeztettünk a
februártól kezdődő együttműködés kereteiről.
A szombathelyi integráció mellett fontos említést tennem a BME
GTK-hoz kapcsolódó fejleményekről is, a tárgyalt időszakban lezajlott
szenátusi ülésen az ELTE szenátusa támogatta a kezdeményezést. A hallgatói
önkormányzat, a BME GTK HK támogatását bírva, szintén igennel
szavazott az ülése. A döntésünk hátteréről és a BME GTK hallgatói életet
befolyásoló lehetőségeiről az elte.hu-nak adott interjúmban beszéltem.
Ösztöndíjas ügyek

A december 12-i szenátusi ülésen az Egyetem legfőbb döntéshozó
szerve nem támogatta az ELTE HÖK küldöttgyűlésének előterjesztését, a
közéleti ösztöndíjakra vonatkozó HKR általános rész módosítását. A döntés,
mindamellett, hogy példátlanul sérti a HÖK autonómiáját, továbbra is
konzerválja azokat a problémákat, melyek a módosítást előirányozták. Az
ügyben további egyeztetéseket kezdeményezünk.
Személyi ügyek

A legutóbbi küldöttgyűlés megválasztotta az ELTE HÖK jogi és
szabályzati referensét, Heil Kristóf Mihály ÁJK-s hallgatót. Kristóf azóta
rendszeres résztvevője volt a kabinetüléseknek, valamint több alkalommal
személyesen is egyeztettem vele a feladatához kapcsolódó kérdésekről. Az
integrációt érintő szabályzati módosítások már az ő szakmai felügyeletével
készültek el.
Projektek: OHV és UPK

A projektekkel megbízott kabinet- és elnökségi tagok a vonatkozó
időszakban többször is egyeztettek. Az OHV ügyében Szalma Edina

képviselte az elnökség javaslatát a Minőségügyi Iroda vezetőjénél, Járfás
Tímeánál: a kérdéssor további felülvizsgálatra szorul. Az utánpótlásképzés
és tudástranszfer projekt szempontrendszerét Dömötör Tamás és Soós
Alexandra, PPK HÖK alelnök elkészítették, hamarosan sor kerül az ezt
tárgyaló munkacsoport felállítására.
Rendezvények: gólyabálok, gólyatáborok

November folyamán valamint december elején megrendezésre
került az összes ELTE gólyabál. A visszajelzések alapján a rendezvények
sikeresek

voltak,

a

szervezéssel

kapcsolatos

tanulságokat

és

tapasztalatokat összegző szakmai összegzést a bál hallgatói szervezőinek
beszámolói alapján készítjük el. Ezúton szeretném azonban megköszönni az
előkészületeket összefogó Fazakas Áronnak, valamint minden báli
főszervezőnek, szervezőnek és a bálok lebonyolításában bármilyen módon
közreműködő hallgatótársaimnak a kemény, szorgalmas és színvonalas
munkáját!
A tárgyalt időszakban két alkalommal is az elnökségi ülés vendége
volt dr. Babos János és Geréb Tünde, az ESZK részéről, akikkel a 2017-es
gólyatáborokat

kezdtük

előkészíteni.

Megállapodtunk

a

szervezés

ütemtervében, valamint az igényeket összefoglaló dokumentációban.
Iskolaszövetkezeti ügyek

Balogh Dániel gazdasági alelnökkel a vonatkozó időszakban is
folyamatosan egyeztettünk az iskolaszövetkezeti kifizetések ügyében.
Mivel a 2016-os év végén már második alkalommal volt szükséges a
keretszerződés módosítása a hallgatók hiánytalan kifizetése érdekében,
januárban kezdeményezni fogjuk a rendszer felülvizsgálatát. Célunk, hogy a
tervezést és a kifizetéseket kiszámíthatóbbá tegyük.
HÖOK: konferencia és közgyűlés

December 15-én került megrendezésre az BTK kari tanácstermében
a HÖOK20 konferencia, melyen többedmagammal képviseltük az ELTE
hallgatói önkormányzatát. A konferencia színvonalas előadásokkal és
kerekasztalbeszélgetésekkel idézte fel a hallgatói érdekképviselet elmúlt
20 évét, és a tanulságokat levonva tekintett a jövő kihívásai elé.
A rendezvény kereteit kihasználva volt szerencsém egyeztetni
Gulyás Tibor HÖOK elnökkel és Pausits Péter gazdasági alelnökkel a
májusi

HÖOK

közgyűlést

illetően.

Az

ELTE

HÖK

elnökségének

támogatásával pályázunk a közgyűlés szombathelyi megrendezésére.

Sujtó Attila
elnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Elnökhelyettes beszámolója
2016. december 1. – december 31.
Rendszeres ülések
Időpont
2016. november 21., 28.,
december 5., 12.
2016. november 23., 30.,
december 7., 12., 14.
2016. december 1.

Esemény

Személy(ek)

ELTE HÖK kabinetülés

az ELTE HÖK kabinetje

ELTE HÖK elnökségi
ülés
ELTE HÖK
küldöttgyűlés

az ELTE HÖK
elnökségének tagjai
az ELTE HÖK
küldöttgyűlés tagjai

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 koordinálni és segíteni a kabinet tagjainak munkáját, és
minden esetben a rendelkezésükre állni, ha a szükség úgy hozza.
Új honlapok

December folyamán két új honlappal gazdagodott az EHÖK. Az
egyik az új EHÖK honlap, mely végre elkészült és jelenleg tesztfázisban
üzemel a régi oldallal párhuzamosan, a másik az integracio.elte.hu mely a
szombathelyi hallgatók integrálását hivatott elősegíteni. A két honlapról
részletesebben Bencze Norbert és Kolláth Mihály beszámolójában
olvashattok.
Az új honlap végre lehetőséget biztosit arra, hogy megvalósulhasson
a kabinet projekt alapú munkakövetésére szolgáló beszámolórendszer,
ahol minden szakterület aktualitásairól külön-külön értesülhetnek az
érdeklődők. E felülettel előreláthatólag január közepére készülök el és ezt
követően minden kabinetülést követő kedd reggelente frissül majd.

Utánpótlásképzés

Fontosnak tartom, hogy az ember arról is beszámoljon, ha valami
nem sikerült vagy nem haladt előre és vállalja érte a felelősséget, igy
szeretném tájékoztatni a kedves küldöttgyűlést, hogy a vizsgaidőszakot
megelőzően az utánpótlásképzés projekttel kapcsolatban sajnos nem
történt előrelépés, azonban, amint az elnökség által delegált tagok
végeztek januárban esedékes tanulmányi elfoglaltságaikkal, folytatódik a
munka.
Dömötör Tamás Albert
elnökhelyettes
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Gazdasági alelnök beszámolója
2016. december 1. – december 31.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. december 1.

