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KABINETFŐNÖK BESZÁMOLÓJA
Eseménynaptár
Időpont
2013. december 7.
2013. december 9.
2013. december 10.
2013. december 12.
2013. december 13.
2013. december 18.
2013. december 19.
2013. december 20.
2014. január 8.
2014. január 9.
2014. január 10.
2014. január 15.
2014. január 15.
2014. január 16-18.
2014. február 27.
2014. február 1.
2014. február 4.
2014. február 11.
2014. február 17.
2014. február 20.
2014. február 22.

Esemény

Személy(ek)

Kabinet-nap
TáTK HÖK elnökválasztó
Küldöttgyűlés

ELTE EHÖK Kabinet

ELTE EHÖK Küldöttgyűlés

ELTE EHÖK Küldöttgyűlési
tagok

Egyeztetés a HÖOK
Mészáros Ádám, Tóth Róza
Mentorprogramról
HÖOK Mentorprogram kerekasztal
beszélgetés, Eger
ELTE HÖK Karácsony
Sport Karácsony
KolHÖK Karácsony
Karrierközpont Karácsony
EDUCATIO bizottsági ülés
Egyeztetés a Rektori Titkárság
Kecse Anna
munkatársával
ELTEfeszt bizottság,
ELTEfeszt civil pályázatok bírálása
Horváth László
EDUCATIO Kiállítás ELTE stand
berendezés
Soproni Tamás, Zaránd
Egyeztetés az ESN-ről
Péter
EDUCATIO Kiállítás
ELTEfeszt megbeszélés
ELTEfeszt eligazítás
ELTEfeszt
Egyeztetés a HÖOK Közgyűlés
Pálffy Dorottya, Garbai
szervezéséről
Ádám, Báli Bernadett
TTK HÖK elnökválasztó
TTK HÖK Küldöttgyűlési
küldöttgyűlés
tagok
ELTEfeszt értékelés
Egyeztetés a HÖOK Közgyűlés
Widomski Cintia, Csuhaj
szervezéséről
Andrea
HÖOK Közgyűlés, Aula Magna
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2014. február 27.
2014. február 27.
2014. március 6.
2014. március 17.
2014. március 19.

ELTE EHÖK Tanulmányi Bizottság
ülése
ÁJK HÖK Elnökválasztó
Küldöttgyűlés
Kárpát-medencei Egyetemek
Kupája megnyitó
PPK HÖK Elnökválasztó
Küldöttgyűlés
Oktatásszervezési és Hallgatói
Ügyek Bizottsága ülés

2014. március 2223.
2014. március 26.
2014. március 2830.
2014. április 12-13.

ELTE EHÖK Tanulmányi
Bizottság tagjai
ÁJK HÖK Küldöttgyűlési
tagok

PPK HÖK Küldöttgyűlési
tagok
Oktatásszervezési és
Hallgatói Ügyek Bizottsági
tagok

KolHÖK vezetőképző
EDUCATIO bizottsági ülés
Kabinethétvége
HÖOK Vezetőképző

Rendszeres események
2013. december 4.,
11., 18., 2014.
január 15., 22., 29.,
február 3., 5., 12.,
19., 26., március 5.,
12., 19., 26., április
2., 9.
2013. december 2.,
10., 17., 2014.
január 7., 21., 28.,
február 11., 18., 25.,
március 4., 11., 18.,
25., április 1., 8., 15.
2013. december 2.,
10., 17., 2014.
január 7., 21., 28.,
február 11., 18., 25.,
március 4., 11., 18.,
25., 31., április 1.,
14.

EHÖK elnökségi ülések

ELTE EHÖK Elnökség,
ELTE EHÖK Kabinet

Kabinetülések

ELTE EHÖK Kabinet

Kommunikációs egyeztetés

Molnár Dániel, Grósz
Renáta, Urbán Kata, Kiss
Edina
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2013. december 5.,
19., 2014. január
16., 30., február 6.,
20., március 6., 20.,
április 3., 15

Karrierközpont egyeztetés

Varga Emese

2013. december 2.,
10., 17., 2014.
január 7., 21., 28.,
február 11., 18., 25.,
március 4., 11., 18.,
25., április 1., 8., 15.

Egyeztetés a Sportügyi referenssel

Karvaly Márton

2013. december 2.,
10., 2014. január 7.,
február 11., 18., 25.,
március 4., 25.,
április 1., 8., 15.

Egyeztetés az Esélyegyenlőségi
referenssel

Markos Ádám

2013. december 2.,
10., 17., 2014.
január 7., 21., 28.,
február 11., 18., 25.,
március 4., 11., 18.,
25., április 1., 8., 15.

Egyeztetés a Pályázatokért felelős
referenssel

Horváth László

2013. december 2.,
10., 17., 2014.
január 7., 21., 28.,
február 11., 18., 25.,
március 4., 11., 18.,
25., április 1., 8., 15.

Egyeztetés a Közkapcsolati
alelnökkel

Molnár Dániel Gábor

2013. december 2.,
10., 17., 2014.
január 7., 21., 28.,
február 11., 18., 25.,
március 4., 11., 18.,
25., április 1., 8., 15.

Egyeztetés a Tudományos
referenssel

Tóth Rita

2013. december 2.,
10., 17., 2014.

Egyeztetés a Szociális alelnökkel

Tóth Róza
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január 7., 21., 28.,
február 11., 18., 25.,
március 4., 11., 18.,
25., április 1., 8., 15.
2013. december 2.,
10., 2014. január 7.,
21., február 11., 18.,
25., március 4., 11.,
18., 25., április 1., 8.,
15.

Egyeztetés a Külügyi alelnökkel

Soproni Tamás

2013. december 4.,
12., 19., 2014.
január 9., 23., 30.,
február 11., 18., 25.,
március 4., 11., 18.,
25., április 1., 8., 15.

Egyeztetés az ELTE Online
főszerkesztőjével

Grósz Renáta

2013. december 13.,
2014. január 10.,
24., 31., február 11.,
18., 25., március 4.,
11., 18., 25., április
1., 8., 15.

Egyeztetés a Gazdasági alelnökkel

Dukán András Ferenc

2013. december 2.,
10., 2014. január 7.,
21., február 11., 18.,
25., március 4., 11.,
18., 25., április 1., 8.,
15.

Egyeztetés a Tanulmányi
alelnökkel

Mészáros Ádám, Borbély
Krisztián

2013. december 2.,
10., 2014. január 7.,
21., február 11., 18.,
25., március 4., 11.,
18., 25., április 1., 8.,
15.

Egyeztetés az Informatikai
megbízottal

Tabajdi Péter
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2014. március 11.,
18., április 8., 15.

Egyeztetés a Rendezvényekért
felelős referenssel

Béni Kornél

Kapcsolattartás a kabinettagokkal, szakterületek koordinálása
Az februári első kabinetülésen mindenkivel egyeztettem új 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 külön
időpontokat egyeztetnünk, másrészt mind a kabinettagok, mind pedig én megfelelően fel
tudtunk készülni az egyeztetésre. A féléves ütemtervet ebben a félévben is megírtuk, és
továbbra is minden hónap végén ír a kabinet összes tagja beszámolót, amit megküldenek
számomra.
Az Meiszterics Bálint elnöki megbízottal napi kapcsolatban állok, a munkámat
megkönnyíti a jelenléte. Emellett az EHÖK irodavezetőjével, Kovács Mártával és az EHÖK
ügyviteli asszisztensével Róthné Jászai Ágnessel is mindennap átbeszéljük az aktualitásokat.
Ezúton szeretném megköszönni nekik a magam és a kabinet nevében a folyamatos
segítséget.
Decemberben érkezett az EHÖK iroda mellé a Questura iroda, velük közösen kellett
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 2014es továbbtanuláshoz – és részt vennék egy kerekasztal beszélgetésen, mint az ELTE
képviselője. Sajnos a novemberi szervezés rajtuk kívülálló okok miatt nem valósult meg, de
ez decemberben pótlásra került.
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Februárban a HÖOK elnök úr kérésére megszerveztük a HÖOK Közgyűlését, az ELTE
ÁJK Aula Magna-ban. Emellett a Választmányi ülést is ekkor tartották, amihez
rendelkezésünkre bocsátotta a kar a Kari Tanács termet. A rövid idő ellenére, sikerült méltó
és megfelelő közgyűlést szerveznünk, ehhez nagyban hozzájárult Dr. Mezey Barna rektor úr
és Dr. Király Miklós dékán úr segítsége.
Rekrutációs rendezvények
A téli hónapok két nagyon fontos rendezvénye volt az EDUCTIO Kiállítás és az
ELTEfeszt. Mindkettőre nagyon sok hallgatói segítségre volt szükség, ezért folyamatos
kapcsolatot tartottam a hallgatói segítőkkel és a szervezőkkel is.
Mind az EDUCATIO-n, mind az ELTEfeszt-en végig jelen voltam az elő- és
utómunkálatokat is aktívan segítettem. Az EDUCATIO-n tökéletesen működött a már jól
bejáratott szervezési mechanizmus, mindenki hasznosan tudta kivenni a részét a munkából.
Az ELTEfeszt az ELTE új összegyetemi nyíltnapja idén került először megrendezésre.
Ennek okán a rendezvényből nagyon sokat tanulhattunk annak érdekében, hogy jövőre –
mind szervezői, mind látogatói részről – az ELTE legsikeresebb rekrutációs rendezvényét
tarthassuk meg.
Március óta folyamatosan vannak bizottsági ülések, ahol a rekrutációs rendezvények
kivitelezését és szervezését beszéljük át.
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.
Vezetőképzők
Minden szakterületi bizottság szervez ebben a félévben szakterületi vezetőképzőt,
viszont a takarékosság jegyében több szakterületi vezetőképzőt összevontunk. Ennek
pozitív eredménye, hogy a bizottságok könnyen tudnak és tudtak összedolgozni, közös
produktumot kialakítani.
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A vezetőképzők mellett, tartottunk és tartunk testületi hétvégéket, ill. napokat is
(Kabinethétvége, Elnökségi napok), azért hogy a közös célokat formálni tudjuk és értékelni
tudjuk az eddigi teljesítményünket.
A beszámoló írásáig megvalósultak:


Kabinethétvége: 2014. március 28 – 30.



Gazdasági – Rendezvényes – Sportos vezetőképző: 2014. április 4 – 6.

A beszámoló írásáig még nem megvalósultak, de terv szerinti időpontok:


Elnökségi napok: 2014. április 16 - 18.



Tudományos vezetőképző: 2014. április 17 – 19.



Tanulmányi – Szociális – Esélyegyenlőségi vezetőképző: 2014. április 25 – 27.



Külügyi vezetőképző/Mentortábor: 2014. április 25 – 27.



Sajtó és Kommunikációs vezetőképző: 2014. május 2 - 4.
A szakterületi vezetőképzőkön kívül már megkezdtük a nyári EHÖK vezetőképző

szakmai programjának kidolgozását is.
Egyebek
Idén első alkalommal rendeztük meg az ELTE Hallgatói Önkormányzat közös
karácsonyát. Úgy gondolom sikerült egy nagyon jó hangulatú és barátságos eseményt
összehozni, ahol a különböző részönkormányzatok tisztségviselői informális keretek között
ismerhették meg egymást.
Mostanra egy nagyon erős Host és Hostess csapatot sikerült kialakítanom, akik
rendszeres jönnek a különböző rendezvényekre segíteni. Figyeltem arra, hogy a lehető
legtöbb karról legyenek hallgatók a csapatban, viszont a csoport folyamatosan bővül így még
több emberre számítunk a jövőben. Ebben az időszakban részt vettek többek közt az OMHV
kampányban, EDUCATIO-n, ELTEfeszt-en, Alumni esten, stb.
Lehetőségeimhez

és

időmhöz

mérten

próbáltam

jelen

lenni

minden

részönkormányzati HÖK elnökválasztáson. A jövőben is 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
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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(ek)

2013. december 7.

Kabinet-nap

ELTE EHÖK Kabinet

Eszoctám megbeszélés

Kiss Ádám, Cserép Máté, Tóth
Róza, Zaránd Péter

2014. február 10.,
március 26.

ELTE Online (továbbiakban EO)
átállás megbeszélés

Grósz Renáta, Molnár Dániel,

2014. március 27.

EHÖK weboldal egyeztetés

Molnár Dániel, Tamás Albert
Dömötör

2014. március 2830.

Kabinethétvége

ELTE EHÖK Kabinet

2014. április 11-13.

HÖOK Vezetőképző

2014. január 30.

Rendszeres ülések
2013. december 10.,
2014. január 7., 21.,
28., február 18., 25.,
március 4., 11., 18.,
25., április 1., 8.,
2013. december 2.,
10., 2014. január 7.,
21., február 11., 18.,
25., március 4., 11.,
18., 25., április 1., 8.,
15.

Kabinetülések

ELTE EHÖK Kabinet

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

Honlapok
Az eszoctam.elte.hu rendszerébe – a korlátozott lehetőségek ellenére - felvittem a
karok által kért pályázati űrlap módosításokat Tóth Róza és a részönkormányzatok szociális
területért felelős tisztségviselőinek segítségével. A rendszer egy késő esti, egy órás
üzemszüneten kívül folyamatosan elérhető volt a közel másfél hónapos február-márciusi
pályázati időszak alatt, azon keresztül a hallgatók folyamatosan tudták intézni a rendszeres
szociális pályázataikkal kapcsolatos ügyeiket. Ez az eredmény komoly sikerként
könyvelhető el, mivel még csak hasonlóra sem volt példa, mióta ezt a rendszert használja az
EHÖK. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy külön megköszönjem az ELTE Informatikai
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Igazgatóság (továbbiakban: IIG) munkatársainak áldozatos, néha éjfél után is tartó munkáját,
amivel a hallgatók zökkenőmentes pályázati időszakához hozzájárultak.
Lezajlott az Éjszakai Sport név alatt futó rendezvény, aminek online nevezési
felülete, illetve a teljes weboldal is (ejszakaisport.elte.hu) újfent sikeresen vizsgázott.
Különböző adatbekérésekhez, a sportpályázatokhoz és a KEHI, illetve egyéb
belső vizsgálatokhoz kialakítottam a megfelelő felületeket számos dokumentumcsomag
számára az EHÖK weboldalán.
Infrastruktúra
Közreműködtem, hogy az EHÖK irodából kivezethessük a saját hálózati
forgalomirányító eszközeinket, aminek fontos része volt, hogy az IIG február végén
felszerelte a szokásos ELTE wifit biztosító eszközt. Ezután az ideiglenes EHÖK-ös IP
tartományt visszaállítottam az eredetire. Ez magával vonta az összes irodában lévő,
hálózatra

kötött

eszköz

előzetes

felmérését,

adataik

leadását,

majd

újrakonfigurálását.
Dukán András Ferenccel és Tomcsányi Rolanddal összeállítottam az EHÖK és némely
részönkormányzatának informatikai közbeszerzését, amelyben végül kb. 25 teljes gépet,
illetve pár kisebb értékű kiegészítőt, csereeszközt és fejlesztés vesz az ELTE több szervezeti
egysége.
A Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság kérésére Dukán András Ferenc és a
részönkormányzatok segítségével összeállítottam a teljes Önkormányzat nyomtató, lapolvasó
és fax eszközeinek részletes leltárját.
Üzembe állítottam három régi és négy újonnan vett gépet az EHÖK irodában.
Levelezés
Az ÁJK HÖK-nek évfolyamképviselői, illetve további tisztségviselői címeket hoztam
létre, és segédkeztem különböző technikai problémáik megoldásában (jogtiszta szoftverek
telepítése, Windows aktiválás stb.). Ennek folyományaként az ÁJK HÖK levelezése teljes
egészében összhangba került a tavalyi intézkedési tervben megfogalmazott célokkal.
A TTK DÖK és az EDÖK számára készítettem el számos hivatali e-mail címet.
Vezetőképzők, továbbképzések
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Részt vettem a Velencén tartott kabinethétvégén március 28-30. között. A hétvége
szakmailag erős volt, mindkét nap délelőtt kezdődtek, s éjfélnél is tovább tartottak a képzési
célzatú hivatalos programok.
Részt vettem a HÖOK debreceni vezetőképzőjén április 11-13. között.
Célirányosan, az elektronikus választásokról tartott szombati szekcióülésre érkeztem,
aminek első másfél órája mindenképpen hasznos információkkal szolgált ahhoz, hogy jövőre
bevezethessük az elektronikus képviselőválasztást az ELTE-n.
Egyebek
Egyeztettem Rebák Tamással, hogy milyen módon tudná a PPK HÖK is migrálni
informatikai rendszereit az ELTE központi infrastruktúrájába. A felvázolt ütemterv szerint a
folyamat meg is kezdődött, s reményeim szerint még ebben a félévben le is zárul.
Megírtam a 2013/2014-es tanév második félévére vonatkozó informatikai
ütemtervemet, illetve ezen beszámoló mellé csatoltam az előző félévre tervezett teendők
megvalósulásának állását bemutató dokumentumot.
A fentieken kívül a napi rutinfeladatokat elvégeztem: EHÖK-ös és részönkormányzati
tisztségviselői

címek

adminisztrálása,

felhasználók

informálása,

számítógépek

karbantartása, néha kábelhuzigálás és egyéb informatikai problémák megoldása. Ezúton
szeretném megköszönni az IIG munkatársainak az egyes problémákkal kapcsolatos gyors és
hatékony közreműködését.
Tabajdi Péter
informatikai megbízott
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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TANULMÁNYI, TUDOMÁNYOS, TEHETSÉGGONDOZÁSI ÉS KÖNYVTÁRI
ÜGYEK

Tanulmányi alelnök beszámolója
Mészáros Ádám (2013. december 6 – 2014. február 5.)
Eseménynaptár
Dátum

Esemény

Résztvevők

2013. december 7.

