Elnöki és
kabinetbeszámoló

2017. FEBRUÁR 24. – ÁPRILIS 2.

Elnök beszámolója
2017. február 24. – április 2.
Eseménynaptár
Időpont
2017. február 24.
2017. február 25-27.

Esemény

Személy(ek)

Hallgatói rendezvények

Nánay János, Baranyai
Melinda, Fekete Flóra,
Egervári György

HÖOK közgyűlés,
Székesfehérvár (OE)
Egyeztetés: pályázati
ügyek, erőszakkutatás

2017. március 1.

Iskolaszövetkezeti
egyeztetés

2017. március 2.

Kárpát-medencei
Egyetemek Kupája –
megnyitó

dr. Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán
Balogh Dániel, Nagy
Gergely Gyula, Csordás
Péter
Móczik Alexandra, dr.
Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán, Simon Gábor

Alumni ügyek

Pataky Csilla

2017. március 3.

Integrációs ünnepség,
Szombathely

Egervári György

2017. március 6.

LEN egyeztetés

Fazakas Áron

2017. március 7.

HÖOK közéleti ad hoc
bizottság

2017. március 8.

Ösztöndíjas egyeztetés

2017. március 11.

Kabinetnap

dr. Vámosi Péter, Pausits
Péter és a bizottság tagjai
Bencze Norbert, Balogh
Dániel
az ELTE HÖK
kabinettagjai

2017. március 15.

Nemzeti Ünnep –
HÖOK megemlékezés

2017. március 17.

Költségvetési egyeztetés

dr. Scheuer Gyula

2017. március 20 és 27.

Költségvetési tanács

a tanács tagjai

2017. március 21. és 28.

Összevont elnökségi és
gazdasági ülés

2017. március 23.

Egyetemi Sporttanács

2017. március 25.

Magyar Egyetemi és
Főiskolai Sportszövetség
ünnepi közgyűlés,
Gödöllő

az elnökség és a bizottság
tagjai
Móczik Alexandra, a
tanács tagjai
dr. Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán, Ilyash György,
Simon Gábor, dr. Bárdos
György

2017. február 27.

Rendszeres ülések

Időpont
2017. február 20., 27.,
március 6., 13., 20., 27.
2017. február 20.,
március 6., 13., 20.
2017. február 20.,
március 20.
2017. február 22.,
március 1., 8., 13., 17.,
22.
2017. február 22.,
március 22.

Esemény

Személy(ek)

ELTE HÖK kabinetülés

az ELTE HÖK kabinetje

Egyetemvezetői
értekezlet
Egyeztetés az ELTE
rektorával

az Egyetem vezetése
dr. Mezey Barna

ELTE HÖK elnökségi
ülés

az ELTE HÖK
elnökségének tagjai

OHÜB ülés

a bizottság tagjai
az ELTE HÖK
küldöttgyűlés tagjai

2017. február 27.,
március 6., 20.,

ELTE HÖK
küldöttgyűlés
Szolgáltatói vezetői
értekezlet

2017. március 13.

ELTE szenátusi ülés

-

HÖOK választmányi
ülés

2017. február 23.

az ESZK osztályvezetői
az ELTE szenátusának
tagjai
a választmány tagjai, a
HÖOK elnökség tagjai,
intézményi elnökök

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, Ferencz Olivér (TÓK HÖK)
• Hoksza Zsolt (TTK HÖK)
Integrációs ügyek

2017. március 3-án került megrendezésre az ELTE SEK integrációs
ünnepsége, melyen Egervári György szombathelyi alelnökkel, illetve a
szombathelyi képzésben résztvevő hallgatói képviselőkkel vettünk részt a
HÖK részéről. Az ünnepség során alkalmunk volt egyeztetni dr. Németh
István rektorhelyettessel az együttműködésünk további lehetőségeiről és a
városban megrendezendő HÖOK közgyűlés kereteiről
Pályázati és ösztöndíjas ügyek

Az időszakban kiírtuk és az elnökséggel véleményeztük a következő
időszakra vonatkozó hallgatói kulturális és szakmai pályázatokat. A
szakmai bírálatot Rápolti Kitti (IK HÖK) és Puju Robin (PPK HÖK) látta el,
míg a folyamat koordinációját Heil Kristóf Mihály látta el.
Balogh Dániellel és Bencze Norberttel az időszak folyamán több
alkalommal is egyeztettünk az iskolaszövetkezeti kifizetések szálazásáról,
és egy esetleges új ösztöndíj létrehozásáról. A folyamatba bevontuk dr.
Pozsár-Szentmiklósy Zoltánt is. Az elnökség pedig támogatta azt a javaslatot,
hogy a soron következő OHÜB-re és szenátusra készítsünk előterjesztést a
HKR módosítására vonatkozóan, mely kötelező minimumot ír elő a
hallgatói munkavégzések kifizetésére.
Költségvetés

Balogh Dániel gazdasági alelnök koordinálása mellett az elmúlt
időszakban folyamatosan egyeztettünk a 2017-es költségvetésünk
terveiről. A HÖK normatív támogatása mellett 78+2 millió forintból
gazdálkodhatunk a 2017-es év során, melyet az elnökség és a
részönkormányzatok gazdaságis tisztségviselőinek döntése értelmében a
forrásallokáció alapján osztunk el, de korrigáljunk benne a 2015-ös, 2016os maradványokat és az iskolaszövetkezeti kifizetéseket.
Az

ELTE

szenátusa

április

24-i

ülésén

szavaz

a

költségvetéséről, addig mi is időarányos költés alapján teljesítjük
kifizetéseinket.

Rendezvények: LEN és rendezvényes ügyek

A jelölt időszakban főként a Lágymányosi Eötvös Napokkal
foglalkoztunk Fazakas Áron rendezvényekért felelős referens koordinálása
mellett.

A beszerzési eljárást

az érintett

részönkormányzatokkal

egyeztetve előkészítettük, a döntést követően pedig folyamatosan
egyeztetünk a nyertes vállalkozóval.
Az elmúlt hetekben több alkalommal egyeztettünk dr. Nánay
János kancellári kabinetvezetővel az elkövetkezendő rendezvények
koncepciójáról és fejlesztési lehetőségeiről. Elnökségi ülés kereteiben
többször is vendégül láttuk, melynek során elhangzott, hogy tervben van
egy egyetemi kft alapítása, mely többek között a hallgatói rendezvények
szolgáltatását is biztosítaná.
Az egyeztetéseken elhangzottakhoz képest váratlan információ volt,
hogy az ELTE Szolgáltató Kft. már 2016 novemberében megalapításra,
decemberben bejegyzésre került. A legutóbbi Egyetemvezetői Értekezleten
szándékoztam erről bővebb tájékoztatást kérni, de sem az ELTE
kancellárja, sem a kabinetvezetője nem volt jelen. A helyzet – különösen az
egyeztetés hiánya és a valótlan információk – aggodalommal tölt el minket,
és mihamarabb válaszokat fogunk keresni az ügy kapcsán felmerült
kérdéseinkre.
HÖOK közgyűlés pályázat

Az időszak folyamán az érintett kabinettagokkal, Egervári Györggyel,
Nagy Anettel és Balogh Dániellel egyeztettünk a HÖOK soron következő
közgyűlésének

rendezését

illető

pályázatunkról

és

a

szervezési

feladatokról. Egervári György a helyi illetéségű ügyek intézése mellett
folyamatosan egyeztet dr. Németh István rektorhelyettessel az esemény
támogatásával kapcsolatban. Dr. Scheuer Gyula kancellár az ELTE részéről
2.000.000 Ft-tal támogatja a pályázatot.
Rektorválasztás

Az ELTE rektori tisztségre szóló pályázati kiírásra a határidő
lejártáig egyetlen pályázat érkezett, dr. Borhy László a BTK dékánja
részéről. Dékán úrral a pályázat leadását megelőzően több alkalommal
személyesen egyeztettünk, ennek köszönhetően a kéréseink nagyrésze
megjelent a rektori pályázatban is.
Április 5-én elnökségi ülés keretében vendégül látjuk dr.
Borhy László rektorjelöltet.
Aktuális felsőoktatási ügyek

Március végén került ki a sajtóba az Nftv. módosítás tervezete,
mellyel kapcsolatban április első napjaiban az elnökség döntése
értelmében sajtóközleményt adtunk ki.