Önköltségesek
tanulmányi
ösztöndíjáról egyeztetés

dr. Rikker Emília, Sujtó
Attila

2016. december 22.

Keretek ellenőrzése

Tóth László

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Rendszeres ülések
Időpont
2016. december 5., 12.

Gazdasági Bizottság

Az elmúlt időszakban nem tartottunk ülést, mivel releváns, megvitatható
dolgokról nem tudtunk volna beszélni. A következő ülésünk a
vizsgaidőszak vége fele, vagy a szorgalmi időszak elején várható.
Költségvetés

A legnagyobb sajnálatomra kancellár úrtól még nem kaptunk információt
a 2017-es évi költségvetés összegéről. Sujtó Attila elnök úrnak
elkészítettem egy költségvetési beszámolót, amely a november közepén
lévő
állapotokat
tükrözte,
illetve
feltüntettem
benne
a
kötelezettségvállalásokat is, hogy a kancellár úrral való egyeztetés során a
teljes költségvetési kép átlátható legyen. Ezenkívül a részönkormányzati
gazdaságis tisztségviselőktől kapott igények összesítését is elküldtem
elnök úrnak. Remélhetőleg januárban már több információnk lesz a 2017ben rendelkezésünkre álló összegről. A költségvetésről szeretnék a
Gazdasági Bizottságon kívül az elnökséggel is majd egyeztetni.
A költségvetéshez szorosan kapcsolódó témában vettünk részt elnök úrral
december elsején dr. Rikker Emíliánál, ahol az önköltséges hallgatók
tanulmányi ösztöndíj lehetőségéről egyeztetünk a működési keret terhére.
Jelenleg nincs jelentős előrelépés az ügyben, mivel a szombathelyi
integráció előkészítése van még terítéken.

Gólyabálok

Az elmúlt két hónap a gólyabálok időszaka volt. A kifizetésük sajnos csak
a következő évben fog már megtörténni, mivel nem minden szerződés
érkezett meg, így a pénzügy nem indította el a kifizetést.
Iskolaszövetkezet

Az októberi csúszás óta – egy-két egyéni problémát leszámítva szerencsére zökkenőmentesen történt a hallgatók kifizetése. Az elmúlt
hónapok folyamán több egyeztetést is tartottunk elnök úrral és Tóth László
irodavezetővel az iskolaszövetkezeti kötelezettség vállalás megtoldásról,
mivel az előrelátható kifizetésekhez képest jóval nagyobb értékű számlák
érkeztek be. Ebből kifolyólag az előre tervezést segítve, a jelenlegi eljárás
mód felülvizsgálatra kerül, hogy hogyan tudnánk előre optimalizálni a
havi kifizetéseket.
Költségvetési beszámoló

Január vége fele szeretném elkészíteni a 2016-os év költségvetési
beszámolóját. Ennek 80-85 %-a már elkészült, ahogy korábban már
említettem, így a tanulmányi kötelezettségeim után remélhetőleg hamar
eltudom készíteni az SAP-ból kinyert adatok segítségével.

Balogh Dániel
Gazdasági alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Kommunikációs alelnök beszámolója
2016. december 1. – december 31.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. december 1.

ELTE HÖK
Küldöttgyűlés

-

2016. december 2.

Bárczi - TTK Gólyabál

-

2016. december 5.

2016. december 8.
2016. december 13.

2016. december 19.

ELTE HÖK Kreatív
csapat – egyeztetés a
munkarendről
ELTE HÖK Kreatív
csapat – egyeztetés a
munkarendről
Egyeztetés a Kreatív
Csapatról
Egyeztetés a
Kommunikációs
Kérdőív technikai
hátteréről

Kürthy Kitti Dalma

Balázs Márta Eszter
Dömötör Tamás Albert

Balogh Dániel

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

ELTE HÖK Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2016. december 7.

ELTE HÖK Elnökségi
ülés

ELTE HÖK Elnökség

2016. december 7.

ELTE HÖK SKB ülés

ELTE HÖK SKB

2016. december 5. , 12.

Folyamatos feladatok

Kezeltem a Hallgatói Önkormányzat kommunikációs csatornáit,
gondoskodtam azok fejlesztéséről és frissítéséről. A Kabinet tagjainak
kérései, igényei alapján tartalmat gyártottam ezen felületekre, illetőleg
folyamatosan monitoroztam és megosztottam a hallgatótársaink számára
fontos híreket, információkat.
Válaszoltam a különböző felületeken beérkező hallgatói kérdésekre.
Az egyes észrevételeket, igényeket közvetítettem a Kabinet tagjai felé.

Kidolgoztam a Hallgatói Önkormányzat rendezvényeihez,
projektjeihez tartozó kommunikációs kampányokat, gondoskodtam azok
kivitelezéséről.
Kapcsolatot tartottam az Egyetem, valamint az egyetemi szervezetek
kommunikációs vezetőivel, valamint válaszoltam az Egyetemen kívülről
érkező megkeresésekre.
Folyamatosan kapcsolatot tartottam a részönkormányzatok
kommunikációs tisztségviselőivel, kéréseik nyomán igyekeztem segíteni
munkájukat.

Kommunikációs kampányok

December közepén lezárult az ELTE Karácsonyi Gyűjtés, melynek
kommunikációs kampányát Dávid Szamantával, a Hallgatói
Önkormányzat esélyegyenlőségi referensével dolgoztuk ki és valósítottuk
meg. A gyűjtés kampánya sikeresen zárult, csak a központi esemény több
ezer hallgatótársunkhoz és külsős érdeklődőhöz jutott el, rengeteg
adományt sikerült gyűjtenünk a Cseppkő Gyermekotthonnak, valamint a
Mikulásgyárnak. A gyűjtés utókommunikációja a közelmúltban zárult.
December 8-án, csütörtökön került megrendezésre az ELTE Mikulás
buli,
melynek
kommunikációs
kampányának
kialakításában,
kivitelezésében – mint azt már előző beszámolómban kifejtettem – részt
vettem. A rendezvény kampányát igyekeztük összekötni a korábban már
említett karácsonyi gyűjtés kommunikációs kampányával, mely cél
megvalósítása során nyereményjátékot szerveztünk.
Januárban indul el a 2017-es Erasmus7 kommunikációs kampánya
melyhez az előzetes terveket és a grafikai munkák vázlatait már
elkészítettem, ezek kidolgozásában és kivitelezésében Dunka Sarolta
Noémivel, a Hallgatói Önkormányzat külügyi alelnökével fogok
együttműködni.
Szintén a jövő év elején fog megkezdődni a szombathelyi integráció
kapcsán szervezett tájékoztató kampány melyről beszámolóm későbbi
részében még írni fogok.

