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KABINETFŐNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2013. október 8.
2013. október 9.

Esemény

Személy/személyek

Egyeztetés az ELTE EHÖK Ellenőrző
Bizottság elnökével
Pályaválasztási Nap
Pályázati egyeztetés
EHSKB ülés

2013. október 14.

ELTE Online szerkesztőségi
2013. október 16.
2013. október 18-20.

Átadás-átvétel
HÖOK Elnökválasztó Közgyűlés

2013. október 21.

Fegyelmi Bizottsági ülés

2013. október 25.

Összegyetemi Nyílt nap ad hoc
bizottsági ülés

2013. november 810.
2013. november 11.
2013. november 18.

Zaránd Péter, Horváth
László
ELTE EHÖK Sajtó és
Kommunikációs
Bizottság
ELTE Online
szerkesztőség
Kalina Gergely, Jánosi
Attila
Zaránd Péter, Garbai
Ádám, Sujtó Attila, Máté
Anna

HÖOK Vezetőképző (Siófok)
ELTE BGGYK HÖK Elnökválasztó
Küldöttgyűlés
ELTE BTK HÖK Elnökválasztó
Küldöttgyűlés
Megbeszélés a mobil alkalmazásról

2013. november 21.

Munkabizottság
2013. november 25.

Hermán Dániel

Kommunikációs egyeztetés

Zaránd Péter
Zaránd Péter
Tóth Róza, Markos Ádám,
Zaránd Péter
Tóth Róza, Szántai
Eszter, Szabóné Emmert
Margit, Cseszregi Tamás
Grósz Renáta, Zaránd
Péter, Molnár Dániel
Gábor

Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy/személyek

2013/2014. I. FÉLÉV
OKTÓBER 6. – NOVEMBER 30.

2

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KABINET BESZÁMOLÓ
2013. október 8., 15.,
22., 29. november 5.,
Kabinetülés
12., 19., 26.
2013. október 9.,
16.,november 6., 13.,
Elnökségi ülés
20., 27.
2013. október 10.,
17., 24. november
Karrierközpont egyeztetés
14., 28.
2013. október 8., 15.,
22., november 5, 12., Egyeztetés a Sportügyi referenssel
19., 26.
2013. október 8., 15.,
Egyeztetés az Esélyegyenlőségi
november 5., 19., 26.
referenssel
2013. október 9. 22.,
29. november 5, 12., Egyeztetés a Pályázati referenssel
19., 26.
2013. október 8., 15.,
Egyeztetés a Közkapcsolati
22., november 5, 12.,
alelnökkel
19., 26.
2013. október 8., 15.,
Egyeztetés a Tudományos
22., november 5, 12.,
referenssel
26.
2013. október 8., 15.,
22., november 5, 12.,
Egyeztetés a Szociális alelnökkel
19., 26.
2013. október 8., 15.,
22., november 5, 12.,
Egyeztetés a Külügyi alelnökkel
19., 26.
2013. október 24.,
Egyeztetés az ELTE Online
november 5, 12., 26.
főszerkesztőjével
2013. október 18.,
25., november 8., 15., Egyeztetés a Gazdasági alelnökkel
22., 29.
2013. október 17. 24.
Egyeztetés a Tanulmányi alelnökkel
november 6., 13., 27.

ELTE EHÖK Kabinet
ELTE EHÖK Elnökség
Varga Emese
Karvaly Márton
Markos Ádám
Horváth László
Molnár Dániel Gábor
Tóth Rita
Tóth Róza
Soproni Tamás
Grósz Renáta
Dukán András Ferenc
Mészáros Ádám

Kapcsolattartás a kabinettagokkal, szakterületek koordinálása
Az első kabinetülésen mindenkivel egyeztettem időpontot, hogy minden héten
ugyanabban az időben át tudjuk beszélni az aktuális teendőket, feladatokat, ill.
nehézségeket. A közös munkát könnyítik meg a találkozók, mivel egyrészt nem kellett
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külön időpontokat egyeztetnünk, másrészt mind a kabinettagok, mind pedig én
megfelelően fel tudtunk készülni az egyeztetésre.
Az elnöki megbízottal napi kapcsolatban állok, a munkámat megkönnyíti a jelenléte.
A jegyzőkönyvek alapszabály szerinti elkészülése mellett írt emlékeztetők, úgy gondolom,
hogy nagy segítség mind az elnökség, mind a kabinet számára, amit az elnöki megbízott
feladatkörébe

sorolunk/soroltunk.

Az

adatigénylések,

ellenőrzések

rendelkezésre

bocsátásának adminisztrációs teendőiben oroszlánrészt vállalt Schopp Fruzsina (ügyviteli
asszisztens), Kovács Márta (irodavezető) és Meiszterics Bálint (elnöki megbízott), ennek
köszönhető az, hogy a kért anyagok megfelelő módon és időben elkészültek, ezt ezúton is
köszönöm nekik.
Az informatikai megbízottal kialakítottuk az új levelezést és levelezőlisták
rendszerét, ebben én az adminisztrációs teendőket tudtam segíteni (pl.: levlisták
elnevezése). Úgy gondolom, hogy ez egy fontos lépés volt a hivatalos levelezések
megfelelő kialakításában, viszont ez nem valósulhatott volna meg az informatikai
megbízott gyors reakcióideje nélkül.
December első hétvégéjén szerettünk volna tartani egy kabinethétvégét, amelyet
továbbképzéssel és a szakterületek átbeszélésével töltöttünk volna el. Sajnos az utaztatás
szervezési szerződés hiányában ez, ebben a formában nem tudott megvalósulni. Viszont
ugyanezen a hétvégén tart a kabinet egy Kabinet-napot, amelyen megpróbáljuk a
hétvégére tervezett programot egy napba belesűríteni és helyben, Budapesten megoldani,
költségek nélkül. A nap főtémájának továbbra is a szakterületi átbeszélés, továbbképzés
és csapatépítést szeretnénk.

Az új iroda kialakítása
Október 8-án költözött át az EHÖK a Gerlóczy utcából a Szerb utcai épületbe.
Lehetőségeimhez mérten próbáltam a maximális segítséget nyújtani a költözés
lebonyolításában. Örömmel töltött el, hogy egy nap alatt sikerült a tényleges költözést
lebonyolítani, mivel így a munkafolyamatoknak nem kellett megállnia. A kabinet nevében
ezért hálásak vagyunk Kovács Mártának és Schopp Fruzsinának, hiszen az új kabinet úgy
gondolom nélkülük nem tudta volna ilyen gyorsan felvenni az irodai ritmust.
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Az új iroda kialakítása még továbbra is folyamatban van, viszont az irodai élet már
nagyrészt kialakult, minden a helyére került, a kabinettagok kiismerik magukat az új helyen.
Decemberben érkezik az EHÖK iroda mellé a Questura iroda, velük közösen kell majd
kialakítani az együttélési szabályokat, annak érdekében, hogy mindkét csapat a
leghatékonyabban és legkényelmesebben tudja a munkát végezni.

Egyeztetések, megbeszélések
Hetente egyeztetek Varga Emesével, a Karrierközpont munkatársával, annak
érdekében, hogy mind az ő mind a mi programjaink a legtöbb felületen hirdetve legyenek
és mindezek mellett az aktuális ügyeket át tudjuk beszélni és hatékonyan tudjon a
Karrierközpont és az EHÖK együtt dolgozni.
Tisztségbe lépésem előtt is jó viszonyt ápoltam a HÖOK Mentorprogram
vezetőjével, Csuhaj Andreával. Novemberben felkeresett, hogy szeretnék, ha az ELTE is
részt venne a következő programjukban - Betekintő a felsőoktatásba - átfogó információk

a 2014-es továbbtanuláshoz – és részt vennék egy műhelybeszélgetésen, mint előadó.
Sajnos a novemberi szervezés rajtuk kívülálló okok miatt nem valósult meg, de ez
decemberben pótlásra kerül, és ott természetesen képviselni fogom az ELTE-t.
Több alkalommal is volt az elmúlt két hónapban EDUCATIO Bizottsági ülés,
amelyen lehetőségeimhez képest próbáltam részt venni, hiányzásom esetén Meiszterics
Bálint elnöki megbízott gondoskodott a helyettesítésemről. Az ülésekkel párhuzamosan
létrejött egy Összegyetemi nyílt nap elnevezésű munkabizottság, amelyben szintén részt
veszek.
Az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat elnökével, Ferdinandy Bencével is
rendszeres kapcsolatot tartok, a kezdetekben segítettem a munkájukat, annak érdekében,
hogy az EDÖK munkája is minél hamarabb a legmegfelelőbb módon el tudjon indulni.
Novemberben Dr. Cseszregi Tamás, Oktatási Igazgató úr összehívott egy
munkabizottságot, amelyben hallgatói tagként az EHÖK-ből Tóth Róza és én vagyunk
delegálva. A munkabizottság jelenleg a karokon és az EHÖK-ben kezelt szociális
ösztöndíjak bírálási rendszereinek felderítésével és vizsgálatával foglalkozik.
Mindezek mellett részt vettem a HÖOK győri elnökválasztó közgyűlésén és a siófoki
vezetőképzőn is.
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Ülések
Hetente tartunk kabinetülést – keddenként – azért, hogy átbeszéljük a
kabinettagokkal az aktualitásokat és a beszámolandókról a szerdai elnökségi üléseken. A
jövőben is szeretném tartani a heti kabinetüléseket, hiszen ez a legjobb fóruma annak,
hogy a kabinet együtt megbeszéljen minden fontos dolgot, ill. aktualitást.
Az eddigi összes elnökségi ülésen és kabinetülésen részt vettem, ezt szeretném a
jövőben is így tenni, jelenlétemmel segíteni mind az elnökég, mind pedig a kabinet
munkáját.

Egyebek
Az átadás-átvétel után nagy kérdőjel volt számomra a Hostessek kérdése, de

Meiszterics Bálint és Schopp Fruzsina készségesen a rendelkezésemre álltak, ezért ez is
gördülékenyen zajlik, habár a jövőben elképzelhető, hogy némi átalakításra szorulhat
ennek rendszere.
Lehetőségeimhez

és

időmhöz

mérten

próbáltam

jelen

lenni

minden

részönkormányzati HÖK elnökválasztáson, mindemellett az első bizottsági üléseken is
megpróbáltam jelen lenni. A jövőben alkalmanként szeretnék bizottsági üléseken, mint
megfigyelő rész venni, de természetesen a bizottság munkájába nem szeretnék beleszólni.
A kabinet koordinálása és a kapcsolattartások mellett az EHÖK elnökének munkáját
segítem/segítettem. Az aktuálisan rám bízott feladatokat kérésének megfelelően
végeztem el, annak érdekében, hogy ezzel is könnyítsem a munkáját, a kabinettagokkal és
más egyetemi, ill. hallgatói önkormányzati tisztségviselőkkel való kapcsolattartását és
munkavégzését.
Kiss Edina

Kabinetfőnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Informatikai megbízott beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy/személyek

2013. október 10.

IIG találkozó

Tomcsányi Roland

2013. október 29.

ehok.elte.hu egyeztetés

Molnár Dániel Gábor

IIG találkozó

Tomcsányi Roland

ejszakaisport.elte.hu
egyeztetés

Karvaly Márton

EDÖK egyeztetés

Ferdinandy Bence, Papik
Orsolya

Időpont

Esemény

Személy/személyek

2013. október 15., 22., 29.,
november 5., 12., 19., 26.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

2013. október 9., 16.november
20.

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

2013. november 12.
2013. november 19., 26.
2013. november 19.