Sujtó Attila
elnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Elnökhelyettes beszámolója
2017. február 24. – április 2.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. március 11.

Kabinetnap

az ELTE HÖK
kabinettagjai

Esemény

Személy(ek)

ELTE HÖK kabinetülés

az ELTE HÖK kabinetje

ELTE HÖK elnökségi
ülés

az ELTE HÖK
elnökségének tagjai

ELTE HÖK
küldöttgyűlés

az ELTE HÖK
küldöttgyűlés tagjai

Rendszeres ülések
Időpont
2017. február 20., 27.,
március 6., 13., 20., 27.
2017. február 22.,
március 1., 8., 13., 17.,
22.
2017. február 23.

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 minden küldöttgyűlés előtt.
Kabinetnap

Március második hetében megtartottuk tavaszi kabinetnapunkat.
Sajnos az utóbbi időben ritkán adódott olyan alkalom, hogy a kabinet teljes
létszámban együtt legyen, így elsődleges célunk a csapatkohézió erősítése
és a kabinettagok által javasolt témák átbeszélése volt.
Emellett összeállítottuk az idei EHÖK Vezetőképző programjának
vázlatát, figyelembe véve az elmúlt egy-két évben érkezett kritikákat,
véleményeket.

Még egyszer nagyon köszönöm a kabinetnap programjának
összeállításába a segítséget Dávid Szamantának!
Utánpótlásképzés

Április eleji határidőre kiadtam a kabinet számára feladatul, hogy
mindenki készítsen el egy olyan dokumentumot amit, ha egy teljesen
„HÖK-szűz” ember kezébe nyomnának, akkor is nagyjából átláthatná a
szakterületet és az EHÖK-ös tisztséggel járó feladatokat. Terveink szerint
ezek a dokumentumok mind elérhetőek lesznek az ehok.elte.hu-n és
segítségül szolgálhatnak nem csak az EHÖK-ös, de remélhetőleg a
részönkormányzati képviselők számára is.
A korábban említett részönkormányzati jó gyakorlatokat összesítő
ülés eddig a részönkormányzati tisztségviselők sűrű tennivalói miatt nem
valósult meg, az elmúlt egy hónapban pedig saját szakmai gyakorlatom és
egyéb tanulmányi elfoglaltságaim miatt. Előreláthatólag április végén már
több olyan nap lesz, amikor összetudom hívni az adhoc UPK bizottságot,
hogy elkészítsük az ígért dokumentumot.
HÖOK adatbekérés

Március közepén érkezett a HÖOK részéről egy megkeresés, hogy
mint HÖOK tagintézmény legyünk szívesek összeállítani egy táblázatot az
EHÖK és a részönkormányzati elnökök megválasztásának időpontjáról és
elérhetőségeikről. A kérésnek eleget tettem. Ezúton is köszönöm az
elnökség részéről a gyors kooperációt!
Tavaszi félév céljai

Tekintettel arra, hogy elkezdődött a második félév, egyik első idei
kabinetülésünkön összegyűjtöttük, hogy kinek milyen megvalósulatlan
projektjei maradtak, hogy tisztán körvonalazódjon, hogy a hátralevő
időben milyen feladatok várnak még a kabinetre. A célok egy részét és a
projektek jelenlegi állapotát bárki nyomon követheti, aki betér az irodába,

ugyanis a tárgyaló bejárata melletti faliújságon piros alapon láthatóak a
még hátralevő, sárgával a folyamatban lévő és zölddel a befejezett
projektek.
Dömötör Tamás Albert
elnökhelyettes
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Gazdasági alelnök beszámolója
2017. február 24. –április 2.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. március 1.

ELTE Iskolaszövetkezet,
találkozó

Nagy Gergely, Csordás
Péter , Sujtó Attila

2017. március 11.

Kabinetnap

ELTE HÖK Kabinet

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2017. március 21., 28.

Gazdasági Bizottsági
ülés

ELTE HÖK Gazdasági
Bizottság

2017. március 21., 28.

Elnökségi ülés

ELTE HÖK Elnökség

Rendszeres ülések
Időpont
2017. február 3.

Gazdasági Bizottság

A február 3-án tartott rendkívüli ülés és a közös elnökségi
gazdaságis ülés (március 21.) között nem hívtam össze ülést, mivel nem
voltak olyan információim, amelyek indokolták volna, hogy ülést tartsunk.
A tervezett időpont március 17-e lett volna, azonban akkor se lettek volna
költségvetéssel kapcsolatos számaink. Így az elmúlt időszakban a már
korábban említett elnökségi gadaságis ülések voltak, ahol a fő téma a
költségvetés felosztása volt, amelyről a költségvetés cím alatt írok.
Ezenkívül
iskolaszövetkezettel
kapcsolatos
kérdések
kerültek
megvitatásra.
Költségvetés

Az elmúlt időszakban elkészítettem az ELTE HÖK központi
gazdasági beszámolóját a 2016-os évre, illetve a részönkormányzatok által
elküldött költségvetési beszámolók alapján elkészítettem az ELTE HÖK
gazdasági beszámolóját a 2016-os évre.
A 2017-es költségvetési tervezett megalkotásának céljából kétszer is együtt
ülésezett az Elnökség és a Gazdasági Bizottság. A cél az volt hogy a 2017-

es forrásallokációban korrigálva legyenek a 2015-ből áthozott, azonban
nem vezetett maradványok. A korrekcióba belekerült a 2016-os
maradvány, és a 2016-os év folyamán iskolaszövetkezeten keresztül
kifizetett összeg is.
Iskolaszövetkezet

A beszámolóm megírásának időpontjában az aktuális szerződés,
még az egyetemi bürokrácia rendszerében tengődött. Az ügy
meggyorsításának érdekében több e-mailt is váltottam Rikker Emíliával,
Babos Jánossal és Rozgonyi Miklóssal is. A hallgatói kifizetések listáját
hétfő este mindenképpen továbbítom az iskolaszövetkezet felé, hogy ez
ne akadályozza kifizetést.
Az elmúlt időszakban folytattuk a munkát, hogy a korábbi
KHTEÖ-höz hasonló ösztöndíjat tudjunk (vagy a jövő kabinete tudjon)
bevezetni. Ehhez az elmúlt másfél év során összegyűlt munkaköröket, és
két részre választottuk őket. Az egyik csoportba az ösztöndíjon keresztül
kifizethető munkakörök kerültek, míg a másikba logikusan, az
iskolaszövetkezeten keresztül kifizethető munkakörök.

Balogh Dániel
Gazdasági alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Kommunikációs alelnök beszámolója
2017. február 24. – április 2.
Eseménynaptár
Időpont
2017. február 23.
2017. március 2.

2017. március 2. , 3.