Kabinet-nap

2013. december 10.

EHÖK Küldöttgyűlés

ELTE EHÖK Kabinet
ELTE EHÖK Küldöttgyűlés
és ELTE EHÖK Kabinet

2013. december 11.

OMHV – Egyeztető ülés

2013. december 12.

HJB ülés

2013. december 13.

Tanulmányi Bizottság ülése

2013. december 18.

SDA – Neptun Fórum

2014. január 15.

HKR módosító TB ülés

2014. január 16-17.

ELTE EHÖK Tanulmányi
Bizottság
Dékánok, Dékánhelyettesek,
TO vezetők és az SDA
képviselői, EHÖK Szociális
Alelnöke
ELTE EHÖK Tanulmányi
Bizottság

Educatio Kiállításon való
részvétel

2014. január 23.

HJB ülés

Hallgatói Jogorvoslati
Bizottsági tagok

2014. január 23.

Oktatási Igazgató, havi
egyeztetés

Dr. Cseszregi Tamás

2014. február 5.

Tanulmányi Bizottság ülése

ELTE EHÖK Tanulmányi
Bizottság

Rendszeres események
2013. december 4.,
11.,
2013. december 2.,
10., 17., 2014. január
7.,
2013. december 2.,
10., 17., 2014. január
7.,

EHÖK elnökségi ülések

ELTE EHÖK Elnökség, ELTE
EHÖK Kabinet

Kabinetülések

ELTE EHÖK Kabinet

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Kiss Edina
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December
Decemberben az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésével foglalkoztunk a
legtöbbet. Több egyeztető ülést is tartottunk a Közkapcsolati Alelnökkel és az EHÖK Elnökkel
együtt. Elkészült egy kampánytervezet és készítettünk egy dokumentumot is, melyben
javaslatokat fogalmaztunk meg. Mivel az OMHV hatékonysága a kitöltöttségen múlik, ezért
az idei kampánynak is az a célja, hogy minél magasabb kitöltöttséget érjünk el átlépve a
másfél évvel ezelőtti 50,33%-os kitöltöttségi arányt. A jelenlegi kérdéssorban szeretnénk
változásokat eszközölni, melyet a Tudományos Bizottsággal együttműködve fogunk
megtenni. Ez alatt új kérdések bevezetését értjük, melyek megválaszolásával pontosabb
képet kapunk a kurzusszervezőkről és a kurzusokról.
Hallgatói Jogorvoslati Bizottság
Ebben a hónapban egy HJB ülés volt, a beérkezett anyagok között az utólagos félév
passziváltatás engedélyeztetése fordult elő legtöbbször, de volt számos jogviszony
megszüntetés elleni fellebbezés is.
ELTE EHÖK Tanulmányi Bizottság
Az ülésen a januári HKR módosításról beszéltünk, melynek várható időpontja a hónap
eleje/közepe lesz. Külön napirendi pont volt a fent már részletesen leírt OMHV kampány és
a belső dokumentum tárgyalása. Beszéltünk a vizsgaigazoló lapokról, mely ebben a félévben
az új E-index projekt egyik fejlesztése, a probléma abból adódik, hogy egy-két esetben nem
a tényleges vizsgázási típus volt beállítva a Neptunban, így előfordult, hogy egy szóbeli
vizsgánál írásbeli szerepelt emiatt a rendszer nem tudta megjelenítni a vizsgaigazoló lapon.
SDA – Neptun Fórum
Tóth Rózával részt vettünk egy fórumon, ahol dékánok, dékánhelyettesek, TO vezetők
és az SDA képviselői voltak. Előzetesen összeállítottunk egy dokumentumot, mely a kari
tanulmányis tisztségviselők segítségével történt, ezt kiegészítve az EHSZÖB észrevételeivel
továbbítottuk az Oktatási Igazgatóság felé. Mivel több, mint 100 észrevétel érkezett, így az
ülésen ezeket nem tárgyaltuk, hanem januárban minden Karon külön egyeztet az Oktatási
Igazgatóság a kari vezetéssel, ugyanígy az EHÖK-kel is. Az ülésen megállapodtunk abban,
hogy egy elégedettségi felmérést is végeznek majd az SDA munkatársai, hogy visszajelzést
kapjanak a jelenlegi helyzetről Egyetemünkön.
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Január
A január főleg a vizsgákról szól, de nem feledkezünk el a tanulmányi ügyekről sem.
Ilyenkor kiemelt figyelmet fordítunk a vizsgák szervezésének szabályaira és arra, hogy a
vizsgákon ne történjen hallgatókat hátrányosan érintő tevékenység. Nem érkezett felénk
olyan szabálysértésről hír, melyet egyetemi szinten kellett volna orvosolni a
vizsgaidőszakban, minden esetet kari szinten megoldottunk.
HKR módosító Tanulmányi Bizottsági ülés
Január 15-én ültünk össze, hogy a Hallgatói Követelményrendszer általános
részében módosításokat eszközöljünk és megbeszéljük javaslatainkat. Több mint négy órán
keresztül folyt a produktív munka az ülésen, először a fogalomtárat bővítettük ki olyan
fogalmakkal, melyek szerintünk egy ilyen szabályzat esetében elengedhetetlenek, például
teljesítési lap (igazolólap), hallgatói ösztöndíjszerződés, hallgatói képzési szerződés stb.
Szövegszerű javaslatot készítettünk az előzetes kurzusfelvétel kreditszámáról,
megnéztük és megvitattuk az átvétel kari sajátosságait, mivel szeretnénk egységességre
törekedni ezzel kapcsolatosan is.
Utánpótlás
Januárban több alkalommal is utánpótlás-képzést tartottam, mert februártól
külföldön folytatom tanulmányaimat, így időt kellett szakítani a zökkenőmentes átadás
előkészítésére. Szabályzat áttekintéssel foglalkoztunk és a korábbi tanulmányi
dokumentumokat elemeztük, hogy ha a jövőben előkerülnek, akkor gond nélkül haladhasson
a munka előre. Ilyen például az SDA fórumra elküldött Neptun javaslatcsomag, melyet
többek között Tóth Róza szociális alelnökkel állítottunk össze és februárban újból aktuális
lesz, mivel az Oktatási Igazgatóság személyesen fog a dokumentum tartalmáról egyeztetni.

Mészáros Ádám
Tanulmányi alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Borbély Krisztián (2014. február 5.- 2014. április 15.)
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2014. február 5.

Kinevezés

ELTE EHÖK Elnökség

2014. február 22.

HÖOK Közgyűlés

2014. március 2830.

ELTE EHÖK Kabinethétvége

2014. április 7.

Erasmus koordinátorok és TO
vezetők egyeztetése

2014. április 11.

Egyetemi Kreditátviteli Bizottság
ülése

ELTE EHÖK kabinet
Erasmus koordinátorok,
Tanulmányi Osztályvezetők,
Oktatási igazgató, EHÖK
Külügyi alelnök, TR iroda
képviselete
Egyetemi Kreditátviteli
Bizottság

Rendszeres ülések
2014. február 4., 11.,
18., 25., március 4.,
11., 25., április 8., 15.
2014. február 5., 12.,
19., 26., március 5.,
12., 26., április 2., 9.
2014. február 14.,
április 11.
2014. február 18.,
március 11., április
3.
2014. február 27.,
március 27., április
7.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

EHÖK Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség és
ELTE EHÖK Kabinet

OKT ülés

Oktatási és Képzési Tanács
tagok

HJB ülés

Hallgatói Jogorvoslati
Bizottsági tagok

EHÖK Tanulmányi Bizottsági ülés

ELTE EHÖK Tanulmányi
Bizottság

2014. március 19.

OHÜB ülés

Oktatói és Hallgatói Ügyek
Bizottsági tagok

2014. február 11.,
18., 25., március 4.,
11., 18., 25., április
1., 8., 15.

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

Februári rendszeres ülések
Februárban részt vettem a fentebb említett rendszeres üléseken. Ezekből kiemelném
Tanulmányi Bizottsági ülésünket, ahol egyeztettünk HKR módosítási tervezetünkről. Két

2013/2014. II. FÉLÉV
DECEMBER 6. – ÁPRILILS 15.

16

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KABINETBESZÁMOLÓ
javaslatról sikerült megegyeznünk. Az egyik, hogy a több szakon is tanuló hallgatók ne csak
a mostani 45, hanem szakonként 45 kreditnyi kurzust vehessenek fel előfelvétel során. A
másik, hogy alapképzésben tanuló hallgatók ne vehessék fel a mesterszakos tárgyakat, ezzel
megakadályozva, hogy egyes kötelező mesterszakos órákat a hallgatók az adott szak alap és
mesterszakjához is elfogadtassanak. A Bizottság úgy vélte nem az ilyen kétszeri elfogadtatás
a szabadon felvehető kreditek célja, illetve abban is egyetértett, hogy a hallgatók érdeke a
lehetőség elvesztése által nem sérül, mivel az alapszakos kurzuskínálat önmagában is igen
széles. Az említett javaslatokról, egyeztetni fogok az oktatási igazgatóval, és amennyiben
támogatja őket, megkezdjük a módosítási javaslatok hivatalos beterjesztését. Később a Nftv.
általi szabályozások miatt a második módosítási javaslatunk meghiúsult. A 45 kreditnyi
előzetes kurzusfelvétel megnövelését többszakos hallgatóknál pedig nem támogatja az
Oktatási Igazgatóság, arra hivatkozva, hogy már a 45 kredit is részben miattuk lett kitalálva.
Ez ügyben még újra szeretnék tárgyalni igazgató úrral.
Diákigazolvány érvényesítés (előkészületek)
A Quaestura Irodával és a Tanulmányi Bizottsággal is elkezdtem egyeztetni a márciusi
diákigazolvány érvényesítés menetéről. A Queastura irodában történő folyamatos
érvényesítés mellett a hallgatók érvényesíthetik diákigazolványukat az ELTE BTK
campusán a Karrierközpont ügyfélszolgálatán március 17-28-ig nyitvatartási időben,
valamint a Lágymányosi campuson március 17-21-én a 9-17 óráig. A Pedagogikum
Központ három karával valamint az ÁJK-val még folyik az egyeztetés az alternatív kari
érvényesítésről.
Diákigazolvány érvényesítés
A diákigazolvány érvényesítés nagyrészt zökkenőmentesen lezajlott. A hallgatók nem
számoltak be nagyobb sorban állásokról, így a Quaesturával való idei együttműködést
sikeresnek tekintem. Hallgatói önkéntesek március végén a Lágymányosi Campuson és
a Quaestura irodában segítették a Quaestura munkatársainak munkáját.
Szakterületi vezetőképző előkészületek (február)
Kijelöltük a szakterületi vezetőképző időpontját, amely április 25-27. A
vezetőképzőn a Tanulmányi Bizottság az EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottságával illetve
Szociális és Ösztöndíjbizottságával közösen vesz részt. A vezetőképző egy része

2013/2014. II. FÉLÉV
DECEMBER 6. – ÁPRILILS 15.

17

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KABINETBESZÁMOLÓ
csapatépítés lesz, másik része pedig a többi bizottsággal közös projektmunka. A
Szociális és Ösztöndíjbizottsággal közös projektről már az is eldöntött, hogy témája
várhatóan a párhuzamos képzés kompenzációjának átfogó újragondolása lesz.
Márciusi rendszeres ülések és a tavaszi félévre vonatkozó regisztráció
visszavonásának lehetőségéről szóló egyeztetések
A táblázatban összefoglalt üléseken és eseményeken részt vettem. A felsoroltakon
felül hivatalos voltam a március 21-i OKT ülésre is, ahol Tóth Rita helyettesített. A március
19-i OHÜB ülésen, mint meghívott voltam jelen. Itt felmerült a szabálytalanul regisztrált
hallgatók regisztrációjának a visszavonása. Ez ügyben tárgyaltam az Oktatási
Igazgatósággal, ahol végül arra jutottunk, hogy a vizsgaidőszak alatti gyűjtőszámlás
érkeztetési probléma komoly káoszt okozott, amelynek számos hallgató önhibáján kívül
eshetett áldozatául, ez pedig intézményi hibaként is értelmezhető, így végül a TO-k csak
azoknak a hallgatóknak vonták vissza utólagosan a regisztrációjukat, akik még egy az
ülés utáni napokban kiküldött értesítő után sem rendezték előző félévben lejárt
tartozásukat.
Párhuzamos képzés kompenzáció újragondolása
Hetek óta folyik az EHSZÖB-bel közösen a párhuzamos képzés kompenzáció
újragondolása. Az EHÖK TB azzal foglalkozik elsősorban, hogy hogyan lehetne teljesítmény
alapú indikátorokat is vizsgálni és a teljesítményt is figyelembe venni a pályázás során. A
március 27-i EHÖK TB ülésen tovább tárgyaltunk a párhuzamos képzés kompenzáció
átalakításának teljesítmény alapú részéről, ahol megegyeztünk abban, hogy az OTDK
eredményeket és a tanulmányi átlagot (azt saját képzéséhez és évfolyamához
viszonyítva) vennénk figyelembe a bírálat során. Egyéb tudományos eredmények
figyelembevételéről a következő ülésig gondolkoztunk, ám az április 7-i ülésen elvetettük
mind a konferencián való részvétel, illetve a publikációk figyelembe vételének lehetőségét,
mivel ezeket nem ítéltük karok közt egységesen értékelhetőnek. A részletes pontrendszer
kidolgozására a szakterületi vezetőképzőn kerül sor.
Szakterületi vezetőképző programterve
A vezetőképzőre április 25-27 közt kerül sor. Péntek délutánra és estére csapatépítést
tervezünk, ahol a jelen lévő három szakterület (szociális, esélyegyenlőségi, tanulmányi)

2013/2014. II. FÉLÉV
DECEMBER 6. – ÁPRILILS 15.