Rendszeres ülések

Átadás-átvétel
Tisztségbe lépésem után két nappal, október nyolcadikán megkaptam a még létező
és ismert hozzáféréseket az EHÖK rendszerébe (kivéve: eszoctám és ELTE Online). A
géppark és egyéb informatikai infrastruktúráról általánosan elmondható volt, hogy
romokban hevert, szinte semmi sem működött, emellett semmit sem lehetett tudni
azokról, mivel nem kaptam se eszköz, se szolgáltatáslistát, csak jelszavakat. Ez igaz volt
mind a hardveres, mind a szoftveres, mind a szolgáltatási részre. Találkoztam Tomcsányi

Rolanddal, akivel egyeztettünk, hogy mit, hogyan lenne érdemes átvinni. Sajnos végül a
nulláról kellet kezdeni az építkezést, mivel a szerverek teljesen tönkre mentek. Ezért végül
az alábbi lépések történtek a hónap végéig:
– Felvételt nyertem az IIG-s projektkezelő rendszerbe.
– Az eszoctam.elte.hu-t az EHÖK-ös szerverről átköltöztettem az IIG hathatós
segítségével előbb egy ideiglenes, majd az IIG szerverére. A legégetőbb probléma
jelenleg az új pályázatok kiírása volt, de mivel ehhez sem dokumentációt nem
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kaptam, sem szóbeli vagy más módon összegzést, illetve mivel az átvett eszoctám
szerveren a fájlok obfuszkálva - azaz gyakorlatilag titkosítva - voltak, így a rendszer
fejlesztése, átalakítása nem bizonyult megoldhatónak. Az előző rendszergazda
elmondása alapján létezik egy fejlesztői verziója a rendszernek, de nem derült ki,
hogy ezzel mi történt pontosan.
– Az EHÖK költözése előtt összerendeztem az informatikai infrastruktúrát, illetve
kijelöltem a szállításból kimaradó tételeket. Emellett az IIG-vel egyeztettem, hogy
milyen informatikai/végponti lehetőségeink vannak az új helyen (4 hálózati, közte
egy PC+IP telefon vég).
– A költöztetés után, még aznap összeraktam az irodavezető és az ügyviteli
asszisztens gépét és üzembe állítottam egy nyomtatót. Ezeket a következő napok
folyamán kiegészítettem az IIG munkatársainak segítségével, egy telefonnal, majd
rá másfél hétre hálózati szkennerrel, további öt irodai géppel, illetve teljesen
bekábeleztem az irodát stb. Eleinte egy ideiglenes hálózaton vagyunk, maximum tíz
eszközzel.
– Kaptam hozzáférést az IIG-től a jogtiszta szoftvereket tartalmazó részleghez.
– IIG-s kezelésbe visszaadtuk az EHÖK-ös DNS zónákat. Emiatt ideiglenesen nem
volt internet elérhetőség a Bárczi HÖK-ben, mivel nem kaptam róla tájékoztatást,
hogy ott is tartozna hozzánk bármi is. Ez utóbbit végleg IIG-s kezelésbe adtuk, kb.
négy-öt nap kiesés lehetett. Emellett kaptam adminisztrátori jogot az EHÖK
zónájára.
– Megtörtént a @ehok.elte.hu, @hok.elte.hu és a @hoknet.elte.hu alá tartozó címek
IIG-s átvétele.
– Azon két karról, ahonnan eddig visszajeleztek, szintén megtörtént a levelezés
átállás (@tatkhok.elte.hu és @tokhok.elte.hu), legalábbis részünkről létrehoztuk a
kért fiókokat, és azokat hozzárendeltük a megadott Caesar azonosítókhoz. Ezáltal
immáron

99

%-os

rendelkezésre állás mellett működik ezen

részönkormányzatainak

hivatalos

levelezése.

Emellett

két kar

elindult

a

@barczihok.elte.hu-n ugyanez a folyamat, és szintén majdnem teljesen lezajlott az
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@online.elte.hu-n is ez. Ezen két kar (illetve ez EHÖK) biztosan eleget tesz a
hivatalos levelezésre vonatkozó rektori utasításnak.
– A hivatalos levelezőlisták is elkészültek, működnek.
– Kaptam hozzáférést az ELTE-s aliaskezelőhöz, amivel könnyedén tudom majd a
hivatali mappákat felhasználókhoz rendelni, illetve kvótát módosítani.
– Elkezdtem visszaállítani a régi szerver winchestereken található adatokat.
– Molnár Dániellel elkezdtük az ehok.elte.hu-t felépíteni, de eleddig a fentiek tükrében
értelemszerűen ezt még nem tudtuk befejezni.
– Igényeltem egy külön virtuális szervert a projektmenedzser rendszernek
– Egyéni kérésre a vab.elte.hu-t átirányítottam a Karrierközpont megfelelő
Állásbörzés aloldalára.

Weboldalak
Elkészült és elindult az ejszakaisport.elte.hu weboldala, illetve azon keresztül a
nevezés. Az oldal új desing-t és frissített tartalomkezelő motort kapott, emellett a tavalyi
nevezések alapján kigyűjtöttem több mint ezer e-mail címet, ahova majd egy darab
hírlevelet fogunk kiküldeni az eseményről.
Elkészült Galántai Tamás által a tokhok.elte.hu. Segítettem a telepítéskor felmerült
gondok megoldásában, a végleges tárhely és cím megszerzésében és kialakításában,
illetve a weboldal költöztetésében. Emellett rendberaktam az adatbázist.

Levelezések
A HÖK-ös levelezés IIG-s kezelésbe adásának újabb állomásaként az alábbi HÖKök és DÖK-ök álltak át az új rendszerre (köszönöm Bán Olivér segítségét):
-

@ajkdok.elte.hu

-

@ajkhok.elte.hu

-

@edok.elte.hu

-

@ttkdok.elte.hu

-

@ttkhok.elte.hu

Lépéseket tettem a minél felhasználóbarátabb és a minél több igényt kielégítő
levelezés és levelezőlisták ügyében. Az IIG pozitívan viszonyul a dologhoz, és minden tőlük
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telhetőt megtesznek. Első lépésben tisztázásra került esetleges régi levelezőlisták
migrálásának lehetősége, majd azok mikéntje.

Tárhelyek
Kialakításra került egy közös tárhely a HÖK-öknek az IIG rendszerén, amelyen
könnyebbé válhat a hivatali anyagok terjesztése és így az információáramlás. A
használatbavételhez szükséges dokumentáció készítése folyamatban van.

Eszoctám felület
Visszahoztam az ideiglenesen az IIG-be telepített, már nem használt, régi eszoctám
szervert. Emellett frissítettem az új, központi authentikációs metaadatokat az
eszoctam.elte.hu-n, és lokalizáltam, ill. javítottam egy, a rendszer statisztikakészítő részét
érintő problémát, ami a pótfelvettek rendszeres szociális támogatás pályázatának
bírálásakor/kiértékelésekor derült ki.

EHÖK honlap
Az ehok.elte.hu – habár még nem látszódik a karbantartó mód miatt, de – új desingt kapott, emellett kialakításra került a szekcióoldalak kinézete.
Létrehoztam a tudomany.elte.hu-t, melyet a jövőben tudományos tartalommal
szeretnénk megtölteni.

Egyebek
Beüzemeltem a TTK HÖK új szerverét és felraktam rá a frissített TTK HÖK
weboldalt.
A fentieken kívül a napi rutinfeladatokat elvégeztem: felhasználók informálása,
számítógépek karbantartása és egyéb informatikai problémák megoldása. Ezúton
szeretném megköszönni az ELTE IIG munkatársainak a közreműködését.
Tabajdi Péter

Informatikai megbízott
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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TANULMÁNYI, TUDOMÁNYOS, TEHETSÉGGONDOZÁSI ÉS KÖNYVTÁRI
ÜGYEK

Tanulmányi alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2013. október 9.

Esemény

Személy/személyek

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

Pályaválasztási Nap

2013. október 9.
2013. október 11.

TO Vezetői ülés

Kari TH vezetők, TR
Iroda

Informális ülés

Kari tanulmányisok
Dr. Rónay Zoltán,
Ráduly Zsuzsanna
Dr. Borsodi Csaba, kari
dékánhelyettesek

2013. október 24.

HJB ülés

2013. október 25.

Oktatási és Képzési Tanács

2013. október 31.

Informális ülés

Kari tanulmányisok

2013. november 13.

Pályaválasztási Kiállítás

Tóth Róza

2013. november 14.

HJB ülés

Dr. Rónay Zoltán,
Ráduly Zsuzsanna

2013. november 15.

Tanulmányi ülés

Kari tanulmányisok

2013. november 21.

Egyeztető megbeszélés

Kari TH vezetők, TR
Iroda

Megbeszélés

Dr. Cseszregi Tamás

E-index kampány véglegesítése

Molnár Dániel Gábor

Oktatási és Képzési Tanács

Dr. Borsodi Csaba, kari
dékánhelyettesek

Esemény

Személy/személyek

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

2013. november 25.
2013. november 29.

Rendszeres ülések
Időpont
2013. október 8., 15.,
november 12., 19., 26.

2013. október 17.
november 6., 13., 27.

24.
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2013. október 25., 31.
november 25.

E-Index kampány egyeztetés

Kiss Edina, Molnár
Dániel Gábor

Az EHÖK korábbi, megbízott tanulmányi alelnökével, Jánosi Attilával az átadásátvétel megtörtént október 6-án. A folyamatban lévő ügyekről és a nyáron történt
tanulmányi változásokról is részletes tájékoztatást kaptam.

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság
Október 24-én részt vettem a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülésén. Jellemzően
alaptámogatással kapcsolatos kérelmek voltak és több, az előző ülésen már tárgyalt függő
ügyek, melyek hiánypótlásra szorultak. A bizottság majdnem minden esetben azonos
véleményen volt, az összetettebb ügyek esetén pedig hosszas egyeztetést követve
hoztunk döntést. A következő ülés időpontja 2013. november 14-én volt, ahol személyes
meghallgatásra is sor került egy bizonyos ügy kapcsán. A 2013-as év utolsó HJB ülése
december 12-én lesz.

