Elnöki és
kabinetbeszámoló

2017. JANUÁR 27. – FEBRUÁR 19.

Elnök beszámolója
2017. január 20. – február 19.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2017. január 19-21.

Educatio Kiállítás

2017. január 24.

BRSZ alakuló ülés

Baranyai Melinda, Murai
László

SEK Nyílt Nap II. és
gazdász fórum
Kommunikációs
egyeztetés
Szabályzati és pályázati
egyeztetés

Kolláth Mihály Gábor

2017. január 25.
2017. január 26.
2017. január 27.

Sportos egyeztetés
2017. február 3.

2017. február 6.
2017. február 8-13.
2017. február 9.

2017. február 10.

Egyeztetés a belvárosi
sportszolgáltatásokról
az ELTE HÖK megbízott
szombathelyi
képviselőivel
Egyeztetés a HÖK
elnökségének tagjaival
Egyeztetés a LEN-ről
Egyeztetés az ELTE
rektorjelöltjével
Egyeztetés
ösztöndíjakról

2017. február 14.

Egyeztetés
ösztöndíjakról

2017. február 15.

ELTE SEK tájékoztató
nap

Személy(ek)

Heil Kristóf Mihály
Móczik Alexandra, Simon
Gábor
dr. Nánay János, Ilyash
György, Simon Gábor, az
értintett kari HÖK-ök
képviselői
ELTE HÖK elnökség és
kabinet

Fazakas Áron, Geréb
Tünde, dr. Fehérvári
Andrea
dr. Borhy László
Bencze Norbert, Fekete
Flóra
Bencze Norbert, Balogh
Dániel, dr. PozsárSzentmikósy Zoltán
a kabinet és az érintett
részönkormányzatok tagjai,
szombathelyi
tisztségviselők

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. január 23., 26.,
február 3., 10.,

ELTE HÖK elnökségi
ülés

az ELTE HÖK
elnökségének tagjai

2017. január 24.

OHÜB ülés

a bizottság tagjai

2017. január 26.

ELTE HÖK
küldöttgyűlés

az ELTE HÖK
küldöttgyűlés tagjai

2017. január 26.

ELTE HÖK kabinetülés

az ELTE HÖK kabinetje

2017. január 30. (h),
február 6.
2017. január 30. (h),
február 6., 13.

Egyetemvezetői
értekezlet
Szolgáltatói vezetői
értekezlet

2017. január 31. (h)

HÖOK választmányi
ülés

2017. február 6.

ELTE szenátusi ülés

-

Egyeztetés az ELTE
rektorával

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

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

2017. február 1-jével a volt Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria
Egyetemi Központja hivatalosan is az ELTE részévé vált. Ennek keretében
megvalósult

érdekképviseleti

integráció

során

az

érintett

részönkormányzatokban – a TáTK HÖK kivételével – megbízással vagy
megválasztással betöltésre kerültek a szombathelyi ügyekért felelős
tisztségek. Ennek megfelelően megbízással végzi munkáját az ELTE HÖK
szombathelyi ügyekért felelős alelnöke, Egervári György is. A tisztség
betöltésére az elnökség pályázatot írt ki, melynek betöltéséről a február 23i küldöttgyűlésen döntünk. Február 1-jével emellett megbíztam Kocsis
Edinát az ELTE HÖK szombathelyi irodájának vezetésével.
A tárgyban jelzett időszakban egy alkalommal nyílt napon, egy
alkalommal pedig egy tájékoztató nap keretében tettünk látogatást a
szombathelyi

campuson.

Utóbbi

eseményen

minden

érintett

részönkormányzat képviseltette magát, valamint a kabinet néhány tagja is
tartott tájékoztató előadásokat a szombathelyi ELTE-s hallgatóknak.
A

hallgatókat

emellett

folyamatosan

tájékoztattuk

az

integracio.elte.hu honlapon, valamint az ELTE HÖK Savaria Facebook
oldalon.
Rendezvények: LEN és gólyatáborok

Az elmúlt időszakban folyamatos egyeztetéseket folytattunk Fazakas
Áron rendezvényekért felelős referenssel a Lágymányosi Eötvös Napok
minél hamarabb történő kiírásáról. Ez a beszámoló leadásáig nem történt
meg, melynek oka, hogy a területtel kapcsolatban vártunk a BME
visszajelzésére, valamint ennek okán több ponton módosítani volt
szükséges a kiírást. Sajnálatos, hogy a szándékunkkal ellentétben a kiírást
ismét nem sikerült időben megvalósítani, így a szervezőknek ismét a
szükségesnél

szorosabb

előkészületeit biztosítani.

időbeosztás

szerint

kell

a

rendezvény

Az ütemterv szerint készülnek a karok a gólyatábori igénytáblázat
kitöltésével, azonban mivel az ESZK a január 20-i határidőt nem tudta
tartani a konstrukció kialakítására, így a február 22-i elnökségi ülésen új
ütemtervet fogadunk el, valamint az ott megbeszéltek alapján egyeztetek
dr. Rikker Emília igazgatási vezetővel a pontos konstrukcióról.
Rektorválasztás

2017 folyamán lejár dr. Mezey Barna rektori mandátuma, így a
Szenátus által elfogadott ütemterv szerint az áprilisi ülésen választ új
rektort az ELTE. A pályázatok beadásának határideje február 20. Eddig
egyetlen

jelöltről

van

tudomásunk,

dr.

Borhy

László,

az

ELTE

Bölcsészettudományi Karának dékánja személyében. Az elnökséggel és a
kabinettel összeállított témafelvetéseinket megosztottam dékán úrral egy
személyes egyeztetés során, ahol ígéretet is tett ezek pályázatba
foglalására.
A pályázati határidő lejártát követően terveink szerint elnökségi ülés
keretében látjuk vendégül a rektorjelölt(ek)et.
Sujtó Attila
elnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Elnökhelyettes beszámolója
2017. január 20. – február 19.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. január 21.

Educatio Kiállítás

2017. február 6.

az ELTE HÖK
megbízott szombathelyi
képviselőivel

ELTE HÖK elnökség és
kabinet

Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. január 23., 26.,
február 3., 10.,

ELTE HÖK elnökségi
ülés
ELTE HÖK
küldöttgyűlés

az ELTE HÖK
elnökségének tagjai
az ELTE HÖK
küldöttgyűlés tagjai

2017. január 26.

ELTE HÖK kabinetülés

az ELTE HÖK kabinetje

2017. január 30.

Egyetemvezetői
értekezlet

az Egyetem vezetése

Rendszeres ülések

2017. január 26.