18

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KABINETBESZÁMOLÓ
részönkormányzati képviselői jobban megismerhetik egymást, illetve külön az EHÖK TB
tagjainak is tervezek csapatépítő programokat a jövőbeni hatékonyabb közös munka
érdekében.
Szombat délelőtt a bizottság tagjaival az tanulás-tanítás illetve képzéseink
minőségbiztosításának átgondolása lesz a fő téma, amelynek egyik fő pillére várhatóan az
OMHV újragondolása és kar-, szakspecifikus valid kérdőívek kidolgozása lesz.
Szombat délután az EHSZÖB-bel közösen, ahogy már fentebb is említettem az új
párhuzamos képzés kompenzáció tervezetünk pontrendszerét fogjuk kidolgozni.
Jó tanuló jó sportoló ösztöndíj
Sportügyi referensünkkel, Karvaly Mártonnal, és Tudományos referensünkkel Tóth
Ritával újragondoljuk a jó tanuló jó sportoló ösztöndíjat. A tavalyi kiírás alapján a
tanulmányi átlag csak, mint minimális kritérium került beszámításra, de nem
számított, hogy a kitűzött átlag elérésén felül pontosan milyen átlaggal rendelkeztek egyes
hallgatók. Többek közt ezen szeretnénk változtatni az új kiírásban és értékelésben,
hasonló módon, ahogy a párhuzamos képzés kompenzáció új tervezetében.
Áprilisi ülések
Az eseménynaptárban felsorolt áprilisi üléseken részt vettem. A 7-i egyeztetés és a
11-i Egyetemi Kreditátviteli Bizottság ülésének témája elsősorban a külföldön végzett
kurzusok elfogadtatása kapcsán felmerült kérdések tisztázása volt.

Borbély Krisztián
Tanulmányi alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

2013/2014. II. FÉLÉV
DECEMBER 6. – ÁPRILILS 15.

19

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KABINETBESZÁMOLÓ

Tudományos referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2013. december 7.

Kabinetnap

2013. december 8.

Egyeztetés a
Tehetséggondozási Jelentéssel
kapcsolatban

2013. december 10.

EHÖK Küldöttgyűlés

2013. december 10.
2013. december 17.
2013. december 18.
2014. január 10.

Egyeztetés az Egyetemi
Könyvtárral kapcsolatban
Pályázati és Innovációs
Központ - találkozó
Egyeztetés Innovációs
rendezvényről
Egyeztetés a Szakkollégiumi
Stratégia Tervezetével
kapcsolatban az Eötvös
Collegiumban

2014. január 18.

Educatio Kiállítás

2014. január 23.

Tudományos Bizottság ülése

2014. január 24.
2014. január 29.
2014. február 1.
2014. február 2.
2014. február 2.
2014. február 11.
2014. február 11.
2014. február 15.

Egyeztetés a
Tehetséggondozási Jelentéssel
kapcsolatban
Magyar Felsőoktatás 2013
konferencia

Személy(ek)

Szeitl Blanka, Sebők Gyula

Ritzl András
Antoni Györgyi
Zaránd Péter, Horváth László
Dr. Horváth László, Róth Judit,
Csordás Péter, Német Patrik,
Dániel Michael Seager-Smith

Dr. Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán

Horváth László

ELTEfeszt
Tudományos honlaphoz
szükséges anyagok leadási
határideje
Szakdolgozati repozitóriumhoz
szükséges anyagok leadási
határideje
Vanguard program első
előadása
Egyeztetés a tudományos
honlappal kapcsolatban
I. ELTE Tehetség- és Állásbörze
megbeszélés

Dr. Fleck Zoltán
Tabajdi Péter
Horváth László
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2014. február 24.

Hallgatói Ötletpályázat
bírálása

2014. február 26.

ELTE Innovációs Nap

2014. február 27.
2014. február 27.
2014. március 4.
2014. március 6.
2014. március 12.

I. ELTE Tehetség- és Állásbörze
megbeszélés
Vanguard program
kampányának egyeztetése
Egyeztetés könyvtári ügyekben
Egyeztetés a
Tehetséggondozási Jelentéssel
kapcsolatban
Egyeztetés a
részönkormányzati
tisztségviselőkkel

2014. március 14.

Tudományos Bizottság ülése

2014. március 17.

Vanguard program előadás

2014. március 18.
2014. március 20.
2014. március 21.
2014. március 27.
2014. március 28-30.

2014. március 31.

2014. március 31.
2014. április 2.
2014. április 8.
2014. április 9.

Fenntartható Fejlődés Tanácsa
ülés
Egyeztetés az I. ELTE Tehetség
Napról
Oktatási és Képzési Tanács
ülése
Egyeztetés az I. ELTE Tehetség
Napról

Horváth László
Grósz Renáta, Molnár Dániel
Ritzl András
survey statisztikus hallgatók

Turcsányiné Szabó Márta
Dr. Karácsony Sándor
Horváth László
Dr. Borsodi Csaba
Dr. Pál László

Kabinethétvége
Tehetséggondozási Jelentés
anyagainak elküldési
határideje a
részönkormányzati és
szakkollégiumi tisztségviselők
számára
Eötvös Collegium
igazgatóválasztás
Egyeztetés a Telekom és a TSystems képviselőivel a
Tehetség Napon való
részvételükről
Tudományos Vezetőképző
programjának elkészítése
Minőségirányítási Bizottság
ülése

Dr. Horváth László

Dr. Borsodi Csaba
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2014. április 10.

Tudományos Bizottság ülése

Rendszeres események
Időpont
2013. december 3.
10. 17. 2014. január
7. 21. 28. 2014.
február 11. 18. 25.
2014. március 4. 11.
18. 25. 2014. április
1. 8. 15.
2013. december 4.
11. 18. 2014. január
8. 15. 22. 29. 2014.
február 12. 19. 26.
2014. március 5. 12.
19. 26. 2014. április
2. 9.
2013. december 2.,
10., 17., 2014. január
7., 21., 28., február
11., 18., 25., március
4., 11., 18., 25., április
1., 8., 15.

Tárgy

Személy/személyek

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

Tehetséggondozás
A tehetséggondozás terén a karok elküldték azokat a problémákat, melyekkel
szembesülnek a honorácior státusz és a tutorálás elindítása terén. Ezek kiküszöbölése nagy
feladat a jövőben; először a tehetséggondozás egyik formájának elindítása is nagy
eredményként könyvelhető el. Azon a három karon, ahol eddig is működött a honorácior
státusz, a következő félévre is kiírásra kerültek a pályázatok, és továbbra is nagy
érdeklődésre tartottak sázmot. A kari sajátosságoknak megfelelően van, ahol a honorácior
státusz, míg máshol a tutorálás bevezetése lehet az elsődleges prioritás.
Az Egyetemi TDK kapcsán jelentős akadály a karok eltérő TDK-leadási rendszere:
van olyan kar, ahol kétévente, az OTDK konferenciák előtt rendeznek csak kari TDK ülést.
Ezért is érdemesebb és célravezetőbb az Egyetemi TDK-t az OTDK-hoz közelebbi időpontban
megtartani; emellett szóló érv még, hogy ekkor van kész a legtöbb prezentálható dolgozat is.
Tehetséggondozási Jelentés
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A legújabb Tehetséggondozási Jelentés hiánypótló és az igényeket felmérő
szándékkal kerül megvalósításra idén (a 2011-es év után) újra. Egyrészt szeretnénk felmérni
a jelenlegi tehetséggondozási rendszerről alkotott képet az Egyetem polgárai körében,
másrészt a továbbfejlesztési, átalakítási kérdésekre helyezni a hangsúlyt. A jelentés kapcsán
megkeressük az egyetemvezetés, karvezetés tudományos területen működő tagjait, a
szakkollégiumok igazgatóit, a Hallgatói Önkormányzatok elnökeit, valamint a
tehetséggondozás valamely formájában érintett hallgatókat. A megkeresések módszere a
személyes, valamint az online interjú lesz, ezek kapcsán nagyban támaszkodunk a kari
tudományos tisztségviselők, valamint survey statisztikusok segítségére is.
Tehetség Nap
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 2014-ben először kerül megrendezésre a Tehetség
Nap, melynek keretében a különböző cégek, vállalatok, startupok képviselői teremthetnek
közvetlen kapcsolatot az érdeklődő hallgatókkal. A rendezvényen a tehetséges hallgatók
számára (pályázat alapján) bemutatkozási lehetőséget biztosítunk, ezzel is segítve a
Tehetség Nap céljának érvényesülését: a szakmai gyakorlati és álláslehetőségek
hallgatókhoz való eljuttatását, a cégek és a hallgatók megismerkedését. Folyamatos
egyeztetéseket folytattunk Horváth László EHÖK pályázatokért felelős referenssel a cégek
képviselőivel és az ELTE Karrierközponttal a szervezés kérdéseiben. A rendezvényre május
6-án kerül sor a BTK Gólyavárában.
Új Egyetemi tudományos célkitűzések
A tehetséges hallgatók egyetemi szintű támogatási rendszerének megteremtését az
elmúlt és elkövetkezendő időszak egyik fő prioritásának tekintjük. Hárompilléres
támogatási rendszert képzelünk el, azonban a koncepcionális keretek részleteinek
kidolgozása hosszas és sok egyeztetést igénylő folyamat. Egyrészt szeretnénk nagyobb
hangsúlyt helyezni az OTDK-n helyezést elérő hallgatók segítésére, másrészt a
különböző, kari tudományos kereteket meghaladó hallgatói konferencia-előadások
támogatására.
A Felhőegyetem tervei olyan kurzusok elindítását szolgálják, amelyeket online
formában elérhetnek az ELTE, valamint más magyar és külföldi felsőoktatási intézmények
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hallgatói. Az internetes formában elérhető képzések megfelelő minőségének és
látogatottságának megteremtésére is egy pályázat kidolgozását tervezzük.
Vanguard program
A Tudományos Bizottság december 5-i ülésén több kari tudományos tisztségviselő a
program funkciójának vitathatóságára hivatkozva a pályázattól független részvételi
lehetőség mellett érvelt. A Vanguard program – ennek megfelelően – ebben a szemeszterben
újraindult Egyetemünkön: mindenki számára nyitott, multidiszciplináris jellegű
előadássorozat keretében ismerkedhetnek meg a hallgatók a „valóság” különböző
megközelítési lehetőségeivel. Az első előadást Fleck Zoltán tartotta az Állam- és
Jogtudományi Karon, a téma a jogok társadalmi valósága volt. A második előadást
Turcsányiné Dr. Szabó Márta tartotta az Informatikai Karról. A következő félévre, félévekre
vonatkozóan a program kiterjedése, a részvételi jogosultság ismételten pályázati úton való
megszerzése a Tudományos Bizottság egyik fontos feladata ebben a szemeszterben.
Hallgatói Ötletpályázat és Innovációs Nap
A Pályázati és Innovációs Központ kezdeményezésében a 2014-es évre vonatkozóan
is kiírásra került a Hallgatói Ötletpályázat. Ebben az évben a szponzorok révén
rendelkezésre álló többletforrásoknak köszönhetően a nyertes pályázók díjazása emelkedik,
ezzel is részvételre buzdítva a kreatív és innovatív hallgatókat. Ezen kívül az ELTE Online-on
megjelenő cikkel és a kari tudományos tisztségviselők segítségével is a pályázat
népszerűségének, ismertségének növelésére törekedtünk. Ezen intézkedéseknek is
köszönhetően ebben az évben a Hallgatói Ötletpályázat minden eddiginél sikeresebbnek
bizonyult: 28 darab pályamunka érkezett be, melyből 12 került a bíráló bizottság elé.
A díjazott három ötlet mindegyike rendkívül színvonalas, újító jellegű, bemutatásukra az
ELTE Innovációs Napon került sor. A számos érdeklődőt vonzó rendezvényen az EHÖK is
standot kapott, így a hallgatói önkormányzatnak is lehetősége volt a bemutatkozásra.
Tudománykommunikáció
Az új tudományos honlap alapja már megvan, továbbá a Tudományos Bizottság
elfogadta a menüpontjai tartalmát is; ennek megfelelően anyagainak összegyűjtése
megtörtént, immár a weboldal tartalommal való feltöltése és folyamatos aktualizálása van
hátra. A különböző tudományos, szakmai lehetőségek népszerűsítésének külön
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felülete megkönnyítheti a tehetséges és motivált hallgatók számára az érdeklődési
körüknek megfelelő programok, pályázatok megtalálását.
Szakkollégiumi Stratégia Tervezete
Az Egyetem szakkollégiumi számára kardinális kérdés, hogy legyen egy rájuk
vonatkozó, specifikus összegzés és előirányzat a Kollégiumi Stratégiám kívül. A
Szakkollégiumi Stratégia Tervezetével kapcsolatban több egyeztetésen is részt vettem,
illetve az EHÖK Tudományos Bizottságának ülésére meghívtam Dr. Pozsár-Szentmiklósy
Zoltán hallgatói ügyek rektori biztosát is, aki a stratégia egyik kidolgozója volt. Az ülésen
számos kérdés tisztázásra került.
Könyvtári ügyek
A Könyvtári Tanács célul tűzte ki a Neptun és az ALEPH rendszer
összekapcsolását, amelynek keretében a könyvtári tartozások kivetése a Neptun
Elektronikus Tanulmányi Rendszerben történne. A kezdeti koncepció számos pontja
átgondolásra szorul, ezt folyamatosan nyomon követem, illetve egyeztetéseket folytatok
róla.
A másik célkitűzés a kari szakdolgozatok egyetlen repozitóriumba való
feltöltésének terve. Ehhez az első, előkészítő lépés, hogy felmérjük a különböző karok
szakdolgozat-leadási szabályozásának mikéntjét; sajnos nagyban nehezíti a helyzetet, hogy
több kar esetében tanszékenként eltérő a leadás módozata. A repozitórium megvalósítása
idő- és munkaigényes folyamat, azonban nagyban megkönnyítené a különböző karok
hallgatóinak egymás munkájából való tanulási lehetőségét.
Egyebek
A párhuzamos képzés kompenzációja pályázat átalakítása során – a szociális
tényezők mellett – ezentúl tanulmányi szempontok is figyelembe vételre kerülnek.
Felvetődött, hogy a hallgatók tudományos eredményei is számítsanak bele a pályázat
értékelésébe, azonban egyetemi szinten egységesen csupán az OTDK eredményeket tudjuk
tekinteni, így ez lesz a tudományos „mérőszám” a párhuzamos képzés kompenzációja
pályázatok esetében. A jó tanuló, jó sportoló ösztöndíj pályázatban a tudományos
eredményekért járó pontok rendszerének kidolgozása is fontos feladat, itt is OTDK
eredmények, publikációk, konferencia-előadások jöhetnek számításba.
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A különböző bizottságok ülésein (például Fenntartható Fejlődés Tanácsa,
Minőségirányítási Bizottság) minden esetben részt vettem, és próbáltam maximálisan a
hallgatói érdekeket, igényeket képviselni.