Tanulmányi Bizottság
Október 11-én közvetlenül a TO Vezetői ülés után tartottam egy rövid informális
ülést, melyen a Felsőoktatási Információsrendszerről adtam egy helyzetjelentést. Október
31-én informális ülést tartottam, melynek tárgya az E-index és annak kommunikációja volt
a fő téma. Továbbá egyeztettünk a lassan egy éve debütáló tanulmányi rendszerünkről is
a leadott fejlesztési igények tekintetében, melynek eredményét továbbra is várja a
bizottság. Szó volt a november 13-án megrendezendő Pályaválasztási Kiállításról, melyen
idén is lehetőségünk nyílt, hogy képviselhessük Egyetemünket. A következő ülésen,
napirenden szerepelt az E-index kampánytervezet anyagainak jóváhagyása és az
észrevételek/javaslatok tárgyalása. Az ülésen egyeztettünk a HKR módosítás menetéről,
az ülések rendszerességéről. Jelenleg állapotfelmérés zajlik a karokon, hogy megtudjuk,
mely karokon terveznek módosítást, így összehangolhatjuk a munkát. Szintén ezen az
ülésen került sor a bizottság ügyrendjének módosítására, melyet egyhangúlag támogatott
a bizottság.
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E-index tájékoztatás
Állandó egyeztetések folynak az Oktatási Igazgatóság és az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat között az új index miatt. November közepén elkészült egy komplex anyag,
mely az E-index kampánytervezetét és kommunikációs stratégiáját tartalmazza. Ezzel
szeretnénk megkönnyíteni a váltás miatt bekövetkező nehézségeket és a felmerülő
kérdéseket szétoszlatni. A hallgatók november 25-től folyamatosan értesülnek a
változásokról, az elkövetkezendő hetekben Neptun üzenetben is felhívjuk a figyelmet a
változásokra. A Kommunikációs és Sajtó Bizottsággal együttműködve folyamatosan
tájékoztatjuk a hallgatókat. Kidolgoztunk egy kampánytervezetet is, melynek a következők
a főbb részei:
-

2013. november 25-én elkészült az E-index kommunikációs anyaga

-

2013. november 25-től az előbb említett dokumentum elérhető az alábbi linken
(http://ehok.elte.hu/eindex/)

-

2013. november 25. 20:30 - ELTEvízió riport megjelenése, melyben a leckekönyvről
és az új E-index bevezetéséről kérdeztük a hallgatókat

-

2013. december 3. - ELTE Online cikk megjelenése további hasznos információkkal

-

2013. december 9. - Az ELTEvízió új műsorvezető jelöltjeinek riportja az E-indexről

-

2013. december 17. - Gyakran Ismételt Kérdések (GY.I.K) dokumentum
létrehozása, kérdések összegyűjtése

-

2014. január 13. - GY.I.K továbbírása a beérkezett kérdések, tapasztalatok alapján

Diákigazolvány érvényesítés
A 2013/2014-es tanév őszi szemeszterében történő diákigazolvány-érvényesítését
folyamatosan egyeztettem a Quaestura munkatársaival. A karokon történő érvényesítés
zökkenőmentesen lezajlott. Idén a Bölcsészettudományi Karon a Karrierközpont
munkatársai végezték az érvényesítést, így ott nem volt szükség EHÖK által delegált
hallgatókra.

Egyebek
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Jelenleg az OMHV (Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése) kampányon
dolgozunk. Kidolgozásra kerül egy helyzetjelentés az OMHV eddigi és jelenlegi
eredményéről, továbbá javaslatokat teszünk a kérdőív tökéletesítésére. A dokumentum
még az idei évben elkészül és a vizsgaidőszak előtt szeretnénk nyilvánosságra hozni.

Mészáros Ádám

Tanulmányi alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Tudományos referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy/személyek

2013. október 8.

Megbeszélés (átadás/átvétel)

Kalina Gergely

2013. október 9.

Pályaválasztási Nap
Szakkollégiumi megbeszélés

Horváth László

TDK pályázat egyeztetés

Horváth László

2013. október 15.

Innovációs Klub

Antoni Györgyi

2013. október 18.

Szakkollégiumi megbeszélés

Róth Judit

2013. október 24.

Szakkollégiumi megbeszélés

Kántor Zsófia

2013. október 30.

Minőségirányítási Bizottság
ülése

ELTE
Minőségirányítási
Bizottság

2013. október 31.

Megbeszélés

Ferdinandy Bence

2013. november 4.

ELTE Online-os egyeztetés

Dömötör Nikolett

2013. november 7.

Tudományos Bizottság ülése

ELTE EHÖK
Tudományos
Bizottság

2013. november 21.

Megbeszélés a Gazdaság és
Vállalkozáskutató Intézet
munkatársával

Havadi Gergő

ELTE Online-os egyeztetés

Bucsku Enikő

2013. október 10.

2013. november 22.

2013. november 29.

Egyeztetés az Egyetemi
Könyvtár megbízott
igazgatójával
Pályázati és Innovációs
Központ
természettudományos
táborában részvétel

Kálóczi Katalin

Horváth László

Rendszeres ülések
Időpont
2013. október 8., 15.,
22.,november 5., 12., 19., 26.

Esemény

Személy/személyek

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet
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2013. október 9., 16.,
november 13., 20., 27.,
2013. október 15., 22.,
november 5, 12., 26.

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökségi
ülés

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

Tehetséggondozás
A tehetséggondozás terén kiemelt prioritás az ELTE öt szakkollégiumával való
szorosabb kapcsolattartás, a velük történő rendszeres egyeztetés. Három szakkollégium
(az Illyés Sándor Szakkollégium, az Eötvös József Collegium, illetve a Bibó István
Szakkollégium) választmányi, illetve diákbizottsági elnökeivel már egyeztettem a
tehetséggondozás területén megfogalmazott célkitűzésekről, a készülő szakkollégiumi
stratégiáról, illetve tájékozódtam a működésükről, felvételi rendszerükről, programjaikról.
Az őszi szünet után az Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium, továbbá a
Bolyai Kollégium képviselőivel, valamint minden szakkollégium igazgatójával egyeztetni
fogok (a Vanguard programról és a szakkollégiumi stratégiáról is). Az Egyetemi TDK
konferencia szervezése kapcsán Borsodi Csaba rektorhelyettes úr azt javasolta, hogy az
OTDK konferenciához közelebb eső időpontban szervezzük meg, amikor több dolgozat
van bemutatható állapotban. A szervezést elkezdjük, és az ütemtervben jegyzett
időponthoz képest valószínűleg csúszás várható, de a tavaszi félév elején mindenképpen
lebonyolításra kerül a konferencia. A honorácior státusz és tutorálás kapcsán a kari
tisztségviselőkkel már elkezdtük a tapasztalatok összegyűjtését: azokról a karokról, ahol
funkcionálnak ezen tehetséggondozási formák, a jó gyakorlatok összegyűjtése az
elsődleges, ahol nem működnek, a problémák feltérképezése (egy problématérkép
összeállítása) és ezek mihamarabbi megoldása.

Tehetséggondozási adatbázis és jelentés
A Tehetséggondozási Adatbázis frissítése és az adatokhoz való hozzáférés
kapcsán fontos az adatkezelési koncepció kialakítása: egy titoktartási nyilatkozat
aláírásával tudjuk biztosítani az adatok kezelésének bizalmas voltát. A Tehetséggondozási
Jelentés módszertanának, kérdéseinek, lekérdezési módjának átalakítása – survey
statisztikus hallgatók segítségét igénybe véve – már elkezdődött, mihamarabb szeretnénk
elkészíteni a 2013-as jelentést.
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Vanguard program
A Vanguard program keretében – a Tudományos Bizottság döntése értelmében ebben a félévben csak egy bevezető előadásra kerül sor; ez minden hallgató számára
nyitott lesz, még nem kötjük pályázathoz. A következő félévben 3-4 alkalmasra tervezzük
a programot, amelyben a kari tudományos tisztségviselők által elbírált pályázatok alapján
kerülnek be a hallgatók.

Pályázati és Innovációs Központ
Az ELTE Pályázati és Innovációs Központjának igazgatójával, Antoni Györgyivel
többször is egyeztettem, mindketten fontosnak tartjuk a szorosabb együttműködést - a
PIK és az EHÖK programjainak együttes promotálásával. Az első lépés a PIK által is
támogatott, természettudományos pályázat nyerteseinek szervezett tábor egyik esti
programjának szervezése. A szigetmonostori tábor november 29-i esti programját
szerveztük meg, egy elgondolkodtató és szórakoztató kvízt szerkesztettünk erre az
alkalomra. A Hallgatói Ötletpályázat kapcsán is szoros együttműködést (és ennek
köszönhetően a pályázatok számának növelését) tervezzük.

Tudománykommunikáció
A tudományos élet EHÖK-szintű kommunikációja rendkívül fontos, ám hiányzó
szegmense az ELTE életének. Az elitkepzes.elte.hu weboldal újraindítása, tartalommal való
megtöltése fontos a tudományos munkák presztízsének növelése, ismertebbé tétele,
valamint a hallgatók számára rendelkezésre álló lehetőségek hangsúlyozása miatt is. Az
informatikai referenssel való egyeztetés alapján hamarosan újra üzemelni fog a honlap, a
részönkormányzati és szakkollégiumi tisztségviselők pedig a tartalmak biztosításában
nyújtanak segítséget. Az ELTE Online tudomány rovatának munkatársaival is szoros
együttműködést

valósítottunk

meg:

a

TDK-ról

már

megjelent

egy

cikk,

a

szakkollégiumokról és a Vanguard programról pedig már készülnek a cikkek.

Könyvtári ügyek
Az Egyetemi Könyvtár ügyeinek áttekintése szempontjából rendkívül fontos volt

Kálóczi Katalin megbízott főigazgatóval való egyeztetés. A financiális nehézségek mellett
fontos a minőség szinten tartása (illetve fejlesztése), a rendelkezésre álló adatbázis-
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állomány bővítésének koordinálása. A tankönyv és jegyzet előállítási támogatások
felhasználásának kérdése is felmerült az egyeztetésen: ez a karok között meglehetősen
különböző; ezeknek az összegyűjtése, nyomon követése hasznos lenne a könyvtár (és
kiadó) számára is.
Tóth Rita

Tudományos referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÜGYEK
Szociális alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy/személyek

2013. október 7.

Átadás-átvétel

Prágai Alexandra

2013. október 18.

EHSZÖB ülés

ELTE Egyetemi Hallgatói
Szociális és
Ösztöndíjbizottság

2013. október 24.

Utalási listák leadása

Szabóné Emmert Margit

2013. október 30.

2013. november 8.

Egyeztetés a Neptun
pályázatkezelő rendszeréről
Alaptámogatás pályázat
felülvizsgálata
Adathiány miatt megakadt
utalással rendelkező hallgatók
értesítése

Szántai Eszter
Zaránd Péter

ELTE Egyetemi Hallgatói
Szociális és
Ösztöndíjbizottság
ELTE Egyetemi Hallgatói
Szociális és
Ösztöndíjbizottság

,,EHSZÖB nap”
2013. november 9.

EHSZÖB ülés
2013. november 11.

Pótutalás kérelmezése

2013. november 12.

Utalási lista leadása

Szabóné Emmert Margit

2013. november 13.

Pályaválasztási nap - Szekszárd

Mészáros Ádám

2013. november 15.

EDUCATIO Kft. interjú
(TÁMOP4.1.3-11/1-2011-0001)

Máté Ákos

2013. november 21.

Munkabizottsági ülés

2013. november 21.
2013. november 25.

Megbeszélés a mobil
alkalmazásról
Párhuzamos képzés
kompenzációja pályázatok
bírálata

Dr. Cseszregi Tamás,
Szabóné Emmert Margit,
Szántai Eszter, Kiss Edina
Kiss Edina, Markos Ádám,
Zaránd Péter
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2013. november 26.

EHSZÖB ülés

ELTE Egyetemi Hallgatói
Szociális és
Ösztöndíjbizottság

2013. november 27.

Utalási listák leadása

Szabóné Emmert Margit

Esemény

Személy/személyek

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

Rendszeres ülések
Időpont
2013. október 8., 15.,
22., 29. november 5.,
12., 19.
2013. október 9., 16.,
november 6., 27.
2013. október 15., 22.,
november 5, 12., 19., 26.

