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ELNÖK BESZÁMOLÓJA
ESEMÉNYNAPTÁR
Időpont
2016. március 3.

Esemény

Személy(ek)

Egyeztetés az ELTE
stratégiáról

Szoboszlai Attila

KEK megnyitó
2016. március 7.

Szenátus
LEN egyeztetés

2016. március 9.

Egyeztetés Rektor Úrral

Dr. Mezey Barna

OHÜB
2016. március 10-11.

Egyetemstratégia
alkotás – ELTE HÖK

2016. március 16.

Egyeztetés a LEN-ről

2016. március 17.

LEN egyeztetés

2016. március 18-19.

KonTRA – Konferencia
a Tanárképzés
Releváns Alapjairól

2016. március 18.

KolHÖK vezetőképző

2016. március 22.

Sporttanács

2016. március 23.

Egyeztetés a
Gólyatáborokról

Dr. Rikker Emília, Dr.
Babos János
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Dr. Rikker Emília, Dr.
Babos János

KolikON
2016. március 31.

LEN ajánlattétel bírálás

2016. április 4.

LEN egyeztetés

2016. április 6.

Egyeztetés a LEN-ről

2016. április 7-10.

HÖOK Vezetőképző

Dr. Rikker Emília, Dr.
Babos János, Németh
Andrea
Lágymányosi
Főmérnökség

RENDSZERES ÜLÉSEK
2016. március 7, 21, 30,
április 4.

Egyetemvezetői
értekezlet
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2016. március 7, 21,
április 5.
2016. március 7, 21,
április 4.
2016. március 9, 16, 30,
április 6.

Szolgáltatói Vezetői
Értekezlet
Kabinetülés
Elnökségi ülés

ÜLÉSEK
Az elmúlt időszakban is – a szünetek kivételével – hetente
tartottunk Elnökségi és Kabinetüléseket egyaránt. Mindezek mellett
részt vettem az Egyetemvezetői értekezleteken, és február óta
hivatalos vagyok a Szolgáltatói Vezetői Értekezletre is, melyen
rendszeresen részt veszek.
Minden héten, szerdán tartunk elnökségi ülést, melyen a külön
napirendé vált elnöki beszámolóban, így hétről hétre tájékoztatom az
Elnökséget annak érdekében, hogy első kézből értesülhessenek az
aktualitásokról. Így folyamatosan megvitatásra kerülhetnek a felmerülő
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témák, melyen az elnökség tagjai kifejthetik álláspontjaikat.

PROJEKTEK
Mind az elnökséggel, mind a kabinettel az elmúlt időszakban
projektekre osztottuk a témákat, annak érdekében, hogy megfelelő
tempóban

tudjuk

kezelni

a

témákat.

Az

elnöki

programban

is

megfogalmazott célok megvalósításáért a kabinettagok segítségével
külön-külön projektcsapatokat alakítottunk ki. Jelenleg már megvalósított
projekt a Tartósélelmiszer gyűjtés, mely március közepéig tartott, utána
jutattuk el a Gyermekétkeztetési Alapítványnak az adományokat.
Nagyon fontosnak tartom, hogy a Hallgatói Önkormányzat aktívan
támogasson és kezdeményezzen karitatív akciókat ‒ ezért is tölt el
örömmel a tény, hogy idén első alkalommal, de remélhetően
hagyományteremtő jelleggel sikerült megszerveznünk az adománygyűjtő
akciót. A gyűjtés sikeressége minden várakozásomat felülmúlta, hiszen
négyszer annyi adomány gyűlt össze, mint az várható volt. Ezért itt
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szeretném

megköszönni

a

népszerűsítésben

és

a

gyűjtésben

résztvevőknek a segítséget!
A pályázatomban fontos elemként jelent meg a szociális
helyzetfelmérés. Terveink szerint áprilisban megkezdődik a kutatás, hiszen
az elmúlt időszak az erőforrások és a lehetőségek felmérésével telt. Az
elnökségnek a legközelebbi elnökségi ülésen szeretném ismertetni a
kutatás lépéseit, hiszen egész egyetemet átfogó kutatásról van szó.
Ugyanilyen

fontos

pontnak

gondolom

a

képzési

stratégia

kialakítását, mely nagy segítséget jelenthet mind a részönkormányzatok,
mind pedig az EHÖK számára. A képzési mechanizmusok jelenleg is
meglévő dolgok, hiszen minden részönkormányzat meg szokta tartani a
saját vezetőképzőjét, és emellett részt vesz az ELTE HÖK éves
vezetőképzőjén is. Annak érdekében, hogy a minőségi érdekképviselet
fenntartható lehessen és a tapasztalatok, illetve tudások ne vesszenek el,
szükség van ezeket írott formában önteni. A projekt jelenleg a meglévő
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dolgok felmérésének ügyeinél és emellett a szakterületi vázlatok
összeszedésénél tart.
A rektori kulturális és sport támogatások bírálása és kiírása során
körvonalazódott, hogy mind a kiírást, mind a pályázati felületet, a
szempontrendszert és a pályázati kiírás ütemezését is meg kell újítanunk,
annak érdekében, hogy a pályázat ténylegesen elérhesse célját. Ezt
márciusban – hosszú munka után – létre is jött, a pályázat új nevet is
kapott (hallgatói kulturális és szakmai pályázat) és a pályázási időszak
már e szerint zajlott. A szempontrendszert és a kiírást is megújítottuk, a
bírálás is a már megújult anyagok segítségével fog zajlani.

RENDEZVÉNYEK
Minden

évben

a

tavaszi

félév

nagy

rendezvényeinek

szervezését már a tél során el kell kezdeni. A kari, kollégiumi
napokon túl, idesorolandó még a LEN, Bölcsész Napok és a Felező
Bálok ügye is. A

Kollégiumi Napok esetében már sikerült
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megvalósítani a rendezvényeket, a LEN-nél már szerződéskötési
fázisban van a szervezés, a Bölcsész Napok esetében pedig készül
az rendezvényszervezési ajánlattételi felhívás.
Az összes rendezvény esetében, folyamatos kapcsolatban
vagyok Dr. Rikker Emíliával és a Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési
Igazgatóság munkatársaival és Dr. Babos János ELTE Szolgáltató
központ

vezetővel,

annak

érdekében,

hogy

minden

részönkormányzat esetében megvalósulhasson a rendezvény.

ELTE HÖK
Tisztségbelépésem előtt is nagyon fontosnak tartottam, hogy az
ELTE HÖK képviselői egy közösség tagjai lehessenek, és e közösséget
építsük. A vezetőképző egy fontos pontja a szervezetnek, hiszen a
legtöbb tisztségviselő itt tud hosszabb időt együtt tölteni és tapasztalatot
cserélni.
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A nyár egyik fontos rendezvénye az ELTE HÖK Vezetőképző. A
tavalyi év szállása nem volt megfelelő a vezetőképzőre, ezért az idei
évben másik helyszínt kerestünk, és tervek szerint így a 2016-os
vezetőképző a Sarlóspusztai Club Hotelben lesz, mely bízunk benne, hogy
beváltja a hozzá fűzött reményeket.
A szekciók és az operatív részek folyamatosan zajlanak, májusban
szeretnénk részletesebb tájékoztatást adni a tisztségviselőknek a szakmai
tartalomról.