Tóth Rita
Tudományos referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÜGYEK
Szociális alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2013. november 26.
2013. december 3.
2013. december 5.

Esemény
EHSZÖB ülés
Oktató fórum a Neptun
kérvénykezelő moduljáról
Neptun észrevételek
megküldése az Oktatási
Igazgatóságnak

Személy(ek)
ELTE Egyetemi Hallgatói
Szociális és Ösztöndíj
Bizottsági tagok
Kari tanulmányi osztályok
adminisztrátorai

2013. december 6.

Kabinet-nap

2013. december 16.

Főtitkári állásfoglalás kérése

2013. december 18.

SDA fórum

Dékánok, tanulmányi
osztályvezetők

2014. január 8.

Egyeztetés a januári utalás
késése kapcsán

Szabóné Emmert Margit

2014. január 18.

Educatio kiállítás

2014. január 20.
2014. január 26.

Rektori sport pályázat
űrlapjának véglegesítése
Tájékoztató küldése az EHSZÖB
tagjainak az adatvédelmi
szabályokról

ELTE EHÖK Kabinet

Dukán András Ferenc, Kiss
Edina, Zaránd Péter
ELTE Egyetemi Hallgatói
Szociális és Ösztöndíj
Bizottsági tagok

2014. január 27.

Főtitkári állásfoglalás kérése

2014. február 6.

Egyeztetés a Neptun
kérvénykezelő modullal
kapcsolatban leadott fejlesztési
igényeinkről

Zaka Ferenc, Szántai Eszter
Beatrix

2014. február 6.

Rendkívüli EHSZÖB ülés

ELTE Egyetemi Hallgatói
Szociális és Ösztöndíj
Bizottsági tagok

2014. február 7.

Neptun pályázati űrlapok
létrehozása (IK részére)
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2014. február 9.
2014. február 17.
2014. február 12.
2014. február 24.
2014. február 24.
2014. február 25.
2014. február 27.
2014. február 28.
2014. február 28.
2014. március 3.
2014. március 16.
2014. március 24.
2014. március 25.
2014. március 25.
2014. március 28-30.
2014. április 1.
2014. április 1.
2014. április 3.

eszoctám űrlapok véglegesítése
Alaptámogatás menüpont
létrehozása ehok.elte.hu-n
Neptun pályázati űrlapok
létrehozása (TÓK részére)
A és B kategóriások számának
megküldése az Okt. Ig-nak
előzetes szociális keretek
megérkezése
Pontos ösztöndíjkeretek
megérkezése
A kategóriás szociális
támogatás és alaptámogatási
utalási listák ellenőrzése
Neptun pályázati űrlap
létrehozása (TáTK részére)
alaptámogatás határozatok
generálása
határozatok generálása az IK
pályázataihoz (Neptun)
ÁJK rendkívüli szociális
támogatás határozatainak
generálása (Neptun)
TÁTK sport pályázati űrlap
készítése (Neptun)
BGGyK rendkívüli szociális
támogatási űrlap készítése
(Neptun)
A kategóriás szoc.tám. utalási
lista leadása
Kabinethétvége
Egyeztetés a Bursa Hungarica
ösztöndíjak kifizetéséről
Neptun kollégiumi modul
ismertetése
Egyeztetés a kollégiumi
modulról az SDA-val

Tabajdi Péter

Szabóné Emmert Margit

Szabóné Emmert Margit
ELTE EHÖK kabinet tagjai
Szabó Ibolya
Orosz Gábor
Seifert Tibor, Gherdán
Tamás, Szántai Eszter
Beatrix, Orosz Gábor
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2014. április 10.

Egyeztetés a júliusi neptun
verzióba kért fejlesztéseinkről

Zaka Ferenc, Szántai Eszter
Beatrix

Tárgy

Személy/személyek

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

Rendszeres ülések
Időpont
2013. december 2.,
10., 2014. január 7.,
21., 28., február 18.,
25., március 4., 11.,
18., április 1., 8., 15.
2013. december 4.,
11., 18., 2014. január
29., február 5., 12.,
19., 26., március 26.,
április 2., 9.
2013. december 2.,
10., 17., 2014. január
7., 21., 28., február
11., 18., 25., március
4., 11., 18., 25.,
április 1., 8., 15.
Neptun fejlesztés
Az elmúlt időszakban több egyeztetésen, fórumon, oktatáson vettem részt a
Neptun kérvénykezelő modullal kapcsolatban. Az EHSZÖB igényeinek összegyűjtése után
a rendszeres szociális ösztöndíj kiírásához a fejlesztési igényeket december elején
elküldtem Oktatási Igazgató Úr illetve a Tanulmányi Rendszer iroda részére. Ehhez
kapcsolódóan készítettem egy hosszabb dokumentumot is, mely az egyes fejlesztési igények
szükségességét magyarázza. Választ ezekre februárig nem kaptunk. Az időrendi bontásban
szereplő napokon személyes egyeztetésen vettem részt a Tanulmányi Rendszer Iroda
munkatársaival (Zaka Ferenc, Szántai Eszter). Kéréseink továbbításra kerültek az SDA
felé. Ezek egy része (pontszámítási lehetőség bevezetése, mezőnkénti dokumentum
csatolási lehetőség, a lakóhely - Egyetem távolság megjelenítése, dokumentum ellenőrzés
letöltés nélkül, kérvényszerkesztéskor előnézeti kép) a márciusi verzióban már
megvalósításra kerültek. A kérvények hozzáféréséhez szükséges jogosultsági körök
tisztázása, illetve új szerepkörök létrehozása a kari tisztségviselőknek csak a júliusi
verzióra válnak elérhetővé.
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Mivel a kollégiumi elhelyezés is alapvetően szociális alapon kerül megállapításra, a
rendszeres szociális támogatással közel azonos Neptun felületet igényel. Hogy a Neptun
fejlesztés hatékonyabban folyjék, felvettem a kapcsolatot a Kollégiumi Hallgatói
Önkormányzat tisztségviselőjével, aki a kollégiumi felület kialakításával foglalkozik.
Részletesen bemutatta a felületük jelenlegi állapotát, majd segítségével részt vehettem a
kollégiumi vezetők és az SDA között zajló egyeztetésen. Elsősorban a pontszámítás
kialakítása volt terítéken, ami különösen hasznos volt számomra, mivel a hallgatói kérvény
modul esetében ez a funkció még nem volt használható.
A júliusi Neptun verzióhoz kapcsolódó fejlesztési igényeket az SDA április első
hetében várta. A márciusi verzió dokumentációjának alapos tanulmányozása, a kollégiumi
rendszerért felelős KolHÖK tisztségviselővel történt egyeztetések és az eddigi neptun
tapasztalataink alapján ismét személyesen egyeztettem a TR iroda munkatársaival, akik
kéréseimet továbbították az SDA felé. Jelenleg teszt jellegű pályázati űrlap, majd az ehhez
tartozó pontrendszer Neptunba tölthető szerkesztése zajlik. A júliusi verzióra várt fontosabb
fejlesztések: részpontszámok megfelelő kiírása, pontszám újraszámítása web-es felületről
küldött paranccsal, a bíráló döntés után is meg tudja tekinteni a pályázatokat web-en,
dinamikus mezők létrehozásának lehetősége.
Neptun – pályázatok
Egyre több kar Neptunon keresztül bonyolította le ösztöndíjait. Számukra a kért
űrlapokat a megfelelő beállításokkal elkészítettem, a pályázatokat Neptunban kiírtam. A
tavaszi félévben az alábbi pályázatok zajlottak Neptunon keresztül


IK: rendkívüli szociális támogatás, sport és kulturális-, tudományos ösztöndíj



TÁTK: rendkívüli szociális támogatás, tudományos-, sport ösztöndíj



TÓK: tudományos-, közéleti ösztöndíj, rendkívüli szociális támogatás



TTK:

rendkívüli

szociális

támogatás,

rendszeres

sport-,

rendszeres

tudományos, rendszeres közéleti ösztöndíj


ÁJK: rendkívüli szociális támogatás



Elkészült a BGGYK rendkívüli szociális támogatásának űrlapja is, de még nem
került használatra.
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A kari pályázatok ügyintézése során számos újabb hibával szembesültünk a Neptun
kérvénykezelővel kapcsolatban, melyeket szintén figyelembe vettem a fejlesztési igények
leadásakor.
Rendszeres szociális támogatás – őszi félév
A tanév első ösztöndíj kifizetése alkalmával (október) egy néhány költségtérítéses
hallgatónak is kifizetésre került szociális ösztöndíj, melyre a hatályos Kormányrendelet
értelmében nem lettek volna jogosultak. A hiba a juttatásképesség ellenőrző nem megfelelő
beállítása miatt történt, így a költségtérítéses hallgatókat nem jelezte hibának. Az összegek
visszafizetésként jelentek meg a hallgatóknak, a további havi ösztöndíjak kifizetése pedig
törlésre került. Kérésünkre az Oktatási Igazgatóság erről tájékoztató email-t küldött az
érintetteknek, illetve a visszafizetési határidőt február 13-ra módosították. Több hallgató
jelezte, hogy kivetése jogtalanul jelent meg. Ezen panaszoknak utánajártam, többször
egyeztettem az Oktatási Igazgatóság munkatársaival, illetve egy esetben főtitkári
állásfoglalást is kértünk, Indokolt esetekben kértem a visszafizetés törlését, és a további
ösztöndíjak aktívvá állítását.
A Neptun rendkívül szakadozó elérhetősége miatt január hónapban az Oktatási
Igazgatóság munkatársai nem tudták időben rögzíteni az ösztöndíj kifizetési listákat,
ezáltal a januári kifizetések néhány nap késéssel kerültek kiutalásra. Ezzel kapcsolatban
egyeztettem az Oktatási Igazgatóság munkatársaival, majd az erről szóló tájékoztató
megjelent az EHÖK honlapon illetve facebook oldalon is.
Rendszeres szociális támogatás – tavaszi félév
A tavaszi félév rendszeres szociális ösztöndíj pályázatainak előkészítése során a kari
tisztségviselőktől

bekértem

a

módosítási

kérelmeket

eszoctám

űrlapokkal

kapcsolatosan. Ezeket összesítve továbbítottam az informatikusnak, majd nagy szerepet
vállaltam ezek megvalósításában is.
Az

Infotörvény

személyes

adatok

kezelésére

vonatkozó

paragrafusait

összegyűjtöttem, majd kiküldtem az EHSZÖB tagjainak. A továbbiakban a személyi
igazolvány, illetve lakcímkártya nem jelenik meg kötelező igazolásként az egyes
pályázatoknál, illetve minden ösztöndíj pályázati kiírása kiegészül egy adatvédelmi
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tájékoztatóval. Az adatvédelmi tájékoztató kapcsán főtitkári állásfoglalást kértünk, majd
a tájékoztatót megírtam, és továbbítottam az EHSZÖB tagjainak.
A pályázati időszak során folyamatosan elérhető voltam, és mindenben segítségükre
voltam a kari szociális tisztségviselőknek.
Keretek
Az ösztöndíjkereteket néhány nap csúszással kaptuk meg, ami miatt az utalási listák
elkészítésének és hitelesítésének rendkívül szűk határidőkkel kellett történnie, nagy
nehézséget okozva ezzel a kari szociális tisztségviselőknek. Az „A” kategóriás szociális
támogatás utalási listáját az előre egyeztetett időponthoz képest fél nap csúszással adtam le.
A karoktól 1605 „A” kategóriás hallgatót kaptam, majd a juttatásképesség ellenőrzése után
végül 1553 hallgatónak történt 10%-os ösztöndíj kifizetés. A listából törölt hallgatók
nagyrészt passzív tanulmányi státusz, túlfutás miatt átsorolt, vagy abszolutórium
megszerzése miatt kerültek ki. Fellebbezéssel a karoktól 15 hallgató vált jogosulttá. A
korrekciós utalási listát elkészítettem, majd továbbítottam az Oktatási Igazgatóságnak.
Alaptámogatás
Az alaptámogatás pályázati kiírásának tervezetét előkészítettem, majd elküldtem az
Oktatási Igazgatóság és az EHSZÖB tagjainak véleményezésre. Egyeztettem az Oktatási
Igazgatóval a pályázat határidejével kapcsolatban. A pályázat kiírásakor hozott határozat
értelmében a bírálatokat én végeztem, majd a pályázatok eredményéről a bizottság
levélben szavazott. Az így hozott határozat alapján elkészítettem az utalási listát és
továbbítottam az Oktatási Igazgatóság munkatársának. Összesen 6 pályázat érkezett be,
melyek mindegyike megfelelt a pályázati kiírás követelményeinek.
A pályázatról egy új menüpont készült az ehok.elte.hu-n, mely általános leírást
tartalmaz a támogatásról, illetve egy külön linken az aktuális pályázati kiírást.
Egyebek
Számos kar szociális tisztségviselőjének személyében történt változás. Részükre a
Neptun juttatásképesség ellenőrző szerepkörökhöz azonnal igényeltem a megfelelő
jogokat, illetve igyekeztem őket mindenben segíteni.
Az ELTE EHÖK elnökségének kérésére összegeztem az egyes karokon a rendszeres
közéleti ösztöndíjak összegét, illetve a kari ISZTK keretek felosztásának módját.
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Elkészítettem a Rektori sport pályázat pályázati űrlapját a Neptun kérvénykezelő
felületén, majd a határozatok kiküldésében is segédkeztem.
A hallgatói kérdésekre maradéktalanul válaszoltam. Igyekeztem legjobb tudásom
szerint segíteni a kari szociális tisztségviselők munkáját, felmerülő kérdéseikre
válaszoltam, szakterületi problémáik megoldásában segítettem.
A párhuzamos képzés kompenzációja pályázatot szeretnénk teljesítmény alapú
ösztöndíjjá alakítani. Ezzel kapcsolatban megírtam az alapkoncepciót, majd elküldtem a
Tanulmányi Bizottság tagjai részére véleményezésre. A pályázat pontos kialakítása a
szakterületi vezetőképzőnk feladata lesz.
A fellebbezések által „A” kategóriás szociális támogatásra jogosult hallgatók utalási
listáját a karoktól bekértem, majd ellenőrzés után továbbítottam az Oktatási Igazgatóság
munkatársainak.
A rektori ellenőrzésekhez néhány karnak szüksége volt Neptunban leadott
pályázatokhoz is, melyekhez jelen jogosultságok mellett már nem fértek hozzá. Az érintett
pályázatokat lementettem, majd email üzenetben továbbítottam a tisztségviselőknek.

Tóth Róza
Szociális alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat

2013/2014. II. FÉLÉV
DECEMBER 6. – ÁPRILILS 15.

33

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KABINETBESZÁMOLÓ

Esélyegyenlőségi referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2013. december 2.
2013. december 4.
2013. december 11.

2014. január 9.
2014. január 17.
2014. január 20.
2014. február 7.
2014. február 24.
2014. február 28.
2014. április 3.
2014. április 10.