2017. március 7.
2017. március 7.
2017. március 11.
2017. március 20.
2017. március 20.
2017. március 21.
2017. március 23.
2017. március 28.

2017. március 30.

Esemény
ELTE HÖK
Küldöttgyűlés
Egyeztetés az
együttműködési
lehetőségekről
Segítségnyújtás az ÁJK-s
ösztöndíjak leadási
felületének
előkészítésében
Egyeztetés a plakátozási
felületekről
Egyeztetés az operatív
bizottsággal
Kabinetnap
Egyeztetés az operatív
bizottsággal
Egyeztetés a
Közbeszerzési
Osztállyal
Egyeztetés a Mindenki
Segít! nap kampányáról
Kerekes Napok záró
rendezvény
Összevont elnökségi és
gazdasági bizottsági
ülés
Egyeztetés a
reprezentációs tárgyak
beszerzéséről

Személy(ek)
Szigeti Csaba és csapata

Galambosi Diána
Babos János, Nagyné Vas
Éva
Kiss Botond
ELTE HÖK Kabinet
Kiss Botond
Kolozs Anikó
Dávid Szamanta
ELTE HÖK Elnökség,
ELTE HÖK Gazdasági
Bizottság
Tóth László

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017.
február
27.
március 6., 13., 20. ,
április 3.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

ELTE HÖK SKB ülés

ELTE HÖK SKB

2017. március 1.

Folyamatos feladatok

Kezeltem a Hallgatói Önkormányzat kommunikációs csatornáit,
gondoskodtam azok fejlesztéséről, frissítéséről. A Kabinet tagjainak
kérései nyomán tartalmat gyártottam ezen kommunikációs csatornákra,
gondoskodtam ezen tartalmak hallgatókhoz történő eljuttatásáról.
Monitoroztam a hallgatótársaink számára fontos híreket, információkat,
gondoskodtam azok terjesztéséről mind közvetlenül a hallgatók felé, mind
pedig a részönkormányzatok kommunikációs tisztségviselői felé.
Kapcsolatot tartottam az Egyetem, valamint az egyetemi szervezetek
kommunikációs tisztségviselőivel. Válaszoltam az egyetemen kívülről
érkező megkeresésesekre.
Kidolgoztam a Hallgatói Önkormányzat különböző kommunikációs
kampányait, gondoskodtam azok kivitelezéséről, megvalósításáról. A
kampányaink kapcsán elemeztem kampánystratégiáink hatékonyságát,
szükség esetén kidolgoztam az egyes kampányok korrekcióját, javítását.
Folyamatosan figyeltem az egyes kommunikációs csatornáink elérési
statisztikáit.
Válaszoltam a Hallgatói Önkormányzat különböző kommunikációs
csatornáin beérkező kérdésekre, észrevételekre, a hallgatói észrevételeket
eljuttattam a Kabinet tagjai felé.
Kapcsolatot
tartottam
az
egyes
részönkormányzatok
kommunikációs tisztségviselőivel, kéréseik nyomán igyekeztem segíteni
munkájukat.
Kommunikációs kampányok

Részt vettünk a HÖOK Mentorprogram által szervezett jótékonysági
gyűjtés hirdetésében, melynek során gondoskodtunk az egyes plakátok
kihelyezéséről, az esemény online felületeken történő terjesztéséről. A
kampány a rendezvény végéig, 2017 április 7-ig fog tartani.
Április 7-én, idén negyedik alkalommal kerül megrendezésre a
Mindenki segít! nap, mely idén egyetemi szintű esemény formájában kerül
megvalósításra. Gondoskodtunk ezen rendezvény hirdetéséről,
terjesztéséről. Eljuttattuk az eseménnyel kapcsolatos információkat
hallgatótársaink felé.

Március közepén került megrendezésre a Testközelben című
érzékenyítő program a Bárczi HÖK közreműködésével. Elkészítettem a
rendezvény kampányához tartozó anyagokat és gondoskodtam az
esemény hirdetéséről.
Az elmúlt hónapban volt több egyetemi szintű ösztöndíj pályázási
időszaka. Ezen időszak kapcsán gondoskodtunk az információk, hírek
terjesztéséről, válaszoltunk a felmerülő kérdésekre.
Mobilalkalmazás

A közelmúltban fixáltam a Beszerzési Osztállyal a mobilalkalmazás
beszerzésének részleteit, melynek keretében minden szükséges engedélyt
beszereztünk, valamint megneveztük azon cégeket, kiktől hivatalos
ajánlatot fog kérni az Egyetem.
A Beszerzési Osztály kérése nyomán az egész projekt hosszú távú
költségét kell majd lekötnünk a beszerzés megkezdéséhez. Erre sajnos
jelenlegi anyagi helyzetünk miatt - Balogh Dániel alelnök úr tájékoztatása
nyomán - csak a költségvetésünk elfogadása után lesz lehetőségünk. Ez a
költségvetés elfogadásának időpontjától függően további csúszásokhoz
vezethet a projekt kivitelezése kapcsán.

Plakátozási felületek kérdése

Egy, a BTK-n történt incidens kapcsán a közelmúltban egyeztetések
kezdődtek a Hallgatói Önkormányzat, a Szolgáltató Központ, valamint az
Üzemeltetési Igazgatóság munkatársai között, mely során én képviseltem
a HÖK-öt.
Az egyeztetés - mely egy hosszabb folyamat első alkalma volt eredményeként döntés született arról, hogy előkészítünk egy egyetemi
szintű plakátozási szabályzatot, melyhez a mintát a részönkormányzatok
által elkészített plakátozási szabályzatok adnák.
Ezzel párhuzamosan megkezdjük az egyes egyetemi szervek
(Szolgáltató Központ, Hallgatói Önkormányzat, tanszékek, intézetek stb.)
kezelésében lévő plakátozási felületek felmérését, táblázatba foglalását. A
felmérés nyomán a sérült, rossz állapotban lévő plakátozási felületeket
feljegyezzük és reményeink szerint a közeljövőben ezen felületek
felújítására is sor kerülhet.

ELTE HÖK honlap fejlesztése

Az elmúlt hónapban folyamatosan gondoztam az ehok.elte.hu
honlapot, mely során elkészítettem az eddig hiányzó oldalakat, javítottam
az oldalakban található egyes hibákat, valamint előkészítettem a
közeljövőben esedékes fejlesztéseket. Tesztelni kezdtem több online
eseménynaptárat, mely nyomán reményeim szerint a közeljövőben
elkészülhet az EHÖK honlapján futó, egyetemi szinten működő naptár,
mely nagy segítség lehet majd hallgatótársaink számára az egyetemi
rendezvények között történő eligazodásban. Befejeztem a honlapunk
akadálymentesítését.
Elkezdtem egy, a szombathelyi hallgatótársaiknak szóló honlap
készítését, melyet a jövőben a szombathelyi képviselők kezelnek majd.
Ezzel kapcsolatban folyamatosan egyeztetek Egervári György,
szombathelyi ügyekért felelős alelnök úrral valamint Dömötör Tamás
Albert elnökhelyettes úrral. Terveink szerint az elkövetkező hetekben
aktívvá válhat ezen felület is, ezzel segítve szombathelyi hallgatótársaink
tájékoztatását, informálását.
Egyéb feladatok, történések

Dömötör Tamás Albert elnökhelyettes úr kérése nyomán
előkészítettem a következő félév reprezentációs tárgyainak beszerzését.
Ezzel kapcsolatban rendkívüli NKOH bejelentést tettem, valamint
megkértem a szükséges árajánlatokat.
A TTK HÖK kérése nyomán elkészítettem az idei "Kar kiváló
oktatója" díj Unipoll kérdőívét, gondoskodtam annak kiküldéséről.
A közelmúltban egyeztetéseket kezdtem a HÖOK Közhasznú
Nonprofit Kft. képviselőivel a különböző hallgatóknak szóló programok
egyetemen történő hirdetésével kapcsolatban.
Dömötör Tamás Albert elnökhelyettes úr kérése nyomán
elkészítettem egy, a kommunikációs szakterülethez tartozó kisokos
szövegét.
Március elején megkeresést kaptam Galambosi Diánától, az ÁJK
HÖK szociális alelnökétől, miszerint gondjuk akadt az egyes ösztöndíjaik
kérvényeivel kapcsolatban. Ezen megkeresés nyomán segítettem nekik az
ösztöndíjak felületének összeállításában.