Kommunikációs kérdőív

A Hallgatói Önkormányzat Sajtó és Kommunikációs Bizottsága
december elején egyhangúlag megszavazta a kommunikációs kérdőív
végleges tartalmát. A kérdőív tartalmát a szavazás lezárultakor
véglegesítettem az Unipoll felületen. Sajnos előzetes terveimmel
ellentétben a kérdőívet nem sikerült a vizsgaidőszak első hetében
kiküldenünk, ennek oka a Neptun adminisztrációs felületének hibája a
kitöltési körök létrehozása során. Ezen hiba megszűnése után a körök
végleges létrehozása során Balogh Dániellel, valamint Nemes Balázzsal
dolgoztunk együtt, akik még az ünnepek közeledtével valamint az
ünnepek alatt is segítségemre voltak. Ezúton is szeretném megköszönni
munkájukat! A kérdőív a fentebb említett problémák miatt január első
napjaiban fog megjelenni a Neptunban, a kérdőívvel kapcsolatos
kommunikációs kampányt a változásokat figyelembe véve korrigáltam.
ELTE HÖK Mobilalkalmazás

Január első, illetve második hetében fogok személyesen egyeztetni
azokkal a cégekkel, akiktől előzetesen, még novemberben árajánlatokat
kértünk. Remélhetőleg január második felében alá tudjuk írni a szükséges
szerződéseket és elindulhat az alkalmazás fejlesztése. Az alkalmazás
pénzügyi hátterével kapcsolatban december közepén ismételten
egyeztettem Balogh Dániel, gazdasági alelnök úrral. Az alkalmazás
alapfunkcióit leíró terv véglegesítésében Veres Márton, programtervező
informatikus hallgató, az ELTE IK HÖK külügyi alelnöke volt a
segítségemre, akinek a tanácsait ezúton is szeretném megköszönni!
Információs felület a szombathelyi integrációról

Mint azt már egy korábbi beszámolómban említettem, az ELTE HÖK
Sajtó és Kommunikációs bizottságának ülésén egyeztetéseket
kezdeményeztem a szombathelyi integráció kapcsán felmerülő
kommunikációs problémák orvoslásának lehetőségeiről. Ezen ülésen a
Bizottság úgy döntött, a leghatékonyabb megoldás egy online felület
létrehozása lenne, melyen minden fontos információt elérhetnének
újdonsült szombathelyi hallgatótársaink. Ezen projekt decemberben,
Bencze Norbert szociális alelnök úr és Dömötör Tamás Albert
elnökhelyettes úr munkájának nyomán megvalósult. Reményeink szerint

ezen új felület nagy segítséget fog majd jelenteni újdonsült
hallgatótársainknak, megkönnyíti majd a kommunikációt és segít a
hatékony tájékoztatásban.
Új ELTE HÖK honlap

Az Informatikai Igazgatóság hallgatása és késlekedése nyomán úgy
döntöttünk Dömötör Tamás Albert, elnökhelyettes úrral, hogy alternatív
megoldással, az Igazgatóság munkáját kihagyva kezdjük el az új honlap
kidolgozását. Korábbi ígéretünkhöz híven régi honlapunk a fejlesztés
során folyamatosan elérhető lesz, nem lesz olyan időpillanat, amikor ne
lehetne majd elérni a rajta tárolt információkat. Az új honlap telepítése már
befejeződött és már elkezdtem a tartalom feltöltését, január első hetének
végére pedig terveink szerint be tudjuk fejezni a munkát, mely után
frissíteni tudjuk a honlapot.
Egyebek

December elején egyeztetéseket kezdtem a Kreatív Csapat tagjaival,
mely egyeztetések során a csapat munkarendjét, terveit és jövőbeli
projektjeit beszéltük meg.
December 7-én tartotta évzáró ülését az ELTE HÖK Sajtó és
Kommunikációs Bizottsága, mely során szó volt a vizsgaidőszak fontosabb
teendőiről, a jövő év munkarendjéről és fontosabb projektjeiről valamint
értékeltük a gólyabáli szezon kommunikációs kampányát, az elmúlt év
projektjeit.

Kolláth Mihály Gábor
kommunikációs alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Külügyi alelnök beszámolója
2016. december 1. – december 31.
Eseménynaptár
Időpont
2016. december 16.

2016. június 20.

Esemény

Személy(ek)

Megbeszélés

Szontágh Anikó, Szaniszló
Laura és az EHKB jelenlévő
tagjai

Hallgatói és Oktatói
Mobilitási Bizottsági
(HOMB) ülés

HOMB tagjai

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Rendszeres ülések
Időpont
2016. december 5., 12.

Erasmus7
A 2016. december 16-án megtartott megbeszélés keretében a Nemzetközi
Iroda munkatársaival közösen a következő félév elején soron következő
Erasmus+ pályázati időszak legalapvetőbb kérdései kerültek
megtárgyalásra. A megbeszélés célja az volt, hogy az ELTE struktúrájába
illeszkedő pályázati időszakot, valamint tájékoztató előadássorozat
kerüljön összeállításra, amely leginkább megfelel a hallgatói érdekeknek,
illetve megfelelő mobilitásnővelő hatásra képes.
A pályázati időszak a korábbi évektől eltérően időben korábban kerül
kiírásra, melynek az a célja, hogy az intézmény jobban megfeleljen az
Erasmus Charter of Higer Education dokumentumnak, amely okmány
betartása minden Erasmus+ programban résztvevő egyetemet alapvetően
kötelez.
Minden évben a pályázati időszakkal párhuzamosan megrendezésre
kerül az Erasmus7 elnevezésű rendezvény-sorozat is, mely a kari
specifikumoknak megfelelően nyújt tájékoztatást a pályázni kívánó és
érdeklődő hallgatók számára a program alapvető lehetőségeiről,