Esemény
Fogyatékossággal élő hallgatók
Ösztöndíjprogramjának
tervezete elkészül
Egyeztetés a korm. rendeletmódosítási javaslatunk kapcsán
Egyeztetés a Fogyatékossággal
élő hallgatók
Ösztöndíjprogramjáról
Egyeztetés a Fogyatékossággal
élő hallgatók
Ösztöndíjprogramjáról
Sajtótájékoztatón bejelentésre
kerül az ösztöndíjprogram
Megindul a jelentkezési időszak
az ösztöndíjprogramhoz
Lezárul a jelentkezési időszak
az ösztöndíjprogramhoz
Ösztöndíjprogram bírálásának
határideje
Előzetes eredmények az
Ösztöndíjprogramról
Egyeztetés a BTK esélynapjáról
Egyeztetés esélyegyenlőségi
kommunikációról

Személy(ek)
Pecznyik András
KIM munkatársak
KIM és KIH munkatársak

KIM és KIH munkatársak
Balatoni Mónika államtitkár

Balatoni Mónika államtitkár

Kóbor Edit (KIM)
Szűcs Annamária (BTK)
Bőcskei Balbina

Rendszeres ülések
Időpont

Tárgy

Személy/személyek

2014. február 20.,
március 6.
2013. december 10.,
17., 2014. január 7.,
28., február 18., 25.,
március 25., április
8.,

Esélyegyenlőségi Bizottság
Ülése

Esélyegyenlőségi Bizottság
Tagjai

Kabinetülések

ELTE EHÖK Kabinet
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2013. december 2.,
10., 2014. január 7.,
február 11., 18., 25.,
március 4., 25.,
április 1., 8., 15.

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

Vizsgaidőszak
December hónapban nem tartottunk bizottsági ülést, mert az ügyek folyamatban
vannak, közvetlen, személyes találkozónak nem láttam értelmét ebben a csonka hónapban.
Fontos, hogy a vizsgaidőszak során a rászoruló hallgatók rendelkezésére a legfrissebb és
legnaprakészebb információkkal álljunk, így a bizottság minden tagjának megküldtem
korábban a legfrissebb fogyatékossággal élő hallgatókra vonatkozó részt a HKR-ből,
hogy válaszolni tudjanak a hallgatók kérdéseire. Eddig panasz vagy segítségkérés nem
érkezett.
Gyakornoki program
A Fogyatékossággal élő hallgatók gyakornoki programja célegyenesbe ért, január
első felében véglegesítik a már elfogadott tervezet, és ha minden igaz, az új félévben startol
a projekt az ELTE-n. Ebben a kérdésben több egyeztetést folytattam még a hónap során. A
projekt sikeresnek ígérkezik és közeledik a lezáráshoz, ez persze újfajta kihívásokat fog
jelenteni a következő szemeszterre a bizottságnak.
Kormányrendelet
A hallgatók juttatásairól szóló kormányrendelet-módosítással elakadtunk, nehezen
halad előre a projekt, de remélem a jövő év során több hajlandóságot mutat a közigazgatás
az együttműködésre, már csak a módosítás sürgető mivoltára való tekintettel is.
Közigazgatási ösztöndíjprogram fogyatékossággal élő hallgatóknak
Jó hír, hogy sikerült hosszú tárgyalások során megszervezni a kormányzatnál a
Közigazgatási ösztöndíjprogram fogyatékossággal élő hallgatóknak nevű programot,
melynek kialakításában aktív szerepet vállaltunk és promózzuk is folyamatosan a
jelentkezési időszakban érintett hallgatóink számára. A programot végig figyelemmel
kívánjuk kísérni, hogy a későbbiekben építő jellegű kritika segítségével tovább javíthassunk
azon illetve, hogy maximalizálni tudjuk a programba bekerülők között egyetemünk
hallgatóinak a számát.
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Értékelés
Február

hónap

nagyrészt

a

vizsgaidőszak

tapasztalatainak

összegzésével,

konzekvenciák levonásával teltek. Több anomália is kialakult a vizsgaidőszaki hallgatói
igények kielégítése közben, de ezeknek nagy része kezelhető volt és pozitív eredményt
hozott a bizottság tagjainak közreműködése.
Fogyatékosügyi Koordinátorok, esélyegyenlőségi napok
Egyértelművé vált, hogy fejlesztenünk kell az együttműködést a Fogyatékosügyi
Koordinátorokkal, de sajnos nehézségekbe ütközik a feladat, mivel sok esetben ez a feladat
egy már egyéb feladatokkal leterhelt dolgozó nyakába került, így a lelkesedés és az energia
jóval kevesebb erre a feladatra, mint amennyire szükség lenne. Mindenesetre igyekszünk a
bizottság tagjaival kisegíteni a Koordinátorokat, hogy a hallgatók ne szenvedjék meg ezt a
helyzetet.
Mint a Bizottság elnöke részt vettem a Szociális Bizottság ülésén az új rendszeres
szociális támogatások kiírása előtt, illetve az értékelések közben is igyekeztünk minél több
segítségek nyújtani a másik bizottságnak. Ez különösen fontos a különböző fogyatékossággal
kapcsolatos kérdések, dokumentumok kezelése, értékelése közben. Egy fogyatékossági
szempontból relatíve nyugodt pályázati időszak volt.
Mindezek mellett megterveztük az e félévre vonatkozó programjainkat. Több
különböző karon is lesz terveink szerint esélyegyenlőséggel kapcsolatos program,
beszélgetés vagy érzékenyítés, esetleg ezek mindegyike, illetve tervezünk közös kulturális
programot is a láthatatlan Kiállítás meglátogatása képében.
Lezajlott a PPK kari napján egy esély-nap keretein belül érzékenyítés és
kerekasztal-beszélgetés is (meghívottja a Mosolyka néven ismert blogger, Holzleiter Fanni
volt), erről beszámoló fog készülni az ELTE Online oldalára. Ez az egyik erre a félévre
vonatkozó rendezvényünk volt.
Felmerült több különböző lehetőség is újabb fejlesztésekre az esélyegyenlőség
területén, ennek egy része az egységes szociális pályázati kiírás és pontozási rendszer
kialakítása. Még mindig túl sok az eltérés és a kari sajátosság a rendszerben, a korábbi
egyeztetések és egységesítések ellenére. Ez különösen érinti a fogyatékosságot igazoló
dokumentumok illetve a tartós betegségek pontozásának neuralgikus kérdéseit, terveink
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szerint a tavaszi félév során ez egyeztetésre kerül. Másik fontos fejlesztési tervezet egyfajta
támogatási forma kialakítása a jegyzettámogatások terhére a fogyatékossággal élő hallgatók
számára anyagilag megkönnyítendő életüket és működésüket az egyetemünkön.
Április hónapban további egyeztetésre került sor az ELTE Online egyik
rovatvezetőjével Bőcskei Balbinával, akivel megbeszéltünk egy rendszeres megjelenésű
esélyegyenlőségi témájú cikksorozat lehetőségéről és megvalósításáról, hogy a különböző
események hatását az eseményen részt venni nem tudó hallgatók számára is kicsit
közvetíthessük az érzékenyítés hatását, illetve a különböző híreket és érzékenyítéssel
kapcsolatos gondolatokat közvetíthessük.
További egyeztetésre került sor a közösen tartandó (Szociális és Tanulmányi
Bizottságok) vezetőképzőnkről. Szerencsére nagy kari bizottsági tagi részvételre
számíthatunk, ami fontos is, mivel a bizottságunkkal szeretnénk olyan szabályokat és
dokumentumokat megalkotni, mely a későbbi időszakokban is hasznosak lesznek, és
iránymutató jellegűek tudnak maradni.
Egyeztetésre került a májusi BTK-n megszervezésre kerülő esélynap is, szépen
körvonalazódik a program, teljes körű fedettséget fog biztosítani a témában kerekasztalbeszélgetéssel,

érzékenyítéssel,

fogyatékos-sport

bemutatóval

stb.

A

program

szervezésében és promózásában is segítséget nyújtunk a karnak.
Nagy reményekkel nézünk a hónap második felében a Vezetőképző Hétvégére, mivel
nagy feladatok állnak előttünk szabályzatalkotás terén és végre lehetőségünk lesz szorosan
együttműködni a más bizottságokkal is.

Markos Ádám
Esélyegyenlőségi referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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KÜLÜGYI ÉS HATÁRON TÚLI ÜGYEK
Külügyi alelnök beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2013. december 12.

Egyeztetés az ESN ELTE-ről

Sujtó Attila

2013. december 16.

Orientation Day-megbeszélés

az NKMO vezetése, kari
Erasmus-koordinátorok

2013. december 17.
2014. január 7.

Egyeztetés az NKMO-val való
együttműködésről
Lakhatási ügyekért felelős
referenssel kapcsolatos
megbeszélés

2014. január 9.

ESN Hungary – válságstábmegbeszélés

2014. január 11.

ESN Hungary – rendkívül
National Platform

2014. január 12.

Főmentori ülés –
programnaptár-készítés

Clio Mordivoglia
Bélik Márton, Berzlánovich
Ildikó, Székely Ágnes
Hidasi Henriett (ESN BKF),
Kovács Eszter (ESN
Hungary), Kozák Balázs
(ESN Hungary), Raskó
László (ESN Corvinus),
Szabó Zsolt (ESN BME),
Virga József (ESN
Debrecen), más
szekcióelnökök
Hidasi Henriett (ESN BKF),
Kovács Eszter (ESN
Hungary), Kozák Balázs
(ESN Hungary), Raskó
László (ESN Corvinus),
Sebesvári Bence (ESN
Corvinus), Szabó Zsolt (ESN
BME), Virga József (ESN
Debrecen), más
szekcióelnökök
Benke Viktor, Bodnár
Vivien, Karácson Zita,
Kardos Dorottya, Kovács
Anita, Novák Szilvia, Réti
Lőrinc
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Kozák Balázs (ESN
Hungary), Sebesvári Bence
(ESN Corvinus), Virga József
(ESN Debrecen), más
szekcióelnökök
az Egyetemi Hallgatói
Külügyi Bizottság tagjai

2014. január 16.

ESN Hungary – FR-ülés

2014. január 17.

EHKB

2014. január 19.

Átadás-átvétel (egyetemi
főmentor)

Benke Viktor

2014. január 20.

Lakhatási ügyekért felelős
NKMO-referens - megbeszélés

Bányai Réka, Bélik Márton,
Benke Viktor, Berzlánovich
Ildikó, Székely Ágnes,
Tamás Eszter Kata

2014. január 30.

Orientation Day-megbeszélés

Benke Viktor

2014. január 31.

EHKB

Egyetemi Hallgatói Külügyi
Bizottság tagjai

2014. február 1.

ELTEfeszt

-

2014. február 4.

megbeszélés a BTK HÖK
vezetőképzőjének helyszínéről

Ritzl András

2014. február 4.

Főmentori ülés

Benke Viktor, a kari HÖK-ök
főmentorai

2014. február 5.

Orientation Day-megbeszélés

Benke Viktor

2014. február 6.

Orientation Day

-

2014. február 13.

Megbeszélés a határon túli
konferenciáról, illetve a
nemzetközi irodáról

Dr. Erdődy Gábor, Benke
Viktor

2014. február 14.

Főmentori ülés

2014. február 14.

Mentortábor-megbeszélés

2014. február 18.
2014. február 21-23.

Határon túli konferencia
megbeszélése
ESN Hungary National
Platform

Benke Viktor, a kari HÖK-ök
főmentorai
Benke Viktor, Farnadi
Enikő, Kardos Dorottya,
Novák Szilvia, Páldi András,
Zák András
Fancsali Róbert, Sujtó Attila,
Szászi Zoltán, Zaránd Péter
az ESN Hungary
szekcióelnökei

2013/2014. II. FÉLÉV
DECEMBER 6. – ÁPRILILS 15.

39

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KABINETBESZÁMOLÓ

2014. február 28.

Határon túli konferencia
megbeszélése

2014. március 12.

Mentortábor-megbeszélés

2014. március 13.

Főmentori ülés

2014. március 22.

ESN ELTE alapszabályjavaslatírás

2014. március 27.

Erasmus+-pályázat
megbeszélése

2014. március 27.

EHKB

2014. március 30.

ESN ELTE alapszabályjavaslatírás

2014. április 7.

2014. április 7.

2014. április 9.

Ösztöndíjakkal kapcsolatos
HKR-módosítási javaslat
megbeszélése
Europe Direct – „Milyen
Európát szeretnénk?”
kerekasztal-beszélgetéssel
kapcsolatos egyeztetés
„Milyen Európát szeretnénk?”
kerekasztal-beszélgetés

2014. április 10.

EHKB

2014. április 13.

Mentortábor-promóciós videó
megbeszélés

Fancsali Róbert, Garbai
Ádám Sujtó Attila, Szászi
Zoltán, Zaránd Péter
Bencsik Gergő, Benke
Viktor, Farnadi Enikő, Zák
András
Benke Viktor, a kari HÖK-ök
főmentorai
Bencsik Gergő, Benke
Viktor, Farnadi Enikő,
Kardos Dorottya, Páldi
András, Zák András
Horváth László, Zaránd
Péter
Egyetemi Hallgatói Külügyi
Bizottság tagjai
Bencsik Gergő, Benke
Viktor, Farnadi Enikő,
Kardos Dorottya, Páldi
András, Tamás Eszter Kata,
Zák András
Bélik Márton, Borbély
Krisztián, Dr. Cseszregi
Tamás, Székely Ágnes, a
kari Tanulmányi Osztályok
képviselői, kari nemzetközi
koordinátorok
Szoboszlai Gábor
Anek Rebeka, Hradszky
Zoltán, Szép Viktor
Egyetemi Hallgatói Külügyi
Bizottság tagjai
Benke Viktor, Bencsik
Gergő, Farnadi Enikő, Páldi
András, Zák András
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2014. április 16.

ESN ELTEalapszabályjavaslattal
kapcsolatos megbeszélés

Karácson Zita, Tamás Eszter
Kata

Tárgy

Személy/személyek

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

Rendszeres ülések
Időpont
2013. december 10.,
17., 2014. január 28.
2014. február 11.,
18., 25., 2014.
március 11., 25.,
2014. április 15.
2013. december 4.,
11., 18., 2014.
február 19., 2014.
március 12., 19.,
2014. április 2.
2013. december 2.,
10., 2014. január 7.,
21., február 11., 18.,
25., március 4., 11.,
18., 25., április 1., 8.,
15.