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK
Továbbra is fontosnak tartom, hogy az elnökségi minden tagjával
folyamatosan kapcsolatot tartsak és egyeztetni tudjunk az ELTE HÖK-öt,
részönkormányzatait és az Egyetemet érintő ügyekről. Véleményem
szerint mind az Elnökség tagjaival, mind a kabinettagokkal is megfelelő
munkaviszonyt sikerült kialakítanom.
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Az elmúlt időszakban is egyeztettem a kabinettagokkal, így át
tudtuk beszélni az aktuális teendőket, feladatokat, illetve nehézségeket.
az EHÖK irodavezetőjével
asszisztensével

Meiszterics

Kolozs Anikóval és az EHÖK ügyviteli
Bálinttal

is

mindennap

átbeszéltük

az

aktualitásokat. Ezúton szeretném megköszönni nekik a magam és a
kabinet nevében a folyamatos segítséget.
A legutóbbi elnökségi ülésen

kiírásra került az

elnöki-

és

tisztségviselői pályázat. Elnöki pályázatomban megfogalmazott célokat
szem előtt tartva, a hallgatói önkormányzat tisztségviselőivel együtt a
tőlem telhető legmagasabb szinten képviselni mind a hallgatókat és a
hallgatói önkormányzatot egyaránt.

Kiss Edina
elnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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GAZDASÁGI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
RENDSZERES ÜLÉSEK
Időpont
2016. március 7, 21.
2016. március 3, 17, 24,
31.

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Ügyelés

ISKOLASZÖVETKEZET
Ebben az időszakban az ELTE Iskolaszövetkezettel kapcsolatos
feladatok ellátása említhető a napi szintű, folyamatos feladatok mellett.
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A kifizetések első körének napokon belül teljesülnie kell, míg a második
kör előkészítése is folyamatban van már. Az első kifizetések után ki
szeretném alakítani azt az egységes rendszer, melyben az egyes
részönkormányzatok egységes formában, adott határidőig küldik el
nekem az utalási listákat.

Váry Dániel
gazdasági alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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KOMMUNIKÁCIÓS ALELNÖK
BESZÁMOLÓJA
ESEMÉNYNAPTÁR
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. február 26.

Képzések
projektmegbeszélés

2016. február 27.

HÖOK Közgyűlés,
Budapest (BME)

2016. február 29.

OMHV
projektmegbeszélés

2016. március 2.

EHÖK Küldöttgyűlés

Dömötör Tamás Albert,
Lados Tamás
Kiss Edina, Dömötör
Tamás Albert, Lőrinczi
Réka, Zima Richárd
Kiss Edina, Nemes
Balázs
az ELTE HÖK Kabinetje
és a küldöttgyűlés
tagjai

2016. március 3.

Kárpát-medencei
Egyetemek Kupája
megnyitó

2016. március 9.

Plakátfelületek –
megbeszélés

2016. március 10-11.

ELTE stratégia – EHÖK,
Velence

2016. március 12.

Kommunikációs
projektnap

2016. március 15.

HÖOK megemlékezés

2016. március 17.

PPK-TáTK Felező

2016. március 21.

ÁJK HÖK elnökjelölti vita

Kiss Edina, Móczik
Alexandra
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Juhász Ágnes (SzK),
Bujdosó Péter (USP
Team)
az ELTE HÖK elnöksége
és kabinetje
a bizottság tagjai,
részönkormányzatok
szakterületi képviselői
Kiss Edina

RENDSZERES ÜLÉSEK
Időpont
2016. február
március 7.

29,

2016. március 9, 30.

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

az ELTE HÖK kabinet
tagjai

ELTE HÖK Sajtó és
Kommunikációs
bizottsági ülés

a bizottság tagjai
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TÉGY! kampány
Idén hagyományteremtő céllal a tavaszi félévben is szerveztünk
jótékonysági gyűjtőakciót, mely a TÉGY! kampánycímet viselte. A
március

7-22.

között

lebonyolításra

került

akcióban

ezúttal

a

Gyermekétkeztetési Alapítvány számára gyűjtöttünk tartós élelmiszereket.
A kampányban ezúttal is részt vettek a részönkormányzatok, így a
karácsonyi gyűjtéshez hasonlóan a hallgatói önkormányzatok irodái
mellett, a kollégiumokban is alakítottunk ki gyűjtőpontokat.
A kampány kommunikációjában főként az online felületeinket
vettük igénybe, külön Facebook eseményt készítettünk a gyűjtés
hirdetéséhez. Grafikai szimbólumként bevásárlókocsit és bevásárló listát
használtunk, valamint az eseménynél folyamatosan képeket posztoltunk
a

már

bejött

csomagokról,

ezzel

buzdítva

a

hallgatókat

az

adományozásra.
A gyűjtés felülmúlta az előzetes várakozásainkat, sikerrel elértük a
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hallgatókat és egészen nagy mennyiségű tartós élelmiszert tudtunk az
Alapítvány számára átadni. Az akció sikerességében ezúton köszönjük
szépen a részönkormányzatok és a kollégiumi diákbizottságok támogató
segítségét.

VÁLASZTÁSI KAMPÁNY
Az idei tavaszi választásokra kommunikációs kampányt készítettünk
a bizottság tagjaival, melynek célja az volt, hogy a részönkormányzati
választásokról előzetesen tájékoztassuk a hallgatókat. A kampány
szlogenjének (Szólj hozzá!) üzenete a véleménynyilvánításra való
biztatás, célként azt fogalmaztuk meg, hogy azok a hallgatók, akik
elégedettek képviselőikkel és azok akik nem elégedettek szintén
vegyenek részt a választásokon, jelöltessék magukat és/vagy éljenek
szavazati jogukkal.
Az online kampányban külön menüpontot készítettünk a honlapra
(http://ehok.elte.hu/valasztasok-2016-tavasz), ahol összegyűjtöttük a kari
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választások legfontosabb információt. A Facebook eseménynél pedig
infografikákkal tájékoztattuk és tájékoztatjuk a hallgatókat a választási
időszakok végéig. Emellett igyekszünk a részeredményeket is közölni.

KOMMUNIKÁCIÓS PROJEKTNAP
Március 12-én kommunikációs projektnapot tartottunk a BTK HÖK
irodájában. Az eseményen a tisztségviselők mellett a bizottsági tagok
jelenlétére és munkájára is számítottunk. A nap első felében a social
media felületek hatékony és tudatos használatáról tartott előadást Grósz
Renáta, az ELTE Online volt főszerkesztője. Az előadás kapcsán rengeteg
gyakorlati kérdés merült fel, és sok hasznos információval gazdagodtunk,
melyeket a mindennapi kommunikáció során is tudunk hasznosítani.
A

délutáni

munka

során

néhány

csapatépítő

gyakorlatot

csináltunk, illetve közösen, kis csoportokra osztva a kommunikációs
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tisztséghez tartozó alapvető tudásanyagot dolgozták ki a résztvevők.
A helyszíni visszajelzések alapján jó hangulatú és hasznos volt a
projektnap.

BIZOTTSÁGI MUNKA
A jelölt időszakban két alkalommal tartottunk bizottsági ülést, a
hónap elején, illetve rögtön a tavaszi szünetet követően. Az eddigiekhez
hasonlóan az üléseken egyeztettük az aktuális kampányokat, illetve
megbeszéltük a közös feladatainkat. Az ülések közötti időszakban online
tájékoztattam a bizottság tagjait az aktualitásokról.
Személyi

változás

is

történt

a

bizottságban:

a

PPK

HÖK

képviseletében Rebák Tamást Palkó Márton váltotta a tisztségben.