feltételeiről, illetve mindezen keresztül az aktuális pályázati feltételekről.
A programsorozat tervezett időpontja 2017. február 13-22., ezen időszak
alatt a karokon megrendezésre kerül egy tájékoztató előadás, illetve egy
volt Erasmusos hallgatók élménybeszámolóját magába foglaló rendezvény
(a második típusú előadás megtartása, azonban nagyban a kari
kapacitásokra bízott). Továbbá az ESN ELTE szervezetével közösen egy
olyan rendezvény is kilátásba került az Erasmu7 időszakára, amely
kifejezetten a félév folyamán beérkező hallgatók segítségével igyekszik az
ELTE hallgatói számára is bemutatni a külföldi lehetőségek rendkívüli
tárházát.
A megbeszélésen az ELTE Rektori Kabinet Nemzetközi Irodájának
két munkatársa vett részt: Szontágh Anikó (intézményi Erasmus+
koordinátor) és Szaniszló Laura (RKNI munkatárs).
Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottsági (HOMB) ülés - 2016. december
20.
Az idei félévben harmadjára került összehívásra a Hallgatói és Oktatói
Mobilitási Bizottsági ülés 2016. december 20 - án. A Bizottsági ülésen az
alábbi kilenc döntés került meghozásra [1. Erasmus+ Nemzetközi
Kreditmobilitás 2017-19: az intézményi főpályázatba kerülő országok,
partneregyetemek, szakterületek, mobilitási számok és mobilitási típusok
listájáról, 2. Erasmus+ felsőoktatási hallgatók és munkatársak mobilitása
2017-18: az intézményi főpályázatba kerülő kiutazó mobilitási számokról
(szombathelyi csatlakozó intézeteket is figyelembe véve), 3. Erasmus+
eljárásrend, 4. Szervezési költségek felosztásáról 2016-17, 5. Október November hónapban beérkezett Erasmus+ szakmai gyakorlati
pályázatokról, 6. EGT-alap pályázat keretében kiutazó oktatók és hallgatók
listájáról, 7. A Nemzetközi kreditmobilitási projektek keretében beutazó és
kiutazó hallgatók és oktatók listájáról (2015-ös és 2016-os projekt), 8. A
hosszabbítási kérelmet benyújtott hallgatók ösztöndíj támogatásáról, 9.
Munkatársi pótpályázatot benyújtott oktatók és munkatársak
ösztöndíjáról], továbbá általános igényfelmérés is történt a karok között a
Makovecz - programot illető keretszámok meghatározását illetően.
Ezek közül kiemelendő az Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitási
pályázat, ahol a Bizottság határozott a Tempus Közalapítvány elé
terjesztendő pálázatokról; az Erasmus+ intézményi főpályázatban
megpályázott
hallgatói
létszámkeret
növelése
iránti
igény

megfogalmazása az intézményi főpályázat leadásának a keretében; illetve
az újonnan elfogadásra kerülő, jogi osztály elé terjesztendő Erasmus+
eljárásrend, amely a jövőben a pályázati folyamati folyamatot és a részvevő
egyetemi, illetve Hallgatói Önkormányzati szerveket rögzíti formálisan is.
Egyebek
Az elmúlt egy hónapban többségében hallgatói megkeresések érkeztek,
melyek a soron következő Erasmus+ pályázati időszakot érintik.
Ezen felül elkezdődött a az osztatlan tanári képzésben résztvevő
hallgatók számára egy kisokos elkészítése, mely a pályázatot könnyíti
majd meg számukra a legalapvetőbb információk magába foglalásának
segítségével. Természetesen ezzel messzemenőkig nem zárult le a
helyzetük értékelése, révén a végleges, valóban megfelelő mobilitási
folyamat kidolgozása egy hosszabb időszakot fog felölelni az
elkövetkezendőkben. A csatlakozó Savaria Egyetemi Központ Hallgatói
számára szintén előkészületben van egy kisokos, ami január közepére az
Erasmus+ pályázati időszakra fogja a csatlakozó intézmény hallgatóinak a
lehetőségeit magába foglalni, kimerítően az őket érő változásokat illetően.

Dunka Sarolta Noémi
Külügyi alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Szociális alelnök beszámolója
2016. december 1. – december 31.
Eseménynaptár
Időpont
2016. december 9.
2016. december 14.
2016. december 20.

2016. december 21.

Esemény
Egyeztetés pályázati
kérdésekről, a művészeti
ösztöndíjról
Tájékoztató előadások
Szombathelyen
Egyeztetés a fogyatékos
hallgatókat érintő
pályázati kérdésekről
Egyeztetés a
kérvénysablonokról és a
szombathelyi
integrációról

Személy(ek)
Cseszregi Tamás
szombathelyi hallgatók
Regényi Enikő Mária,
Földi Alexandra
Zaka Ferenc, Bokros
Ferenc

Rendszeres ülések
Időpont
2016. december 13.

Esemény

Személy(ek)

EHÖK SZÖB ülés

EHÖK SZÖB

Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés

A rendszeres szociális támogatással részben, de leginkább az
alaptámogatással kapcsolatosan a hónap folyamán minden probléma
rendezésre került. Újabb szűrésekkel az összes elfogadott státuszú kérvény
átnézését megtettem, ebből több száz manuálisan, ugyanis látható
következetesség nélkül sok hallgató nem került kategóriába és így az
alaptámogatást sem nyerte el. Végül kb. két tucatnyi hallgató maradt,
akiket valóban érintett a kategóriába sorolás hiánya. A Hallgatói
Pénzügyek Osztályával egyeztetve elkészítettem az ezen kifizetésekről az
összesítést, a kifizetés a januári utalásokkal együtt fog megtörténni. Mivel
az alaptámogatás és a rendszeres szociális támogatás egy pályázatba
vonása rengeteg rendszerszintű problémát nyitott meg, így a következő
félévtől az újbóli szétválasztást javaslom. A Hallgatói Jogorvoslati
Bizottság által újrabírálásra kötelezett pályázatoknál a pályázóval
egyeztettem, ahol szükséges volt, a hiánypótlás megtörtént, és a pályázók
szintén a januári utalással kapják meg a megítélt ösztöndíjat.

2016. december 13-án EHÖK SZÖB ülést tartottunk, ahol megtörtént
a rendkívüli szociális támogatás pályázatok bírálata és beszéltünk a
következő félév terveiről. 2016. december 13. és 15. között az EHSZÖB
levélszavazásban döntött a rendkívüli szociális támogatásokról és a
közéleti ösztöndíjakról.
Az Erasmus+ kiegészítő támogatások második részéről szóló utalási
listát összeállítottam. A második rész elnyeréséhez szükséges volt egy
beszámoló elküldése, ezek meglétéről egyeztettem Dunka Sarolta Noémi
külügyi alelnökkel. A közéleti ösztöndíjak kifizetésének előkészítését
elvégeztem, a pályázókat kiértesítettem.
Következő féléves pályázatok előkészítése

A hónap folyamán a Hallgatói Pénzügyek Osztályával és a Tanulmányi és
Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztállyal is egyeztetve összeállítottam
egy előzetes tervet a következő féléves pályázati időszakokról, hogy
minden szereplő számára világos legyen feladata.
2016. december 9-én egyeztettem Cseszregi Tamással az ISZTK
keretet terhelő művészeti ösztöndíj HKR-ben való rögzítéséről,
általánosságban és a szombathelyi hallgatókat kiemelten érintő
távolságszámítás problémájáról.
A tartós betegségekkel kapcsolatban állásfoglalást kértem a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivataltól, amire eddig nem érkezett válasz.
A rendszeres szociális támogatás fogyatékosfogalmáról Földi
Alexandra közbenjárásával 2016. december 20-án egyeztettem Regényi
Enikő Máriával, a BGGYK oktatójával is, aki további javaslatokat tett ezzel
kapcsolatban.
2016. december 21-én Zaka Ferenccel és Bokros Ferenccel egyeztettem
a szombathelyi csatlakozásból adódó Neptun állásról és a
kérvénysablonokról.
A rendszeres szociális támogatás, az alaptámogatás és a rendkívüli
szociális támogatás pályázatokat előkészítettem a szakterületi hétvégén
megbeszéltek és az azóta zajló egyeztetések alapján. Jelenleg ezt a kari
szociális tisztségviselők véleményezik. A pályázati kiírásokról a 2017.
január 5-i ülésén dönt az EHSZÖB.
Mint az EHSZÖB elnöke a szociális tisztségviselőket emlékezettem a
kari pályázati kiírások szabályzati hátterére, s kértem, hogy a szombathelyi

hallgatókra való tekintettel mindenhol tisztán onlájn pályázati és
elszámolási rendszerek legyenek.
Szombathelyi integráció