Állandó feladatok

Folyamatosan tartom a kapcsolatot 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. Valamint
összeállítom az itt olvasható beszámolót.
Utánpótlásképzés

A

korábban

összeállított

utánpótlásképzéssel

kapcsolatos

szempontrendszer tárgyalására sajnos az elmúlt két hétben nem sikerült
olyan időpontot találni, ami minden részönkormányzati - a témában
érintett

-

tisztségviselőjének

megfelelő

lett

volna.

Beszámolóm

megírásának időpontjában küldtem ki az elnökségi levelező listára egy
újabb doodle-t, ezúttal több lehetséges időponttal.
Elnökhelyettesi teendők

Január végén, Sujtó Attila elnök úr távollétében kezeltem levelezését,
valamint részt vettem helyette két ülésen. Az egyik a Rektori Vezetői
Értekezlet volt, ahol a LEN-nel kapcsolatban vázoltam a jelenlévőknek a
Hallgatói Önkormányzat álláspontját a rendezvénnyel kapcsolatban,
illetve válaszoltam néhány kérdésre, ami a LEN-t ért kritikák nyomán
hangzott el.
A Rektori Vezetői Értekezletet követően részt vettem az Egyetem
Vezetői Értekezleten, ahol egyetlen témában kellett nyilatkoznom, mely
egy az ELTE Online-on megjelent cikket ért kritika, miszerint az ott
olvashatóak rossz színben tűntetik fel az Egyetemet.
Új honlap, új arculat

Az új honlappal párhuzamosan, az ELTE HÖK arculata is megújult.
Az új logo-t az ELTE HÖK elnöksége egyhangúlag támogatta. A korábbi
(2014) hatalmas anyagi beruházásokhoz képest sem a honlap, sem az
arculat nem járt semmilyen plusz költséggel.
Levelezőlisták, email címek

Február folyamán ellenőriztem az összes hozzám tartozó levelező
listát, valamint Nemes Balázs, informatikai megbízott segítségével
igényeltünk az újonnan létrejött tisztségekhez tartozó email címeket,
melyek szintén felkerültek minden adekvát levlistára.
EHÖK Vezetőképző

Miután sajnos Sarlóspuszta idén már foglalt volt az EHÖK
Vezetőképző tervezett időpontjára (július 7-10.) elkezdtünk új helyszín
után kutatni. A várható létszám és egyes igényeink, mint például a
helyszint

érintő

kizárólagosság,

erősen

lekorlátozta

a

lehetséges

szálláshelyek számát, de végül sikerrel jártunk. A Vezetőképző tervezett
helyszíne az orosházi Alföldgyöngye Hotel.
HÖOK Vezetőképző

Február közepén összesítettem az ELTE HÖK jelentkezését az
Óbudai Egyetem által szervezett HÖOK Közgyűlésre. A távolságra való
tekintettel, ezúttal nem lesz különbusz. A leutazást mindenki egyénileg
oldja meg.
Kabinetnap és csapátépítés

Március folyamán kabinetnapot fogunk tartani, mely programját
már

előkészítettük

Dávid

Szamantával.

Három

főbb

csapása

a

kabinetnapnak a csapatépítés, az elmúlt félév összegzése, valamint az
EHÖK vezetőképző programjának előkészítése lesz. Ezúton is külön
köszönöm a segítséget Szaminak!

Dömötör Tamás Albert
elnökhelyettes
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Gazdasági alelnök beszámolója
2017. január 27. –február 19.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. február 10.

Iskolaszövetkezettel
kapcsolatos egyeztetés

2017. február 14.

Iskolaszövetkezettel
kapcsolatos egyeztetés

Bencze Norbert, Sujtó
Attila
Dr. Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán, Bencze Norbert,
Sujtó Attila

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. február 3.

Gazdasági Bizottsági
ülés

ELTE HÖK Gazdasági
Bizottság

2017. február 10.

Elnökségi ülés

ELTE HÖK Elnökség

Gazdasági Bizottság

Február 3-án tartottunk egy rendkívüli gazdasági ülést, amely az
ELTE iskolaszövetkezeten keresztül történő kifizetések leállítása utáni
további egyeztetések miatt volt szükséges. Az ülés során a Gazdasági
Bizottság a százalékos felosztását tárgyalta az iskolaszövetkezeten
keresztül történő kifizetéseknek, aminek alapját a benyújtott igények,
illetve az előző éves kifizetések adták. Sajnos az ülés során nem tudtunk
döntést hozni az előbbi ügyben, mivel a tervezett kifizetendő összeg és a
benyújtott jelentősen eltérnek. Az ülésen mint ötlet feljött a kiemelkedő
hallgatói teljesítmény egyszeri ösztöndíj esetleges visszavezetése, erről
bővebben az iskolaszövetkezet bekezdés alatt írok.
Költségvetés

Ebben az évben egy új helyzettel kellett szembe néznünk, mivel az
elmúlt években több tíz milliós maradvánnyal fordultunk az új évre, idén
ez alig volt öt millió forint, így februárban költés stopot kellett elrendelni,
és csak a legégetőbb dolgokat tudtuk kifizetni. A február úgy indítottuk,
hogy kb. háromszázezer forintunk volt, de Tóth László irodavezető

segítségével, sikerült kötelezettségvállalásokat leépíteni, így kb. három
millió forinttal tudtunk gazdálkodni.
A február 10-én tartott elnökségi ülésen bemutattam a 2016-os
költségvetés számait. Az egyetlen hiányosság, hogy a 2015-ös évről
áthozott maradványok eloszlására nincsen megbízható forrásunk, így
jelenleg is azon dolgozunk a Pénzügyi Osztály segítségével, hogy
megfelelő adataink legyenek, és a maradványokat bele tudjuk építeni a
2017-es költségvetésébe.
Iskolaszövetkezet

Mint korábban írtam a beszámolómban, a konkrét százalékos
felosztást még nem fogadta el a Gazdasági Bizottság. Ennek a legfőbb oka,
hogy a tervezett kifizetés és a beérkezett igények között egy 15 millió
forintos rés van. Ennél egy nagyobb probléma, azaz árrés, amit ki kell
fizetnünk az iskolaszövetkezeti bérek után (ha nettó harminc millió forint
a kifizetés, a működési keretből negyven millió forint kerül levonásra). Így
elkezdtük annak megvizsgálását, hogy milyen lehetőségeink vannak
esetleg részben visszahozni a KHTEÖ-t az iskolaszövetkezeti kifizetések
mellé.

Balogh Dániel
Gazdasági alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Kommunikációs alelnök beszámolója
2017. január 26. - február 19.
Eseménynaptár
Időpont
2017. január 26.
2017. január 26.
2017. február 1.
2017. február 6.
2017. február 13.
2017. február 16.
2017. február 20.