Housing-ügyek, Külügyi Börze, ügyrend
December elején találkozót kezdeményeztem az NKMO vezetőivel a külföldi
hallgatók lakhatásának ügyével kapcsolatban. Bélik Márton osztályvezető úr arról
tájékoztatott, hogy – bevonva a kari Erasmus-koordinátorokat is – egy szélesebb körű
egyeztetést szeretnének folytatni az ügyben. Mivel ez a kérdés elsősorban az őszi és a tavaszi
szemesztert megelőző hónapban jelentős, szerettem volna, ha már december hónapban
egyeztetni tudunk ezzel kapcsolatban, ez azonban nem valósult meg, így januárra marad.
December 2-ától 4-éig tartottuk az éves rendes Külügyi Börzét, melynek célja, hogy
a kiutazást tervező, illetve az az iránt érdeklődő hallgatók minél szélesebb körben tudjanak
tájékozódni a részképzésekről, nyári egyetemekről és szakmai gyakorlatokról. Az esemény
sikeresnek mondható, hiszen rengeteg érdeklődő vett részt mind a BTK-n, mind a
lágymányosi campuson tartott programokon.
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December 3-án EHKB-ülést tartottunk, ahol véglegesítettük ügyrendünket. Számos
olyan pontról döntöttünk, amelyet korábban szerettem volna az ügyrendben látni, így
például – ahogy azt az ütemtervünkben is jeleztük – a kari főmentoroknak is kötelező
mostantól az EHKB üléseit látogatni. Az ügyrend megvitatása és megszavazása mellett
egyeztettünk egy újonnan létrehozandó szervezetről, az ESN ELTE-ről is, illetve arról, hogy
ezt milyen formában terjesszük az elnökség elé.
December 11-én részt vettem a TáTK mentortalálkozóján, ahol elsősorban informális
egyeztetést folytattunk.
December 16-án Székely Ágnes intézményi Erasmus-koordinátor levélszavazást
indított a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottságban, melyben a 100 000 eurónyi
maradványról kellett döntést hozni. Javaslatát a HOMB-ülésen részt vevők elfogadták, így a
label hallgatók számára 5 hónapnyi ösztöndíjat folyósít az egyetem, míg a második félévben
a kiutazást vállaló tartalékos hallgatók ösztöndíjas helyet kapnak, azokon a karokon pedig,
amelyeken nincsenek tartalékos hallgatók, pótpályázatot írnak ki részképzésre.
Ugyanezen a napon az NKMO kezdeményezésére egyeztetést folytattunk a kari
Erasmus-koordinátorokkal a tavaszi szemeszterben tartandó Orientation Dayről, melyen –
mint minden szemeszterben – az egyetemre beérkező részképzésben részt vevő hallgatókat
tájékoztatjuk általános teendőikről, hallgatói szervezeteinkről, illetve a szabadidős és
sportlehetőségekről. Az előző szemesztertől eltérően – a hallgatók felénk kifejezett
igényének megfelelően – sikerült elérnünk, hogy az eseményt a regisztrációs héten tartsuk
meg.
Szintén december hónap közepén egyeztettem Berzlánovich Ildikóval az SWBprogram keretében beérkező brazil hallgatókról. A pontos feladatok tisztázása után
felvettem a kapcsolatot az IK, a PPK és a TTK külügyi főmentoraival, akik közvetlenül
felelősek a mentorok kiosztásáért. A program kiemelt jelentősége miatt ezzel kapcsolatban
szinte naponta egyeztetünk velük.
Már korábban is a céljaink között szerepelt az, hogy nem feltétlenül csak az
egyetemünkön teljes képzésben részt vevő határon túlról érkező magyar, de a külföldi
hallgatók számára is megkönnyítsük a kollégiumi jelentkezés folyamatát. Ehhez
elsősorban a jelentkezési felületet szeretnénk több nyelven is elérhetővé tenni. Ezzel
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kapcsolatban a két ünnep között felvettem a kapcsolatot Csonka Balázs elnök úrral, akivel
reményeim szerint januárban egyeztetni tudunk ez ügyben.
Egyetemi főmentori pályázat, nemzetközi hallgatók lakhatása és kollégiumi
ügyek
Január hónap a vizsgaidőszak ellenére bővelkedett a munkában a külügyi bizottság. A
decemberi EHKB-ülésen meghozott döntésnek megfelelően január 3-án pályázatot írtam ki
az egyetemi főmentori pozícióra. Az egyetlen pályázót – Benke Viktort, a TáTK kari
főmentorát – a január 17-ei EHKB-ülésen hallgattuk meg, ahol egyhangúan megválasztottuk.
Január 19-én megtörtént az átadás-átvétel is, beleértve a munkájához elengedhetetlen
dokumentumokat, illetve a levelezést is.
Január 7-én az NKMO képviselőivel találkoztam a nemzetközi hallgatók
lakhatásával kapcsolatban. Már korábban megegyeztünk abban, hogy mindenképpen
szükséges találnunk egy személyt, aki felel a housing@elte.hu e-mail címért, hiszen a
megbeszélés időpontjában az erre az e-mail címre író hallgatók csak egy automatikus
válaszlevelet kaptak. Sikerült megállapodnunk, hogy amíg a korábbi elnökség alatt az ELTE
EHÖK alá tartozott az úgynevezett housing-referens, ezen túl az ELTE RH NKMO hallgatói
munkaszerződéssel alkalmaz egy hallgatót. A megállapodásunk alapján ezt az állásajánlatot
még aznap meghirdettem a mentorok között. A bírálás első szakaszát egyedül végeztem – itt
a tíz jelentkezőből öt került tovább, akikkel január 17-én ültünk le együtt Bélik Mártonnal
Berzlánovich Ildikóval, Székely Ágnessel. Mivel nehezen jutottunk dűlőre a nyertes személlyel
kapcsolatban, végül úgy döntöttünk, hogy két személlyel (Bányai Rékával és Tamás Eszter
Katával) kötnek szerződést. Ezzel kapcsolatban még január 19-én is volt egy
megbeszélésünk, ahol a két hallgatót tájékoztattuk várható feladataikról, illetve
elvárásainkról.
Január 9-én részt vettem az ESN Hungary válságstábjának megbeszélésén, ahol több
más szekció elnökével együtt egy SZMSZ-módosítási indítványt szövegeztünk meg. Az
SZMSZ-módosítás fő pontjai között szerepelt többek között a hallgatói létszám arányában
történő szavazateloszlás is, mely alapján egyetemünk a legtöbb, három szavazattal
rendelkezik a szervezet legfőbb döntéshozó testületében, a National Platformban. Az SZMSZ-
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módosítás legtöbb pontját a január 11-én megrendezett rendkívüli National Platform
elfogadta.
Január 12-én főmentori ülést tartottam, amelynek keretében elkészítettük a
szemeszter rendezvénynaptárát.
Január 15-én az intézményi Erasmus-koordinátoron keresztül kiküldtem a HÖK/ESN
mentorprogramjáról szóló tájékoztatót, illetve a programjainkat és más fontos
információkat tartalmazó úgynevezett „welcome lettert” a nemzetközi hallgatóknak. Ehhez
hasonló levelet a rendelkezésünkre álló adatbázis alapján kiküldtem az SWB program
keretében nálunk tanuló brazil hallgatóknak is.
Január közepén emellett egyeztettünk a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat
elnökével, Csonka Balázs úrral is – régóta szerettük volna elérni, hogy az egyetemünkön
teljes képzésben részt vevő nemzetközi hallgatók is egyenlő esélyekkel induljanak a
kollégiumi helyek pályázásakor. Az elnök úr összekötött Bekő Mártával, az EHÖK részéről
pedig ezt a projektet az újonnan megválasztott egyetemi főmentorunkra, Benke Viktorra
bíztam. Az egyeztetés alapján február elejére elkészül egy magyar nyelvű kisokos, melyet
aztán angolra fordítunk, és minden lehetséges felületen elérhetővé teszünk. Emellett
szeretnénk, ha a következő kollégiumihely pályázási időszakban a Neptun megfelelő felülete
is elérhető lenne angol nyelven – ezzel kapcsolatban is tárgyalásokat folytatunk.
Január 18-án az NKMO felkérésére befejeztem a Bécsi Egyetem kutatói
ösztöndíjára beérkező pályázatok bírálását, melynek eredményét megküldtem az NKMOnak.
A január 23-ai HOMB ülésen betegség miatt nem tudtam részt venni. Helyettem
Benke Viktor egyetemi főmentor vett részt. Az ülésen az Erasmus+ program újdonságairól
tájékoztattak. Szó volt emellett arról, hogy megszűnik az EILC program, amely helyét online
kurzusok veszik át.
Január 30-án találkoztam Benke Viktor egyetemi főmentorral, akivel az ELTE RH
Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztályával együtt szervezendő Orientation Day
rendezésével kapcsolatban egyeztettünk.
A január 31-ei EHKB-ülésen az EHKB három jelölt közül Szászi Zoltán (TáTK)
személyében megválasztotta az operatív bizottság új határon túli ügyekért felelős tagját.
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ELTEfeszt, határon túli hallgatói szervezetek konferenciája
Február 1-jén a külügyi bizottság részéről Benke Viktorral (egyetemi főmentor),
illetve Farnadi Enikővel (TáTK HÖK külügyi főmentor) részt vettünk az ELTEfeszt
elnevezésű rendezvényen, ahol az ESN ELTE standjánál segédkeztem. Emellett előadást
tartottam az érdeklődőknek az HÖK külügyi bizottságáról és az ESN ELTE-ről.
Február 5-én egy korábbi, az ELTE Online angol felületéről szóló megbeszélés
alapján meghirdettem a magyar-angol fordítói pozíciókat a külügyi mentorok között. Grósz
Renátával, az ELTE Online főszerkesztőjével történő egyeztetés alapján kiválasztottam a
jelentkezők közül a négy legjobb képességű személyt, akiknek később, február 28-án egy
fordítói képzést is tartottam.
Február 6-án tartottuk az NKMO és az ELTE EHÖK közös szervezésében
megrendezett rendes féléves Orientation Dayt. Az esemény keretein belül elsősorban az
egyetemi adminisztrációs teendőikkel kapcsolatban nyújtottunk tájékoztatást a nemzetközi
hallgatóknak.
Február 13-án Dr. Erdődy Gábor rektorhelyettessel találkoztam, akivel az intézkedési
tervben szereplő nemzetközi irodáról egyeztettem, illetve a tervezett határon túli hallgatói
szervezeteknek szóló konferenciáról beszéltünk.
Február 18-án részt vettem az Utrecht Network által meghirdetett MAUI és AEN
cserepályázatának bírálatában.
Február 18-án és 28-án is a közelgő, határon túli szervezeteknek szóló
konferenciáról tartottunk megbeszélést. A megbeszélések eredményesek voltak, és jelen
pillanatban úgy tűnik, hogy az EHÖK és a BTK együttműködésének köszönhetően a
korábbiaknál is sikeresebb rendezvény születhet.
Mivel a hallgatók felől az a visszajelzés érkezett, hogy sok karon nagyon lassan, késve
kerültek fel az Erasmus-célegyetemek a Neptun rendszerbe, ezért március 7-én
kezdeményeztem a Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottságban, hogy az Erasmuspályázatok elektronikus leadásának határidejét március 16-a éjfélig toljuk ki.
Javaslatomhoz csatlakozott az ÁJK és a TáTK is, melynek eredményeként az RH NKMO
szavazást írt ki. 10 szavazatból 7 érkezett be, melyek egyhangúak voltak, így a pályázati
határidőt az NKMO kitolta.

2013/2014. II. FÉLÉV
DECEMBER 6. – ÁPRILILS 15.

45

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KABINETBESZÁMOLÓ
A januári EHKB-ülésen az ESN ELTE alapszabály-javaslatszerkesztő ad hoc
bizottságba jelentkezett kari delegáltakkal március 22-én ültünk össze először, és írtuk meg
az alapszabály első vázlatát. Március 30-án Tamás Eszter Katával, az ÁJK delegáltjával
kiegészülve folytattuk a munkát.
Március 28-án részt vettem az ELTE EHÖK kabinethétvégéjén.
Április 7-én részt vettem a Dr. Cseszregi Tamás, Oktatási igazgató által összehívott
értekezleten, melyen a karok nemzetközi koordinátoraikkal és a tanulmányi osztályok
tagjaival képviseltették magukat. Az értekezleten egy HKR-módosítási javaslatról volt,
mely elsősorban a külföldön részképzésben résztvevők átsorolás alóli felmentéséről, a
kreditelismerés folyamatáról, az ösztöndíjátlagba való beszámításról és a külföldi hallgatók
tárgyfelvételéről és vizsgajelentkezéséről szólt.
Az értekezlet után Szoboszlai Gábor úrral, az Europe Direct hálózat képviselőjével
találkoztam, akivel az április 9-ei kerekasztal-beszélgetés témáiról egyeztettem. Az április 9ei, „Milyen Európát szeretnénk?” című kerekasztal-beszélgetésen az ELTE EHÖK
képviseletében Anek Rebekával (Pillar Alapítvány), Hradszky Zoltánnal (Eastern Partnership
Project) és Szép Viktorral (EastSide Policy Institute) beszélgettem arról, hogy milyen
lehetőségeink vannak arra, hogy felkeltsük a fiatalok érdeklődését az EP-választás iránt.
Április 10-én EHKB ülésen vettem részt, melynek fő témája az ESN ELTE alapszabályjavaslata volt. Az ülésen közel egyhangúan fogadtuk el az alapszabály-javaslatot. Ezzel
kapcsolatban még április 16-án találkoztam Karácson Zitával és Tamás Eszter Katával, az ÁJK
képviselőivel, akikkel további egyeztetéseket folytattunk. Kisebb módosítások után
előreláthatóan április 24-ére vagy 25-ére hívok össze EHKB-ülést, ahol ezeket megvitatjuk,
és újra szavazunk a javaslatról.

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

Esemény

Személy(ek)

2013. december 10.

Küldöttgyűlés

EHÖK Küldöttgyűlés tagjai

2013. december 16.

Közbeszerzési bírálóbizottsági
ülés

GMF és Electool munkatársai

2014. január 16.

Részvétel az SAP változásairól
szóló előadáson

GMF munkatársai

2014. február 10.

Egyeztetés a 2014. évi
tervezésről

Gyöngyösi Ildikó, Juhászné
Huszty Katalin, Kovács Márta,
Zaránd Péter

2014. február 13.

Rendezvényszervező Bizottság
ülés

EHÖK Rendezvényszervező
Bizottság tagjai

2014. március 10.

Közbeszerzési bírálóbizottsági
ülés

GMF és Electool munkatársai

2014. március 10.

Egyeztetés ELTE-s Sziget
Fesztivál részvételről

MEEX munkatársai, Molnár
Dániel, Zaránd Péter

2014. március 14.

LEN megbeszélés

Nanosz Eleni, Kovács Fanni,
Béni Kornél

2014. március 25.

Közbeszerzési bírálóbizottsági
ülés

GMF és Electool munkatársai

Kabinethétvége

EHÖK Kabinet

Gazdasági Bizottság ülés

EHÖK Gazdasági Bizottság
tagjai

Szakterületi képzés és
munkahétvége

EHÖK Gazdasági, Sport és
Rendezvényszervező Bizottság
tagjai

2014. április 8.

Gazdasági Bizottság ülés

EHÖK Gazdasági Bizottság
tagjai

2014. április 9.

Közbeszerzési bírálóbizottsági
ülés

GMF és Electool munkatársai

2014. március 28-29.
2014. április 1.

2014. április 4-6.

2013/2014. II. FÉLÉV
DECEMBER 6. – ÁPRILILS 15.

47

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KABINETBESZÁMOLÓ
2014. április 14.

Egyeztetés Kémia Gólyatáborról

Érsek Gábor, Váradi Márton

Rendszeres események
2013. december 4.,
2014. január 22.,
február 5., 12., 19.,
26., március 5., 12.,
19., április 9.
2013. december 2.,
10., 2014. január 7.,
21., 28., február 18.,
25., március 4., 11.,
18., április 1., 8., 15.
2013. december 13.,
2014. január 10., 24.,
31., február 11., 18.,
25., március 4., 11.,
18., 25., április 1., 8.,
15.