A szombathelyi integráció szükségessé teszi új hallgatóink
tájékoztatását, ezért 2016. december 14-én Frikker Lúciával Szombathelyre
utaztunk, ahol hét turnusban tájékoztattam a hallgatókat az ösztöndíjas
lehetőségeikről, elsősorban és részletesen a rendszeres szociális
támogatásról. A tájékoztatókon összesen kb. 700-800 hallgató vett részt.
Emellett elkészült az integracio.elte.hu oldal, ahol az érintett
önkormányzatok szociális tisztségviselőinek bevonásával a pályázatok
leírását elkészítettük. Ezen kívül sok egyéb hasznos információ került fel
az oldalra, amely folyamatos bővítés alatt áll.
A szorgalmi időszak első hetére egy nagyobb lélegzetvételű
tájékoztatót tervezünk Szombathelyen, ahol az ösztöndíjak szintén
fókuszba fognak kerülni.
Egyéb teendők

A rektori sporttámogatással kapcsolatban az adminisztrációban
segítettem, a pályázók kiértesítését megtettem.
Több karról érkezett kérés a kari ösztöndíjakkal és
kérvénysablonjaikkal kapcsolatban, ebből a PPK HÖK esetében már
személyes egyeztetés is történt.
Az egyetemi és a kari ISZTK sportösztöndíjakkal és egyéb
sporttámogatásokkal kapcsolatosan megkeresett Illyas György, aki ebből
egy összesítést készített. A kari szociális tisztségviselőkkel együttműködve
ebben segítettünk neki.
A SZÖB-öt folyamatosan tájékoztattam a pályázatokkal kapcsolatos
problémákról és a jövő félévi pályázati kiírások lépéseiről.

Bencze Norbert
szociális alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Tanulmányi alelnök beszámolója
2016. december 1. – december 31.
Eseménynaptár
Időpont
december 13.

Esemény

Személy(ek)

HJB

HJB tagok

Tanulmányi Bizottsági
ülés
egyeztetés a
Minőségügyi Irodával
ELTE HÖK Elnökségi
ülés

Járfás Tímea

Esemény

Személy(ek)

2016. december 5.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2016. december 12.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

december 2.
december 6.
december 7.

TB elnökök

ELTE HÖK

Rendszeres ülések
Időpont

Események

December másodikán Tanulmányi Bizottsági ülést tartottunk, ahol
egyeztettünk a felmerülő kérdésekről.
December 6-án találkoztam Járfás Tímeával az O(M)HV kapcsán,
bemutattam neki az Elnökség által elfogadott kérdéssort, és megbeszéltük
az egyéb általunk felmerült kérdéseket, a többoktatós kérdések
problémáját, illetve a kérdéssor kitöltésének vizsgaidőszak utolsó napjára
való kitolását. Megállapodtunk abban, hogy az ünnepek után újra
találkozunk, és ütemtervet készítünk az OHV-val kapcsolatban.
Elnökségi ülésen ismertettem az előző napi egyeztetés eredményeit.
Szalma Edina
tanulmányi alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Tudományos alelnök beszámolója
2016. december 1. – december 31.
Rendszeres ülések
Időpont
2016. december 5., 12.

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Állandó tevékenységek

A nevezett időszakban a tudományos területre vonatkozó esetleges
pályázati kiírásokat és pályázati eredményeket figyeltem. Emellett a
korábban elbírált pályázatok kapcsán beérkező hallgatói jelzésekre
reagáltam.
A szakkollégiumok országos szervének, a Szakkollégiumok
Egyeztető Fórumának képviselőivel egyeztettem a szakkollégiumi
minősítési rendszerről és ennek kapcsán a támogatási feltételekről. A SZEF
az utóbbi időben sikeresen elért számos, már csak névleg működő
szakkollégiumot, melyeket igyekeznek jobban bevonni a fórum
működésébe, ezzel is bővítve a szakkollégiumi portfóliót országos szinten.
Egy felsőoktatási intézménynek fontos fokmérője a MAB akkreditációs
eljárása során, hogy a tehetséggondozás területén működik-e
szakkollégium, és ha igen, ez megfelel-e a jogszabályi környezetnek. Így az
ELTE számára is fontos, hogy az SZMSZ-ben rögzített szakkollégiumi
hálózatot támogassa, működési feltételeit biztosítsa, minden ilyen ranggal
rendelkező intézmény megfeleljen a nemzeti felsőoktatási kiválóságról
szóló kormányrendeletnek és a SZEF minősítési rendszerének is.
Fontosnak tartom, hogy a szakkollégiumok tehetséggondozásban
betöltött szerepe elismerésre kerüljön a hallgatói önkormányzat által is, így
a következő bizottsági ülésen a Tudományos- és Tehetséggondozási
Bizottság tárgyalni fogja az eddig három alkalommal megrendezett ELTE
Szakkollégiumi Napok program lehetséges fejlesztését, pártfogását.
Továbbá az Educatio kiállításon nagyon jó lenne, ha a
szakkollégiumok mint a tehetséggondozás alapkövei is meg tudnának
jelenni a részönkormányzati képviselet mellett, ugyanis az ELTE
versenyképességének is része a jó tehetséggondozási háló, ezzel számos
hallgatóhoz el tudunk érni.