Esemény
Egyeztetés a
mobilalkalmazásról
ELTE HÖK
Küldöttgyűlés
ELTE Online interjú
Egyeztetés a
kabinetfotózással
kapcsolatban
Egyeztetés a
mobilalkalmazásról
Operatív Bizottság –
egyeztetés
Egyeztetés az ELTE
Online-os hirdetésekről

Személy(ek)
Sujtó Attila
Heresznyei Csilla
Vörös Tamás
Echobase Services
Kiss Botond
Zima Richárd

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. január 26. , február
6. , 20.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

ELTE HÖK Elnökségi
ülés

ELTE HÖK Elnökség

2017. január 26.

Kommunikációs kérdőív

Hamarosan végéhez ér a Kommunikációs Kérdőív kitöltési ideje.
Eddig több mint 16 ezer hallgatótársunk töltötte ki kérdőívünket, s osztotta
meg ezáltal velünk véleményét, javaslatait a Hallgatói Önkormányzat
kommunikációs tevékenységével kapcsolatban. Ezen kitöltői szám alapján
– mely messze meghaladja az előzetesen felállított 8000 fős célt –
elmondhatjuk, hogy kérdőívünk a Hallgatói Önkormányzat történetének
legreprezentatívabb, legnagyobb válaszadói körrel elkészített felmérése.
A magas kitöltési arányra való tekintettel úgy döntöttem, hogy az
előzetesen elkészített kampánystratégiától eltérően sokkalta szolidabb
kitöltésre ösztönző kommunikációt fogunk folytatni a kitöltési időszak
utolsó napjaiban, majd azt követően egy intenzív utókommunikációs

kampányba kezdünk majd, melynek keretében megköszönjük
hallgatótársainknak a rengeteg kitöltést, azt, hogy megosztották velünk
véleményüket, tapasztalataikat.
A napokban – annak érdekében, hogy a Sajtó és Kommunikációs
Bizottsággal már február hónapban el tudjunk kezdeni dolgozni a
kommunikációs kérdőív eredményeivel - elkezdtem egy előzetes
eredményösszegzés előkészítését, valamint belekezdtem a szöveges
válaszok kiértékelésébe. Ezen munkák során operatív bizottságom két
tagja, Kiss Botond és Túri Zalán lesz segítségemre.
Folyamatos feladatok

Kezeltem a Hallgatói Önkormányzat kommunikációs csatornáit,
gondoskodtam azok fejlesztéséről, frissítéséről. A kabinettagok kérései
nyomán tartalmakat gyártottam ezen csatornákra, s gondoskodtam azok
eljuttatásáról a hallgatótársaink felé. Folyamatosan monitoroztam a
hallgatótársaink számára fontos híreket, információkat, s gondoskodtam
azok terjesztéséről.
Kapcsolatot tartottam az Egyetem, valamint az egyetemi szervezetek
kommunikációs munkatársaival, válaszoltam az Egyetem szervezetén
kívülről érkező megkeresésekre.
Válaszoltam a különböző kommunikációs csatornákon beérkező
hallgatói kérdésekre, a beérkezett észrevételeket, javaslatokat
továbbítottam a Kabinet tagjai felé.
Kidolgoztam a Hallgatói Önkormányzat kommunikációs
kampányait, gondoskodtam azok kivitelezéséről. Elemeztem az egyes
kampánystratégiák hatékonyságát, figyeltem az egyes kommunikációs
csatornáink elérési adatait és egyéb statisztikáit. Ezen statisztikák alapján
korrigáltam az egyes kommunikációs kampányokat.
Kapcsolatot tartottam a részönkormányzatok kommunikációs
tisztségviselőivel, kéréseik nyomán segítettem munkájukat.
Kommunikációs kampányok

Jelenleg is zajlik az Erasmus7 kommunikációs kampánya, melynek
kidolgozásában Dunka Sarolta Noémivel, a Hallgatói Önkormányzat
külügyi alelnökével dolgoztam együtt. A kampány kapcsán elkészítettem
az

online

promóciós

anyagokat,

gondoskodtam

a

rendezvény

terjesztéséről, hirdetéséről. Az Erasmus7 lezárultával elkezdődik majd a
rendezvény utókommunikációja, illetve belekezdünk a kommunikációs
kampányunk kiértékelésébe.

Mobilalkalmazás

Az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztettünk a Beszerzési
Osztállyal a mobilalkalmazás beszerzésének konkrét formáját illetően. Az
applikáció elkészülte utáni folyamatos fejlesztési feladatok és frissítési
kötelezettségek miatt minden bizonnyal az ELTE-n átlagosan alkalmazott
szerződési konstrukciótól eltérő megoldást kell majd alkalmaznunk. A
lehetséges megoldásokat a Beszerzési Osztály az elmúlt hónapban
elkezdte feltárni, melynek kapcsán a Közbeszerzési és Ellátási
Főigazgatóságtól kértünk engedélyt a mobilalkalmazás beszerzésére.
Február hónap elején Balogh Dániel gazdasági alelnök úr arról
tájékoztatott, hogy - az előzetes tájékoztatásokkal és becslésekkel
ellentétben - anyagi helyzetünkre való tekintettel el kellene tolnunk a
mobilalkalmazás fejlesztésével kapcsolatos szerződéskötést a következő
költségvetési évre. Ezzel kapcsolatban egyeztettem Sujtó Attila elnökúrral,
illetve Dömötör Tamás Albert elnökhelyettes úrral is, s végül úgy
döntöttünk, hogy eleget téve Balogh Dániel kérésének projektünket a
következő költségvetési évben kezdjük el megvalósítani. Ez előreláthatóan
3-4 hét csúszást fog eredményezni az előzetes terveinkhez képest.
A cégekkel, melyektől árajánlatokat kaptunk folyamatosan tartom a
kapcsolatot, rendszeresen egyeztetek velük a mobilalkalmazás jövőbeli
lehetséges
konstrukcióiról,
a
megvalósítás
folyamatáról.
A
Kommunikációs Kérdőív mobilalkalmazásra vonatkozó eredményeinek
feldolgozását már megkezdtük, ezen hallgatói észrevételeket, javaslatokat
a jövőben beépítjük majd a mobilalkalmazás tervezetébe.
Új EHÖK honlap, online kommunikáció