Március elején megkeresett egy, az Informatikai Karon tanuló és
működő csoport akik egy egyetemi térképekkel foglalkozó projekten
dolgoznak. Ezen megkeresés nyomán egyeztetéseket kezdtünk a
lehetséges együttműködési formákról.
Az ELTE HÖK Sajtó és Kommunikációs Bizottságának következő
ülése április 5-én, szerdán lesz.

Kolláth Mihály Gábor
kommunikációs alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Külügyi alelnök beszámolója
2017. február 24. – április 2.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2017. február 24-26.

Személy(ek)

HÖOK Közgyűlés

2017. március 2.
2017. március 6.
2017. március 9.

2017. március 11.

EHKB

EHKB tagjai

Nyári egyetemekkel
kapcsolatos egyeztetés
Hallgatói Innovációs
Pályázat II. Körös
bírálása

Ercsey Gréta és Csányi
Márk

Kabinetnap
Egyeztetés a HÖOK
Külhoni programjában
történő részvételről 1.
Erasmus+ kiegészítő
támogatás – Operatív
Bizottsági ülés

2017. március 13.

2017. március 17.
2017. március 25.

ELTE Hallgatói
Önkormányzat
kabinetének tagjai
Veres Márton

Égerházi Bálint

ESN ELTE Mentortábor

2017. március 29.

2017. március 30.

Egyeztetés a HÖOK
Külhoni programjában
történő részvételről 2.
ELTE Hallgatói és
Oktatói Mobilitási
Bizottsági ülés

Sztrecsko Boglárka,
Menyhárt Barbara, Veres
Márton
ELTE Hallgatói és
Oktatói Mobilitási
Bizottságának tagjai

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Rendszeres ülések
Időpont
2017.
február
március 6; 13.; 20.

27.;

Erasmus+

Az Erasmus+ idei főpályázati időszakában, a 2017. március 30-án
megtartott ELTE Hallgatói és Oktató Mobilitási Bizottság ülésén született
döntésnek megfelelően 495 (+/-4) ösztöndíj került odaítélésre. Az

ösztöndíjak a Tempus Közalapítvány keretösszegének megérkezése után
válnak véglegessé.
Ennek megfelelően minimum 495 hallgató az, aki a 2017/2018-as
tanév során Erasmus+ program keretében belül megvalósuló
részképzésen, illetve szakmai gyakorlaton, ösztöndíjasként vehet részt. A
tavalyi főpályázati időszakhoz képest több mint 100 fővel növeltük meg a
kiutazó mobilitási számokat, melyek a 2017. szeptemberében kiírásra
kerülő pótpályázati időszakban még tovább növelhetőek.
A HOMB-on emellett bemutatásra került egy új kiegészítő támogatási
lehetőség is, melyet az ELTE Alumni szervezete biztosít a következő
szemesztertől kezdődően, a legrászorultabb 5 sikeres pályázó részére. A
pályázati kiírás a közeljövőben az ELTE honlapján válik elérhetővé.
ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem, Magyar Nyelv és Kultúra Nyári
Egyetem és ELTE Budapest Summer University

Az idei nyár folyamán az ELTE egy újonnan induló nyári egyetemmel
(ELTE Summer University), valamint az eddigi két sikeres rendezvény
(ELTE Kárpát Medencei Nyári Egyetem és Magyar Nyelv és Kultúra Nyári
Egyetem) szakmai palettájának szélesítésével kívánja megerősíteni
nemzetközi programjait.
A Kárpát-medencei Nyári Egyetem (KMNYE) 2017. július 11-16.
között kerül megrendezésre, immáron 7 szekcióval (jogtudományi,
bölcsészettudományi, természettudományi, tanító- és óvóképző,
gyógypedagógiai, társadalomtudományi és informatikai). Az KMNYE
célcsoportja a határon túl élő magyar ajkú egyetemisták közössége, akik
szakmai és szabadidős programokon keresztül fejleszthetik tudásukat és
ismerkedhetnek meg Magyarország és a főváros nevezetességeivel.
Az ELTE Magyar Nyelv és Kultúra Nyári Egyetem (MIDNYE) 2017.
július 31 – augusztus 25. között kerül megrendezésre a
Bölcsészettudományi Kar Campusán.
A harmadik és idei alkalommal először elstartoló nyári egyetemünk
az ELTE Budapest Summer University (ELTE BSU). Az ELTE BSU 2017.
augusztus 14-25. között kerül lebonyolításra, amely az intézmény első
angol nyelvű nyári egyeteme. A jelentkezők jogi, szociológiai, pedagógiai
és pszichológiai témákban fejleszthetik tovább tudásukat, amelyre a
Budapesten tanuló Stipendium Hungaricum és ELUP programban

résztvevő hallgatók jelentkezése mellett, a magyar nyelvű képzéseken
résztvevő hallgatók részvételére is számítanak.
Részvétel a HÖOK Külhoni programjában

A HÖOK februári közgyűlését követően a fejekben már sokszor
felmerült lehetőség gyakorlati megvalósulásának első lépéseinek
megtételére is sor került. Február utolsó hetében a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar és a Társadalomtudományi Kar Hallgatói
Önkormányzatával vettem fel a kapcsolatot mindennek a megvalósítása
érdekében. A két részönkormányzattól érkezett pozitív visszajelzéseket
követően pedig sort kerítettünk az első egyeztetésekre is.
Az ELTE programban való részvételével kapcsolatban eddig két
egyeztetésen vettem részt. Az elsőre 2017. március 13-án került sor, ahol
főként azt derítettük fel, hogy az általunk nyújtható szakmai tudás
keretében milyen módon tudnánk a Programban részt venni és a
határainkon túl élő magyaroknak segítséget nyújtani.
A második egyeztetésre 2017. március 29-én kerítettünk sort,
immáron az egyik részvételét megerősítő részönkormányzat két tagjával,
Sztrecsko Boglárkával és Menyhárt Barbarával. A jövő hét elején az immáron
szakmai kiegészítéssel elkészült koncepciót a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar vezetősége felé is bemutatásra kerül.
A fennmaradó részönkormányzatok számára is természetesen
szeretnénk elérhetővé tenni a programban való részvételt, így ilyen
szándékotokkal engem vagy Sujtó Attilát bizalommal keressétek. A
koncepció elnökség felé történő bemutatására a közeljövőben
mindenképpen sort kerítünk.
Erasmus+ kiegészítő támogatás

A második félévben kiírásra kerülő Erasmus+ kiegészítő támogatás
odaítélésének a folyamata is megtörtént.
A tavaszi szemeszter folyamán összesen 80 hallgatói pályázat érkezett
be,
a
meghosszabbított
határidőt
követően.
A
határidő
meghosszabbítására a Neptun felület késedelmes elkészülése miatt került
sor, amelyről az összes pályázásra jogosult hallgató az általam kiküldött –
pályázati felhívást is tartalmazó - e-mailen keresztül került kiértesítésre.