ÉRDEKET KÉPVISEL, ÉRTÉKET KÉPVISEL
Az ősszel útjára indított rovat az ünnepi heteket leszámítva
folyamatosan

jelentkezett.

Már

minden

részönkormányzat

két

alkalommal képviselte magát egy-egy hallgatói képviselővel. A rovatot
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terveink szerint továbbra is szeretnénk folytatni, hiszen folyamatosan 2-3
ezres elérést generál, a tapasztalatok szerint a hallgatók követik azt.
A március 15-i ünnepi alkalomra különkiadással készültünk, mely
szintén sikert aratott a visszajelzések szerint.

Sujtó Attila
kommunikációs alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

11

Elnöki és kabinetbeszámoló 2016. március 3 – április 11.

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

KÜLÜGYI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
ESEMÉNYNAPTÁR
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. március 3.

Workshop

Szigethi Katalin, Pop
Hunor

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

EHÖK Kabinet

RENDSZERES ÜLÉSEK
Időpont
2015. március 7.

Sikeresen lezajlott az ERASMUS+ pályázási időszak. Az EHKB-val
együttműködve folyamatosan reagáltunk a hallgatói megkeresésekre,
és közös munkával tettük gördülékennyé a kiutazó hallgatók pályázási
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procedúráit. Ennek kapcsán összeállítottunk a pályázási időszak utolsó
hetében egy „ERASMUS+ LastMinute Checklistet”, mely sok általános
hiányosságra hívta fel a jelentkezők figyelmét az utolsó napokban.
Visszajelzések alapján ez sok elkerülhető problémát megoldott.
Megkezdődtek az erasmus.vlog munkálatai, egyelőre akadozik a
folyamat,

mivel

videoanyagokat

a

hallgatóktól

kapunk,

de

elszórtan,

remélhetőleg

és

gyenge

április

minőségű

közepére

már

publikálható lesz az első epizód.

Bencsik Gergő
külügyi alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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SZOCIÁLIS ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
ESEMÉNYNAPTÁR
Időpont

Esemény

Személy(ek)

Stratégiaíró műhely

ELTE HÖK elnökség és
kabinet

2016. március 17.

EHÖK SZÖB ülés

Bizottsági tagok

2016. március 22.

Projektmegbeszélés

2016. március 24.

HÖOK Ösztöndíj műhely

2016. március 31.

Hallgatói Jogorvoslati
Bizottság ülése

HJB tagok

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

2016. március 10-11.

Nagy Anett, Lados
Tamás
BME, ELTE, PTE, SZIE,
BGE képviselői

RENDSZERES ÜLÉSEK
Időpont
2016. március 7, 21.
2016. március 16.
2016. március 8, 22.
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Ügyelés

RENDSZERES SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
A március 2-án tartott EHSZÖB ülésen a Bizottság 30 pontban
határozta meg a ponthatárt, 400 forintban az egy pontért járó összeget,
és a legkevesebb kiutalható támogatás mértékét 13.000 forintban
állapította meg.
A 4033 beérkezett pályázat közül a Bizottság így 2934 pályázatot
tudott támogatni, ami a pályázók 72,7%-át jelenti. Az ösztöndíjat kapó
pályázók

közül

a

20%-os

kategóriába

1164

hallgató,

a

10%-os

kategóriába 449 hallgató, míg az egyéb kategóriába 1291 hallgató
tartozik. Az egy hónapra felosztható összeg 66.283.000 forint volt, a
legmagasabb kiutalt támogatás mértéke pedig 57.800 forint.
Jelenleg még zajlik a fellebbezési időszak, eddig 62 fellebbezést
tárgyalt a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság, melyek eredményéről még
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hivatalos

határozat

nem

született.

A

beérkező

fellebbezéseket

véleményeztem, s a Bizottság tagjai számára elküldtem.

HÖOK ÖSZTÖNDÍJ MŰHELY
Az elmúlt időszakban - az ösztöndíjreformra tekintettel - havi
rendszerességgel tartanak megbeszélést a különböző intézmények
szociális képviselői a szociális támogatásokat érintő szempontrendszer
kidolgozása, az arányossági alapok és felmerülő kérdések megvitatása
végett.
A márciusi ülésen felmerült fontos kérdések többek között a
szociális támogatás minimum és maximum összegének meghatározása,
a 25. életévét betöltött hallgatók szociális támogatásának kérdése a Ptk
szabályozására tekintettel, valamint a kiemelt rászorulók és a hallgató
saját jövedelmének figyelembevételével foglalkozó kérdéskörök. Az
alapvető

kérdések

megvitatása

után

a

különböző

szempontok,
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egymással összemérhető jellemzők esetén igyekeztünk sorrendiséget
megállapítani a hallgató, illetve a családtagok körülményeit, a lakóhely
és

az

intézmény

közötti

távolságokat,

a

betegségeket-

fogyatékosságokat, a jövedelemszámítást, valamint a vagyoni helyzetet
tekintve. A megvitatásra kerülő szempontok a tavaszi vezetőképző
alapjai lehetnek.

RENDKÍVÜLI SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
Az EHÖK SZÖB ülésen lehetőségként illetve kérdésként merült fel a
rendkívüli

szociális

támogatás

egységesítésének

gondolata,

mely

ugyanazon okokra vezethető vissza, mint egy évvel ezelőtt a rendszeres
szociális támogatás esetében. Jelenleg létszámarányosan kerülnek
leosztásra az éves keretek a karok számára, különbségek vannak a
pályázati űrlap, a figyelembe vehető szempontokat és a megítélt
összegek tekintetében a Karok között. A jelenlévő bizottsági tagok
egyhangúan

támogatták

a

rendkívüli

szociális

támogatás
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egységesítését, mely elképzelés szerint és a Kari Ösztöndíj Bizottságok
támogatása esetén a központi keretből történő kifizetést, egységes
szempontrendszer és pályázati űrlap kialakítását jelentené, illetve ebben
az esetben ezen jogcím odaítélése is az Egyetemi Hallgatói Szociális és
Ösztöndíjbizottság feladatkörébe tartozna.
Egyelőre még a Kari Ösztöndíj Bizottságok visszajelzésére és
támogatására várunk, és utána kezdhetjük meg az egyeztetést az
Oktatási Igazgatóság munkatársaival a HKR módosítást és a további
teendőket tekintve.

PÁRHUZAMOS KÉPZÉS KOMPENZÁCIÓJA
Az EHÖK SZÖB ülésen napirendi pontként szerepelt a párhuzamos
képzés kompenzációjának jövője és átalakítása. Az elmúlt félév
eredményeit tekintve elmondható, hogy a jelenlegi pontrendszer és
szempontrendszer alapján a pályázók sokkal könnyebben érik el a
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maximum 50 pontot a szociális részen, míg a tanulmányi részen senki,
hiszen itt az 50 pontból 15 adható az OTDK eredményre, ami egy két
szakot végző hallgató esetében nem is elvárható. A tanulmányi
eredményre adható pontok esetében a képlet megfelelő, de viszonylag
alacsony pontszámot kapnak a hallgatók. Ezen okokból kifolyólag az
EHSZÖB elé terjesztendő javaslatban az EHÖK SZÖB tagok véleményei
alapján azt szeretnénk kezdeményezni, hogy szociális szempontok
esetén csak az egy főre jutó jövedelmet lehessen beszámítani, így erre a
részre maximum 30 pont lehetne odaítélhető, így a tanulmányi részre 70
pontot lehetne adni. Mivel ez a jogcím alapvetően teljesítményalapú, így
a feltételek között szerepelne egy minimum tanulmányi pont elérése az
ösztöndíj odaítélése kapcsán.