Pályázatok
A ,,második átsorolással” 74 hallgatót soroltak önköltséges finanszírozási formáról
államilag támogatott képzésre, akik ezáltal szociális juttatásra jogosulttá váltak. Ezen
hallgatóknak rendszeres szociális ösztöndíj pótpályázati lehetőséget biztosítottunk. Az
EHSZÖB határozata alapján a különböző okok miatt késve beiratkozott hallgatók (külföldi
iskolákból, vagy a Balassi Intézetből felvételizők stb.) is bekerültek a pályázók körébe. Az
Oktatási Igazgatóságtól lekértem a második átsorolással átsorolt hallgatók névsorát, a
kari tanulmányi osztályoktól pedig a szociális támogatás leadási határideje után
beiratkozott hallgatókat. A pótpályázati időszak alatt leadott pályázatok közül tehát csak
ezen hallgatók pályázata kerülhetett elfogadásra. A pályázati kiírást az EHSZÖB készítette
el, majd a bírálást az EHSZÖB albizottságai végezték. A pályázati időszak 2013. november
4-től, november 11-ig tartott. A késve beiratkozott hallgatók pótpályázati lehetőségeit
szerettem volna az alaptámogatásra is kiterjeszteni. Ezzel kapcsolatban egyeztettem a
Rektori

Hivatal

Oktatási

Igazgatóságával,

majd

támogatásukkal

az

EHSZÖB

alaptámogatás pótpályázatot is kiírt, melyre november 17-ig lehetett pályázni. Mindkét
pótpályázat esetében az érintett hallgatókat e-mailben értesítettem a pályázati
lehetőségről.
Az EHSZÖB kiírta a 2013/14-es tanév őszi félévére a párhuzamos képzés
kompenzációja pályázatot, melyre összesen 64 pályázat érkezett be. A pályázat Neptunon
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keresztül történő meghirdetését, illetve bírálatát én végeztem. A pályázati feltételeknek 35
hallgató felelt meg. Az EHSZÖB a támogatás mértékét a hallgatók által befizetett
költségtérítés összegének 40%-ában állapította meg. Így összesen 2 828 000 HUF kerül
ennek jogcímén kifizetésre a decemberi utalással.

Neptun kérvénykezelő rendszer
Október 30-án egyeztettem Szántai Eszterrel, a Tanulmányi Rendszer Iroda
munkatársával, aki részletesen bemutatta nekem a Neptun hallgatói kérvénykezelő
felületét, az ebben rejlő jelenlegi lehetőségeket, illetve megosztotta velem a
kérvényszerkesztő modulhoz tartozó hivatalos dokumentációt. A november 9-én tartott
EHSZÖB napon a bizottság tagjaival összegyűjtöttük a rendszeres szociális ösztöndíj
pályázat megfelelő felületéhez szükséges Neptun fejlesztési igényeinket. Számos ponton
találjuk hiányosnak a jelenlegi kérvénykezelő modult. A legnagyobb hiányosságokat a
bírálói jogosultságok meghatározásánál találtuk.
Az eszoctám szervert átköltöztették az Informatikai Igazgatósághoz. A telepítés
körülbelül másfél heti leállást okozott, azonban a szociális támogatás pótpályázat
meghirdetésének idejére a rendszer ismét működőképes volt.

Munkabizottság
Oktatási Igazgató Úr kérésére Zaránd Péter elnök úrral egy felsőbb éves hallgató
által leadott alaptámogatás pályázat ügyében végeztünk vizsgálatot, illetve az
alaptámogatás pályázat kiírásának és bírálatának folyamatáról összefoglalást készítettem
az Igazgató úr részére. A vizsgálatunk eredményére érkező válasz üzenetben az Oktatási
Igazgató úr tájékoztatott bennünket, hogy egy munkabizottságot állít fel, melynek feladata,
hogy kidolgozzon minőségbiztosítási szempontokat a bírálatokkal és a kifizetési listák
összeállításával kapcsolatban. Ennek keretében egy bírálati kézikönyv megalkotását látja
szükségesnek. A munkabizottság tagjai az Oktatási Igazgatóság részéről: Cseszregi

Tamás, Szabóné Emmert Margit és Szántai Eszter, hallgatói részről az EHÖK elnökségének
döntése alapján: Tóth Róza, Kiss Edina, Kőrös Blanka. A bizottság első ülését november
21-én tartotta. A hallgatói tagokkal december 2-áig kell elkészítenünk a szociális ösztöndíj
pályázatok bírálati rendjéről szóló összefoglalót, illetve megküldenünk az Oktatási
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Igazgatóság részére a jelenleg juttatásképesség ellenőrző szerepkör használatára
jogosult személyek listáját. A továbbiakban a Hallgatói Önkormányzat tisztségviselői közül
kérvényszerkesztő jogosultsága kizárólag az EHSZÖB elnökének, juttatásképesség
ellenőrző

szerepköre

pedig

az

EHSZÖB

albizottságainak

elnökének

lehet.

A

munkabizottság ülésén tájékoztattak bennünket, hogy a jövőben csak azon hallgatók
rendelkezhetnek majd ilyen jogosultságokkal, akik egy félévente tartandó Neptun
oktatáson részt vesznek.

Utalási listák
Annak érdekében, hogy az Erasmus kiegészítő támogatás a hallgatókhoz még
novemberben kézhez kerülhessen, pótszámfejtést kérelmeztünk. A pótszámfejtés
kérelmezéséhez szükséges dokumentumokat, illetve az Erasmus kiegészítő támogatás
utalási listáját elkészítettem, majd továbbítottam az Oktatási Igazgatóságnak. A pótutalást
2013. november 21-én indították.
A Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz beérkező alaptámogatás miatt történő
fellebbezéseket véleményeztem. Közülük többen jogosultak lettek volna a támogatásra, de
pályázatuk az EHSZÖB által elutasításra került. A HJB határozatai alapján a támogatásra
jogosulttá vált hallgatókról az utalási listát elkészítettem, majd a juttatásképesség
ellenőrzése után mindkét havi utalás esetén a megadott határidőre továbbítottam

Szabóné Emmert Margitnak. Ezekkel együtt a karokról beérkezett fellebbezések miatt,
vagy a pótpályázat során A-kategóriás ösztöndíjra jogosulttá vált hallgatókat tartalmazó
utalási listákat szintén elkészítettem és továbbítottam az Oktatási Igazgatóság részére.

Egyebek
Több hallgató fordult hozzám különböző ösztöndíjakat érintő kérdéseikkel,
melyekre maradéktalanul választ adtam. Néhány esetben régebb óta elhúzódó problémát
jeleztek, melyek hosszabb utánajárást, személyes találkozásokat igényeltek. Az ilyen
problémákra is igyekeztem mielőbbi megoldást találni, az érintett hallgatókat további
teendőikről minden esetben tájékoztattam.
Tóth Róza

Szociális alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Esélyegyenlőségi referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy/személyek

2013. október 5.

Átadás/átvétel

Kalina Gergely

2013. október 15.

Adattáblázat

2013. október 18.
2013. október 24.
2013. október 27.

2013. november 1-4.

2013. november 4.
2013. november 12.
2013. november 12.

2013. november 17.

2013. november 21.

2013. november 26.

Dokumentumok
begyűjtése
Esélyegyenlőségi Bizottság
Ülése
Egyeztetés a KIM-mel
meglévő dokumentum
alapján jogszabály
változtatásáról
Egyeztetés a
fogyatékossággal élő
hallgatók speciális jogairól
a vizsgáztatással
kapcsolatban a különböző
karokon.
Elkészül az infosheetek
első verziója
Esélyegyenlőségi Bizottság
Ülése
Az Esélyegyenlőségi
Bizottság határozatban
elfogadja az infosheetek
tartalmát
Egyeztetés a KIM-mel és a
KIH-hel a
fogyatékossággal élő
hallgatók gyakornoki
programjáról
Megbeszélés a mobil
alkalmazásról
Egyeztetés Emmert
Margittal a
Fogyatékossággal élő
hallgatók
jegyzettámogatásáról

ELTE EHÖK
Esélyegyenlőségi Bizottság
ELTE EHÖK
Esélyegyenlőségi Bizottság
Isola Anna, KIM munkatárs

ELTE EHÖK
Esélyegyenlőségi Bizottság

ELTE EHÖK
Esélyegyenlőségi Bizottság
ELTE EHÖK
Esélyegyenlőségi Bizottság

KIM és KIH munkatársak
Tóth Róza, Kiss Edina,
Zaránd Péter
Szabóné Emmert Margit
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Rendszeres ülések
Időpont

Esemény

Személy/személyek

2013. október 8., 15., 22.,
november 5., 12., 26.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

2013. október 9.
2013. október 24.
november 12.
2013.
október
november 5., 19., 26.

Esélyegyenlőségi Bizottság Esélyegyenlőségi Bizottság
Ülése
Tagjai
15.,
Egyeztetés az
Kiss Edina
Kabinetfőnökkel

Október hónap lassan indult be esélyegyenlőségi kérdések szempontjából az
elhúzódó átadás/átvétel illetve a dokumentumok teljes hiánya, azoknak beszerzése miatt.
A jelenlegi állás szerint sikerült a bizottsági tagok bevonásával a dokumentumok nagy
részét pótolni.

A bizottság
Az Esélyegyenlőségi Bizottság folyamatosan átalakulóban van a kari pozíciók
ellátóinak váltása miatt, így még alakulóban van a Bizottság összetétele, de a jelenlegi
tagok is aktívak.

Szociális ösztöndíjak
Október 24-én megtartottuk idei első ülésünket, tisztáztuk a félév ütemtervét a
bizottsági tagokkal, a már meg lévő elképzelések mellett új szempontokat is felvetettek a
tagok illetve új feladatok is felmerültek. Az ülésen részt vett Tóth Róza az ELTE Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat szociális alelnöke, akivel megegyezés történt közös ülés
tartására, mivel úgy látjuk, vannak fogyatékossággal és tartós betegséggel kapcsolatos
kérdések, melyek a szociális támogatások megfelelő kiosztásához elengedhetetlenül
megválaszolandók. Emellett megegyeztünk, hogy igényt nyújtunk be a KIM-hez
jogszabály-módosítás érdekében, hogy kiküszöböljük az eddig fennálló jogszabályi
ellentmondást. Ez ügyben egyeztettem a KIM egyik munkatársával, a folyamat elindult,
melynek eredményeképp az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat részéről hivatalos
levél útján fogjuk kérvényezni a módosítást a normaszöveg tervezetének egyeztetése
után.
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Vizsgáztatás és információk
Tervezeteket is létre kívánunk hozni, hogy egységes legyen a karokon a
fogyatékossággal élők vizsgáztatása, illetve a vizsgáztatási könnyítések és azok
igénylésének menete. Ez ügyben a Nemzeti Felsőoktatási Törvény szabályai alapján
szeretnénk eljárni a bizottság egyetértésével. A folyamatba be kívánjuk vonni az ELTE
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tanulmányi Bizottságát.

Rácz Renáta az ELTE Társadalomtudományi Kar esélyegyenlőségi referense
jelezte, hogy megkereste a kar fogyatékosügyi koordinátora és jelezte, hogy számítana a
bizottság segítségére egy fogyatékosügyi rendezvény megszervezésében, a bizottság
egyetértett abban, hogy partnerek kívánunk lenni a rendezvény szervezésében illetve, hogy
ki kívánjuk azt terjeszteni az egész Lágymányosi Campusra, minderre december elején
kerülhetne sor, azonban ez nagyban függ a fő szervezők akaratától is.

Saját tudásunk
Kértem a bizottság tagjaitól, hogy ismerkedjenek a hatályos jogszabályokkal illetve
kerüljenek

képbe

a

saját

szabályinkkal

illetve

a

hiányzó

normákkal,

ehhez

dokumentumokat biztosítottam a bizottság számára a korábban begyűjtött anyagokból.

Vizsgák, speciális jogok
November hónapban a vizsgaidőszak közeledte miatt szükség volt a HKR-ben
rögzített fogyatékossággal élő hallgatókra vonatkozó szabályok átvizsgálására, a
Bizottságban való megvitatásukra, különösen mivel új bizottsági tagjaink is vannak.
Jelenleg a legfrissebb HKR szerinti jogaikról tudjuk minden karon tájékoztatni az érintett
hallgatókat. Azonban úgy ítéltük meg, hogy az információ birtoklása nem elegendő, így egy
„infosheet” csomagot fogadott el a bizottság határozatban, amelyek a legfontosabb
vizsgázáshoz kapcsolódó jogait tartalmazzák a hallgatóknak. Ez csak az első kör (4
infosheet), amelyet több ilyen kommunikáció fog követni, melynek célja az informáláson
túl az indirekt érzékenyítés is.