OTDK

A Tehetséggondozási Alap vállalta az OTDK-n induló hallgatók nevezési
díjának biztosítását. Azonban tudományterületek szerint változik, hogy az
egyes szekciók hol kerülnek megrendezésre és a nevezési díjak pontosan
mit fedeznek. Továbbá van olyan szekció, ahol hallgatói opponensek is
részt vesznek a versenyen, az ő támogatásuk még nem egyértelműen
biztosított.
A rektori kabinet Oktatásfejlesztési- és Tehetséggondozási Iroda
megkeresésére közösen elkezdtünk olyan lehetőségeket feltérképezni,
amelyek segíthetik a versenyző hallgatók számára a nevezési díjon kívüli
versenyköltségek megtérítését. Bencze Norbert szociális alelnökkel
egyeztetve úgy véltük, hogy az ISZTK keret terhére lehetséges lenne
utazási támogatás kiírása, azonban ennek keretei még kidolgozásra
várnak. Ugyanakkor a Bizottság tagjaival egyeztetve kitűnik, hogy a
részönkormányzatok is számítanak a versenyzők támogatására, azonban
sok esetben a kari források ezt nem tudják fedezni teljes egészében, így az
EHÖK és a kari szintű támogatási rendszerek összehangolásra szorulnak
majd.
A pályázatok monitorozása közben akadtam rá az NTP-OTDK-16
kódú, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő pályázatának döntési listájára, amelyre az egyes karok,
felsőoktatási intézmények tudtak pályázni a tavaszi országos fordulón rész
vevő, OTDK-zó hallgatók támogatására. A pályázaton elnyert összeg az
utazás-, kiküldetés, szállítás díjaira, élelmiszer, étkezés költségeire,
szállásra és nevezési, illetve részvételi díjak költségeire fordítható. A
pályázaton az ELTE valamennyire kara részesült támogatásban:
 Az ELTE TÓK tehetséges hallgatóinak OTDK részvételi támogatása
- 387 000 Ft.
 Az ELTE TáTK hallgatóinak részvétele a XXXIII. OTDK-n - 639 000
Ft.
 Az ELTE ÁJK és az IK hallgatóinak részvétele a XXXIII. OTDK-n - 1
050 000 Ft.
 A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar hallgatóinak a XXXIII.
OTDK szereplésének támogatása - 289 000 Ft.
 Az ELTE BTK hallgatóinak részvétele a XXXIII. OTDK
szekcióülésein - 4 262 000 Ft.

 ELTE PPK hallgatóinak OTDK részvételi támogatása - 993 000 Ft.
 ELTE TTK részvétele a XXXIII. OTDK-n - 5 076 000 Ft.
A pályázat eredményeinek ismeretében január folyamán a
részönkormányzati képviselőkkel közreműködve felmérjük, mit fedeznek
ezek a pályázati összegek és milyen mértékű és típusú támogatásra lenne
szükség a HÖK részéről az OTDK-án szereplő hallgatók érdekében.

Papp Dorottya
tudományos alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE Press főszerkesztő beszámolója
2016. december 1. – december 31.
Eseménynaptár
Időpont
2016. október 14.

Esemény

Személy(ek)

ELTE Online Focikupa

Rendszeres ülések
Időpont
2016. december 5.
2016. december 6., 13.,
21.

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

ELTE Online
szerkesztőségi ülés

ELTE Online rovatvezetők,
fotóskoordinátor, ELTEvízió
projektvezető

ELTE Online
Az ELTE Online szerkesztősége az utóbbi időszak fontos eseményein részt vett,
kiemelt figyelmet szentelve a vizsgaidőszaknak és a BME GTK körüli
eseményeknek. Ismét előfordult, hogy az egyetemvezetés egy nyilvános ülésről
készült tudósítást szeretett volna utólag módosítani, ám ezt tárgyi tévedés
hiányában elutasítottam.
Az ELTEvízió csapata több videót tett közzé, a megfelelő technikai
színvonal biztosítása továbbra sem megoldott. A szerkesztőségi üléseken
minden alkalommal időt szánunk arra, hogy elemezzük az elmúlt hét
olvasottsági adatait.
Gyakornokaink rendben dolgoznak a rovatvezetők mentorálása mellett,
ebben a hónapban a Sportrovat gyakornokai ismét megrendezték az ELTE
Online Focikupát a Tüskecsarnokban, ami mint reprezentatív rendezvény
továbbra is egyedülálló az ELTE-s hallgatói magazinok között.
A rovatvezetők és az ELTEvízió projektvezetője is szervezett
rovatmegbeszéléseket az újságírókkal, amiken egységes koncepciót,
működőképes munkamegosztást igyekeztek kialakítani. Sajnos a vizsgaidőszak
miatt csökkent az újságírók munkára fordítható ideje, azonban így is mindent
megteszünk annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű hír jelenjen meg az
oldalon.
Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a téli szünetben is megfelelő
mennyiségű és minőségű tartalom jelenjen meg az ELTE Online fórumain, így
évösszegző cikkeket készítettünk és népszerű cikkeket osztottunk meg újra.
Emellett kiemelt tartalmat szolgáltattunk Instagram oldalunkon is.

Zima Richárd
ELTE Press főszerkesztő
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Elnöki referens beszámolója
2016. december 1. – december 31.

Rendszeres ülések
Időpont
2016. december 7.

Esemény

Személy(ek)

Elnökségi ülés

ELTE HÖK Elnökség

Az elnökségi és Kabinetüléseken részt vettem és jegyzőkönyvet vezettem.
Több ülést ki kellett hagynom tanulmányi elfoglaltságaim miatt.
Decemberben is szükség volt hallgatói hostok/hostessek segítségére a
Rektori Kabinetiroda által szervezett rendezvényekre. Közreműködtem a
hallgatók toborzásában, és a kifizetés intézésében.

Hegedüs Gabriella
elnöki referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Esélyegyenlőségi referens beszámolója
2016. december 1. – december 31.
Eseménynaptár
Időpont
2016. november 26.
2016. november 29.

Esemény

Személy(ek)

Karácsonyi Gyűjtés
eseménye
EO esélyegyenlőségi
cikksorozat elindulás

Kolláth Mihály, EHÖK
kommunikációs alelnök
EO munkatársai

Karácsonyi Gyűjtés

ESB, önkormányzatok
kommunikációs alelnökei,
Cseppkő Gyermekotthon

2016. december 16.

adományok begyűjtése

PPK AK

2016. december 06.

Kérdőív
akadálymentesítése

Rozemberczki Zoltán,
Fogyatékosügyi Központ
informatikusa

2016. december 02.-16.

2016. december 07.

2016. december 13.
2016. december 19., 21.

Egyeztetés a
Fogyatékosügyi
Központtal
Akadálymentességet
felmérő kérdőív
kiküldése

Kovács Krisztina, FK
vezetője
Fogyatékosügyi Központ

adományok elszállítása

Mihály Orsolya, Cseppkő
Gyermekotthon

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

ESB ülés

ESB

Rendszeres ülések
Időpont
2016. november 21, 28.,
december 05.
2016. november 29.

Állandó feladatok

A rendszeres ülések időpontjában részt vettem mindegyik
kabinetülésen. Ennek időpontjai a fenti táblázatban láthatóak.
Az esélyegyenlőségi bizottsággal megtartottuk havi ülésünket, de
időközben egyéb teendőink is akadtak, ezekről részletesebben alább írok.