EHÖK elnökségi ülések

ELTE EHÖK Elnökség, ELTE
EHÖK Kabinet

Kabinetülések

ELTE EHÖK Kabinet

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

Transzparencia
A KEHI ellenőrzés második szakaszába érkezett, összesen 7 kérdést kellett
megválaszolnunk a gazdálkodásunkkal kapcsolatosan. Ebből háromra én készítettem el a
választ, egyiknél a részönkormányzatok által küldött anyagokat felhasználva. A többi
kérdésnél koordináltam, segítettem az anyagok összegyűjtését és folyamatosan jeleztem a
felmerülő hiányosságokat.
Elkészült az ehok.elte.hu Átláthatóság menüpontja. Készítettem egy leírást
általában a keretekről, illetve a működési keret külön menüpontot kapott. Ide feltöltöttem az
elmúlt évek gazdálkodási beszámolóit.
A negyedéves pénzügyi beszámolók rendszerét vissza fogjuk vezetni, ennek első
lépését a körzetekre történő tervezést a részönkormányzatok által benyújtott tervezetek
alapján már megcsináltam. Ez elfogadásra került, így minden részönkormányzat esetében
valós időben követhető lesz, hogy miképpen áll a költségvetés. Ez megkönnyíti a
beszámolást is, a rendszert átláthatóbbá téve. Az első összegek már fel lettek könyvelve a
megadott körzetekre.
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Költségvetés-tervezés
Nagyon sok időt és energiát emésztett fel, hogy elkészüljön az előző bekezdésben
említett költségvetési terveztünk. Ezt a GMF-fel megvitattuk, a szükséges javításokat
megtettük. A költségvetés tervezését a GIR rendszeren készítettem el. Ennek a tervező
felületnek a használatát a jelenlegi tisztségviselők és közalkalmazottak közül senki nem
ismerte, így ezt is el kellett sajátítanom, úgy vélem ez sikerült.
A költségvetés részönkormányzatok közötti felosztásának tervezetét az elnökség
jóváhagyta, a Gazdasági Bizottság ez alapján az anyag alapján a következő küldöttgyűlésre
meg fogja tenni a hivatalos előterjesztést. Az elnökség által jóváhagyott felosztást a
Gazdasági Bizottság tagjai készítették el, minden korábbi évnél hamarabb végiggondolva
a tervezett költéseket.
Gazdasági Bizottság
A levelezőlistán folyamatosan tájékoztattam a Bizottság tagjait az aktuális teendőkről,
tudnivalókról. A bizottsági tagok számára igyekeztem gyorsan válaszolni, ebben csak a
költségvetés-tervezés leadása előtti hétben és a hallgatói rendezvényes közbeszerzés
hajrájában voltak hiányosságok.
A Bizottság hosszú ideig nem ült össze, ennek oka szintén a rendezvényes
közbeszerzés miatti leterheltségem volt. A problémát sikerült orvosolnunk, találtunk egy fix
időpontot (kedd 8:00 és 11:00 közötti időintervallumban valamikor), amikor hetente,
kéthetente bizottsági ülést tartunk.
Áprilisban

tartottuk

a

gazdasági

szakterület

egész

hétvégés

képzését

(munkahétvégéjét), részben a rendezvényes és a sport szakterülettel közösen. Itt sikerült
kicsit jobban megismerkedni egymással és nagyon sokat előrelépni szakmai kérdésekben.
Legjelentősebb eredményként a Gazdasági Bizottság ügyrendjének elkészítését
értékelem. Ezen felül (mivel a bizottság legtöbb tagja új) a képzés is fontos szerepet kapott.
A

rendezvényes

és

a

sportos

szekcióval

közösen

beszéltünk

a

hallgatói

rendezvényszervezésről és a közbeszerzésekről. A gazdaságisok áttekintették az ELTE és az
ELTE EHÖK Gazdálkodási Szabályzatát, ez utóbbihoz pár apróbb módosítást is
megfogalmazva. Ezek leginkább technikai, stilisztikai javítások, illetve a maradék javaslat a
szabálytalan gazdálkodás szankcióinak szigorítására vonatkozik. A jelenleg hatályos
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beszerzési eljárásrend is átnézésre került, szintén apróbb módosítási javaslatok kerültek
megfogalmazásra. A hétvégén előadást tartottam a három szakterület egybegyűlt
képviselőinek a pályázatokról. Az előadást Horváth László pályázati referens készítette elő,
betegsége miatt helyettesítettem végül én.
Közbeszerzés
A kezdeti nehézségek után a kari lapok beszerzése most már rutinszerűen történik.
Sor került irodaszer beszerzésére is. Itt az elmúlt időszakban megszűnt a keretszerződés,
de mostanra aláírásra került az új eljárást lezáró szerződés, ezúttal a Morgen Red Kft.vel. Ezek mellett sor került informatikai beszerzés megindítására is, ami a KEF-en keresztül
történt. A HÖK eddig a közbeszerzésnek ezzel a változatával nem élt, így sok új dolgot kellett
megtanulnom. Az informatikai közbeszerzés és ezáltal általában a KEF-en keresztül történő
beszerzések rendszerét mostanra átlátom, a beszerzés sikeres és szabályos volt, jelenleg a
leltárba vétel és a számla kiegyenlítése zajlik.
Az utazás- és szállásszervezéssel kapcsolatosan is aláírásra került az új
keretszerződés. A Weco travel már több képzésnek is biztosított helyszínt, az
együttműködés mostanra itt is rutinszerű. Eleinte kisebb nehézséget okozott, hogy a HÖK
képzései az általuk megszokottnál alacsonyabb árkategóriájú helyszíneken (nem
szállodákban, hanem ifjúsági szállásokon) vannak. A tonerekre az irodaszerekhez hasonlóan
új közbeszerzés lett kiírva, mert az előző lejárt. Ennek eredményéről még nincs információm.
A fénymásolók karbantartásának keretszerződését ismét a Bravogroup nyerte el.
Rektori sportpályázat
Kiírásra és elbírálásra került a rektori sportpályázat az elmúlt időszakban. Ennek
előkészítésében (Kovács Márta pályázati ügyintéző közreműködésével) és bírálásában
nyújtottam segítséget. Tóth Róza szociális alelnök segítségével a Neptun rendszerébe
sikerült integrálnunk a leadási felületet. Ezzel megkönnyítettük a pályázást, hiszen
számos adatot a Neptunból el lehetett érni, így a hallgatók hibázási lehetőségei
csökkentek. A pályázati kiírás tervezetét, illetve a kitöltési és elszámolási útmutatót az előző
évek kiírásai alapján készítettem el. A pályázatok érvényességének vizsgálatára is meg
lettem kérve, ennek eleget tettem, minden esetben ügyelve a teljes szabályosságra. A rektori
kulturális pályázatok még nem kerültek kiírásra, a közbeszerzési problémák miatt, de a
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legfontosabb felmerült igényekre kerestünk más finanszírozási lehetőséget. (ELTE Néptánc
Együttes és ELTE Művészeti Együttes)
Rendezvényszervezés
A rendezvényszervezés koordinálására február 13-ával új tisztségviselő lett
kinevezve Béni Kornél személyében. Neki átadtam a feladatokat, a Rendezvényszervező
Bizottság ülését is összehívtam, amelyet már ő vezetett le. A rendezvényesekkel korábban
közösen megbeszélt munkatervről is egyeztettünk. A rendezvényszervezésre ezek után is
kiemelten kívánok figyelni, de ezzel már nem tartozik az elsődleges feladataim közé.
A rendezvényszervezéssel kapcsolatosan a közbeszerzési bírálóbizottságokban
képviseltem az EHÖK-öt. Az egyetemi rendezvényszervezésre kiírt pályázat lezárult, azt
ismét a Budapest Party Service nyerte el. A speciálisan hallgatói rendezvényszervezésre kiírt
pályázat még folyamatban van. Ezzel kapcsolatosan volt a legtöbb munkám az elmúlt
időszakban. Mind az előkészítését, mind a felmerülő kérdések megválaszolását, mind az
időközben szükségessé vált kiírás-módosítást én készítettem elő, rendezvényszervezési
szempontból. Ez az elmúlt időszakban (január és február elejének kivételével, amikor a jogi
előkészítés zajlott) napi több órás átlagos elfoglaltságot jelentett.
Az elmúlt hetekben nagyon nagy erővel dolgoztunk azon Béni Kornéllal és Zaránd
Péterrel, hogy a TÓK Kari Napok és a Lágymányosi Eötvös Napok szabályosan
megrendezésre kerülhessen.
Egyéb feladatok
Egyéb napi teendőimet elláttam, az Elnökség és a Kabinet ülésein szinte kivétel nélkül
részt vettem. Igyekeztem mindenkinek a lehető leggyorsabb válaszolni a felmerülő
kérdésekre. Az utalványozással és egyéb adminisztrációval kapcsolatos teendőimet is
igyekeztem a lehető leggyorsabban és legpontosabban elvégezni. Az időrendi bontásba csak
a legfontosabb és leginkább formalizálható tevékenységeket írtam be, majdnem minden nap
bent voltam az irodában és elvégeztem a szükséges egyeztetéseket az EHÖK munkatársaival
és a többi HÖK tisztségviselővel.
Dukán András Ferenc
Gazdasági alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Rendezvényekért felelős referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2014. március 10.

Tehetségbörze megbeszélés

Horváth László, Tóth Rita

2014. március 14.

LEN megbeszélés

2014. március 14.

Egyeztetés rendezvényekről

2014. március 27.

LEN megbeszélés

Zaránd Péter, HÖK elnökök

Kabinethétvége

ELTE EHÖK kabinet

2014. április 4-6.

Vezetőképző

Dukán András Ferenc,
Karvaly Márton

2014. április 10.

LEN megbeszélés

szervező csapat

Esemény

Személy/személyek

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

2014. március 28-30.

Dukán András Ferenc, HÖK
elnökök
Dukán András Ferenc, Zaránd
Péter

Rendszeres ülések
Időpont
2014. március 19.
április 2,
2014. március 11,
18, 25, április 1, 8.
2014. március 11.,
18, április 8, 15

A Rendezvényszervező Bizottság munkájának koordinálása
A rendezvényszervező bizottság a gazdaságis, sportos, rendezvényes vezetőképző
során sokat dolgozott, véglegesedett a rendezvényes eljárásrend, és elkészült egy hallgatói
rendezvényekre vonatkozó igényfelmérési rendszer is.
A Rendezvénynaptár
A rendezvénynaptárt a részönkormányzatok igényei alapján folyamatosan
frissítettem.
Vezetőképzők
A Hallgatói Önkormányzat egyes vezetőképzői számára alkalmas helyszíneket
kerestem, a helyszín adottságaival, és a Hallgatói Önkormányzat igényeivel kapcsolatosan
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folyamatosan egyeztettem Zaránd Péterrel és Kiss Edinával. Közreműködtem a
szálláskeresésben több szakterületi vezetőképző esetén is.
Egyéb
A lágymányosi HÖK elnökök, és az EHÖK elnökének megbízásából a LEN-nel
kapcsolatos HÖK-re eső szervezési feladatok koordinálását végeztem el. Ez a munkafolyamat
igen összetett, ezért itt nem részletezném, ugyanakkor, ha bármi kérdés felmerül a
rendezvénnyel kapcsolatban, igyekszek kielégítő választ adni. Továbbá Kovács Fanni TTK
HÖK elnök kérésére rendezvényes szekciót vezettem a TTK HÖK önképző hétvégéjén,
ugyanis a TTK-n a rendezvényekkel foglalkozó tisztség jelenleg betöltetlen.

Béni Kornél
Rendezvényekért felelős referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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Pályázatokért felelős referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

2014. január 9.

Erasmus+ tájékoztató előadás

2014. január 10.

ELTEfeszt megbeszélés

2014. január 20.

NTP pályázat leadása a PIK-nél

2014. január 22.

Horizon 2020 kapcsolatépítő
konferencia

2014. január 23.

NTP pályázat postára adása

2014. január 29.

Magyar Felsőoktatás 2013
konferencia

2014. február 12.

Pályázatírás workshop

2014. február 24.
2014. február 25.
2014. március 17.

2014. március 28.
2014. április 1.
2014. április 3.
2014. április 4.

PIK Hallgatói Ötletpályázat
zsűrizés
Határon túli pályázati
lehetőség egyeztetés
Virtuális Állásbörze –
Kapunyitási Pánik – Tehetség
Nap megbeszélés

Személy(ek)

Kiss Edina

Tóth Rita

Soproni Tamás, Szászi Zoltán
Agárdi Krisztina, Dévényi
Dóra

BTK vezetőség, BTK HÖK
képviselői, Agárdi Krisztina,
Dévényi Dóra
Bakos Barbara, Lauter
MOL egyeztetés (Tehetség Nap)
Adrienn
Erasmus+ stratégiai partnerség Zaránd Péter, Soproni Tamás,
megbeszélés
Csukovits Balázs
BTK HÖK vezetőképző
BTK HÖK, Borbély Krisztián
pályázati szekció előadás
BTK Gólyavár megbeszélés
(Tehetség Nap)

Rendszeres ülések
2014. január 7., 21.,
27., február 11., 18.,
25., március 4., 11.,
18., 25., április 8., 15.

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet
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2014. január 6., 14.,
21., 28., február 18.,
25., március 4.,
11.,25., április 8., 15.
2014. február 11.,
február 24., 27.,
március 5., 10., 11.,
20.

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

Tehetség Nap
projektmegbeszélés

Zaránd Péter, Agárdi
Krisztina, Baumstark Beáta,
Tóth Rita, Béni Kornél

Általános rész
A beszámoló időszaka folyamán a hetente tartandó Kabinetüléseken részt vettem,
ahol beszámoltam az adott heti tevékenységemről. A meghatározott Szakterületi
Egyeztetéseken részt vettem, melynek köszönhetően több feladat is előre haladhatott.
Pályázatfigyelés és folyamatos tevékenységek
A folyamatos tevékenységek kapcsán aktív pályázatfigyelési tevékenységet végzek,
frissítem a pályázati adatbázist, rendszeresen küldök pályázati hírleveleket az igénylőknek.
Február

hónap

folyamán

összeállítottam

egy

visszajelző

kérdőívet

a

pályázatfigyelő szolgáltatás minőségbiztosítására, melyet kiküldtem a szolgáltatásban
részesülők számára, hogy a továbbiakban a visszajelzések alapján módosítsam/folytassam a
tevékenységet. Február 12-én pályázatíró workshopot tartottam a H13-ban. Február 24én részt vettem a Pályázati és Innovációs Központ Hallgatói Ötletpályázatának
zsűrizésén, Tóth Ritát helyettesítve.
Nemzeti Tehetség Program pályázat és Tehetség Nap szervezés
December 17-én részt vettem Zaránd Péterrel és Tóth Ritával egy készülő
rendezvény koncepciójának a megbeszélésén, ahol aktív szerepet vállaltam, elsősorban
kapcsolatok beemelése és finanszírozás feltárása keretében. Később ennek a rendezvénynek
a megvalósítására felmértem egy Nemzeti Tehetség Program pályázat megírásának
lehetőségét, majd elkészítettem a pályázati dokumentációt (január 20), melyet sikeresen
postára is adtam (január 23-án).
Az NTP pályázat sikeres befogadása után megkezdődött a Tehetségbörze projekt
szervezése, melynek keretében több találkozón egyeztettük a Karrierközponttal való
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együttműködés formáját, gyűjtöttünk kapcsolatokat és kezdtük meg az operatív szervezést,
a feladatok felosztását. A projekt részletes dokumentálásra kerül.
Márciusban a fókuszban a Tehetségbörze (új nevén Tehetség Nap) projekt
szervezése volt. Több egyeztetés és megbeszélés is zajlott az érintettekkel (Karrierközpont,
Gólyavár üzemeltetés, Kapunyitási Pánik konferencia szervezői, cégek stb.). Sajnos a
Nemzeti Tehetség Program keretében beadott pályázaton nem nyertünk támogatást a
rendezvényre, így alternatív megoldások után kell nézni. A rendezvény kapcsán a cégek
megkeresése és meghívása folyamatosan zajlik, illetve a program többi részének
megtervezése is.
A hónap végén a kommunikáció megtervezése és beindítása volt a fő feladat.
Közösségi finanszírozás
Rónay

főtitkár

úrral

egyeztettünk

a

közösségi

finanszírozási

projekt

megvalósíthatósága kapcsán, a jogi háttér tisztázásával.
Elkészült egy szerződésminta a támogatási projekt megvalósításához. Ennek
keretében hamarosan elindul egy közösségi finanszírozási projekt.
Nemzetközi pályázati lehetőségek
A hónap során több releváns pályázat is felmerült, elsősorban külügyi
vonatkozásban (Visegrádi Alap, Norvég Alap, Erasmus+ stratégiai együttműködés). A
pályázatokhoz

vezetői

összefoglalót

készítettem

és

megkezdtem

az

esetleges

megvalósításról szóló egyeztetéseket az érintettekkel.
Sor került egy pályázati lehetőség egyeztetésére az Erasmus+ program keretében
megvalósítható felsőoktatási stratégiai együttműködési projektre, ahol az előzetes
lehetőségek és ötletek megosztása után kidolgoztam egy részletesebb projektötletet.
Egyéb tevékenység
Részt vettem az új Eramus+ program tájékoztató előadásán a NCSZI
szervezésében.
Eljutottam egy nemzetközi kutatási együttműködési kapcsolatépítő konferenciára
(Horizon 2020) ahol aktív partnerkeresést folytattam, potenciális együttműködési
lehetőségeket kialakítva.
Részt vettem az ELTEfeszt szervezésének egyik ülésén (civil pályázatok bírálása).
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Illetve részt vettem a Magyar Felsőoktatás 2013 konferencián, melyről beszámolót
is írtam.
Március végére meghívást kaptam a BTK HÖK vezetőképzőjére, hogy adjak elő a
pályázatíró szekcióban, ez sikeresen megtörtént.
Közreműködtem egy Szabadidősport támogatási pályázat ügyintézésében a BEAC
és a Karrierközpont számára.