Lőrinczi Réka Gyöngyi
szociális alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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TANULMÁNYI ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
ESEMÉNYNAPTÁR
Időpont
2016. március 17.
2016. március 19.

Esemény

Személy(ek)

EHÖK SZÖB

Bizottság tagjai

PPK Delegált képzés

Meghívottak

KonTRA

Meghívottak

Esemény

Személy(ek)

HJB

Bizottság tagjai

RENDSZERES ÜLÉSEK
Időpont
2016. március 10.

MÁRCIUS
A sok tanítási szünet miatt a hónap kevés időpontot adott a
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rendszeres üléseknek, ezen felül a hónap végén egy komolyabb
betegség miatt nem tudtam minden ülésemen részt venni.

ESEMÉNYEKRŐL
A Tanulmányi bizottság által is elfogadott javításokat képviseltem
az EHÖK SZÖB ülésén, ahol a bizottság egyet értett az általunk
kidolgozott párhuzamos képzés kompenzációja verzióval.
Idén is részt vettem a PPK Delegált képzésében, ahol sikerült
bemutatnom az Önkormányzat felsőbb szintjeit.

Nemes Balázs
tanulmányi alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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TUDOMÁNYOS ALELNÖK BESZÁMOLÓJA
ESEMÉNYNAPTÁR
Időpont
2016. március 7.
2016. március 1011.

Esemény

Személy(ek)

Képzési koncepció
prezentációja

ELTE HÖK Kabinet

ELTE Stratégiaalkotás

ELTE HÖK Elnökség,
Kabinet, Szoboszlay
Attila

Innovatív Hallgatói
Ösztöndíjpályázat, első
forduló - véleményezés
Stratégiaalkotó
munkacsoport
megbeszélés

2016. március 28.

2016. március 22.

A Tehetséggondozási
Tanács Utazási
pályázatának bírálata

2016. április 7.
2016. április 8-9.

Kiss Edina
Lőrinczi Réka, Nagy
Anett
Horváth Ákos, Nagy
Balázs, Dukay-Szabó
Szilvia, Domanovszky
Dorottya
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HÖOK Vezetőképző

RENDSZERES ÜLÉSEK
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. március 7, 21.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Küldöttgyűlés

ELTE HÖK Küldöttgyűlés

2016. március 2.
2016. március 1, 8,
22.

Fogadó óra

ÁLTALÁNOS TEVÉKENYSÉGEK
2016.

március

1-én

részt

vettem

az

ELTE

Központi

Etikai

Bizottságának ülésén.
2016. március 7-én a kabinetülésen prezentáltam a Kabinet
jelenlévő tagjainak a Sujtó Attilával és Dömötör Tamás Alberttel közösen
kidolgozott képzési koncepciót. Ennek jegyében a tavaszi félévre egy
átfogó projektet körvonalaztunk, melynek lényege, hogy a júliusi
vezetőképzőn szakterületi szekciót vezető tisztségviselők készítsenek
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dokumentációt a saját szakterületükön végzett tevékenységükhöz
kapcsolódó ismeretekről. A terv szerint egy ilyen szakmai anyag három fő
részből fog állni. Egyrészt helyet kapnak benne az adott területhez
kapcsolódó alapfogalmak, intézményi szervek és tisztségviselők, valamint
az általános, rendszeresen végzett tevékenységi körök bővebb kifejtése.
A második részben szerepelnek majd az adott tisztségviselő által a
hivatali ideje alatt felhalmozott tapasztalatokból kinyerhető praktikus
információk. Végezetül a harmadik rész tartalmazza majd a szakterület
helyzetleírását, aktuális problémáit és a tisztségviselő által ideálisnak
tartott lehetséges fejlődési irányvonalait. A kidolgozott ütemterv szerint a
kabinettagok március végére készítik el az anyagok vázlatait, majd ezt
követően véleményeztetik azt saját szakterületi bizottságukkal, végül
május elejére készülhetnek el a már kifejtett szakmai dokumentációk. A
koncepció lényege, hogy az anyagok a jövőben minden évben
frissítésre kerüljenek az aktuális tisztségviselő által, egy olyan mindenki

18

számára elérhető tudásbázist képezve ezáltal, mely jelentősen erősítheti
a

hallgatói

önkormányzati

tisztségviselők

szakmai

felkészültségét,

valamint az átadás-átvételi folyamatok hatékonyságát.
2016. március 10-11-én részt vettem az ELTE HÖK velencei
Stratégiaalkotó hétvégéjén, mely az Egyetemünkön jelenleg is zajló
stratégiaalkotási folyamat egyik állomása volt. Az ELTE HÖK Elnöksége,
valamint

a

kabinettagok

részvételével

és

Szoboszlay

Attila

szervezetfejlesztő vezetésével zajló műhelymunka első napján saját
szempontunkból

értékeltük

az

Egyetem

jelenlegi

helyzetét,

majd

felvázoltuk az általunk ideálisnak tartott jövőképet és stratégiát. A
második nap délelőttjén mindezek alapján határoztunk meg intézményi
célokat, melyeket aztán a résztvevőkból felállított munkacsoportok
között osztottunk fel, hogy ezekhez kapcsolódó projekteket dolgozzunk
ki. Én az Egyetem tudományos tevékenységének külső kommunikálását,
valamint a tudománynépszerűsítő tevékenységek fellendítését elemző
munkacsoport

tagjává

váltam

Lőrinczi

Réka

és

Nagy

Anett
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társaságában. A délután folyamán felvázolt projektterveket március 25ig kell részletesen kifejteniük a résztvevőknek.
2016. március 22-én egyeztettem Lőrinczi Rékával és Nagy Anettel
a

munkacsoportunk

projekttervek

által

a

stratégiaalkotói

hétvégén

kidolgozásával

kapcsolatban.

Ennek

felvázolt
jegyében

véleményeztem a „Légy egy napra egyetemista” elnevezésű projekt
tervezetét,

valamint

projektötletünket.

Ezen

elvállaltam,
tervezetek

hogy
közé

megszövegezem

három

tartozik

annak

egyrészt

ösztönzése, hogy az Egyetem proaktív kommunikációt folytasson a
felsőoktatást és a különböző tudományterületeket érintő aktuális
kérdésekben, melynek kiváló eszköze lehet olyan országos konferenciák
szervezése, mint a KonTRA vagy a KolikON. Második projektötletünk egy
MOOC (Massive Online Open Course) rendszer kiépítése volt, melyen
keresztül az Egyetem komoly lépést tehet annak érdekében, hogy a
tudományos élet eredményei minél szélesebb rétegekhez jussanak el
közérthető

formában.