Karácsonyi Gyűjtés

December 2-án indult hivatalosan a Karácsonyi Gyűjtésünk,
melynek promócióját a Facebook és az önkormányzatok kommunikációs
alelnökeinek segítségével már november 26-án megkezdtük. A
hallgatóknak egészen a szorgalmi időszak utolsó napjáig, tehát december
16-ig volt lehetőségük tartós élelmiszert, ruhákat, játékokat, könyveket
adományozni a kijelölt gyűjtőpontokon, tehát a kari HÖK-irodákban,
illetve a kollégiumok bizonyos állomásain.
Habár Advent idején rengeteg a jótékonysági kezdeményezés, az
ELTE hallgatóinak nevében is rengeteg dolgot adományozhattunk végül a
Cseppkő Gyermekotthon és a Mikulásgyár számára, hiszen főleg az utolsó
héten több doboznyi felajánlás érkezett.
A gyűjtés utolsó napján a PPK Animátori Körének segítségével
szállítottuk az adományokat központilag az EHÖK irodába, ahonnan
december 19-én és 21-én a Cseppkő Gyermekotthon által a
rendelkezésünkre
bocsátott
autóval
kerültek
továbbszállításra.
Munkatársaik a Mikulásgyár érintésével elvitték az adományokat.
Ezúton is szeretném tolmácsolni a két kapcsolattartó háláját,
valamint én is köszönöm mindenkinek az adományt, promóciót,
segítséget!
Esélyegyenlőségi cikksorozat

Nagy büszkeséggel tölt el, hogy a félévre tervezett egyik projektünk
megvalósult, sőt mi több, remélhetőleg hagyománnyá fog válni: ez az
esélyegyenlőségi cikksorozat az ELTE Online-on.
Már két interjú is olvasható olyan regisztrált, fogyatékkal élő ELTEs hallgatókkal, akik támogatják a céljainkat a cikkeken keresztül, vagyis
hogy építsük le a sztereotípiákat velük kapcsolatban! Mindegyik cikk
tökéletes példája annak, hogy ugyanolyan hallgatókról van szó, mint bárki
más.
A cikksorozat 2017-ben folytatódik, hiszen több hallgató is van,
akikkel már egyeztettünk a lehetőségről.
Az eddigi cikkeket a következő linkeken keresztül olvashatjátok:
 Krizbai Teca, a PPK hallgatója:
http://elteonline.hu/kozelet/2016/11/28/sikerek-oromokvagyak-interju-krizbai-tecaval/

 Muntag Vince, a BTK hallgatója:
http://elteonline.hu/kozelet/2016/12/10/a-bolcseszek-kozul-azelvetemult-fajta-vagyok-muntag-vincevel-beszelgettunk/
ESB ülés

A havi Esélyegyenlőségi Bizottsági ülésünkön megvitattuk az
aktuális kérdéseket, valamint egyeztettük a Karácsonyi Gyűjtés még
tisztázandó pontjait.
Ezen kívül megállapodtunk egy számunka új rendszerben, ami a 2.
féléves munkánkat még gördülékenyebbé teheti. Úgynevezett
munkacsoportokat hoztunk létre, hogy egyik bizottsági tagra se legyen
olyan feladat ráerőltetve, ami tőle idegen lehet. A felosztásunknak
köszönhetően innentől kezdve mindenki azzal fog foglalkozni, ami igazán
érdekli, vagy amiben igazán jó. Szerencsére ez az új elképzelés
mindenkinek a tetszését elnyerte, így meg is alakítottuk a következő
munkacsoportokat:
1. Érzékenyítő tréningek
2. EsélyEst
3. Személyi segítők rendszere
4. Szóróanyagok
5. Önkéntes Nap
Egyeztetés a Fogyatékosügyi Központtal

Mint minden hónapban, most is felmerültek bizonyos kérdések,
ötletek, amikkel kapcsolatban a Fogyatékosügyi Központtal egyeztettem.
Kovács Krisztával, a Központ vezetőjével beszélgettünk a január végén
esedékes nyílt napjukról, az EO cikkek eléréséről és az akadálymentességet
felmérő kérdőívről is.
Akadálymentesítésről szóló kérdőív

Szintén az egyik féléves tervem valósult meg az említett kérdőívvel,
melyről a következőket érdemes tudni:
az interneten és papíros formában is elérhető kérdőív célközönsége
minden olyan ELTE-s fogyatékkal élő hallgató, akik sajnos napi szinten
ütköznek problémákba az akadálymentesség nem 100%-os mivolta miatt.
A HÖK eddig nem érhetett el ebben változást, viszont a kérdőív
segítségével reményeim szerint ez változni fog, hiszen kész tényekkel,
mindennapi bosszantó problémákkal tervezek a kancellária felé fordulni.

A kérdőív az ESB és a FK által kiadott egy szakmai segédanyag
segítségével került összeállításra. Különböző kategóriákban és
helyszíneken méri fel az akadálymentesség hiányából fakadó
problémákat.
A FK informatikusa, Rozemberczki Zoltán segítségével látássérült
hallgatók is kitölthetik a kérdőívet, hiszen az akadálymentesítve lett.
December 13-án kiküldésre is került mindez a FK regisztrált hallgatóinak
szóló hírlevélben, amit januárban még egyszer megismétlünk, valamint a
Központban papíron is lehetővé tettük a kitöltést.
Ennek eredményeiről a kiértékelést követően az elnökségnek és a
küldöttgyűlésnek is be szeretnék számolni.
Dávid Szamanta
esélyegyenlőségi referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Jogi és szabályzati referens beszámolója
2016. december 1. – december 31.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. december 6.

Jogszabály értelmezés

Bencze Norbert

2016. december 12.

Alapszabály-módosítás

Sujtó Attila

2016. december 30.

Jogszabály értelmezés

Bencze Norbert

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Rendszeres ülések
Időpont
2016. december 12., 5.

Jogi és szabályzati referens

2016. december 1-én való megválasztásomat követően bekapcsolódtam a
munkába az ELTE HÖK Kabinetülésein, majd több alkalommal segítettem
a Szociális és ösztöndíjbizottság munkáját különböző pályázatok
kiírásához kapcsolódó jogszabály értelmezési kérdésekben.
A hónap második felében a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi
központjának integrációjából fakadó Alapszabály-módosítást készítettem
elő.

Heil Kristóf Mihály
ELTE Jogi és szabályzati referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Rendezvényekért felelős referens beszámolója
2016. december 1. – december 31.

Rendszeres ülések
Időpont
2016. december 5., 12.