A bírálati folyamat megvalósulása Égerházi Bálint részvételével és
közalkalmazottként Szontágh Anikó közreműködése mellett történt. A
beérkezett és elfogadott pályázatok 60%-a került támogatásra, az előző
félévhez képest összességében nagyobb anyagi támogatások mellett – így
a legalacsonyabb hallgatói ösztöndíj 70 000 Ft, míg a legmagasabb 170 000
Ft összegű támogatást jelentett.
Az előző félévben kialakított új gyakorlatnak megfelelően a
támogatás két összegben került kiutalásra – az első összeget a hallgatók
április hónapban fogják megkapni.
Egyebek

2017. március 25-én részt vettem az ESN ELTE Mentortáborában,
ahol rövid előadás megtartására került sor a Hallgatói Önkormányzat
külügyi tevékenységéről. Illetve 2017. április 7-én az EHKB tagjai és az
ESN ELTE főmentorai egy közös projektnapon vehetnek majd részt,
amelynek a célja, hogy a két szervezet közötti együttműködést mindenek
előtt elmélyítse, de emellett célja az is, hogy elkezdhessük a legégetőbb
kérdések megoldását.
Végezetül, elkészítésre került az utánpótlás képzéshez kötődő
kisokos első változata is, amelyet Dömötör Tamás Albert kérésére
készítettem el a többi szakterülettel egyetemben.

Dunka Sarolta Noémi
Külügyi alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Szociális alelnök beszámolója
2017. február 24. – április 2.
Eseménynaptár
Időpont
2017. március 21.

2017. március 29.

2017. március 30.

Esemény
Egyeztetés új egyetemi
sportösztöndíj
bevezetéséről
Tájékoztatás az ELTE
szociális
ösztöndíjrendszeréről az
Óbudai Egyetem részére
Hallgatói Jogorvoslati
Bizottság ülése

Személy(ek)
Simon Gábor, Ilyash
György, Móczik Alexandra

Dávid Martin
a Hallgatói Jogorvoslati
Bizottság tagjai

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. március 16.

EHÖK SZÖB ülés

az EHÖK SZÖB tagjai

2017. március 23.

EHSZÖB ülés

az EHSZÖB tagjai

A rendszeres szociális támogatással kapcsolatos ügyintézés

Az EHSZÖB februári döntése nyomán elkészítettem a rendszeres szociális
támogatás utalási listáit. Ebbe, a kari tisztségviselőkkel együttműködve,
már bekerülhetett a korrekciók egy része. Az utalási listáknál általános
probléma volt a SEK hallgatóival, akikhez a pénzügyi kódok még nem
voltak hozzárendelve. További szűrési problémák is megjelentek,
melyeket a későbbi korrekciós listába beemeltem.
A határozatsablonok elkészítése késve történt meg, ezek rögzítése az
elutasított pályázatoknál már megtörtént, és a következő napokban az
összes pályázatnál meg fog jelenni. Sajnos a kliensben egyszerre néhány
száz pályázathoz lehetséges a határozat hozzárendelése.
A karokról beérkezett korrekciókat összefésültem, és azt
továbbítottam a Hallgatói Pénzügyek Osztályának. Sajnos elég sok hiba
csúszott bele ebbe a listába, emiatt több körben javítani kellett ezeket.

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság több mint 60 pályázat esetén kért
véleményt, melyeket elkészítettem. 2017. március 30-án részt vettem a
Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülésén.
Kevés számú méltányossági kérelem is beérkezett, melyek tárgyalását
elkészítettem az EHSZÖB 2017. március 23-i ülésére.
A korrekciók az előző félévhez képest nem nagyszámúak, elsősorban
az alaptámogatás és a rendszeres szociális támogatás szétválasztása miatt.
Azonban ennek ellenére is a szűrés és néhány ismeretlen eredetű
pontszámítási hiba nagy nehézségeket okoz.
További ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatok

Az EHÖK SZÖB 2017. március 16-i ülésén megtörtént a rendkívüli
szociális támogatás pályázatok előbírálása. Az EHSZÖB 2017. március 23i ülésén a pályázatokról végleges döntés született, ezután elkészítettem az
utalási listákat az adott hónapra.
Az Erasmus+ kiegészítő támogatás esetében segítettem az operatív
bizottság bírálói munkáját. Az operatív bizottság javaslatait az EHSZÖB
elfogadta, ezután a pályázókat kiértesítettem az eredményről. Az utalási
listák esetében nagy nehézséget okozott, hogy az ösztöndíjat nyert
hallgatók csaknem egyharmada esetében az utalás nem történhet meg
ebben a hónapban, ugyanis az Erasmus félév a Neptunban nem került
rögzítésre. Az érintett hallgatók a következő hónapban kaphatják meg
ösztöndíjaikat.
A párhuzamos képzés kompenzációja és az OTDK utazási támogatás
pályázati kiírásnak, valamint a sportösztöndíj pótkiírásnak értelmében
kértem a kérvénysablonok elkészítését a Tanulmányi és Hallgatói
Ügykezelő Rendszer Főosztálytól. A kérvénysablonok kis késéssel, de
elkészültek, és a pályázatok leadása elkezdődött. A bírálás segítésére az
operatív bizottságokkal tartom a kapcsolatot.
A jövő tanévre szóló sportösztöndíj pályázati kiírással kapcsolatban
egyeztettem Móczik Alexandrával.
Egyéb teendők

2017. március 21-én Simon Gáborral, Ilyash Györggyel és Móczik
Alexandrával egyeztettem egy lehetséges új sportösztöndíjról, mely a
sporttehetségeket jutalmazná.

2017. március 29-én az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán
Villamosmérnöki Karának szociális tisztségviselőjével, Dávid Martinnal,
illetve egy kollégájával egyeztettem. Az Óbudai Egyetemen az
ösztöndíjrendszerük átalakítását tűzték ki célul, és ehhez kértek segítséget,
illetve kíváncsiak voltak az ELTE-n működő rendszerre. Emellett a SOTEról is érkezett megkeresés hasonló ügyben.
A szakmai kulturális támogatás pályázatról kiértesítettem a
hallgatókat.

Bencze Norbert
szociális alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Szombathelyi ügyekért felelős alelnök beszámolója
2017. február 24. – április 2.
Eseménynaptár
Időpont
2017. február 23.
2017. február 24-26
2017. február 27.
2017. március 1.
2017. március 1.
2017. március 13.
2017. március 23.

Esemény

Személy(ek)

EHÖK Küldöttgyűlés
HÖOK Közgyűlés
HKLB sorsolás

Németh András, csapatok

Rektorhelyettesi
egyeztetés
Egyeztetés a
kollégiumok vezetőjével
PÁK KolHÖK alakuló
ülés
Rektorhelyettesi
egyeztetés

Németh István
rektorhelyettes
Szitás Tünde, Hajmási
Bálint

Esemény

Személy(ek)

Németh István
rektorhelyettes

Rendszeres ülések
Időpont
2017. február 22.

2017. március 28.