Dömötör Tamás Alberttel az elmúlt hónapban folytattuk az új
EHÖK honlappal kapcsolatos fejlesztéseket. Hamarosan felkerül a
honlapra egy online eseménynaptár melyen hallgatótársaink a jövőben egy
átlátható felületen tekinthetik majd át a legfontosabb egyetemi
eseményeket. Az eseménynaptár mellett belekezdtem egy tudástár felület
létrehozásában, melyen a jövőben minden, az egyetemi élet szempontjából

fontos információt elérhetnek majd hallgatótársaink. A tudástár anyagával
kapcsolatban egyeztetéseket kezdtem a kabinet tagjaival. A közeljövőben
elkészítjük új honlapunk akadálymentesítését is, ezzel kapcsolatban Dávid
Szamantával, a Hallgatói Önkormányzat esélyegyenlőségi referensével
egyeztettem.
Az új honlap megjelenésével párhuzamosan átdolgoztam a
Facebook kommunikációs stratégiánkat. A jövőben törekedni fogunk a
hírek, események honlapunkon – mint fő kommunikációs csatornán történő megjelentetésére, s ezen bejegyzések Facebookon történő
megosztására. Ezen megoldással reményeink szerint elérhetjük majd, hogy
honlapunk az eddiginél sokkalta nagyobb látogatottságra tegyen szert, s
egyéb projektek (például a fentebb említett eseménynaptár vagy tudástár)
segítségével képesek leszünk honlapunkat egy, az eddiginél sokkalta
aktívabb és jelentősebb kommunikációs csatornává tenni.
A szombathelyi információs honlappal kapcsolatban egyeztettem a
szombathelyi képviselőkkel, felmértem a tartalommal és funkciókkal
kapcsolatos igényeiket. A jövőben ezen igények mentén haladva hozunk
majd létre egy szombathelyi hallgatóknak szóló új honlapot.
Egyéb feladatok

Az ELTE Online a közelmúltban interjút készített velem a hallgatói
kérdőívekről, illetőleg a mobilalkalmazásról. Az interjú során válaszoltam
a felmerülő kérdésekre, ismertettem a fentebb említett két projekt aktuális
állását. A cikket eddig több mint 1800-an olvasták el.
Február hónapban megszerveztem a Kabinet tagjainak fotózását.
Ezzel kapcsolatban Vörös Tamással, az ELTE Online fotósával dolgoztunk
együtt. A képek február hónap végén kerülnek majd ki a különböző
kommunikációs felületeinkre.

Kolláth Mihály Gábor
Kommunikációs alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Külügyi alelnök beszámolója
2017. január 27. - február 19.
Eseménynaptár
Időpont
2016. február 15.

Esemény

Személy(ek)

ELTE SEK tájekoztató
nap

Rendszeres ülések
Időpont
2017. február 6.

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Erasmus+ pályázati időszak

Az idei Erasmus+ főpályázati időszak 2017. február 7-vel vette
kezdetét. A kései kezdet mögött meghúzódó okok közül a Savaria
Egyetemi Központ hallgatóinak Neptun rendszerébe történő bevezetését
emelném ki. A kari/tanszéki/intézeti pályázatok közzétételére a
specifikus kiírások elkészítését követően került sor.
A pályázati felhívást teljes terjedelmében 2017. február 8-án tettük
közzé az ELTE Hallgatói Önkormányzatának honlapján, illetve a Hallgatói
Önkormányzat tagjai által kezelt Facebook felületeken, melyhez segítséget
nyújtott Kolláth Mihály Gábor kommunikációs alelnök.
A pályázati időszak a Hallgatói Önkormányzat Erasmus7 elnevezésű
hagyományos roadshowján kívül, a Nemzetközi Iroda által szervezett,
számos hasznos előadással tarkított, melyekről ütemezve igyekszünk
értesíteni a hallgatókat, reménykedve, abban, hogy minél több érdeklődőt
csábíthatunk el ezen rendezvényekre is.
A pályázati időszak vége 2017. március 4-re esik, eddig kell a
pályázóknak a szükséges dokumentumokat a Neptun felületén, illetve
bizonyos esetekben a kari Erasmus+ koordinátornál papír alapon leadni.

Erasmus7

Az Erasmus7 idén 2017. február 13 - február 22. között kerül
megrendezésre Egyetemünkön.
A roadshow előkészületei 2016. decemberében kezdődtek meg a
Nemzetközi Irodával együttműködésben. A szorgalmi időszak első és
második hetében a pályázati időszak legelején igyekszünk a legteljesebb
módon tájékoztatni a hallgatókat az Erasmus lehetőségéről. Az előadások
az évek során megszokott tematikát követik.
A rendezvénysorozat első hetében a tájékoztató előadások
megrendezésére került sor. Míg a második hét folyamán összesen öt Karon
kerül megrendezésre a korábban Erasmus+ programban résztvevő
hallgatók élménybeszámolóinak előadása kötetlenebb keretek között.
A rendezvény részletes programja a Facebookon érhető el, valamint
az ELTE Online-on megjelenő cikk is részletes leírást nyújtott, így a korábbi
évekhez hasonló reputációját a roadshow megőrizhette. A
kommunikációs, promóciós anyagok elkészítéséhez Kolláth Mihály Gábor
kommunikációs alelnök nyújtott segítséget.
ELTE SEK tájekoztató nap

2017. február 15-én részt vettem az Savaria Egyetemi Központban
megrendezésre kerülő tájékoztató napon.
Az aktuális Erasmus+ és Campus Mundi pályázatokra igyekeztem
felhívni az érdeklődők figyelmét, de emellett a szombathelyi képzésekre
tekintettel számos műszaki és művészeti ösztöndíjjal is készültem
számukra, valamint bemutattam néhány külföldi munka-, illetve önkéntes
lehetőséget.
A SEK hallgatóinak Erasmus+ programba történő pályázásának
módjáról folyamatosan egyeztetek a Nemzetközi Irodával, illetve a Savaria
Egyetemi Központ külügyi munkatársaival.

Dunka Sarolta Noémi
Külügyi alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Szociális alelnök beszámolója
2017. január 27. – február 19.
Eseménynaptár
Időpont
2017. január 30.

2017. február 6.

2017. február 7.

2017. február 14.

2017. február 14.

2017. február 15.

Esemény

Személy(ek)

Egyeztetés a közéleti
ösztöndíjak bírálatának
gyakorlatáról
Megbeszélések az
integrációban érintett
karok képviselőivel, a
szombathelyi
résztvevőkkel
Felkészítés a rendszeres
szociális támogatás
bírálóinak
Egyeztetés az
iskolaszövetkezeten
keresztül történő
kifizetésekről
Egyeztetés a Kollégiumi
Hallgatói
Önkormányzat által
javasolt
közéletiösztöndíjmódosításról

Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán Vince, Fekete Flóra,
Papp Dorottya
kari önkormányzatok
elnökei, megbízott
szombathelyi alelnökök
a rendszeres szociális
támogatás kari bírálói
Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán Vince, Sujtó Attila,
Balogh Dániel

Sujtó Attila, Fekete Flóra

SEK Tájékoztató nap

a tájékoztatón résztvevő
képviselők

Esemény

Személy(ek)

EHÖK SZÖB ülés

az EHÖK SZÖB tagjai

Rendszeres ülések
Időpont
2017. február 17.

Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézés

A rendszeres szociális támogatás, a rendkívüli szociális támogatás,
az alaptámogatás és a közéleti ösztöndíj pályázatokhoz kapcsolódó
kérvénysablonokkal kapcsolatban több körben egyeztettem a Tanulmányi
és Hallgatói Ügykezelő Rendszer Főosztállyal. A Savaria Egyetemi
Központ csatlakozása miatt a rendszeres szociális támogatás

kérvénysablon egy napos késéssel volt csak elérhető. A pályázatokkal
kapcsolatban a kari bírálók hozzárendelését megtettem.
A rendszeres szociális támogatásnál a kari bírálókkal folyamatosan
tartottam a kapcsolatot. 2017. február 7-én a kari bírálóknak az előző
félévhez hasonló felkészítést tartottam. A kari szociális tisztségviselőkkel
onlájn segítettük egymást, és az előző félévhez hasonlóan a bírálás
gyakorlatát igyekeztünk minél szorosabbra venni.
A kari pályázatok esetében a kérvények kialakításában is segítettem,
illetve a SEK hallgatóit hozzárendeltem a kari kérvényekhez.
A rendkívüli szociális támogatás pályázatokat a SZÖB 2017. február
17-i ülésén bíráltuk el.
A közéleti ösztöndíj pályázatok bírálását előkészítettem.
Az Erasmus+ kiegészítő támogatással kapcsolatban kértem a
kérvénysablon elkészítését.
A sportösztöndíjnak a SEK hallgatóira történő pótkiírásával
kapcsolatban Móczik Alexandrával és Ilyash Györggyel, a párhuzamos
képzés kompenzációjával kapcsolatban Szalma Edinával egyeztettem, és
elkezdtük a pályázati kiírások előkészítését.
A Savaria Egyetemi Központ csatlakozásával kapcsolatos problémák

A SEK csatlakozása miatti Neptun leállás miatt, az azt megelőző
másfél hétben napi levelezést folytattam a Tanulmányi és Hallgatói
Ügykezelő Rendszer Főosztállyal. A rendszeres szociális támogatás
kérvénysablon egy napos késéssel készült el. Az átállás utáni kisebb
leállások és a csökkentett módú Neptun-elérés miatt kitolásra került négy
kar pályázati leadási határideje, illetve a SEK-esek Neptunba való
regisztrálásának problémái miatt a szombathelyi hallgatók pályázati
leadási határideje is, erről mindkét esetben az EHSZÖB levélszavazásban
döntött.
A SEK-es hallgatók elérését a kliensben nem kaptuk meg
automatikusan, így emiatt is több körben leveleztem. Miután megkaptuk
a karokhoz rendelt hallgatókat, őket hozzáadtam a megfelelő
kérvénysablonokhoz. A SEK osztatlan tanárszakos hallgatói még nem
kerültek kari besorolásra, így az átmeneti elérésüket külön kellett
megkérni, illetve a pályázatokhoz hozzárendelni őket. Ebből adódóan a
kari pályázatok esetében olyan pályázatokat is látnak, mely az alapkarhoz
való rendelésük után rájuk már nem vonatkozhatna. Mivel nincs beállítva

alapkaruk, így az utalási listák is egyelőre hibát mutatnak az esetükben,
illetve emiatt a tanulmányi, szociális és ISZTK kereteket sem kaphattuk
meg.
A SEK-esek neptunos kérvényeivel kapcsolatban folyamatos
kapcsolatot tartottam több kar szombathelyi megbízott alelnökével, hogy
a problémák forrásait megtaláljuk.
A SEK távolságszámítással kapcsolatban 2016 ősze óta nem történt
előrelépés, bár ezt 2017. január elején a kérvénysablonok javításával
kapcsolatban újra kértem. Kindelmann Balázs felajánlotta segítségét a
távolságadatok lekérésében, és ez a SEK-es hallgatók esetében – az ő
településeik listáját a Tanulmányi és Hallgatói Ügykezelő Rendszer
Főosztály megküldte – meg is történt, de még pontosításra szorul. A
budapesti hallgatók távolságadatainak frissítése is időszerű lenne, és így
hasonló elv alapján történne a számítás, ehhez azonban a szükséges
adatokat ezidáig nem kaptuk meg.
A szombathelyi tájékoztató nap

A 2017. február 15-i szombathelyi tájékoztató nap előkészítésében
Egervári Györggyel, az ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős
megbízott alelnökével két héten át napi szinten egyeztettem.
Összeállítottam a programot az igényeknek és a lehetőségeknek a
tükrében, értesítettem a szombathelyi hallgatókat egy Neptun üzenetben,
illetve a Budapestről érkező résztvevőket is. Az integrációs honlapra is
igyekeztünk minél több információt feltölteni – főleg az osztatlan tanár
szakos hallgatók kari besorolása okozott problémákat. A szociális
tisztségviselőknek elkészítettem egy mintadiát, amely sablonul szolgált a
pályázatokról szóló előadásoknak.
A tájékoztató napon a SEK aktív hallgatóinak körülbelül fele vett
részt. Remélhetőleg nemcsak nekik tudtunk segíteni, de egy
problématérképet is sikerült kapnunk a még függőben lévő kérdésekről.
Egyéb teendők

2017. január 30-án a közéleti ösztöndíjak bírálatának gyakorlatával
kapcsolatban egy konkrét eset kapcsán egyeztettünk Pozsár-Szentmiklósy
Zoltánnal, Fekete Flórával és Papp Dorottyával. A pályázati kiírás egy, a
tevékenységeket részletező dokumentummal fog kiegészülni. Ezen kívül a

Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat közéleti ösztöndíjai is rendezésre
kerülnek, a korábbi nem teljesen egyértelmű kategóriák kikerülnek a
kiírásból. Ezzel kapcsolatosan 2017. február 14-én Fekete Flóra egy
részletes előadásban ismertette, milyen változásokat szeretnének a
Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat közéleti ösztöndíjaiban, melyet,
mivel jelentős mértékű emeléssel nem járnak, viszont átláthatóbbá teszik a
rendszert, támogattunk.
2017. február 6-án a szombathelyi megbízott képviselők,
képviselőjelöltek Budapestre utaztak. A velük való megbeszéléséken részt
vettem.
2017. február 14-én az iskolaszövetkezeti kifizetések kapcsán
egyeztettem Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal, Sujtó Attilával és Balogh
Dániellel. A beszélgetés célja az volt, hogy az iskolaszövetkezeten
keresztüli kifizetések mértékét, a jelentős mértékű járulékok miatt,
csökkentsük.