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Gólyabálok
Sikeresen lezajlottak a 2016-os év őszi gólyabáljai. Mindegyik rendezvény
sikeresen és problémamentesen lezajlott november második felben és december
elején. Az EFOTT Kft.-val a szervezési munka és a lebonyolítás során végig jól
tudtunk együtt működni, mind két fél érdekének tartotta a minőségi
rendezvények létrejöttét, véleményem szerint ez sikerült is. Az intézmény
részéről sem merült fel nagyobb akadály a jogi és gazdasági teljesítések körül, ez
még folyamatban van.
Egyéb
December 8.-án lezajlott az ELTE Mikulás buli, ahol a gólyabálok és a
vizsgaidőszak közelsége ellenére meglepően szép számmal vettek részt a
hallgatók.
A tavaszi két nagy kari rendezvény a LEN és a Bölcsész napok időpontjai
egyelőre nem hivatalosan, de rögzítésre kerültek. Az elmúlt évektől eltérőan a
2017-es évben nem fog ütközni a két rendezvény. A 2017-es LEN kapcsán
egyeztettem a kari HÖK elnökökkel és lefektettük azokat az alapokat és
változtatásokat, ami mentén elindulhat a szervezés. Ezek alapján januárban
megkezdjük a tárgyalásokat és szervezési folyamatokat.
Fazakas Áron
rendezvényekért felelős referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Sportügyi referens beszámolója
2016. december 1. – december 31.
Eseménynaptár
Időpont
2016. november 17.
2016.
12.45

november

30.

2016. december 2.

Esemény

Személy(ek)

USF Nemzetközi
Sportnap

BEAC munkatársak,
sportösztöndíjasok
Magyar Paralimpiai
Bizottság tagjai
Simó Szabolcs, Páni
Róbert, kurzus résztvevői,
VDSE sportolói
ELTE HÖK
Sportbizottsága
BEAC munkatársak,
sportösztöndíjasok,
részönkormányzati
sportreferensek

MPB előadás
Csörgőlabda promóciós
videóforgatás

2016. december 3. 10.00

Sportbizottsági ülés

2016. december 9. 18.00

BEAC Sportkarácsony

Programok

November végén zajlott le az első alkalommal megrendezett nemzetközi
sportnap, amely keretein belül a Budapesten tanuló külföldi egyetemi és
főiskolai hallgatók vettek részt egy jó hangulatú sportnapon. 14 budapesti
felsőoktatási intézmény több mint 200 külföldi hallgatóját sikerült
megmozgatni, összesen több mint 50 nemzet képviseltette magát. A
rendezvény sikeres volt, így szeretnénk a jövőben rendezvénysorozattá
tenni.
November 30-án a Magyar Paralimpiai Bizottság előadásán vettem részt,
melyet a PPK Kazinczy utcai épületében tartottak. Szabó László a bizottság
elnöke az egyetemi parasport helyzetét és lehetőségeit vázolta fel. A
sportszervező szakos hallgatók mellett számos más karról is voltak
résztvevők az előadáson.
December elején Simó Szabolccsal, a BEAC kommunikációs
munkatársával együttműködve az őszi félévben első ízben elindított
csörgőlabda kurzusra látogattunk el, hogy leforgassunk egy népszerűsítő
videót. Ez a sportág ép és látássérült hallgatók számára egyaránt űzhető és
kiváló lehetőséget ad a fogyatékkal élők hétköznapjainak megismerésére
is. Szeretnénk, ha a jövőben még többen választanák szabadkreditért ezt a

kurzust, és a parasportnak is teret kívánunk adni az egyetem
sportéletében. A videó elkészítésében a kurzuson résztvevő hallgatók
mellett nagy segítséget nyújtottak a VDSE (Vak Diákok Sportegyesülete)
csörgőlabdásai is.
A karácsonyi szünet előtt pedig részt vettem a BEAC által szervezett
Sportkarácsonyon, ahol sor került az őszi félév értékelésére a sportban
érdekelt szervezetek részéről.
Az Antall József tudásközpont részéről megkeresés érkezett a 2017-es
Dunai Regattán való részvételünkre és szervezői munkánkra. A
megbeszélések január elején kezdődnek és egészen a rendezvény napjáig
folyamatos egyeztetés zajlik majd a központtal.
Rektori sportpályázat

A rektori sportpályázattal kapcsolatban sikerült előrelépnünk. Az előző
félévekhez képest, megfelelőbb időben sikerült lebonyolítani a kiírást és a
pályázást. A pályázás során minden rendben zajlott, Neptun hiba nélkül
beérkezett minden pályázat zökkenőmentesen. A december 3-án tartott
sportbizottsági ülésen sor került a pályázatok elbírálására és az elfogadott
összesítő javaslatot továbbítottuk az elnökséghez, akik szintén elfogadták,
így időben kiértesítésre kerülhettek a pályázók és a szerződések
megkötésére is sor került karácsony előtt. Ez egy fontos előrelépés, hiszen
az elmúlt években többször is problémát okozott a szerződéskötés
csúszása. (Ennek következtében pedig a hallgatók csak később tudták
megkezdeni az összegek felhasználását.) Ezúton is szeretném
megköszönni mindenkinek a hatékony közreműködést.
Előzetes

A

félév

számos

nagyobb

volumenű

sportrendezvényt

tartogat,

amelyeknek lebonyolítása igénybe veszi, mind a Sportügyi Bizottság,
mind a sportösztöndíjasok munkáját. Ezek megbeszélése, megtervezése
érdekében február hónap során sor kerül majd egy sportos projektnapra.

Móczik Alexandra
Sportügyi referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Tanárképzési referens beszámolója
2016. december 1. – december 31.
Eseménynaptár
Időpont
2016. december 12.

Esemény

Személy(ek)

Szenátus

ELTE Szenátorok

Általános teendők

Az elmúlt időszakban (talán a vizsgaidőszak miatt) több hallgatói
megkeresés is érkezett, amikre legjobb tudásom szerint válaszoltam. A
mostanában felmerülő problémák azonban már nem súlyosak, egy-egy
kisebb, személyes hallgatói problémához kapcsolódnak.
Tanárképző Központ

Részt vettem a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj átadó ünnepségén, ahol
sikerült találnom egy hallgatót, aki az ELTE-s ösztöndíjasok nevében
átvette az oklevelet, valamint az a megtiszteltetés érte az egyetemet, hogy
egy hallgatónk mondhatott rövid beszédet az ösztöndíjjal kapcsolatos
tapasztalatokról. Ezúton is nagyon hálás vagyok Nagy-Tóth Zsuzsannának
és Lukács Mártonnak a közreműködéséért.
A Szakindítási és Akkreditációs Munkacsoport által küldött anyagot
közösen véleményeztük a csoport delegáltjával.
A Tudós tanárok- tanár tudósok konferencia segítőinek már folynak
a kifizetések, a még be nem iratkozott hallgatókat értesítettük a teendőkről
Tanárképzési Bizottság

A Bizottsággal az elmúlt időszakban nem volt ülésünk, de tartottuk a
kapcsolatot, az esetleges problémákat orvosoltuk.

Nagy Anett
Tanárképzési referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