Gyakornoki program tervezete
Lehetőségem adódott, hogy a Közigazgatási- és Igazságügyi Minisztérium
háttérszervezetével

(KIM),

a

Közigazgatási-

és

Igazságügyi

Hivatallal

(KIH)
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együttműködve részt vegyek egy kifejezetten a fogyatékossággal élő hallgatóknak szóló
közigazgatási gyakornoki program kidolgozásában, mely a tervek szerint jövőre indulna el
és elsősorban az ELTE karain keresné a gyakornokokat. A programról kormányrendelet
készül, így később más hivatalok és szervezetek is tudnak majd csatlakozni a
kezdeményezéshez. A program ötlete még egy másik mentorprogram kapcsán
fogalmazódott meg bennem, és most ilyen módon tud manifesztálódni. A program
lebonyolításával – elsősorban a hallgatóknak való hirdetésével – kapcsolatban a mi
bizottságunknak is lesz feladata.

A jegyzettámogatás
E hónapban a Rektori Hivatal munkatársaival való egyeztetéseink során
körvonalazódott,

hogy

a

fogyatékossággal

élő

hallgatók

számára

fenntartott

jegyzettámogatási keret felhasználását az eddigi években megvalósult gyakorlattól
eltérően, új rendszerben, új irányok mentén kell majd felhasználnunk. Nagyobb teret kell,
hogy kapjanak a kari részönkormányzatok felelős tisztségviselői ezen források
felhasználásában és egyértelműsíteni kell ez kinek a feladat- illetve jogköre, mert az eddigi
években ez nem kellően átláthatóan működött. Mindezen egyeztetések hatásaira
következő félévtől lehet számítani, célunk, hogy a források – az eddigi gyakorlattal
szemben – ne haszontalan illetve nem megfelelően kihasznált eszközökre fordítódjanak,
hanem egy esetleges új ösztöndíj bevezetésével a hallgatók pályáztatása útján valóban
oda és azokhoz kerüljenek, akiknek szüksége van rá és ezáltal megvalósuljon a keret
létrehozásához fűződő eredeti cél.
A következő hónapok elsősorban az érdekvédelemről és az ügyintézésben való
segítségnyújtásról fog szólni a bizottság tagjai számára a vizsgákkal kapcsolatos speciális
jogosultságok érvényesítése miatt, de remélhetően a karok tanszékei és ügyintézői
partnerek lesznek a feladat elvégzésében.
Markos Ádám

Esélyegyenlőségi referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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KÜLÜGYI ÉS HATÁRON TÚLI ÜGYEK
Külügyi alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2013. október 5.

Esemény

Személy/személyek

Egyeztetés az AIESEC
BCE-vel
Találkozó az Escape
Budapest tulajdonosával

Botos Flóra
Pusztai Tamás
ELTE EHÖK Külügyi
Bizottság
Benke Viktor, Bodnár Vivien,
Kardos Dorottya
ELTE EHÖK Külügyi
Bizottság

2013. október 8.

EHKB ülés

2013. október 13.

Mentortábormegbeszélés

2013. október 15.

EHKB ülés

2013. október 16.

Egyeztetés az újonnan
megválasztott általános
taggal (operatív bizottság)

Clio Mordivoglia

2013. október 25.

Kooperáció az NKMO-val

Bélik Márton, Berzlánovich
Ildikó, Clio Mordivoglia,
Székely Ágnes

2013. október 25.
2013. október 29.
2013. október 30.
2013. november 12-e

Egyeztetés az újonnan
megválasztott határon túli
Lázár Viktor, Clio
ügyekért felelős taggal
Mordivoglia
(operatív bizottság)
Egyeztetés az EHKB új
Clio Mordivoglia, Kardos
ügyrendjéről
Dorottya, Zák András
Folyó ügyek
megbeszélése az NKMO- Bélik Márton, Székely Ágnes
val
Egyeztetés az EHKB új
Kardos Dorottya, Zák
ügyrendjéről
András

2013. november 15.

Főmentori találkozó

2013. november 18.

Egyeztetés az NKMO-val

Székely Ágnes

2013. november 19.

EHKB ülés

ELTE EHÖK Külügyi
Bizottság

2013. november 24.

Szervezői megbeszélés a
Külügyi Börzéről

Szigethi Katalin, Zák András

2013. november 26.

EHKB ülés

ELTE EHÖK Külügyi
Bizottság
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Rendszeres ülések
Időpont
2013. október 8., 15., 22.,
29. november 5., 12., 26.
2013. október 9., 16.
november 6.
2013. október 15., 22.,
november 5, 12., 19., 26.

Esemény

Személy/személyek

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

Egyeztetés a
Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

Operatív bizottság
Október hónapban a folyó ügyek mellett mindenképpen szerettem volna felállítani
a külügyi operatív bizottságot, illetve felvenni a kapcsolatot azokkal az egyetemi
szervekkel, amelyek céljaink megvalósításában segítségünkre lehetnek. E kitűzött cél
alapján kijelenthető, hogy a hónap sikeres volt.
Noha az október 8.-ai EHKB-n még nem sikerült megegyezni az EHKB tagjaival az
operatív bizottság tagjairól, összeírtuk a pályázati kiíráshoz szükséges adatokat, így
tulajdonképpen elkezdtük a tervezett ügyrend összeállítását is. Az EHKB által igényelt
ügyrendre egyébként ad hoc bizottságot hoztunk létre, melyhez rajtam kívül három
személy (Ackermann Sándor – BTK, Kardos Dorottya – BGGyK, Zák András – IK)
csatlakozott.
Az operatív bizottság pályázati kiírását kiküldtem az EHKB tagjainak, illetve az
egyetem összes mentorának. Az EHKB tagjaival abban egyeztünk meg, hogy a karok
maguk dönthetik el, hogy milyen keretek között kívánják meghirdetni ezt a lehetőséget. A
három pozícióra összesen hét pályázat érkezett. A pályázók az október 15-ei EHKB-n
mutatkoztak be, illetve mutatták be elképzeléseiket, az EHKB tagjai pedig szavaztak róluk.
Az EHKB általános tagnak Clio Mordivogliát (ÁJK), a határon túli ügyekért felelős tagnak

Lázár Viktort (TáTK), a rendezvényszervezésért felelős tagnak pedig Bodnár Vivient (PPK)
szavazták meg.
A külügyi operatív bizottság határon túli ügyekért felelős tagjával, Lázár Viktorral
együtt felvettük a kapcsolatot több határon túli egyetemmel is, és előkészítettük a
legfontosabb ezzel kapcsolatos projekteket. Szeretnénk a közeljövőben egy kérdőívet
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kiküldeni a már itt tanuló határon túli magyar hallgatóknak arról, hogy számukra mi
okozta/okozza a legtöbb nehézséget tanulmányaik során. A kérdések megfelelőségének
érdekében a TáTK hallgatóinak segítségét is kértük ebben az ügyben. Ennek célja, hogy,
egy kisokost állíthassunk össze a jövőben az egyetemünkre érkező határon túli hallgatók
számára. Emellett Dr. Erdődy Gábor rektorhelyettes úrral is a közeljövőben ülünk le
egyeztetni a határon túli hallgatók ügyéről.

Külügyi Bizottság
Kiemelt napirendi pontként szerepelt még november hónap EHKB-ülésein az ESN
ELTE ügye. Az EHKB több tagjának kezdeményezésére szeretnénk, ha az ESN ELTE mint
a Hallgatói Önkormányzattól részben független jogi személy létrejönne, mely számos
előnnyel járna mind a Hallgatói Önkormányzatok, mind a külföldi hallgatók szempontjából.
Erről folyamatosan egyeztetünk, hogy kész tervezettel állhassunk az elnökség elé.
Október hónapban felállítottunk egy ügyrend-előkészítő ad hoc bizottságot,
melynek tagjai rajtam kívül Kardos Dorottya, Mordivoglia Clio és Zák András voltak. A
beterjesztett ügyrend megbeszélése jelenleg is folyamatban van, mind a november 19-ei,
mind a 26-ai EHKB üléseken erről folyt elsősorban a termékeny vita. Várhatóan a
december 3-ai EHKB- ülésen kerül megszavazásra.

Erasmus kiegészítő támogatás
A kiegészítő támogatás bírálásával kapcsolatban több ízben egyeztettem
elődömmel, Göde Borbálával, aki nélkül nem sikerült volna lebonyolítani ilyen
zökkenőmentesen a bírálást. A bírálást elvégeztük, a ponthatárt meghúztuk, az utalásokat
pedig azonnal kérvényezzük, amint az NKMO-tól megkapjuk azt a listát, amely tartalmazza
az Erasmus-ösztöndíjat nyert hallgatók végleges névsorát.
November elején a szociális alelnök kisasszonnyal egyeztetve befejeztük az
Erasmus kiegészítő támogatás elbírálását. Az utalási listát leadtuk, és rendkívüli utalással
november közepéig megérkezett a pénz az arra jogosult hallgatóknak. Sikerült
implementálnunk a korábban kitűzött irányelvet, azaz idén valóban a rászoruló hallgatók
jutnak a megemelt összegű támogatáshoz.

Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály
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A fentiek mellett az NKMO kérésére részt vettem az Utrecht Network által kiírt
pályázat bírálásában, illetve a BTK mentorfelvételi eljárásában is bírálóként. A külföldieknek
szervezett prágai kirándulásunk (október 11-13.) gond nélkül zajlott le csakúgy, mint a
Velencére szervezett összegyetemi mentortáborunk (október 18-20.).
November közepén az NKMO megbízásából részt vettem a japán Waseda Egyetem
felhívására beérkezett pályázatok elbírálásában. Az NKMO osztályvezetőjével, Bélik
Mártonnal egyetértésben kijelölt hallgató pályázatát sajnos formai okok miatt végül nem
fogadta el a japán egyetem, így a második kijelölt hallgatót küldtük ki részképzésre.

Egyebek
Sikerült létrehozni egy olyan listát, amely tartalmazza a rendszeres szociális
támogatás benyújtásához szükséges igazolások és dokumentumokat a környező
országok nyelvén. Ez nagy segítségére lehet a már itt tanuló határon túli magyar
hallgatóknak is akár.
A hónap végén a vonatkozó rektori utasítás alapján létrehoztam az EHKB új
levelezőlistáját, mely felváltja az eddig használtat.
Soproni Tamás

Külügyi alelnök

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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GAZDASÁGI, PÁLYÁZATI ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZÉSI ÜGYEK
Gazdasági alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy/személyek

2013. október 22.

Átadás-átvétel
Bírálóbizottsági ülés

2013. október 25.

Gazdasági Bizottsági ülés

2013. október 19.

Jánosi Attila

Sítábor megbeszélés
2013. október 31.
2013. november 4.
2013. november 8-10.
2013. november 12.
2013. november 13.
2013. november 27.

Gazdasági Bizottsági ülés
Sítábor megbeszélés

ELTE EHÖK Gazdasági
Bizottság
Zaránd Péter
ELTE EHÖK Gazdasági
Bizottság
Zaránd Péter

HÖOK vezetőképző
Bírálóbizottsági ülés
Közbeszerzési
munkacsoport ülés
Rendezvényszervező
Bizottsági ülés
Gazdasági Bizottsági ülés

Kari rendezvényes
tisztségviselők
ELTE EHÖK Gazdasági
Bizottság

Rendszeres ülések
Időpont
2013. október 8., 15., 22.,
29. november 5., 12., 19.,
26.
2013.
október
9.,
16.,november 6., 13., 20.,
27.
2013. október 18., 25.,
november 8., 15., 22., 29.