ELTE HÖK
szombathelyi ügyekért
felelős bizottsága
ELTE HÖK
szombathelyi ügyekért
felelős bizottsága

ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős bizottsága;
ELTE HÖK szombathelyi
ügyekért felelős bizottsága;

2017. februárjában egyeztettem Papp Évával a szombathelyi
Vöröskereszt vezetőjével az egyetemen történő véradásról.
Február – március hónapokban heti rendszereséggel egyeztettem a
Campus Club vezetőjével, a szakestekről, Diáknapokról és a HÖOK
Közgyűlés lebonyolításáról.
2017. márciusában több ízben egyeztettem Dr. Németh István
rektorhelyettessel a Hallgatói Önkormányzat működéséről, terveiről és
programjairól.
Részt vettünk a teljes csapattal az 1848/49-es megemlékezésen, ahol
beszédet is mondtam.
Elkezdtem
Sujtó
Attilával
folyamatos
egyeztetésben
a
Szombathelyre tervezett HÖOK Közgyűlés háttér információit, helyszíneit
egyeztetni. Szállást foglalni, árajánlatokat kérni.

Folyamatos a kapcsolattartás az EHÖK és a kari HÖK képviselőivel
a Campuson történő eseményekről, lehetőségekről.

Egervári György
Szombathelyi ügyekért felelős alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Tanulmányi alelnök beszámolója
2017. február 24. - április 2.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017.03.01

TB ülés

TB tagok

2017.03.06

HJB

HJB tagok

2017.03.30

HJB

HJB tagok

2017. 03. 14

PPK Delegálképzés

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

2017. február 20., 27.,
március 6., 13., 20., 27.

Kabinetülés

Személy(ek)

Események

A tárgyidőszakban a szokásosnál kevesebb állandó ülésem volt, a
Hallgatói Jogorvoslati Bizottság azonban kétszer is összeült, személyes
meghallgatásra is sor került. Szeretném megemlíteni, hogy a legutóbbi HJB
ülésre a szokásosnál sokkal több tanulmányi ügy érkezett be, közel 40
darab, ezeknek nagy része többször felvett és nem teljesített tanegység
miatti elbocsátás. A kérvények kevés kivétellel a HJB-hez fordulnak
méltányosságért, azonban a HJB nem gyakorol méltányossági jogkört, csak
az elsőfokú határozatot vizsgálja. A Bizottság elnöke, dr.Rónay Zoltán kéri,
hogy amennyiben a hallgatók érdeklődnek a jogorvoslat iránt, ezt
mindenképp emeljük ki a tájékoztatás során.

Tájékoztatást kértem a Minőségügyi Irodától, hogy mi a helyzet az
OHV-val, és a választ továbbítottam Attilának, aki elnökségi ülésen

ismertette a választ, folyamatban van az előterjesztés összeállítása a májusi
Szenátusra.

Véget ért a Párhuzamos képzés kompenzációjának pályázási időszaka,
14 pályázat érkezett be, ami előrelépésnek mondható az előző féléves 8
pályázathoz

képest.

A

pályázóknak

04.07-ig

van

lehetőségük

hiánypótlásra. A pályázatok elbírálásához összeállítottam a szükséges
táblázatot, és lekértem a TR irodától a tanulmányi átlagokat. A PKK
elbírálását végző operatív bizottságba felkértem Csák-Földesi Anikót, a
HPO munkatársát, akivel az előző félévben is hatékonyan tudtunk együtt
dolgozni.

Krén Heléna, a PPK HÖK TB elnökének meghívására részt vettem a
PPK-s delegáltképzésen, ahol a résztvevőknek az EHÖK-ről illetve aktuális
ügyekről beszéltem, illetve válaszoltam a felmerülő kérdésekre. Ezúton is
köszönöm a meghívást!

Egyre több hallgatói megkeresést kapok az egyetemről való
kiiratkozás, állami félévek, hallgatói szerződés témakörökben, ezekre
igyekszem mihamarabb válaszolni.
Szalma Edina
tanulmányi alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Tudományos alelnök beszámolója
2017. február 24 -április 2.
Eseménynaptár
Időpont
2017. március 29-31.

Esemény

Személy(ek)

OTDK Állam- és
Jogtudományi, ill.
Kémia-és Vegyipari
Szekció, Miskolc

versenyzők, opponensek,
hallgatók, felkészítő oktatók

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

Rendszeres ülések
Időpont
2017.
február
március 6, 20.

27.,

Pályázattal kapcsolatos tevékenységek

Az OTDK-részvétel utazási támogatásával kapcsolatos pályázatot
készítettem elő, valamint Bencze Norberttal egyeztetve ez meghirdetésre
került. A Pályázat kapcsán beérkezett hallgatói kérdésekre, felvetésekre
válaszoltam, illetve az oktatók ilyen irányú kérdéseire is reagáltam.
Leggyakrabban az merült fel, hogy az elektronikusan megvásárolt
jegy is elegendő igazoló dokumentumként, valamint hogy egyénileg vagy
csoportosan kell-e benyújtani a pályázatot. Az elektronikusan megváltott
tömegközlekedési eszköz igénybevételét igazoló dokumentum
természetesen megfelel, és a benyújtás pedig a pályázati kiírásből is
következőn egyénileg, a Neptun-felületen keresztül történik. A Pályázat
április 30-ig elérhető, eddig lehet benyújtani a XXXIII. OTDK-n
versenyzőként, opponensként vagy hallgatóként részt vevő hallgatóknak.
Továbbá a tavaszi szünet utánra szeretném összehívni egy bizottsági
ülést, melyen a TEA (Tudományos Eredmények Alapján Adható)
ösztöndíjpályázat
kérdéseit
beszélnénk
át.
Szintén
áprilisra
kezdeményezek egy egyeztetést az ELTE jelenleg elismert szakkollégiumai
és a frissen csatlakozott Márton Áron Szakkollégium diákvezetői között a
jó gyakorlatok megvitatása céljából.
Lex CEU

A szakkollégiumi fórumokon megfogalmazásra került egy kiálló
nyilatkozat, ennek megszövegezésében vettem részt. A tudományos élet
szabadsága, a tanítás és kutatás szabadsága olyan alapvető értékek,
amelyek mellett politikai hovatartozástól függetlenül ki kell állnunk. A
benyújtott és megszavazott törvényjavaslat több ponton is aggályos nem
csupán egy konkrét intézmény, de az egész felsőoktatás autonómiája
szempontjából is.

Papp Dorottya
tudományos alelnök
ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE Press főszerkesztő beszámolója
207. február 24. – április 2.
Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017 február 27., március
6., 13., 20., 27.

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2017.
február
28.,
március 7., 14., 21., 28.

ELTE Online
szerkesztőségi ülés

ELTE Online rovatvezetők,
fotóskoordinátor, ELTEvízió
projektvezető

ELTE Online
Az ELTE Online szerkesztősége az utóbbi időszak fontos eseményein részt vett,
kiemelt figyelmet szentelve a CEU melletti állásfoglalásoknak és az OTDK-nak,
illetve figyelemmel kísérjük a HÖK tavaszi választásait. Az ELTEvízió a
Corvinuson rendezett olimpia-vitáról tudósított.
A szerkesztőségi üléseken minden alkalommal időt szánunk arra, hogy
elemezzük az elmúlt hét olvasottsági adatait.
A rovatvezetők és az ELTEvízió projektvezetője is szervezett
rovatmegbeszéléseket az újságírókkal, amiken egységes koncepciót,
működőképes munkamegosztást igyekeztek kialakítani. Márciustól a Közélet
rovat vezetését Blankó Miklósra (BTK), a Kultúra rovat vezetését Seres Lili
Hannára (BTK) bíztam. Az új rovatvezetők felzárkóztatása és betanítása az
elmúlt időszak kiemelt feladatai közé tartozott.
Részt vettünk az eddigi kari és kollégiumi napokon, és a további
rendezvényeken való részvételt is tervezzük. A rektorválasztás kapcsán Borhi
László rektorjelölttel is tervezünk interjút készíteni, az egyeztetés folyamatban
van.
A szombathelyi eseményekről új, a Savaria Egyetemi Központban tanuló
kollégáink segítségével időben értesülünk, a kapcsolatok és a híráramlás
szorosabbra fűzése folyamatban van. A szombathelyi ügyekért felelős
rektorhelyettessel interjút készítettünk.
Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy megfelelő mennyiségű és
minőségű tartalom jelenjen meg az ELTE Online fórumain. Emellett kiemelt
tartalmat szolgáltattunk Instagram oldalunkon is.