Bencze Norbert
szociális alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Megbízott szombathelyi ügyekért felelős alelnök
beszámolója
2017. február 1. – február 19.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2017. február 6.

EHÖK és kari HÖK
találkozó

2017. február 11.

Diplomaosztó

2017. február 15.

ELTE SEK Tájékoztató
nap

Személy(ek)

Rendszeres ülések
Időpont
2017. február 13.

Esemény

Személy(ek)

ELTE HÖK
szombathelyi ügyekért
felelős bizottsága

ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős bizottsága;
ELTE SEK rektorhelyettese

Az EHÖK megbízott szombathelyi ügyekért felelős alelnökeként
első ízben február 6-án mutatkoztam be Budapesten az EHÖK Kabinet
ülésén. Ezen a napon kiküldtem és értesítettem a NymE SEK HÖK tagjait
betöltött tisztségük megszűnéséről. A hét folyamán értesítettem a Campus
vezetését, oktatóit, dolgozóit hivatalos levélben a hallgatói
érdekképviseltben történt változásokról.
Dr. Németh István koordinációs rektorhelyettes és Sujtó Attila
EHÖK elnök kérésére megkértem a karbantartókat, hogy a szombathelyi
HÖK iroda zárját cseréljék le.
Hivatalos megjelenésem 2017. február 11-én Rektorhelyettes Úr
felkérésére részt vettem az utolsó NymE-s diplomák átadásán a Savaria
Moziban.
2017. február 13-án este 18 órakor tartottuk alakulóülésünket,
amelyen meghívottként részt vett Dr. Németh István is. Itt átbeszéltük a
HÖK működését valamint a 15-i Tájékoztatónap részleteit.
2017. február 15-én fogadtuk a bizottsággal együtt a budapesti ELTE
Hallgatói Önkormányzat képviselőit, akik tájékoztatták a szombathelyi
Campus hallgatóit a tanulmányi, ösztöndíj és egyéb lehetőségekről.

A hét folyamán egyeztettem az Eötvös Kiadóval, valamint a
szombathelyi egyetemi épületben található Montázs Műhellyel az ELTE
pólók és ajándéktárgyak forgalmazásáról.

Egervári György
mb. szombathelyi ügyekért felelős
alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Tanulmányi alelnök beszámolója
2017. január 27. – február 19.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. február 07.

Etikai bizottsági döntés
aláírása

2017. február 14.

HJB

2017. február 15.

SEK Tájékoztató nap

2017. február 17.

OKT

Bizottság tagjai

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Bizottság tagjai

Rendszeres ülések
Időpont
2017. február 6.

Események

A legutóbbi beszámolóm megírása óta eltelt időszakban aláírásra került az
Etikai Bizottság által még decemberben tárgyalt ügy. Február 14-én részt
vettem a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság esedékes ülésén, és egyeztettük a
következő időpontot.
Február 15-én leutaztunk Szombathelyre, ahol tájékoztató napot tartottunk
a kilátásban lévő változásokról a hallgatóknak. Ezúton is szeretném
megköszönni mindenkinek, akik tanulmányis részről képviselték a
karokat, a kari tanulmányi elnököknek, illetve a BTK részéről Áder
Nikolettnek és a TÓK-ról Ferencz Olivérnek. Mindannyian jól összerakott
előadásban ismertették a kari sajátosságokat, és válaszoltak a hallgatókban
felmerült kérdésekre. Én az EHÖK részéről egy általános tanulmányi
összefoglalót tartottam, szabályzatokról, jogviszonyról, és a Q-tér
szerepéről.

Február 16-án pénteken reggel részt vettem az aktuális Oktatási és Képzési

Tanács ülésén, ahol megszavaztunk két szaklétesítési kérelmet.
(igazságügyi klinikai szakpszichológus szakirányú továbbképzési szak
létesítése és indítása, általános és családügyi mediátor szakirányú
továbbképzési szak létesítése és indítása)

Szalma Edina
tanulmányi alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Tudományos alelnök beszámolója
2017. január 27 – február 19.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. január 24.

Központi Etikai
Bizottság ülése

2017. január 30.

Egyeztetés közéleti
ösztöndíjakról

Központi Etikai Bizottság
tagjai
Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán, Bencze Norbert,
Fekete Flóra

2017. február 3.

Szakkollégiumok
Egyeztető Fóruma

szakkollégiumi mozgalom

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Rendszeres ülések
Időpont
2017. február 6, 20.

Általános tevékenységek

Részt vettem a Szakkollégiumok Egyeztető Fóruma első idei ülésén,
ahol a Fórum célkereséséről is szó volt. Január 30-án Pozsár-Szentmiklósy
Zoltánnal egyeztettünk a KolHök-ön belüli kollégiumi diákbizottsági
alelnökök közéleti ösztöndíjáról a szakkollégiumi tisztségviselők
vonatkozásában. A szakkollégium esetében nem érvényesül a kollégiumi
diákbizottságok szervezeti felépítése, így funkciótlan jelenleg a közéleti
ösztöndíjak rendszere.
Megkeresett a szombathelyi campuson működő szakkollégium,
hogy segítsek az újrainduláshoz információkkal, ezzel kapcsolatban
egyelőre emailben egyeztetünk tovább.
Etikai ügyek

Január végén a Központi Etikai Bizottság két ügyet tárgyalt, ezeknek
az előkészítésében és az elbírálásán is részt vettem. A héten újabb etikai
eljárást indítványozott egy hallgató, ezt jövőhéten fogja tárgyalni a
bizottság.

Papp Dorottya
tudományos alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE Press főszerkesztő beszámolója
2017. január 27 – február 19.
Rendszeres ülések
Időpont
2017. február 6., 13.
2017. január 27., február
2., 7., 15.

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

ELTE Online
szerkesztőségi ülés

ELTE Online rovatvezetők,
fotóskoordinátor,
ELTEvízió projektvezető

ELTE Online

Az elmúlt időszakban a tavaszi félévre való felkészülés zajlott az
ELTE Online szerkesztőségében. Minden rovatvezető tartott félévösszegző
és -indító megbeszélést vagy projektnapot az újságírókkal, emellett
áttekintettük a félév legfontosabb eseményeit és dátumait.
Részt vettünk az Educatiot követő kari nyílt napokon, tudósításokat
és cikkeket készítettünk a fontosabb tudományos és közéleti
eseményekről. A szombathelyi integráció miatt szükségünk volt egy helyi
fotós kollégára, szerencsére találtunk jelentkezőt.
Elindítottuk szokásos félév eleji toborzásunkat, amely (szokás
szerint) kisebb sikerrel zárult, mint az őszi akció, azonban így is számos
hallgató jelentkezett. A 20-i héten megkezdődik az új kollégák munkába
állása. Sajnos Szombathelyi újságírót nem sikerült találnunk, erre később
külön erőfeszítéseket teszünk.
Az őszi félév gyakornoki programját lezártuk, az igazolásokat
kiállítottuk és az értékeléseket elvégeztük, a tavaszi félév programjára
pedig már megkezdődött a jelentkezés.