A

harmadik

rám

osztott

projektötlet
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egy

tudományos crowdfunding platform elindítása volt, melynek célja, hogy
összeköttetést teremtsen a tudományos kutatások és a piac között, ezzel
megteremtve

a

lehetőségét

annak,

hogy

az

Egyetem

jelentős

magántőke bevonásával fejleszthesse tudományos tevékenységét. A
kidolgozott anyagokat március 25-én elérhetővé tettem Kiss Edina
számára is, aki a különféle startégiaalkotó munkacsoportok anyagait
összegzi.
2016. április 8-9-én részt vettem a HÖOK siófoki Vezetőképzőjén. Az
itt eltöltött két napon a gazdasági szekció munkájában vettem részt,
ahol egyrészt plenáris előadásokat hallhattunk olyan témákban, mint a
civil szervezetek szerepe a hallgatói önkormányzatok gazdálkodásában,
a közbeszerzési eljárás jogszabályi háttere vagy épp a hallgatói
önkormányzatok rendelkezésére álló források, melyet három egyetem,
az ELTE, a PPKE, valamint a Debreceni Egyetem példáján keresztül került
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bemutatásra.

Az

előadások

mellett

tréningeken

vettünk

részt

tárgyalástechnika és konfliktuskezelés területén.

KAPCSOLATTARTÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELELŐS EGYETEMI
SZERVEKKEL
2016. március 28-án Kiss Edina kérésére véleményeztem az ELTE
Innovációs Központ által kiírt Innovatív Hallgatói Ötletpályázat első
fordulójára beérkezett 14 pályázatot. A pályázat második fordulójába
továbbjutott 8 pályázó április 7-én mutatta be szóban projektötletét a
bíráló bizottság számára. Április elején az ELTE HÖK engem delegált ebbe
a bizottságba, a bíráláson azonban sajnos nem tudtam részt venni.
Ennek

oka,

hogy

Tehetséggondozási

ugyancsak
Tanács

április

utazási

7-én

délután

pályázatának

került

sor

bírálatára.

a

Mivel

véleményem szerint utóbbi pályázat szélesebb hallgatói réteget érint,
ezért úgy döntöttem, hogy a két bírálat közül ezen veszek részt.

20

2016. április 7-én részt vettem a Tehetséggondozási Tanács által
kiírt Utazási pályázat bíráló bizottságának első ülésén, ahol elbíráltuk a
tavaszi szemeszter első pályázati ciklusa során beérkezett pályázatokat.

Lados Tamás
tudományos alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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ELTE PRESS FŐSZERKESZTŐ BESZÁMOLÓJA
ESEMÉNYNAPTÁR
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. március 10.

ELTE stratégia –
műhelymunka

ELTE HÖK elnökség,
kabinet

2016. március 16.

ELTE Online „felvételi”

ELTE Online jelentkezők

RENDSZERES ÜLÉSEK
Időpont

Esemény

2016. március 7, 16,
20, 30.

Szerkesztőségi ülés

2016. március 7, 21.
2016. március 31.

Személy(ek)
ELTE Online
rovatvezetők

Kabinetülés

ELTE HÖK kabinet

ELTE Press
szerkesztőségi
megbeszélés

Főszerkesztők
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ELTE PRESS
A márciusi ELTE Press megbeszélésen elsősorban a szakmai kisokos
összeállítása került napirendre. Egyelőre a főbb témakörök és tudnivalók
közé került a nyomdai ügyintézés, az arculattervezés, a szervezeti felépítés
a HÖK-ön belül és a szerkesztőségben, műfaji alapismeretek, a kifizetések
menete stb.
A megbeszélés további részében az ELTE HÖK nyári vezetőképzőjén
tartandó szekciómunka elvárásait és lehetőségeit tisztáztuk. A résztvevők a
szakmai műhelymunka (írás- és stílusgyakorlat stb.) és a tavaly már kipróbált
irányított problémamegbeszélés elegyét tartják célravezetőnek.
Részt vettem a Kancellária által szervezett egyetemstratégia-készítő
kétnapos műhelymunkán Velencén.
ELTE Online
Március

elején

beszélgetést

szerveztünk

az

ELTE

Online-hoz

jelentkezett hallgatókkal, akik így megismerkedhettek a szerkesztőség
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működésével és a honlap szerkesztőfelületével. A toborzóakció nyomán
nyolc

újságíró

csatlakozott

hozzánk,

pótolva

az

időközben

kiesett

munkatársakat.
Gyakornoki programunk, melyen tesztjelleggel két hallgató vesz részt,
még csupán az első ötben tart (a program 90 órás). A hallgatók egyelőre
híreket és ún. „hír és háttér” típusú cikkeket írtak. Az első tapasztalatok
alapján

elkészült

a

program

ismertetője

illetve

táblázatos

követelményrendszere is.
Elkészült az ELTÉnyek nevű sorozatunk sport tematikájú galériája, mely
a napokban kerül megosztásra.
A februárban megérkezett ELTE Online és ELTEvízió feliratú matricákat
a hónapban több rendezvényen is osztogatták fotósaink, mely akció
sikeresnek mondható, így amennyiben lehetőségünk van rá, szeretnénk
rendelni a jövőben is.
Munkatársaink különös figyelmet fordítanak a HÖK-ös választások
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híreinek közlésére, hiszen elsődleges feladataink közé tartozik az egyetemi
hallgatói közéletről való tudósítás. Emellett a hónap kiemelt témája volt a
közoktatási demonstrációkról való tudósítás (hiszen az ELTE hallgatói közül
több ezren készülnek pedagóguspályára), így igyekeztünk a lehető
legtöbb eseményen részt venni.
Bár a hónapban számos munka- illetve oktatási szüneti nap volt, a
szerkesztőség négy megbeszélést is tartott.

Zima Richárd
ELTE Press főszerkesztő
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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ELNÖKI REFERENS BESZÁMOLÓJA
ESEMÉNYNAPTÁR
Időpont

Esemény

Személy(ek)

Küldöttgyűlés

-

Egyetem stratégiaalkotó
műhelymunka

ELTE EHÖK Kabinet és
Elnökség

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

2016. március 2.
2016. március 10-11.

RENDSZERES ÜLÉSEK
Időpont
2016. március 7, 21.
2016. március 2, 9,
16, 30.

FOLYAMATOS ÜGYEK
Egyetem stratégiaalkotó műhelymunka hétvégén vettem részt,
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ahol megfogalmaztuk az ELTE jövőjét, stratégiai célokat valamint
szervezeti diagnózist állítottunk fel.
A határozatokat folyamatosan összegyűjtöm, mint elnökségi
ülések, s mint küldöttgyűlési ülések szintjén, szerkesztem és próbáljuk minél
hamarabb elérhetővé tenni a honlapon a Határozatok tára fül alatt. Az
elnökségi ülésekről és a küldöttgyűlésről jegyzőkönyveket készítettem. A
kabinetülésről pedig emlékeztető elkészítése volt a feladatom az elmúlt
időszakban.
A fogadóóráimat minden szerdán 15:00-17:00 között betartottam.
Az irodavezető Kolozs Anikó és az ügyviteli asszisztens Meiszterics Bálint
munkáját

folyamatosan

segítem,

hogy

minél

gördülékenyebben

működjön az iroda.
Az

elnöki

referens

feladatköréhez

tartozik

a

bizottságok

dokumentumainak valamint a jegyzőkönyveinek az ellenőrzése, ezért
ennek a feladatnak márciusi hónapban eleget tettem.
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KAPCSOLATTARTÁS A SEGÍTŐKKEL
A Host&Hostessekkel megfelelő kapcsolatot ápoltam. Az elmúlt
időszakban a Hallgatói Önkormányzat (Educatio Kiállítás, Gólyabál)
rendezvényire biztosítottunk segítőket.