Zima Richárd
ELTE Press főszerkesztő
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Elnöki referens beszámolója
2017 február 24. – április 2.

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. február 20., 27.,
március 6., 13., 20., 27.

ELTE HÖK kabinetülés

az ELTE HÖK kabinetje

2017. február 22.,
március 1., 8., 13., 17.,
22.

ELTE HÖK elnökségi
ülés

az ELTE HÖK
elnökségének tagjai

Az elnökségi és Kabinetüléseken részt vettem és jegyzőkönyvet vezettem.

Hegedüs Gabriella
elnöki referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Esélyegyenlőségi referens beszámolója
2017. február 24. – április 2.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Akadálymentességet
felmérő kérdőív
kvantitatív kiértékelése
PPK animátor képzés
2017.
február
23.,
érzékenyítő alkalmának
március 2.
megbeszélése
Egyeztetés a HÖOK
2017. március 3.
gyűjtéséről
Egyeztetés a Mindenki
2017. március 3.
Segít Napról
PPK animátor képzés
2017. március 6-8.
érzékenyítő alkalmának
megtartása
Kabinetnap, csapatépítés
2017. március 11.
megtartása
HÖOK gyűjtés ELTE
2017. március 13. szintű koordinálása,
április 2.
népszerűsítése
2017. március 15. Mindenki Segít Nap
április 2.
szervezése
Akadálymentességet
2017. március 21-22.
felmérő kérdőív
kvalitatív kiértékelése
2017. február 21.

Személy(ek)
PPK Animátori Kör 3
tagja
Kiss Edina, HÖOK
Mentorprogram vezetője
Puju Robin, ELTE PPK
DJB elnök
PPK Animátori Kör 3
tagja
ELTE HÖK Kabinet
ESB
Puju Robin, ELTE PPK
DJB elnök; ESB
-

Rendszeres ülések
Időpont
2017. február 20., 27.,
március 13., 20.
2017.
február
22.,
március 22.
2017. február 23.

Esemény

Személy(ek)

Kabinetülés

az ELTE HÖK kabinetje

ESB ülés

ESB

ELTE HÖK
küldöttgyűlés

az ELTE HÖK
küldöttgyűlés tagjai

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.
Akadálymentességet felmérő kérdőív

Kiértékeltem a bizottságunk által létrehozott kérdőívet, mely
egyetemünk akadálymentességét mérte fel a Fogyatékosügyi Központnál
regisztrált hallgatók körében. Ugyan a kitöltők száma csekély volt, mégis
rengeteg problémára felhívták a figyelmet, így abszolút hasznosnak ítélem
meg az ebbe fektetett munkát. Értékes információkat kaptunk, melyeket
először kvantitatív, majd a második körös kiértékelést követően kvalitatív
formában is prezentáltam a különböző önkormányzatok esélyegyenlőségi
referenseinek.
Amennyire az adatok engedték karokra és kollégiumokra lebontva
kaphattunk képet a problémákról. Sok hasznos információt nyertünk ki a
kérdőívből az Egyetemi Könyvtár, a Quaestura és a rendezvények
akadálymentességével kapcsolatosan is. Áprilisban Kovács Krisztinával, a
FK vezetőjével közösen tervezzük felkeresni a kancelláriát, hogy felhívjuk
a figyelmet a problémákra és az átalakítások fontosságára.
Érzékenyítő képzés

A PPK-n zajló animátor képzésén belül március elején 3 képződő
csapatnak is tartottam érzékenyítést. A 3 különböző alkalmat hosszas
munka előzte meg, hiszen társaimmal az előző éves képzésterveket
átdolgoztuk a kritikák mentén. Igyekeztünk minden észrevételt beépíteni
az új képzéstervbe, így egy átalakított, jobban strukturált és több területet
is érintő képzéssel készültünk. A visszajelzések alapján elértük a célunkat,
és sikerült megismertetnünk a hallgatókat a fogyatékkal élők, a hátrányos
helyzetűek és a társadalomban nehezebben érvényesülő emberek
világával.
Több lett, maradhat?

Kiss Edinával, a HÖOK Mentorprogram vezetőjével többször is
egyeztettem a jótékonysági gyűjtés miatt, mely azóta sikeresen elindult. A
hivatalos indulás előtt és azóta is élő kapcsolatbán állunk Edinával és a

többi felsőoktatási intézmény megbízottjaival, hogy egymást segítve
megbeszéljük a legjobb praktikákat a promóció terén. Plakátokkal,
Facebook eseménnyel és az önkormányzatok weboldalán történő
hirdetéssel kívánjuk elérni a hallgatókat. Az esemény népszerűsítésében
nyújtott segítséget ezúton is köszönöm mindenkinek!
Mindenki Segít Nap

Puju Robinnal, a PPK HÖK Diákjóléti Bizottságának elnökével
megkezdtük a Mindenki Segít Nap szervezését, melyet idén először ELTE
méretű rendezvényként hirdettünk meg. Rengeteg önkéntes helyszínnel
vettük fel a kapcsolatot, így a régieket kiegészítve sok új lehetőséget
tudunk biztosítani az érdeklődőknek. Időközben a Facebook esemény is
elkészült, és a jelentkezési felület is megnyílt, így jelentkezzetek ti is, ha
ráértek április 7-én és szívesen festenétek kerítést, sétáltatnátok kutyát,
olvasnátok fel időseknek, játszanátok gyerekekkel vagy osztanátok ételt
valahol.
Kabinetnap

Március 11-én kabinetnapot tartottunk, ahol az aktualitások
megbeszélésén és a vezetőképző szervezésén túl csapatépítést tartottam a
kabinetnek, hogy még jobban megismerjük egymást.
Dávid Szamanta
esélyegyenlőségi referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

ELTE Jogi és szabályzati referens beszámolója
2017. február 24 – április 2.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. február 16.

konzultáció

Sujtó Attila

2017. február 18.

határozatszerkesztés/~véleményezés

2017. március 6.
Hallgatói kulturális és szakmai
pályázat

Rápolti Kitti,
Bencze Norbert,
Puju Robin, Sujtó
Attila,

Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. február 20.,
27., március 6.,
13., 20.,

Kabinetülés

ELTE HÖK Kabinet

2017.
március

január–

Rendszeres
ülések

Jogi és szabályzati referens

2017. februárjában és márciusában részt vettem több kabinetülésen,
ahol beszámoltam az azt megelőző időszakban általam elvégzett
munkáról. 2017. februárjában és márciusában folyamatosan kapcsolatot
tartottam a Hallgatói kulturális és szakmai pályázattal kapcsolatban a
pályázókkal és az Egyetemmel, illetve elvégeztem a pályázatok formai
elbírálását és az egyéb megbízásomban foglalt feladatomat.
2017 márciusában véleményeztem a ELTE HÖK által előkészített
normaszövegeket.