Esemény

Személy/személyek

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

Egyeztetés a Gazdasági
alelnökkel

Dukán András Ferenc

Átadás-átvétel
Az átadás-átvétel nagyon későn történt meg, így csak október közepe után tudtam
megkezdeni ténylegesen a munkámat.
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Transzparencia
A megkésett átadás-átvétel és az EHÖK októberi állapota nem tette lehetővé, hogy
a gazdálkodást gyorsan és hatékonyan átlássuk. Az általam megkapott analitikákat a
részönkormányzatokkal egyeztetettem, illetve adatokat, segítséget kértem a GMF-től is.
Van még egy-két apróbb tisztázatlan kérdés, de összességében elmondható, hogy jelenleg
már átlátható a működés. Elfogadott költségvetés híján a költéseket az elnökség, illetve a
Gazdasági Bizottság hagyta jóvá. A két éve tartó szabálytalan gazdálkodás
felszámolásának érdekében már most bekértük a következő éves költségvetési igényeket
a részönkormányzatoktól. Így remélhetőleg a 2011-es költségvetés elfogadásánál is
korábban lehet hasonló témájú küldöttgyűlési döntés.
A transzparenciával kapcsolatos adósságaink rögtön az átadás-átvétel után
sürgősen aktuálissá váltak. Több hónappal korábban leadott adatigénylések és az egész
ELTE-re kiterjedő KEHI vizsgálat határozta meg munkánk első hónapját. Alapvetően
sikerült javítani a helyzeten, de az adatigénylések feldolgozása még folyamatban van.
Fontos célunk, hogy mindnek eleget tegyünk, ezzel is átláthatóbbá téve a gazdálkodást.
Az EHÖK honlapja nemsokára készen lesz, a tervezett átláthatóság menüponthoz
első körben az elmúlt évek költségvetési statisztikáit tölteném fel, illetve egy leírást a
gazdálkodásról. Ez az anyag a KEHI vizsgálat kapcsán már elkészült.
A gazdasági kisokos elkészítése sajnos még várat magára, először a tiszta helyzet
megteremtése a cél.

Gazdasági Bizottság, gazdálkodási ügyrend
A Gazdasági Bizottság három ülést is tartott az elmúlt időszakban. Ezeken hasznos
és szakmai vitákat sikerült folytatnunk a gazdálkodásról. Az idei év költségvetésével
kapcsolatban számos elvi döntést meghoztunk, illetve kezdeményeztük kiadványok és
irodaszerek beszerzését. Ezek mostanra meg is valósultak.
A szabályzatokról minden alkalommal ejtettünk pár szót, kétszer napirendi pontként
is szerepeltek, de az égető szükségességű beszerzések és az előző pontban leírt
problémák miatt még nem került sor a tényleges reformokra.
A 2014-es költségvetés előkészítése és az év végi zárásra való felkészülés is
megkezdődött.
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Az eltelt időszak alapján sikerült megvalósítani azt a célt, hogy gazdasági
alelnökként alapvetően koordinálásra fókuszáljak a Gazdálkodási Bizottság esetében. A
sok új tagnak köszönhetően új lendületet kapott a Bizottság.

Közbeszerzés
Jelenleg három közbeszerzés bizottságában veszek részt, delegáltságomnak
minden alkalommal eleget tettem.
A legfontosabb feladatunk ezen a téren a rendezvényszervezés helyzetének a
tisztázása. Összességében elmondható, hogy csak az adatigénylésekkel foglalkoztam
ezzel összemérhető mennyiségben. A közbeszerzés előkészítése ennek köszönhetően a
tervezettnél lassabban haladt, de véleményem szerint kiváló anyagokat sikerült a végére
összeállítani. Az igények felméréséhez a részönkormányzatokat is megkérdeztem, az
általuk megadott prioritások alapján végeztem a munkát.

Forrásallokáció
A jövő évi költségvetés helyzete jelenleg bizonytalan. Ugyanakkor továbbra is
fontos, hogy egy átlátható forrásallokációs modell alapján kerüljön felosztásra a 2014-es
költségvetés. Az első allokációs modellek már elkészültek, ugyanakkor remélem, hogy
összességében sokkal jobb metódus szerint kerülhet felosztásra a költségvetés, így ezzel
még sok teendőnk lesz.

Rendezvényes terület - gólyabálok
Terveinkkel

ellentétben

nem

sikerült

elérni,

hogy

rövidtávon

külső

megállapodásokat kössön az ELTE rendezvények megszervezésére. Így végül
Egyetemünk idén nem szervezett gólyabálokat. Ugyanakkor a hozzám forduló
hallgatóknak minden segítséget megadtam, több gazdasági, illetve civil szereplő is
szervezett programokat ELTE-s gólyáknak. Ezekre a rendezvényekre ELTE-s hallgatókat
és diákokat is meghívva, igényeiket megkérdezve. Így elmondható, hogy a rövid távú
terveink megvalósultak, még ha azokat nem is mi valósítottuk meg, hiszen az eredeti
megállapodás nem jöttek létre, csak az állami pénz nélkül megvalósuló gólyaprogramok,
a megszokottnál természetesen alacsonyabb színvonalon.

Hosszú távú rendezvényszervezési tervek
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Továbbra is fontosnak tartanánk, hogy legyen olyan ELTE-s tulajdonú, non-profit
gazdasági társaság, amelyik képes a rendezvények hallgatóbarát megvalósítására. Mivel
jelenleg a korábban ezzel foglalkozó ELTE-s cég végelszámolás alatt van, ezért ennek
kivitelezése éveket csúszhat. A koncepció előkészítését ennek ellenére megkezdtük,
különös tekintettel arra, hogy az ESZ. Kft. eladósodásához vezető utat elkerüljük. A
közbeszerzés kiírása jelentheti jelenleg a megoldást, amiről a gazdasági területnél
részletesebben is írtam.

Rendezvényszervező Bizottság
A Bizottság megtartotta első ülését. Itt átbeszéltük a jelenlegi kihívásokat és
meghatároztuk a Bizottság feladatait. Ezek elsősorban a tapasztalatcsere, egymás
segítése és az összegyetemi rendezvények szervezésének előkészítése lennének. Egy
tavaszi féléves rendezvénynaptár elkészítését is célul tűztük ki. A Bizottság tagjait már
tájékoztattuk, de itt is fontosnak tartom leírni, hogy amennyiben újra lesz tényleges HÖK
rendezvényszervezés, akkor szükség lesz egy kimondottan rendezvényekkel foglalkozó
kabinettagra, feladata elsősorban a bizottság koordinálása és a rendezvények
lebonyolításáért felelős céggel való kapcsolattartás lenne.

Októberben megvalósultak
A pénzügyi helyzet feltérképezése és az adatigénylések adták ezen időszak
feladatainak nagy részét. Ugyanakkor a rendezvényszervezés problémáinak megoldása is
megkezdődött. A már leírt okok miatt a 2012-es év költségvetésének tisztázása, a
gazdálkodás aloldal létrehozása és a szabályzatok reformja jelenleg is feladat maradt. A
rendezvénynaptár átnézése ELTE-s rendezvényszervezés hiányában okafogyottá vált, a
gólyabálok helyzetét az előző pontban ismertettem.

Novemberben megvalósultak
Az egyetemi rendezvényszervezés átgondolása maximálisan megtörtént és az
elmúlt hónapnak rengeteg munkát adott. Sikerült ténylegesen bevonnom a Gazdasági és
a Rendezvényszervező Bizottságot is. A sport-kultúra keret áttekintése is megtörtént, a
pályázat kiírása a következő két hétben megtörténik, annak részletei azonban még számos
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tényezőtől függnek, hiszen átlátható és szabályos kiírást és bírálást szeretnénk
megvalósítani.

Egyebek
Úgy érzem nagyon sok mindent sikerült ezen a két területen megvalósítanunk,
ugyanakkor mivel ezek többnyire „belső renoválások” voltak, ezért nagyon sok, eredetileg
általunk tervezett koncepcionális kérdés még megoldásra vár. A pályázatunkban és az
ütemtervünkben leírtakat ugyanakkor véleményem szerint alapvetően meg fogjuk tudni
valósítani ebben a ciklusban. Kérdéseket, megjegyzéseket mindig örömmel veszünk, akár
a Küldöttgyűlésen is.
Dukán András Ferenc

Gazdasági alelnök

ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Pályázatokért felelős referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy/személyek

2013. október 10.

TDK pályázat egyeztetés

Tóth Rita

2013. november 12.

Crowdfunding egyeztetés

Molnár Dániel Gábor

2013. november 19.

Sportiroda pályázat
megbeszélés

Zaránd Péter, Simon
Gábor

Esemény

Személy/személyek

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

Rendszeres ülések
Időpont
2013. október 8., 15., 22.,
29., november 5., 19., 26.
2013. október 9.
2013. október 9., 22., 29.,
november 5., november
12., 19., 26.

A beszámoló időszaka folyamán a hetente tartandó Kabinetüléseken részt vettem,
ahol beszámoltam az adott heti tevékenységemről. Az első Elnökségi ülésen megjelentem,
megtörtént a bemutatkozás. A meghatározott Szakterületi Egyeztetéseken részt vettem,
melynek köszönhetően több feladat is előre haladhatott.
Október 10-én egyeztettem Tóth Ritával (tudományos referens) a készülő egyetemi TDK
rendezvénnyel kapcsolatos pályázat ügyében. A kari TDK rendezvények ütemezése és a
szűkös határidők miatt azt a közös javaslatot fogalmaztuk meg, hogy az egyetemi TDK
rendezvényt a tavaszi félévre halasztjuk.

Projektek
November 12-én megbeszélést tartottunk Molnár Dániellel (közkapcsolati alelnök)
egy kommunikációs közösségi finanszírozási projekt megtervezése kapcsán.
November 19-én egyeztettem Simán Gáborral (BEAC ügyvezető igazgató) egy készülő
sportiroda pályázat kapcsán. Összefoglaltam számára a pályázati felhívást és készítettem
belőle egy, az egyetem vezetősége előtt bemutatandó vezetői összefoglalót, később pedig
egy cheklistet a pályázat beadásához szükséges lépésekről.
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Pályázatok helyzete
A folyamatos tevékenységek kapcsán, a hónap folyamán aktív pályázatfigyelési
tevékenységet végeztem, melynek eredményeként felderítettem a Nemzeti Kulturális Alap,
a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatait
és egyéb lehetőségeket. Ezekről a pályázati kiírásokról rövid összefoglalót készítettem,
pályázati adatbázist alakítottam ki, mely folyamatosan frissül. A Kabineten belül
megtörtént az igényfelmérés a szükséges forrásbevonásra, elsősorban a szakterületi
egyeztetés keretében, ennek mentén célzott pályázatfigyelési tevékenységet folytattam. A
szűkös határidők miatt október hónap folyamán nem adtunk be pályázatot az NKA és az
NCSZI által meghirdetett lehetőségekre.
A pályázatok mellett felderítettem a közösségi finanszírozási lehetőségeket és
megvizsgáltam sikeres projekteket, hogy milyen tényezőknek köszönheti egy-egy
kezdeményezés a népszerűségét. A tapasztalatokat egy közös dokumentumban
foglaltam össze.