Andicsku Ivett
elnöki referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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ESÉLYEGYENLŐSÉGI REFERENS
BESZÁMOLÓJA
ESEMÉNYNAPTÁR
Időpont
2016. március 10-11.
2016. március 16.

Esemény

Személy(ek)

Egyetemi
stratégiaalkotó műhely
Egyeztetés a
Fogyatékosügyi
Központtal

ELTE HÖK Kabinet és
Elnökség

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

ELTE HÖK
Esélyegyenlőségi
Bizottsági Ülés

ELTE HÖK
Esélyegyenlőségi
Bizottság tagjai, EB
megfelelő tagja

Kovács Krisztina

RENDSZERES ÜLÉSEK
Időpont
2016. március 7, 21.
2016. március 7.
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EHÖK ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁG MUNKÁJA
A Bizottsági ülés hatékony volt abból a szempontból, hogy sokat
beszéltünk a motiváció kérdéseiről, és ennek kapcsán felmerültek a
bizottság tagjainak is az igényei az ülések szervezését, tartalmát illetően:
jobban preferálná a csapat kéthetenkénti üléseket, amelyek során
hangsúlyt fektetünk a csapatépítésre és az utánpótlásképzés kérdéseire
is. Ezen kívül égető üggyé vált a bizottság ügyrendjének megalkotása is.
Sajnos eddig ezekre nem került még sor, ezért az áprilisi munka során
ezek pótlására különösen nagy hangsúlyt kell fektetni. Ezen az ülésen
kitűztünk egy időpontot a Témanapnak is, azonban úgy tűnik, ez nem
lesz kivitelezhető, így április 27-ről május 4-re kell csúsztatnunk a
programot. A nap programja még inkább körvonalazódni látszik,
azonban továbbra sem végleges, így a következő ülésen – aminek
tervezett ideje április 18. – erről is döntenünk kell.
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SZEMÉLYES BESZÁMOLÓ
A március hónap a hosszúhétvége és a tavaszi szünet miatt
kevésbé telt eseménydúsan, mint a korábbi időszakok. A megtartott
kabinetüléseken részt vettem, ezen kívül megvalósult a találkozóm
Kovács Krisztával (a Fogyatékosügyi Központ vezetőjével), ahol tisztáztuk
a korábban felmerülő kérdéseket, így ez a megbeszélés sikeresnek
mondható.

Sajnos

a

HÖOK

második

esélyegyenlőségi

műhelye

elmaradt, és még nem tűztünk ki helyette új időpontot. Ezeken kívül
kabinettagként részt vettem az ELTE kétnapos stratégiaalkotó műhelyén,
ami rendkívül tanulságos volt, azonban a munka nem fejeződött be a
helyszínen teljesen, ezért ezt kisebb munkacsoportokban

Gregor Dóra
esélyegyenlőségi referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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GAZDASÁGI ÉS PÁLYÁZATI
ADMINISZTRÁCIÓÉRT FELELŐS REFERENS
BESZÁMOLÓJA
RENDSZERES ÜLÉSEK
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. március 7, 21,
április 4.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

GAZDASÁGI ADMINISZTRÁCIÓS TEVÉKENYSÉG
Az előző beszámoló óta eltelt időszakban a GirLek rendszer nem
indult újra, utódjáról még nincs információm, így SAP-val összevetett
analitika még nem készült. Tudomásom szerint az új SAP rendszer már
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működik, így reményeim szerint a mandátumom lejártáig még el tudok
készíteni egy teljes analitikát. A beérkezett utalványrendeletek alapján
április elején egészítettem ki a 2016-os táblázatot, ezt kérésére Váry
Dániel gazdasági alelnök továbbítottam.

PÁLYÁZATI ADMINISZTRÁCIÓ
Az előző beszámoló óta pályázati területen a legfontosabb
esemény a 2015/2016 II. félévi Hallgatói kulturális és szakmai pályázat
meghirdetése, majd pályázási időszaka volt. A pályázási időszak során
több

hallgató

megkeresett,

ezekre

a

megkeresésekre

a

lehető

legrövidebb időn belül igyekeztem válaszolni, a felmerülő kérdésekre,
problémákra megoldást találni. Összesen 38 pályázat érkezett be, ebből
egyetlen pályázat dupla feltöltés, melyet nem érdemes figyelembe
venni. A beszámoló leadásáig a pályázatok csak formai ellenőrzésre
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kerültek, kiértékelve nem lettek, így az eredményekről részleteket nem
tudok megosztani a tisztelt Küldöttgyűléssel.
Kérem a tisztelt Küldöttgyűléstől beszámolóm elfogadását!

Kőszegi Tamás
gazdasági és pályázati adminisztrációért
felelős referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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INFORMATIKAI REFERENS
BESZÁMOLÓJA
ESEMÉNYNAPTÁR
Időpont

Esemény

2016. március 2, 9, 16,
23, 30

Fogadóóra

Személy(ek)

RENDSZERES ÜLÉSEK
Időpont
2016. március 7.

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Az eltelt időszakban az alábbiakat végeztem el, illetve az
alábbiakban nyújtottam segítséget:
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KEK.ELTE.HU
Radics Ottó jelezte felém a kek.elte.hu honlap leállását. Az IIG-vel
való közös egyeztetés során rájöttünk a hibára és sikerült is kijavítani.

INFORMATIKAI KÖZBESZERZÉS
Minden

részönkormányzattól

begyűjtöttem

az

informatikai

eszközigényeket, majd ezt továbbítottam is az Informatikai Igazgatóság
beszerzési osztálya felé.

PPK HÖK ÚJ HONLAP
Palkó Márton kommunikációs referenssel az utolsó egyeztetés
során átadásra kerültek a honlap jogai, illetve a tesztről élesítve lett a
honlap.
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EGYEBEK
A fentieken kívül a napi rutinfeladatokat elvégeztem: EHÖK-ös és
részönkormányzati tisztségviselői címek adminisztrálása, felhasználók
informálása, számítógépek karbantartása, programok telepítése és
egyéb informatikai problémák megoldása. Illetve az érdeket képvisel,
értéket képvisel oldalt hetente frissítettem.

Brucker Lajos Dániel
informatikai referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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RENDEZVÉNYEKÉRT

FELELŐS

REFERENS

BESZÁMOLÓJA
ESEMÉNYNAPTÁR
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. március 3.

Bizottsági ülés

Rendezvényszervező
bizottság

2016. március 25.

ELTEfeszt szervezés

Báli Bernadett

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

RENDSZERES ÜLÉSEK
Időpont
2016. március 7.

ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK
Márciusi beszámolómat azzal szeretném kezdeni, hogy sajnos
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ebben a félévben nem fogok tudni részt venni az elnökségi üléseken,
mert az ülés állandó időpontjával egy időben órám van.