Heil Kristóf Mihály
Jogi és szabályzati referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Rendezvényekért felelős referens
2017. február 24. -április 2.
Eseménynaptár
Időpont
2017 március 8.

Esemény

Személy(ek)

LEN 2017 Bírálás

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

2017. február 20, 27,
március 6, 13, 20, 27

EHÖK Kabinetülés

Személy(ek)

LEN 2017
A LEN 2017 megszervezésére kiírt pályázatra 2 db ajánlat érkezett be,
amelyek közül a Perfektum csoporthoz tartozó rendezvényszervező Kft.
bizonyult megfelelőbbnek, így velük együttműködve szervezzük meg idén a
rendezvényt. Elindultak az operatív szervezési folyamatok, az egyeztetések,
valamint a szerződéskötés is lezárul a héten.

Egyebek
Folyamatban van az ELTE SEK Diáknapok, a Bölcsész Napok, valamint a
többi kari rendezvény, illetve a Tanáris felező szervezése is.

Fazakas Áron
Rendezvényekért felelős referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Sportügyi referens beszámolója
2017. február 24. – 2017. április 2.
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017.02.20. 12.00

Megbeszélés

Sujtó Attila

2017.02.24. 16.00

Dunai Regatta SBM
meeting

AJTK munkatársak, SBM
csapat

2017.02.28. 12.00

KEK sajtótájékoztató

KEK szervezői csapat

2017.03.02-04.
2017.03.08. 10.00

Kárpát-medencei
Egyetemek Kupája
(KEK)
BEAC elsők kiállítás
PPK megnyitó

KEK szervezői csapat,
KEK önkéntesek
-

Kabinetnap

ELTE HÖK Kabinet

2017.03.20. 12.00

Éjszakai Sport
megbeszélés

Répási Károly

2017.03.23. 09.00

Sporttanács

ELTE Sporttanács

DR – Sárkányhajós
kiválasztás
DR – Sárkányhajós
tájékoztató

AJTK munkatársak, SBM
csapat
AJTK munkatársak, SBM
csapat

Sportbizottsági ülés

EHSB

2017.03.11.

2017.03.24. 16.00
2017.03.28. 18.00
2017.03.30.

Kárpát-medencei Egyetemek Kupája

Március elején zajlott a határokon átívelő és immár hagyományosnak
mondható sportrendezvény, a KEK, amelyben az ELTE HÖK is aktív
szerepet vállal. A rendezvény az egyetemi és öregdiák mérkőzések, és a
cheerleading MEFOB mellett idéntől kiegészült a kosárlabdával is. A
sportesemény kb. 20 önkéntessel zajlott, amely csapat toborzása és
koordinálása volt a feladatom amellett, hogy a helyszíni lebonyolításban
is részt vettem. A rendezvény zökkenőmentesen és nagy sikerrel zajlott.
A rendezvény minden évben karitatív célt is kitűz, amely szerint
hátrányos helyzetű határontúli magyar intézményeket támogatunk. Erre
is szép számmal gyűlt össze adomány.

Éjszakai Sport

Az idei évben az egész estét-éjszakás sportesemény átkerült a tavaszi
félévre. Bízunk abban, hogy a jó idő és az új időpont kényelmesebb lesz a
hallgatók számára és nagyobb lesz a részvételi arány. Több, a
sportbizottsággal történt egyeztetés után elindult a szervezés. Elkészült a
honlap, frissült a facebook oldal, esemény és április 2-án elindult a nevezés.
Dunai Regatta

A rendezvényre lezárult a sárkányhajós jelentkezés és megtörtént a
hajó legénységének összeállítása is. Idén több kritériumnak is meg kellett
felelni (nemek aránya, illetve régi-új evezősök aránya), amellyel az
egyetemünket tekintve minden rendben volt. Külön öröm, hogy hat SEKes hallgató is a sárkányhajós csapat tagja lett. Emellett egyetemünkről több
csapat is nevezett a Regatta egyik kísérőrendezvényére a Sound of the
University elnevezésű zenei tehetségkutatóra. Fontosnak tartom még
kiemelni, hogy egyetemünk cheerleader csapattal is képviselteti magát az
eseményen, illetve részt vesz az evezős nyolcas és a strandröplabda
megmérettetéseiben is.
Sportösztöndíj

A tavaszi félévre kiírt pótpályázatra mind a 3 kategóriában (női
kosárlabda, asztalitenisz és 2 fő általános SEK sportkoordinátor) érkezett
be pályázat, amelyek véleményezésre kerültek és a hiánypótlási időszakot
követően bírálja el egy operatív bizottság.
Emellett pedig a 2017/2018-as tanévre is hamarosan kiírásra kerül a
sportösztöndíjas pályázat.
Móczik Alexandra
Sportügyi referens
ELTE Hallgatói Önkormányzat

Tanárképzési referens beszámolója
2017. február 24. – április 2
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2017. február 21.

Egyeztetés

Sujtó Attila

2017. február 22.

Egyeztetés

Sztrecsko Boglárka

2017. március 2.

Megbeszélés

Károly Krisztina

2017. március 3.

TTK tanáris bevonó

2017. március 8.

Megbeszélés

Czető Krisztina

2017. március 13.

TKB ülés

TKB tagjai

2017. március 14.

Testközelből –
érzékenyítő program

Bárczi HÖK tagjai,
program résztvevői

2017. március 16.

Egyeztetés

Sujtó Attila

KonTRA

résztvevők

2017.
március
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A hozzám érkezett hallgatói
kabinetüléseken részt vettem.

leveleket

megválaszoltam,

a

ELTE HÖK TKB

A Bizottság legutóbbi ülésén a tagok beszámoltak az elmúlt
időszakban végzett tevékenységükről. A kari programok rendben
lezajlottam, és kirívó hallgatói megkeresés nem érkezett.
A tanárszakosok számára idén is szeretnénk megrendezni a felezőt,
amelyre a tervek szerint 2017. április 19-én kerül sor. Ezúton is köszönöm
Fazakas Áron segítségét a szervezésben!
Szombathelyi helyzete - tanárképzés

A Tanárképző Központtal történt egyeztetés során feltártam
Főigazgató Asszony, illetve a TKK dolgozóinak a Szombathelyen hallott és
tapasztalt hallgatói problémákat. A hallgatók kérdései és kérései

továbbításra kerültek feléjük. A hatékony együttműködésnek
köszönhetően azt az ígéretet kaptam, hogy az ottani hallgatók Neptunon
keresztül részletes tájékoztatást kapnak a képzésük további menetéről – a
tanárképzést érintő mérföldkövekre külön hangsúlyt fektetve.

Testközelből – érzékenyítő program

A tanárszakos hallgatók az egyik pedagógiai szemináriumok keretein
belül a fogyatékkal élőkkel külön foglalkoznak, emiatt kötelezően részt
kell venniük egy érzékenyítő programon. Ez adta az ötletet az első
alkalommal megrendezett délutánhoz. A hallgatók játékos feladatokon át
és egy ízletes „láthatatlan vacsorán” ismerhették meg a fogyatékkal élők
nehézségeit. Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk, reméljük a jövőben
is sor kerülhet hasonló rendezvényre.
Szeretném megköszönni a segítséget, és a lelkes feladat-levezetést a
Bárczi HÖK-nek, illetve külön köszönet Sztrecsko Boglárkának és Kiss
Briginek a koordinálásért és a szervezésért!
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!
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