Egyebek
Harmadik területként különböző cégekkel vettem fel a kapcsolatot (IBM, IBM ISSC,
T-Systems) leselejtezett informatikai eszközök adományozása kapcsán. A válaszokat
jelenleg várom, illetve további cégek megkeresése (pl.: HP) is tervbe van véve.
Elkészítettem

a

részönkormányzatok

számára

biztosítandó

szolgáltatás

igényfelmérésére szolgáló kérdőívet, mely november elején kiküldésre került és beérkeztek
azóta az igények. A beérkezett igények mentén elkészítettem a megadott kari képviselők
számára

szóló

pályázati

adatbázist

és/vagy

pályázati

hírlevelet,

mely

heti

rendszerességgel (illetve pályázatok felmerülésétől függően) frissítésre és kiküldésre
kerül.
Horváth László

Pályázatokért felelős referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KÖZKAPCSOLATI ÜGYEK, ELTE ONLINE
Közkapcsolati alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy/személyek

2013. október 4.

Átadás-átvétel

Dobrovits Ferenc

2013. október 9.

Pályaválasztási nap
BEAC és Sportkommunikáció
megbeszélés

2013. október 15.
2013. november 4., 7.

2013. november 12.

2013. november 25.
2013. november 25.

Arculati megbeszélés
ELTE.hu egyeztetés

Grósz Renáta, Karvaly
Márton, Simon Gábor
Habai Dániel, Prágai
Adrienn
Bódai Zsuzsanna,
Grósz Renáta, Teslár
Ákos

Crowdfunding egyeztetés

Molnár Dániel Gábor

Éjszakai Sport kampány
egyeztetés
Quaestura költözés
kommunikáció egyeztetés

Karvaly Márton, Rebák
Tamás

Esemény

Személy/személyek

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

Fonyó Attila

Rendszeres ülések
Időpont
2013. október 8., 22., 29.
2013. november 5., 12., 26.
2013. október 9.
2013. november 27.
2013. október 14.
2013. november 7., 28.

EHSKB ülés

2013. október 25., 31.
2013. november 25.

E-Index kampány egyeztetés

2013. november 5., 26.

Kommuikációs értekezlet

2013. október 15., 22.,
november 5, 12., 19., 26.

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Sajtó és
Kommunikációs
Bizottság (kari
kommunikációsok és
kari lapok
főszerkesztői)
Kiss Edina, Mészáros
Ádám
Zaránd Péter, Grósz
Renáta
Kiss Edina
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Az átadás-átvétel rendben lezajlott a kommunikációs szakterületen, noha több
szükséges információval és jogosultsággal már elődöm sem rendelkezett önhibáján kívül.

Sajtó és Kommunikációs Bizottság
A Sajtó és Kommunikációs Bizottság utoljára a tavaszi félévben tartott ülést, a
bizottság belső kommunikációja közel sem volt megfelelő intenzitású. A tagok egyesével
történő felkeresése után végül október 14-én tartottuk az első EHSKB ülésünket, ahol szó
volt a szakterületen várható újdonságokról, a belső kommunikáció menetéről, a karok
informatikai problémáiról. Az ülés után online szavazás keretében véglegesedett a
bizottsági ülés állandó időpontja (csütörtök, 16:00), a bizottság tagjainak segítségével
pedig új ELTE HÖK elérhetőségi lista készült el, ami nagy segítség a szervezet minden tagja
számára. További üléseket a megbeszélt állandó időpontban tartottunk november 7-én és
28-án. Ezeken főleg az aktuális kampányokat vitattuk meg, de szó esett az egyetemi
szervezetek összegyűjtéséről kapcsolatfelvétel céljából és egy összegyetemi kiajánló
megalkotása, amit eljuttathatunk az egyetemen hirdetni szándékozó partnereinknek. Az
EHSKB új ügyrendjét a november 28-i ülésen egyhangúlag fogadta el a bizottság.
Létrehoztam egy ELTE-s „Facebook hírfolyamot”, amely az összes fontosabb
ELTE-s Facebook-oldal mellett a nagyobb felsőoktatási portálok oldalait is követi – ez
segítségünkre lehet abban, hogy egyetlen számunkra releváns Facebook-on terjedő hírt
sem tévesszünk szem elől. Ez kiemelten fontos, az EHÖK Facebook-oldalának aktívabb
használatához, valamint az ELTE Online napi hírszerkesztését is megkönnyíti.

EHÖK arculat
Ami az EHÖK új arculatát illeti, több logóterv változatot is megnéztünk, egyelőre
nem született döntés ezt illetően. Új weboldalunk szintén készülőben van, az oldal belső
struktúrája épül, december első hetében várhatóan közrebocsátható állapotba kerül, ha
nem is végleges kinézetével. A weboldal fontos eleme, hogy a korábbinál több képi
tartalmat jelenítsünk meg, ennek első lépéseként elkészültek a tisztségviselők portréi, amik
az EHÖK Facebook-oldalán elérhetőségeikkel kiegészítve megtekinthetők.

ELTE Online
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Az ELTE Online-on az elérhető újságíró-állomány felmérése mellett egyelőre a
szemléletbeli váltás meghonosítása volt a cél, ennek gyakorlati megvalósítása egyelőre
még várat magára az oldal struktúrájának átalakításáig. Első lépésként beindult a napi
hírszerkesztés, aminek keretében egy-egy témavezető minden nap eltölt két órát a
szerkesztőségi irodában, annak érdekében, hogy az aktuális témákra nagyobb figyelem
jusson az előre ütemezett cikkek mellett. Az oldal olvasottsága nőtt november hónapban
jelentősen nőtt.

ELTEvízió
Az ELTEvízió második szezonja október 14-én vette kezdetét, az adások nézettsége
jobb az előző félévinél. A csapatot új videósokkal bővítettük, további új embereket
keresünk. Aktív Facebook-os jelenlétünknek köszönhetően jelentősen növeltük az oldal
kedvelőinek számát, a továbbiakban is szeretnénk erősíteni ezen a téren. Novembertől az
ELTE BEAC-cal együttműködésben az egyetemi sportolási lehetőségeket bemutató rovat
került a műsorba, emellett folyamatosan keressük a lehetőséget közéleti, nem feltétlenül
rendezvényhez köthető témák feldolgozására. Mivel két műsorvezetőnk a következő
félévtől nem folytatja a munkát riporterként, novemberben új műsorvezetőket kerestünk
az ELTEvízió képernyőjére, a tavalyihoz hasonló módszerrel. Ez esetben szerettük volna a
jelölteket éles helyzetben is kipróbálni. A szavazás és egy előzetes elbeszélgetés után hat
jelentkező került az utolsó fordulóba, ami a szorgalmi időszak végéig tart, különböző
műsorvezetői feladatokkal.

Kampányok
Kampányok közül az E-index bevezetése köré szervezett projekt az egyik
kiemelendő. Többször is egyeztettem Mészáros Ádám tanulmányi alelnökkel és Kiss Edina
kabinetfőnökkel, így összeállt egy menetrend, aminek értelmében az E-indexet és az ezzel
járó újdonságokat egészen a téli vizsgaidőszak végéig terjesztjük különböző módszerekkel
és fórumokon. A kampány központi eleme az ehok.elte.hu/eindex információs oldal, ezt
november 25-én tettük közzé.
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Az ELTE Sítábor hirdetését több esetben hátráltatták a szervezéssel kapcsolatos
fennakadások, így december első két hetében a sítábor hírének terjesztése és a
jelentkezésre buzdítás kiemelt feladatunk lesz majd.
Fonyó Attilával, a Quaestura irodavezetőjével együttműködve segíteni fogunk az
iroda költözésének kommunikálásában a hallgatók felé. Kari kommunikációsok
közreműködésével

segítettük

a

Közigazgatási

és

Igazságügyi

Minisztérium

mikroinnovációs ötletpályázatának hirdetését az egyetem hallgatói körében –
visszajelzésük alapján meg voltak elégedve a gyors és gördülékeny szervezéssel.

Molnár Dániel Gábor

Közkapcsolati alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

2013/2014. I. FÉLÉV
OKTÓBER 6. – NOVEMBER 30.

41

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KABINET BESZÁMOLÓ

ELTE Online főszerkesztő beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2013. október 6.
2013. október 9.
2013. október 15.

2013. október 16.

2013. október 17.
2013. 10. 23.
2013. október 24.
2013. október 25.
2013. november 7.
2013. november 8-10.
2013. november 12.
2013. november 13.
2013. november 18.
2013. november 19.
2013. november 19.

Esemény

Átadás-átvétel
Pályaválasztási Nap
BEAC és Sportkommunikáció
megbeszélés
ELTE Online újságírói
megbeszélés I.
ELTE Online 8000. like
Facebook játék
ELTE Online újságírói
megbeszélés II.
ELTE Online 8000. Facebook
like játék eredményhirdetés
ELTE Online újságírói
megbeszélés III.
TéTéKásnyúz Újságíróklub
ELTE Online újságírói
megbeszélés IV.
ELTE Online újságírói
megbeszélés V.
ELTE Online újságírói
megbeszélés
HÖOK vezetőképző
elte.hu megbeszélés
ELTE Online újságírói
megbeszélés
ELTE Online napi
hírszerkesztés elindítása
Fridge Facebook játék
indítása
Fridge Facebook játék
eredményhirdetés

Személy/Személyek
Romlaki Alíz
Molnár Dániel Gábor,
Karvaly Márton, Simon
Gábor
ELTE Online Közélet,
Kultúra és Tudomány
témavezetők, újságírók

ELTE Online Sport
témavezető, újságírók

ELTE Online Kultúra
témavezető, újságíró
ELTE Online újságírók
ELTE Online Sport
témavezető és újságíró
új újságíró
Molnár Dániel Gábor,
elte.hu főszerkesztői
új újságíró
ELTE Online
témavezetők

2013. november 21.

Éjszakai Sport megbeszélés

Karvaly Márton, Tabi
Norbert, kari sportosok

2013. november 26.

ELTEvízió műsorvezető
casting

ELTEvízió stábja
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Rendszeres ülések
Időpont
2013. október 8., 14., 21.
2013. november. 4., 11.,
18., 25.
2013. október 8., 15., 22.
2013.november 5., 12.,
19., 26.
2013. október 9.
2013. november 6., 20.,
27.
2013. október 14.
2013. november 7., 28.
2013. október 24.
2013. november 5., 12.,
26.
2013. november 5., 26.