BIZOTTSÁGI ÜLÉS
Márciusi ülésünkön a bizottság egy híján teljes létszámban jelen
volt, ami azért is nagyon örvendetes, mert egyik fő témánk az idei EHÖK
Vezetőképző volt. Megkértem a bizottságom tagjait, hogy igyekezzenek
ügyelni arra, hogy aki az adott részönkormányzattól részt vesz majd a
vezetőképzőn, az ténylegesen a szakterület munkájában érintett
képviselő legyen, így vagy ők maguk, vagy a leendő utódjuk.
A vezetőképzőn való részvétel és a lehetséges témák után
áttértünk az idei hagyományteremtő jelleggel megszervezendő ELTE
Szemeszterzáró bulira, amiről egy későbbi alpontban írok bővebben.
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ELTE HÖK VEZETŐKÉPZŐ RENDEZVÉNYES SZEKCIÓ
Elkezdtem kidolgozni az idei szekcióm programtervét. Központban
a jövő évi rendezvénynaptár elkészítése, valamint a rendezvények során
gyakorlatban felléphető problémák mellett, a különböző engedélyek, a
szponzoráció, az SBM-ek és az esetleges 2017-es ELTE Egyetemi napok
koncepció lesz.

SZEMESZTERZÁRÓ BULI
A bizottsági ülésünkön meghatároztuk a rendezvény időpontját,
amely nem más, mint június 23. csütörtök. A helyszínt és a programot
április közepére fixálom. Zeneileg hasonló a koncepció a Mikulás bulihoz,
helyszín tekintetében, ezúttal – legalább részben – szabadtérit szeretnék,
és a koncerteken túl, egyéb programok is lesznek.

EFOTT - ELTE KITELEPÜLÉS
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Ugyan a Civil falu regisztrációja még nem kezdődött el, mégis
elővettem a tavalyi jelentkezésünket és aktualizáltam, hogy amint
lehetséges a jelentkezés küldhessem.
Idén

jóval

interaktívabb

és

információkban

gazdagabb

kitelepülést szeretnék, ezért már most elkezdtem átdolgozni az ELTE sátor
tavalyi koncepcióját.

RENDEZVÉNYES KISOKOS
Augusztus óta gyűjtöttem egy dokumentumba minden kisebbnagyobb információmorzsát, ami a szakterületet érinti, illetve, amit
tapasztaltam. Ezeket elkezdtem kiegészíteni és összeszerkeszteni. Célom
ezzel egy kisokos létrehozása, ami megkönnyítheti akár az EHÖK későbbi,
akár a részönkormányzatok rendezvényeseinek munkáját a jövőben.

Dömötör Tamás Albert
rendezvényekért felelős referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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SPORTÜGYI REFERENS BESZÁMOLÓJA
ESEMÉNYNAPTÁR
Időpont

Esemény

Személy(ek)

Sportösztöndíjas
megbeszélés
Kárpát-medencei
Egyetemek Kupája
(KEK)

2016. március 2.
2016. március 3-5.

Kiss Edina, Lőrinczi Réka
BEAC munkatársak,
önkéntesek

2016. március 10.

Stratégiaalkotó műhely

2016. március 11.

MEFS közgyűlés

2016. március 11.

Dunai Regatta
megbeszélés

2016. március 16.

Sportösztöndíjas kiírás
véglegesítése

Simon Gábor, Bárdos
György, Illyash György
Dunai Regatta
szervezői csapat (Antall
József Tudásközpont),
hallgatói
kapcsolattartók

Dunai Regatta kiválasztás

2016. március 18.

Jazz-szakosztályi
megbeszélés
BGGYK sportnap
egyeztetés
DR – első sárkányhajós
edzés

2016. március 22.
2016. március 23.
2016. március 23.

ELTE HÖK kabinet

Kiss Edina, Lőrinczi Réka
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Dunai Regatta
szervezői csapat (Antall
József Tudásközpont),
hallgatói
kapcsolattartók
Wéber Edina, Pék
Krisztina
Wiesner Fanni, Lengyel
Barbara
sárkányhajó csapat

KÁRPÁT-MEDENCEI EGYETEMEK KUPÁJA (KEK)
Március 3-5. között került megrendezésre a KEK. A rendezvény idén
már három helyszínen, nagyjából 60 főnyi szervező- és segítőgárdával
dolgozott, és egy remekül sikerült sporteseményt tudhatunk a hátunk
mögött.

A

tavalyi

év

alapján

levont

következtetések

nagyban

elősegítették a rendezvény zökkenőmentes lebonyolítását. Az idei egyik
legnagyobb újítás a megnyitó helyszíne volt, ami átkerült a BTK-ról a
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KözGardenbe. Ez egy jó választás volt, utóbbi hangulatában is jobban
passzol

egy

Kárpát-medencei

futsaltornához.

Itt

olvasható

egy

összefoglaló a tornáról: http://kek.elte.hu/2016/03/08/kuzdelem-izgalombaratsag-osszetartozas-ez-volt-a-vii-kek/
Természetesen mindig van hova fejlődni, így ebben az évben is
minden szervezői visszajelzést összeírtunk és tartunk majd egy értékelő
megbeszélést is. A KEK immár évek óta karitatív célt is maga elé tűz.
2016-ban a karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumnak
gyűjtöttünk sportszereket, amiket a szervezőcsapat ad majd át.

KARI ÉS KOLLÉGIUMI SPORTNAPOK
A tavaszi félév egyben a kari és kollégiumi sportnapok időszaka is.
Folyamatosan zajlanak az egyeztetések a kari és kollégiumi képviselőkkel
a sportnapokat illetően. A BEAC-cal együttműködve kerülnek majd
lebonyolításra ezek a sportprogramok, amik minden évben népszerűek
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és sok hallgatót vonzanak.

DUNAI REGATTA
Több megbeszélést és egyeztetést követően március 18-án került
kiválasztásra a jelentkezőkből

az a 20 fő, aki képviselni fogja

egyetemünket a Regattán. 13 lány és 12 fiú jelentkezett, ami tavalyhoz
képest előrelépés, így sikerül idén tartanunk a 10 fiú-10 lány arányt. A
csapattagok lelkesek, jó kis csapat lesz belőlük. Külön öröm, hogy két
sportösztöndíjas is bekerült a hajóba. Az első edzésen már részt is vettek
a csapattagok, teljes létszámban. A Regattáig összesen 4 edzésen kell
részt venniük, a verseny napján pedig két előfutamból, összesen 8 csapat
kerülhet be a döntőbe a 15 egyetemből. A sárkányhajós futam mellett
egyetemünket egy evezős nyolcas is képviseli, illetve az idén először
megrendezendő

strandröplabda-bajnokságra

is

tudunk

kiállítani

csapatot.
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EGYEBEK
A sportösztöndíjas pontrendszer kidolgozásra kerül és az új
pályázati leírással együtt véglegesítve lett, így a tavasz folyamán kiírásra
kerül majd. A sportkoordinátorok a második félévben már tesztelik az új
sportkoordinátori értékelőlapot az edzéslátogatások alkalmával, így arról
is hamarosan képet kapunk, hogy mennyire hatékony a kidolgozott
újfajta értékelés.
A Nemzetközi Sportnapról nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk
a Nemzetközi irodából. Ezek alapján úgy látjuk, van létjogosultsága a
programnak és az irodával való együttműködést fenntartva igyekszünk
még inkább a

nemzetközi

hallgatók

igényeire formálni azt

az

elkövetkező alkalmakkor.