Zima Richárd
ELTE Press főszerkesztő
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Elnöki referens beszámolója
2017 január 27. – február 19.

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. február 3.

Elnökségi ülés

ELTE HÖK Elnökség

2016. február 20.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinetülés

Az elnökségi és Kabinetüléseken részt vettem és jegyzőkönyvet vezettem.

Hegedüs Gabriella
elnöki referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Esélyegyenlőségi referens beszámolója
2017. január 27. – február 19.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. január 20.

Educatio

ELTE képviselői

2017. január 27.

FK nyílt nap

FK munkatársai, ESB

Személyi segítők
rendszeréhez promóció

ESB személyi segítők
munkacsoportja, FK
munkatársai

2017. január 30, február
03-08.
2017. február 06.

2017. február 13.
2017. február 15.
2017. február 16-19.

Kabinet
csapatépítésének
összeállítása
PPK animátor képzés
érzékenyítő alkalmának
megtervezése
HÖOK esélyegyenlőségi
ajánlás elkészítése
HÖOK jótékonysági
gyűjtés – részvétel
előkészítése

Mósa Tamás, HÖOK
elnökségi tag
Sujtó Attila, EHÖK elnök;
Dömötör Tamás Albert,
EHÖK kabinetfőnök; ESB

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

az ELTE HÖK kabinetje

ELTE HÖK
küldöttgyűlés

az ELTE HÖK
küldöttgyűlés tagjai

Dömötör Tamás Albert,
EHÖK kabinetfőnök
PPK Animátori Kör 3
tagja

Rendszeres ülések
Időpont
2017. január 26, február
06.
2017. január 26.
Állandó feladatok

A rendszeres ülések időpontjában részt vettem mindegyik
kabinetülésen, melynek időpontjai a fenti táblázatban láthatóak. Ezen
kívül állandó feladataimnak eleget téve reagáltam a hozzám beérkező
megkeresésekre különböző segítségkérések vagy problémák kapcsán.

FK nyílt nap

A Fogyatékosügyi Központ január 27-én tartotta nyílt napját azon
középiskolás sajátos nevelési igényű diákok, szüleik és tanáraik számára,
akik egyetemünk iránt érdeklődnek. Tavalyhoz képest abszolút sikeresnek
mondható a kezdeményezés, hiszen 70 (!) fő vett részt ezen a speciális nyílt
napon.
A Központ vezetője, Kovács Krisztina tájékoztatója után (melyben a
felvételi rendszerről, az ELTE szolgáltatásairól, az egyéni megsegítés
lehetőségeiről és a személyi segítők munkájáról beszélt) a speciális
szükségletű hallgatók is beszámoltak saját élményeikről. A személyes
tapasztalatok megosztása után az ELTE Hallgatói Önkormányzatának
nevében én tartottam prezentációt a nyílt napon résztvevők számára az
egyetemünkön elérhető pályázatokról és ösztöndíjakról, melyeket a
sikeres felvételt követően ők is igénybe vehetnek. Az anyagi javakról szóló
tájékoztatást kiegészítve ismertettem még az Esélyegyenlőségi Bizottság
munkáját és az általunk szervezett programokat is. Előadásom után a
diákok és szüleik karspecifikusan tehettek fel kérdéseket a nyílt napon
szintén résztvevő önkormányzati esélyegyenlőségi referenseknek,
valamint a KolHÖK képviselőit is faggathatták a kollégiumi
lehetőségekről.
Személyi segítők rendszere

Bizottságunkon belül a személyi segítők rendszerével foglalkozó
munkacsoporttal közösen elkészítettünk egy olyan promóanyagot a
Központ számára, melyet a félév során személyi segítő hiány esetén
bármikor gyorsan megoszthatunk, így népszerűsítve a lehetőséget és
növelve a segítők létszámát.
S.O.S. személyi segítő találására két alkalommal is szükség volt az
elmúlt egy hónapban, melyek kapcsán a Fogyatékosügyi Központ
munkatársával, Szepesi Magdolnával, valamint a PPK fogyatékosügyi
koordinátorával, Solymosi Katalinnal is többször egyeztettem. Végül
mindkét esetben sikerült szerencsére több jelentkezőt is találnom a
feladatokra.

HÖOK

A HÖOK esélyegyenlőségért és fiatalok munkavállalásáért felelős
elnökségi tagja, Mósa Tamás keresett meg azzal a kéréssel, hogy segítsek
elkészíteni
a
hallgatói
önkormányzatok
számára
készülő
esélyegyenlőséggel kapcsolatos ajánlást.
A következő közgyűlésen
ismerteti az egyeztetésünk alapján született beszámolóját, amit egyfajta
jógyakorlat gyűjteményként kell előjáróban elképzelni, ami véleményem
szerint nagy büszkeség lehet az ELTE számára, hiszen a Fogyatékosügyi
Központ és az Esélyegyenlőségi Bizottság együttes és önálló munkáját
ismerteti követendő példaként.
Ugyancsak HÖOK, de más téma: Kiss Edina, a HÖOK
Mentorprogram vezetője szervezésében hamarosan országos méretű
jótékonysági gyűjtés indul, melyhez mi is csatlakozni kívánunk. A gyűjtés
2017. március 17 - április 7-ig tartana, viszont ezt megelőzően már február
27-től kezdenénk az akció hirdetését. A jelentkezési szándékunk
benyújtásához szükséges a leendő gyűjtőpontok listája, így az
esélyegyenlőségi referensek segítségével a részvételt előkészítendő ezeket
mértük fel a hétvégén, majd a kampány lezártáig és az adományok
elszállításáig ezen is dolgozni fogunk.
Dávid Szamanta
esélyegyenlőségi referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Jogi és szabályzati referens beszámolója
2017. január–február
Eseménynaptár
Időpont
2017. január

Esemény

Személy(ek)

konzultáció

Sujtó Attila

2017. január 26.
2017. február 3.

határozatszerkesztés/véleményezés

2017. február 6.
2017. február 17.

Alapszabály-módosítás

Sujtó Attila

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Rendszeres
ülések
Időpont
2017. január 26.