Esemény

Személy/Személyek

Szerkesztőségi ülés

ELTE Online témavezetők

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

EHSKB ülés

Kari kommunikációsok, kari
lapok főszerkesztői

Egyeztetés a
Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

Kommunikációs értekezlet

Zaránd Péter, Molnár Dániel
Gábor

Átadás-átvétel után
Az átadás-átvétel október 6-ára lezajlott, pár dolog maradt még hátra: nincs meg
az ELTE Online-os molinó, nem kaptunk bejelentkezési jogosultságot a bloghoz, úgyhogy
ennek még utána kell néznünk és Romlaki Alíz segíteni fog még az idei sajtóigazolvány
matricák megrendelésében. Az átadás-átvétel óta heti rendszerességgel új időpontban
(hétfő 19:15) tartjuk a szerkesztőségi üléseket a témavezetőkkel, közkapcsolati alelnökkel
és az ELTEvízió főszerkesztőjével. Itt már az új struktúra szerint vesznek részt a
témavezetők a munkában, a két új ember beilleszkedett és belerázódott a munkába.
Október végétől hetente tartunk megbeszélést az EHÖK kabinetfőnökével, ahol átbeszéljük
az ELTE Online aktuális munkáit. Heti rendszerességgel részt veszek a kabinetüléseken és
amikor tudok elnökségi üléseken is, hogy minél több információnk legyen az ELTE Onlinera és hogy tartsam a kapcsolatot a tisztségviselőkkel. Részt veszek az EHSKB üléseken,
ahol megismertem a kari kommunikációsokat és a kari lapok főszerkesztőit is,
legtöbbjükkel azóta is tartjuk a kapcsolatot. November elejétől kommunikációs
értekezleten egyeztetjük az aktuális kampányokat és történéseket a közkapcsolati
alelnökkel és az EHÖK elnökkel.
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Szerkesztőség
Ebben az időszakban sikerült személyesen találkoznom az összes újságíróval és
témavezetőikkel és felvázolni nekik terveinket az új szerkesztőséggel és oldal
működésével kapcsolatban. Sok konstruktív ötlet érkezett, létrehoztunk új témavezetői és
szerkesztőségi Facebook csoportokat és a szerkesztőségi helyiséget is sikerült kialakítani.
Az elmúlt másfél hónap alatt a korábbi tizenkilencezer körüli látogatottság harmincezerre
nőtt, ezen kívül az egyes témák cikkeinek olvasottsága is nagymértékben megnőtt. Ez
mindenképpen pozitív fejlődés, bízom benne, hogy ez a tendencia marad meg továbbra is,
e mellett aktívabb a Facebook oldalunk is, az újságírók elkezdtek kicsit könnyedebb
cikkeket írni és november közepétől a napi hírszerkesztést is beindítottuk, ezen kívül több
új cikksorozatot is elkezdtünk. A napi hírszerkesztés keretében minden nap egy-egy
témavezető a szerkesztőségi helyiségben tölt két órát és átnézi a napi ELTE-vel, ifjúságés felsőoktatás politikával kapcsolatos híreket, majd rövidhíreket készít belőlük.

Kapcsolattartás
Októberben részt vettem a

Pályaválasztási Napon, ahol sikerült kicsit

megismertetni az ELTE Online-t a felvételizőkkel. Molnár Dániellel részt vettünk a
TéTéKásnyúz Újságíróklubján, ahova több újságírónk is eljött. Ez a kari lapokkal
kialakítandó jó kapcsolat miatt is fontos volt. November elején részt vettem a HÖOK
vezetőképzőn, ahol az alapozó és a karrierirodák munkatársainak szakmai képzése és
szakterületi kooperáció kiépítése karrier irodák közötti szekciókon vettem részt. Az
ELTEvízió műsorvezető castingján segítettem kiválasztani a kilenc jelentkező közül a
legjobbakat, végül hatot választottunk ki, hogy kipróbálják magukat az adásokban.
Molnár Dániellel találkoztunk az elte.hu főszerkesztőivel, akikkel megállapodtunk
egy szorosabb együttműködésről, kölcsönös cikkátvételekkel és biztosítunk nekik fotóst
olyan rendezvényekre, amelyekre ők nem tudnak küldeni. E mellett pedig megerősítettem
az együttműködést az Eduline és Edupress honlapokkal.
Találkoztunk Simon Gáborral, Karvaly Mártonnal és Molnár Dániellel a BEAC és
Sportkommunikáció egyeztetése ügyében. Megbeszéltük, hogy az ELTE Online és a BEAC
jó kapcsolatát fenntartjuk és tovább segítjük egymást. Továbbra is teaser-rendszer szerint
megy a cikkek átvétele a két honlapon és segítünk egymás programjai és kampányai
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népszerűsítésében. Részt vettünk az Éjszakai Sport megbeszélésen a BEAC-on Tabi

Norbert, Sport témavezetővel. A megbeszélést Karvaly Márton tartotta és több kari sportos
is jelen volt. Megbeszéltük a kommunikációs stratégiát és az esemény menetét.

ELTE Online promó
Október közepén elértük a 8000. kedvelőt az ELTE Online Facebook oldalán, ennek
keretében pedig indítottunk egy „likeolós” játékot az eddigi kedvelőink aktiválása
érdekében. A játékot másnap zártuk és a nyertes a saját gólyabáljára nyert két belépőt.
Ennek kapcsán minden kar kommunikációsával vagy rendezvényesével beszéltem, a
végén TTK-s nyertesünk lett. Később megkeresést kaptunk a Femcafe.hu-tól, hogy
indítsunk egy nyereményjátékot, amivel egy szerencsés ELTE-s bérletet nyerhet a Fridge
Fesztiválra. A játékot két nap múlva zártuk le és sorsoltunk nyertest.
Grósz Renáta

ELTE Online főszerkesztő
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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SPORTÜGYEK
Sportügyi referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2013. október 8.
2013. október 9.
2013. október 15.
2013. október 16.

2013. október 17.

2013. október 25.

2013. november 4.
2013. november 6.
2013. november 6.
2013. november 11.
2013. november 13.
2013. november 14.
2013. november 15.

2013. november 15.

Esemény

Személy/személyek

PPK - Jubileum - sportos
beszélgetés
Edzéslátogatás kézilabda/kick-box

Rippert Bálint-kézilabda,
Németh Márk-kick box
Simon Gábor, Molnár
BEAC – ELTE Online
Dániel Gábor, Grósz
megbeszélés
Renáta
Töli Gergely, Salvai
KUK Szüreti mulatság, BEAC
Ramóna, Ésik Szandra
Bak Benjámin, Hrubi Viola,
Töli Gergely, Simon Gábor,
Sport Bizottsági ülés, BEAC Király Mihály, Pálffy László,
Tóth András, Zakariás
Barbara

Sportos megbeszélés

Zaránd Péter, Simon
Gabor, Bárdos György,
Gömör Iván, Karácsony
András

1. egyeztetés az Éjszakai
Répási Károly
Sport (ÉS.)-sel kapcsolatban
ÉS. megbeszélés, pályabérlés
megbeszélése, ajánlatkérés - Répási Károly, Gömör Iván
Sport KFT.
ÉS. plakát, póló, cover,
szórólap tervezet
ÉS. facebookos oldal indulása
ÉS. kommunikációs terv
megbeszélése
Hivatalos meghívók
aktualizálása, kiküldése
Zaránd Péter, Simon
Egyeztetés a sportirodáról Gábor, dr Seifert Tibor, dr
Karácsony András
Pálffy László, Hrubi Viola,
1. ÉS megbeszélés a kari
Répási Károly, Tóth Andris,
sportosokkal, szervezőkkel
Székely Szabolcs
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2013. november 19.

2013. november 20.
2013. november 21.
2013. november 25.
2013. november 25.

2013. november 26.

2013. november 27.
2013. november 27.
2013. november 28.
2013. november 29.

Plakátok, szórólapok
megrendelése
ejszakaisport.elte.hu
egyeztetés
ÉS. költségvetés, helyszíni
feladatok összegyűjtése
2. ÉS. megbeszélés a
szerevezői csapattal
Plakátok kikerülése,
szórólapozás
Éjszakai Sport kampány
egyeztetés
Rektori pályázatok
beszámolói
ejszakaisport.elte.hu
egyeztetés
Kollégiumi sportösztöndíjas
pályázatok bírálása
ÉS. regisztráció indulása
ÉS. honlap ellenőrzés
ÉS. promóciós videó forgatás

Tabajdi Péter

Miskolczi Tamás
Molnár Dániel Gábor,
Rebák Tamás

Tabajdi Péter
Bak Benjámin, Simon
Gábor

Rendszeres ülések
Időpont
Esemény
2013. október 8., 15., 22., 29.
Kabinetülés
november 5., , 19., 26.
2013.
október
9.,
16.,
Elnökségi ülés
november 6., 20., 27.
2013. október 15., 22.,
Egyeztetés a Kabinetfőnökkel
november 5, 12., 19., 26.

Személy/személyek
ELTE EHÖK Kabinet
ELTE EHÖK Elnökség
Karvaly Márton

BEAC
A BEAC őszi küldöttgyűlése elsősorban a tisztújításról szólt. Az új elnök Dr.

Karácsony András lett, ő váltotta Dr. Kiss Ádámot. Változás történt ezen kívül a kari
delegáltak személyében is.
A sportirodával – melynek létrehozása megkönnyítené az egyetem és a BEAC
együttműködését - kapcsolatosan zajlanak a megbeszélések.

Sportösztöndíjasok, sportpályázatok
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A sportösztöndíjas edzések látogatása rendkívül prominens szerepet játszik azon
hallgatók előmenetelében, akik idén részesültek először ezen elismerésben. November
végén rendeződtek a sportpályázatok részelszámolásai.
Ebben a hónapban főként a félév utolsó nagy sporteseményével, az Éjszakai Sporttal
foglalkoztam. Az előzetesen elkészített ütemtervet eddig sikerült tartani, a rendezvényen
is törekszünk a problémamentesség, gördülékenység biztosítására. Az esemény
szervezésén kívül természetesen továbbra is foglalkozom a sportösztöndíjasok, illetve a
pályázók ügyeivel is, nevezetesen a novemberi rektori sport-és kulturális pályázatok
elszámolásával, ugyanis ezek nemrégiben váltak aktuálissá.

Sportkommunikáció
A programban is említettük, hogy rendkívül fontosnak tartjuk a sportesemények
megfelelő kommunikációját, ezzel is biztosítva, hogy Egyetemünk minél több hallgatója
értesüljön a sportolási lehetőségekről. Ennek érdekében október 15-én találkoztam Simon

Gáborral, Grósz Renátával és Molnár Dániellel. Beszéltünk az ELTE Online sportrovatáról,
a fotózásokról, a BEAC és az ELTE Online kapcsolatáról.
Október 16-án a Kerekes Kollégiumban két cheerleader lány, és Töli Gergő (PPK,
sport) segítségével e-mail címeket gyűjtöttünk az idei sport hírlevél olvasószámának
növelése érdekében.
Az ELTEvízióval együttműködve igyekszünk népszerűsíteni a sportösztöndíjasok
munkáját, ennek érdekében a stáb tagjai edzéseket látogatnak, interjúkat készítenek az
egyes sportágak képviselőivel. Ez remélhetőleg a következő félévekben fokozza az
érdeklődést az edzések iránt.
A tanév hátralévő részében továbbra is folyik az Éjszakai Sport szervezése, és az
egyetemi sportéletben releváns egyéb tevékenységekkel, rendezvényekkel kapcsolatban is
egyeztetésekre kerül sor a Sportbizottság tagjaival.

Sportbizottság
Október 7-én tartottuk első Sportbizottsági ülésünket a BEAC-on. Az ülésen részt
vett Simon Gábor is, hogy bemutatkozzon, illetve részletesen bemutassa a BEAC-ot.
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Beszéltünk a közös munkáról, céljainkról, kötelezettségeinkről, feladatainkról. Az
együttműködés a továbbiakban is hasonlóan konstruktív és előre mutató jelleget öltött, ez
– reményeim szerint – a jövőben is folytatódni fog.
Célom, hogy idén még többen jöjjenek el a rendezvényre. Ennek érdekében
szóróanyagokkal népszerűsítjük a sportrendezvényeket a kampuszokon. Ezen kívül
szeretnék angol nyelvű plakátokat is online formában megjelentetni, továbbá az esemény
angol nyelvű leírását is fontosnak tartom annak érdekében, hogy az itt tanuló külföldi
hallgatók is kivehessék részüket a sporttevékenységekből.

Egyebek
A PPK idén ünnepelte 10. születésnapját. Ez alkalomból részt vettem egy
beszélgetésen, melynek keretében a jelen lévő hallgatókkal és Bárdos György tanár úrral
az egyetemi sportélet problémáit igyekeztünk vázolni. Célom, hogy a felmerült kérdésekre
a jövőben megoldást találjak.
Karvaly Márton

Sportügyi referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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