Móczik Alexandra
sportügyi referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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TANÁRKÉPZÉSI REFERENS BESZÁMOLÓJA
ESEMÉNYNAPTÁR
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2016. március 7.

Szenátus

2016. március 9.

TKK megbeszélés

Bot Krisztina

2016. március 10-11.

Stratégiai műhelymunka

ELTE HÖK Elnökség és
Kabinet

2016. március 16-17.

Konferencia előkészítés

2016. március 18-19.

Konferencia (KonTRA)
a Tanárképző Központ
munkatársai

2016. március 21.

TKK Megbeszélés

2016. március 21.

Szenátus

2016. március 22.

Stratégiai műhelymunka
továbbvezetése

Lőrinczi Réka, Lados
Tamás

TKB ülés

Lukács Cintia, Lukács
Márton, Oláh Zsolt,
Pintér Kornélia, Sudár
Mariann

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2016. március 31.
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RENDSZERES ÜLÉSEK
Időpont
2016. március 21.
2016. február 29,
március 8, 22.

Fogadóóra
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ÁLTALÁNOS TEENDŐK
Az elmúlt időszakban szóban hivatalos megkeresés nem érkezett,
de levélben többször is tájékoztattam hallgatótársaimat. Mindennapi
teendőimet időre elláttam.
A szakmai anyagok vázlatát elkészítettem, és a TKB véleménye
alapján megkezdtem a további munkákat vele.

TANÁRKÉPZÉSI BIZOTTSÁG
Hosszú idő után ismét összeült a Tanárképzési Bizottság, sajnos egy
tagunk kimentését kérte, de azt gondolom, nagyon eredményes és
informatív ülés volt. A fő témánk az esedékes TTT ülés anyagának
megtárgyalása, a tanárképzés jövőbeli gyakorlatai, és a hallgatókkal
való kapcsolattartás voltak.
Szerencsére a Bizottság tagjai továbbra is aktívan és lelkesen látják
el a munkájukat, kiemelt figyelmet szentelnek az együttműködésre.
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TANÁRKÉPZŐ KÖZPONT
A Központtal továbbra is igyekszünk együttműködni. Fő témánk
jelenleg a májusban esedékes alkalmassági vizsga lebonyolítása, illetve
a hallgatók tájékoztatásának mikéntje az előttük álló gyakorlattömegről.

HOSSZÚ TANÍTÁSI GYAKORLAT
A legutóbbi üléseken a gyakorlatról sajnos nem tudtam részt venni,
azonban a Bizottságom tagjai folyamatosan tájékoztattak az aktuális
helyzetről,

illetve

a

levélben

kiküldött

anyagokat

igyekeztem

véleményezni, és a TKB összesített véleményét eljuttatni a hosszú tanítási
műhelymunka vezetőjéhez. Ezzel

kapcsolatban is

egyeztettem

a

Központtal. A gyakorlat végleges formájáról a döntés a 2016. április 4-én
tartott TTT-n esedékes, ahol a napirendi tervezetek között van a portfólió,
illetve a TTK 12 féléves tantervei. Az ülés után a hivatalos tájékoztatás is
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hamarosan eljuthat levélben a hallgatókhoz, addig pedig a 2016. április
7-re tervezett Hallgatói Fórumon kapnak információkat.

„LEGYÉL EGY NAPRA ELTE-S!”
A projekt sajnos egy kissé elakadt. A felelős csoport tagjaival
nehezen tudtunk időpontot egyeztetni, és az internetes kommunikáció
sem bizonyult hatékonynak. Az ELTE HÖK stratégiai műhelymunkájának
keretében azonban ismét előkerült a téma, így ottani csoporttársaimmal
újra nekiláttunk ennek átbeszélésének.

KONTRA (KONFERENCIA A TANÁRKÉPZÉS RELEVÁNS ALAPJAIRÓL)
Már régóta szükségét éreztem annak, hogy megtudjuk, hogy zajlik
a tanárképzés az ország többi felsőoktatási intézményében, illetve mik
azok a problémák, amik mindenütt előkerülnek, és aminek a megoldása
országos szinten szükséges lenne. Ebből született egy országos szintű
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konferencia terve, amelynek megvalósítását az ELTE Tanárképzési
Bizottsága vállalta magára.
A március közepén megrendezésre került konferencia pontosan a
fent leírt célokat szolgálta. Ugyan a szervezés során voltak kisebbnagyobb

bukkanók,

végül

egy

hasznos,

és

előremutató

tervet

megfogalmazó rendezvényt sikerült létrehozni. Az ország több pontjáról
(Pécs, Szeged és Eger) érkeztek hallgatók (11 fő), hogy együtt
feltárhassuk a gondokat. A rendezvény során társunk volt a HÖOK is.
Gulyás Tibor, a HÖOK elnöke, és dr. Pintér Mihály a HÖOK felsőoktatási
tanácsadója is ellátogatott hozzánk a második napon. Reggeltől kezdve
figyelmesen hallgatták a problémafelvetéseket, majd a délutáni
Kerekasztal-beszélgetésen

Kiss

Edinával

kiegészülve

igyekeztek

segítségünkre lenni ezek összegzésében.
Bízunk benne, hogy a két napos munka nem lesz eredménytelen.
A

konferencián

született

anyagokat,

problémákat

és

megoldási
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javaslatokat továbbítottuk a HÖOK felé, akik reméljük, sikeresen
keresztülviszik majd ezen pontokat.
Itt szeretném megköszönni az ELTE HÖK TKB-jának a szervezés
során, és a rendezvény alatt végzett munkájukat és kitartásukat,
valamint szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segítségemre
volt abban, hogy ez a két nap létrejöhessen!
Nagy Anett
tanárképzési referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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TANULMÁNYI RENDSZERÉRT FELELŐS
REFERENS BESZÁMOLÓJA
ESEMÉNYNAPTÁR
Időpont

Esemény

Személy(ek)

Személyes egyeztetés
az elektronikus
választásokról
Személyes egyeztetés
az elektronikus
választásokról

2016. március 17.

2016. március 30.

Kiss Edina, Kindelmann
Balázs
Koczur Szilvia, Zsigó
Judit

ELEKTRONIKUS VÁLASZTÁSOK
Február

végétől

Rendszerirodával

és

március

egyeztettünk

Kiss

közepéig

Edina

és

a

Tanulmányi

Kindelmann

Balázs

segítségével annak kapcsán, hogy az elektronikus választási rendszer
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hibáinak minimalizálásához (e-mail címek nem kerültek kiküldésre a
rendszer által stb.) a választásokhoz ne e-mail címeket, hanem
egyéncsoportokat lehessen társítani, így a Neptunból közvetlenül elérve
a választói felületet. A Tanulmányi Rendszeriroda erre március 17-dikén
történő egyeztetés során beleegyezését adta. Azóta a választásokhoz
szükséges hallgatói adatokat a TR-től kapjuk, vagy pedig a karon lévő
tanulmányi hivataloktól van igényelve. Ezek alapján vannak a hallgatók
egyéncsoportokba importálva, és társítva a választói körzetekhez.
Március 31-ig a BGGYK, ÁJK, BTK, TÁTK választásai indultak el,
minden esetben sikeresen. A kisebb-nagyobb fennakadásokat az
adatigénylések lassúsága okozta.

Bicsák Dániel Zsolt
tanulmányi rendszerért felelős referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat
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