Jogi és szabályzati referens

2017. január 26-án részt vettem a vizsgaidőszakban tartott
kabinetülésen, ahol beszámoltam az azt megelőző időszakban általam
elvégzett munkáról. 2017. januárjában többször konzultáltam Sujtó Attila
elnök úrral az aktuális ELTE HÖK Alapszabály-módosítási kérdésekről.
Átvezettem a részönkormányzatoknak a szombathelyi integrációval
kapcsolatos lapszabály módosításokat.
2017. februárjában folyamatosan kapcsolatot tartottam a Hallgatói
kulturális és szakmai pályázattal kapcsolatban a pályázókkal, illetve részt
vettem a pályázat elbírálásában.

Heil Kristóf Mihály
ELTE Jogi és szabályzati referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Rendezvényekért felelős referens
2017. január 27. -február 19.
Eseménynaptár
Időpont
2017 január

Esemény

Személy(ek)

LEN 2017 tárgyalások

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

2017. január 12., 26.,
február 6.

EHÖK Kabinetülés

Személy(ek)

LEN 2017
Az elmúlt időszakot teljes egészében kitette a LEN 2017
dokumentációinak előkészítése és a kiírása. Január folyamán kétszer
találkoztam a meghívott cégek képviselőivel egyeztetés céljából, valamint
folyamatosan egyeztettem a kari HÖK elnökökkel és a kancellária
képviselőivel az ügyben. Ha minden jól alakul február végére meglesz a
nyertes pályázó és megtörténik a szerződéskötés is és elkezdhetjük az
érdemi operatív munkát.
Egyéb
Összesítettem a tavasz nagyobb eseményeket, és létrehoztam egy
Rendezvényes naptárat, amit minden tisztségviselő számára elérhetővé
fogok tenni. Ezt a táblázatot folyamatosan szinkronizálják a karok
rendezvényekért felelős tisztségviselői.

Fazakas Áron
Rendezvényekért felelős referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Sportügyi referens beszámolója
2017. január 27. – február 19.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

Megbeszélés

Sujtó Attila, Simon Gábor

Information Market

-

International Sports
Day
Dunai Regatta SBM
meeting

BEAC munkatársak,
sportösztöndíjasok
AJTK munkatársak, SBM
csapat

2017.02.12. 10.00

Projektnap

ELTE HÖK Sportbizottság

2017.02.16. 12.00

KEK megbeszélés

KEK szervezői csapat

2017.01.27.
2017.02.09. 15.00-16.30
2017.02.10. 14.00-18.00
2017.02.10. 15.00-16.30

Megbeszélések

A hónapban több megbeszélésen is részt vettem, melyek témája
részben az egyetemi infrastruktúrafejlesztés, részben a március első
hétvégéjén megrendezésre kerülő Kárpát-medencei Egyetemek Kupája
volt. Emellett az Antall József Tudásközpont Dunai Regattáért felelős
munkatársaival és a résztvevő egyetemek képviselőivel együtt a
sárkányhajóverseny jelentkezéséről és az egyetemi roadshowkról
egyeztettünk.
Nemzetközi hallgatók

A nemzetközi hallgatók számára minden félévben megrendezésre
kerül az Information Market, ahol információt kaphatnak az egyetemi
lehetőségekről. Itt már hagyományosnak mondható, hogy az egyetemi
sport is külön standot kap. Számos érdeklődő volt a külföldi hallgatók
között, akiket egytől egyig viszontláttam a másnap megrendezésre kerülő
nemzetközi sportdélutánon, hogy kipróbálhatták az egyetem nyújtotta
sportlehetőségeket, mind egyéni, mind csapatsportágakban.

Projektnap

Az ELTE HÖK Sportbizottságával tartottunk egy projektdélelőttöt,
amelynek témája a tavaszi félévben megrendezésre kerülő Éjszakai
sportnap, illetve a kari és kollégiumi sportnapok volt. Az Éjszakai sporttal
kapcsolatban felosztottuk a feladatokat, és elkezdődtek az előkészületek.
A kari- és kollégiumi sportnapok kapcsán pedig arról ötleteltünk, hogyan
lehetne több hallgatót megmozgatni.
Sportösztöndíj

A második félévre kiírásra kerül egy pótpályázat. Két sportágban
jelenleg nincs hivatalosan ösztöndíjas, aki ellátná a sportszervezési
feladatokat. Emellett a SEK integrációja is szükségessé tette egy
pótpályázat kiírását. Két fő általános sportkoordinátori poszt kerül
meghirdetésre a szombathelyi ELTE hallgatók számára, amivel az ottani
sportélet fellendítését és zökkenőmentes működését kívánjuk támogatni.

Móczik Alexandra
Sportügyi referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Tanárképzési referens beszámolója
2017. január 27. - február 19.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

ELTE TTK HÖK
tisztségviselői hétvége

ELTE TTK HÖK
tisztségviselői

2017. február 13.

ELTE HÖK TKB ülés

TKB tagjai

2017. február 15.

Szombathelyi
tájékoztató nap

2017. február 10-12.

Általános teendők

A vizsgaidőszak végeztével számos hallgatói levél érkezett hozzám,
melyeket legjobb tudásom szerint igyekeztem megválaszolni.
ELTE HÖK TKB

A Bizottság legutóbbi ülésén napirendre vettük ez elmúlt időszak
történéseit, és a jövőbe nézve igyekeztünk megtervezni a következő
félévünket.
Szerencsére a vizsgaidőszak „eseménytelenül” zajlott – ami a
hallgatói megkereséseket illeti. Egy-két általánosnak mondható problémán
kívül nem érkezett megkeresés a TKB tagjai felé.
A jövő félévre egy érzékenyítést és egy felező zenés-táncos
rendezvényt szeretnénk szervezni a hallgatóknak. Az előző félév
tapasztalata alapján úgy ítéltük meg, hogy nincs szükség egy újabb THFre.
Szombathelyi helyzete - tanárképzés

Sajnos mind a TKK-tól, mind pedig az ottani hallgatóktól elég kevés
információt sikerült összegyűjtenem az eddigi rendszerről, a már meglévő
szabályozásokról. Szintén sajnálattal vettem tudomásul, hogy a Központ
sem tudott több információval szolgálni. A jövőben igyekszem minél több
biztos tudást szerezni a fejleményekről, illetve szorgalmazom, hogy ott is

legyen a tanáris hallgatók számára megfelelő (közalkalmazotti) segítség
(is).
Szeretnék az ottani tanáris hallgatók számára is készíteni egy
levelezőlistát, az információátadás könnyítésének elősegítésére.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!

Nagy Anett
tanárképzési referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