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(ek)

2013. december 5.,
11.

OMHV kampány egyeztetés

Mészáros Ádám, Zaránd
Péter

2013. december 5.

Az ELTE Mikulás akció
csomagjainak átadása a
Cseppkő Gyermekotthonban

Kiss Edina, Bubla Áron

2014. január 3.
2014. január 9., 16.,
23.

ELTE Imagefilm megbeszélés
ELTEvízió egyeztetés

2014. január 16.

Educatio Kiállítás

2014. január 23.

ELTE Iskolaszövetkezet
kommunikációs egyeztetés

2014. január 24-25.

Bőcskei Balbina, Grósz
Renáta, Kiss Edina, Rebák
Tamás, Kelemen Ádám
ELTEvízió műsorvezetők és
videósok, Grósz Renáta
Grósz Renáta, Nagy Gergő
Gyula, Hermán Dániel

ELTE Imagefilm forgatás

2014. január 29.

Kárpát-medencei Egyetemek
Kupája kommunikációs
megbeszélés

Grósz Renáta, Urbán Kata,
Simon Gábor

2014. február 11.

Erasmus kampány megbeszélés

Grósz Renáta, Soproni Tamás

Operatív Bizottsági
megbeszélés

Bucsku Enikő, Dömötör
Tamás Albert, Gutman Éva

2014. február 12., 21.
2014. február 22.

HÖOK Közgyűlés

2014. február 26.

Országos Innovációs Nap

2014. február 27.
2014. február 27.
2014. március 10.
2014. március 22.
2014. március 24.,
27.
2014. március 28-30.

Vanguard-program
kommunikációs egyeztetés
ELTEvízió technikai
megbeszélés
ELTE Tehetség Nap
kommunikációs egyeztetés
ELTE Online
Csapatépítő Nap
EHÖK weboldal megbeszélés
Kabinethétvége

Grósz Renáta, Tóth Rita
Gász András, Müller András,
Rebák Tamás, Grósz Renáta
Grósz Renáta, Urbán Kata,
Horváth László, Béni Kornél
Grósz Renáta,
ELTE Online szerkesztőség
Dömötör Tamás Albert,
Tabajdi Péter
ELTE EHÖK Kabinet
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2014. április 3.

Egyeztetés a Rektori
Titkárságkommunikációs
munkatársaival

Bódai Zsuzsanna, Grósz
Renáta, Teslár Ákos

2014. április 3.

ELTE médiaajánlat
brainstorming

Grósz Renáta, Gutman Éva,
Prágai Adrienn, Dömötör
Tamás Albert

Tárgy

Személy/személyek

Rendszeres ülések
Időpont
2014. február 17.,
2014. február 28.,
2014. március 24.,
2014. április 3.
2013. december 4.,
19., 2014. január 30.,
2014. február 10.,
17., 2014. március 6.,
26.
2013. december 3.,
10., 2014. január 7.,
21., 28., 2014.
február 11., 18., 25.,
2014. március 4., 11.,
25., 2014. április 1.,
8., 15.
2013. december 18.,
2014. január 8., 22.,
2014. február 12.,
26., 2014. március 5.,
19., 26., 2014. április
9.
2013. december 12.,
2014. február 14.,
2014. március 21.,
2014. április 10.
2013. december 3.,
10., 19., 2014.
február 11., 18., 25.,
2014. március 4., 11.,
25., 31. 2014. április
7.
2014. január 6.,
2014. február 10.,
24., 2014. március

Bán Olivér
Részönkormányzati
Kelemen Ádám, Török Balázs,
kommunikációs egyeztetés
Grósz Renáta
(Sorrendben: ÁJK, TTK, KolHÖK,
Pethő Dóra Etelka
BGGyK)
Kossuth Beatrix
ELTE Online – ELTEvízió
Rebranding megbeszélés

Grósz Renáta, Urbán Kata,
Tabajdi Péter

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

EHSKB ülés

Sajtó és Kommunikációs
Bizottság (kari
kommunikációsok és kari
lapok főszerkesztői)

Kommunikációs egyeztetés

Grósz Renáta, Kiss Edina,
Urbán Kata, Zaránd Péter

ELTE Online szerkesztőségi ülés

Grósz Renáta, ELTE Online
témavezetők
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10., 24., 31., 2014.
április 7.
2014. február 10.,
17., 24., 2014.
március 3., 10., 24.,
2014. április 7.
2013. december 2.,
10., 17., 2014. január
7., 21., 28., február
11., 18., 25., március
4., 11., 18., 25., április
1., 8., 15.

ELTEvízió heti megbeszélés

ELTEvízió szerkesztőség

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

OMHV kampány
December hónap kiemelt feladata az OMHV kampány kidolgozása volt, hiszen fontos
célunk volt, hogy a kérdőív kitöltöttsége elérje vagy akár meghaladja a másfél évvel
ezelőtti 50,33%-ot. A januári kampány központi eleme egy kitelepülés-sorozat volt, amely
során a napi vizsgajelentkezések számának figyelembe vételével minden nap különböző
karokon állítottuk fel az OMHV standot. A standokon fotók készültek a vállalkozó kedvű
hallgatókról (ehhez egy nyereményjáték is kapcsolódott) valamint tájékoztatást kaphattak a
kérdőívről, illetve a színes stand jelenléte önmagában is hirdette az OMHV-t. Az itt készült
fotókat aztán a Facebook-on tettük közzé - ezekhez like-versenyt indítottunk -, emellett
egyéb online tartalmakat is készítettünk a kampányhoz kapcsolódóan: cikkek, fotók és egy
ELTEvízió különkiadás segítette a kérdőív hírének terjedését. A kampány eredményessége a
kitöltési százalékokban is megmutatkozott: pontos végeredmény ugyan még nem áll
rendelkezésünkre, de a részeredmények alapján kimondható, hogy elértük, sőt valószínűleg
bőven túl is léptük a kijelölt iránycélt.
ELTE imagefilm
A felvételi időszak hajrájában a Hallgatói Önkormányzat is ki szerette volna venni a
részét az Egyetem népszerűsítéséből, erre a célra egy online terjesztető imagefilm készítését
gondoltuk a legalkalmasabb módszernek. A film koncepcióját egy erre a célra összehívott
csapattal dolgoztuk ki január elején, amely az EHÖK, az ELTE Online és az ELTEvízió
képviselőiből állt össze. A filmben Kemény Zsófi, a hazai slam-poetry mozgalom fiatal
tehetsége, egyben a PPK elsőéves hallgatója adja elő erre a célra megírt slamjét, miközben az
ELTE jól ismert helyszínein bukkan fel. A forgatás hosszas szervezés után január 24. és 30.
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között zajlott, film január 31-ére készült el, így a február 1-jén megrendezett ELTEfeszten
már megtekinthették az érdeklődők. A kisfilm nagy sajtóvisszhangot kapott a felvételi
időszak hajrájában, közel 21 000 megtekintésével az egyik legnézettebb ELTE tematikájú
videó a YouTube-on.
ELTE Online és ELTEvízió
Az EHÖK két sajtótermékének rebrandingjét többszörös egyeztetések és
állapotfelmérés után a tél folyamán elkezdtünk. Az arculatváltás mellett mind az ELTE
Online, mind az ELTEvízió esetében tartalmi és strukturális megújulást szerettünk volna
alkalmazni. Az ELTE Online részéről a tartalmi megújuláshoz szükséges körülmények már
adottak voltak, így elsősorban az erre alkalmas online felület megalkotása volt a cél. Ez
sajnos a mai napig folyamatban van, az új felület még nem áll teljes mértékben készen a
látogatók fogadására. Az ELTEvízió a decemberi műsorvezető-keresést követően februártól
4 új műsorvezetővel, új rovatokkal és új arculattal indult el február közepén, a
főszerkesztői posztot február 1-től Urbán Kata, korábbi műsorvezető vette át. A csatorna
ismertségének növekedését jól mutatja, hogy hetente egyre több témát dolgoznak fel az
adások, egyre gyakrabban keresik meg események szervezői a stábot.
Bizottsági munka, operatív bizottság
A taglalt időszakban összesen négy alkalommal hívtam össze a Sajtó és
Kommunikációs Bizottság ülését. Az üléseken főleg az aktuális kampányokról esett szó,
de többször szóba került az összegyetemi médiaajánlat is, valamint előre egyeztettünk a
karok gólyákat érintő programjairól. Az üléseken kívül január hónap folyamán kapcsolatban
voltam a bizottság tagjaival az OMHV kampány kapcsán, emellett személyes találkozókat
kezdeményeztem a kari kommunikációsokkal és főszerkesztőkkel, ahol a jelenlegi állapotról
és leendő célokról, tervekről beszélgettünk. Találkozót több részönkormányzat szakterületi
képviselőjével tartottam, de mindre sajnos még nem került sor, további találkozókat
tervezek. A bizottság tagjainak közreműködésével március hónaptól az EHÖK irodába
érkező plakátokat is ki tudjuk helyezni a campusokon, mert kidolgoztam egy működőképes
metódust erre a célra (az említett időpontnál korábban egyébként nem érkezett be
szétosztásra szánt plakát). Szakterületi vezetőképzőt május 2. és 4. között tartunk, a
helyszín még keresés alatt áll.
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Február hónapban kezdte meg működését a kommunikációs operatív bizottság,
amelynek tagjai időszakos jelleggel segítik munkámat. A velük szervezett találkozókon
tárgyalt két fő terület az összegyetemi médiaajánlat megalkotása, valamint az egyetemit
önszerveződő hallgatói csoportok összegyűjtése volt. A kiajánlóval kapcsolatban több
brainstormingot tartottunk más sajtótermékek médiaajánlatokat alapul véve, a szervezetek
elérhetőségeit pedig a bizottsági tagok összegyűjtötték. A bizottság egy tagját, Dömötör
Tamás Albertet felkértem az EHÖK weboldalának tartalmi karbantartására.
Egyebek
Januárban elindult az ELTE EHÖK beta weboldala is, amin több fontos alapvető
információ és dokumentum elérhető már. Több az EHÖK által szervezett rendezvény
kommunikációjában, arculatának kidolgozásában is segédkeztem, pl. Vanguardprogram, Erasmus7, vagy a májusban megrendezésre kerülő ELTE Tehetség Nap.
Márciusban az ESN ELTE közreműködésével az ELTE Online Facebook-oldalán indítottunk
az Erasmus ösztöndíjat népszerűsítő nyereményjátékot. Április elején elkezdtem a nyári
Gólyiránytűvel kapcsolatos munkát: a kiadvány terjedelmét szűkíteni szeretnénk és inkább
egy online felületre áthelyezni ennek nagy részét.
Az ÁJK HÖK által kezdeményezett ELTE Mikulás kampány sikeresen zárult:
személyesen is volt szerencsém részt venni az ünnepségen, ahol a gyerekek megkapták
csomagjaikat. A Quaestura hallgatói ügyfélszolgálati iroda december közepétől új helyen
nyitotta meg kapuit, a költözés hírének terjesztésében az egész ELTE HÖK aktívan részt vett.
Megkeresésük hatására az ELTE Iskolaszövetkezet kommunikációjában, regisztráló
hallgatók toborzásában is részt fogunk venni: erről januárban egy megbeszélés keretében
egyeztettünk Nagy Gergő Gyulával és Hermán Dániellel, de eddig nem történt továbblépés az
ügyben. A márciusban a BEAC-on megrendezett Kárpát-medencei Egyetemek Kupája
forduló utókommunikációjába is besegítettünk videós összefoglalók formájában. Egy ELTE
hallgatók néven futó csoporttal részt veszünk a MEEX-Sziget Diákjegy Programban,
amelyben fél áron fesztiválozhatnak a Szigeten az érvényes diákigazolvánnyal rendelkező, a
csoportba regisztráló hallgatók.
Molnár Dániel
Közkapcsolati alelnök
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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ELTE Online főszerkesztő beszámolója
Eseménynaptár
Időpont
2013. december 7.
2013. december 10.
2013. december 10.,
11.
2013. december 13.
2013. december 13.
2013. december 14.
2013. december 16.
2013. december 19.

Esemény
Kabinetnap
EHÖK Küldöttgyűlés
ELTE Éjszakai Sportnap
Nyereményjáték
ELTE Éjszakai Sportnap
ELTE Éjszakai Sportnap
Nyereményjáték
eredményhirdetés
ELTE Sítábor 2014
eredményhirdetés
ELTE Online Fotós Találkozó
ELTE Rebranding megbeszélés

2014. január 3.

ELTE Imagefilm megbeszélés

2014. január 9.

ELTE Online újrásírói
megbeszélés

2014. január 6., 16.,
20., 21., 23.
2014. január 16., 18.
2014. január 23.
2014. január 24-25.
2014. január 29.
2014. január 30.
2014. február. 10.

Személy(ek)
ELTE EHÖK Kabinet
ELTE EHÖK Küldöttgyűlés

ELTE Online fotósok
Molnár Dániel Gábor
Molnár Dániel Gábor, Kiss
Edina, Kelemen Ádám, Bőcskei
Balbina, Rebák Tamás

OMHV kampány
Educatio Kiállítás
ELTE Iskolaszövetkezet
kommunikációs megbeszélés
ELTE Imagefilm forgatás
Kárpát-medencei Egyetemek
Kupája kommunikációs
megbeszélés
ELTE Rebranding megbeszélés
ELTE Online és ELTEvízió új
felület megbeszélés

2014. február 11.

Erasmus kampány megbeszélés

2014. február 11.

ELTE Online félév értékelés
témavezetőkkel

Nagy Gergő Gyula, Hermán
Dániel, Molnár Dániel Gábor,
Urbán Kata
Simon Gábor, Molnár Dániel
Gábor, Urbán Kata
Molnár Dániel Gábor
Molnár Dániel Gábor, Urbán
Kata, Tabajdi Péter
Molnár Dániel Gábor, Soproni
Tamás
Kelemen Ádám
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2014. február 11.
2014. február 12.
2014. február 14.
2014. február 14.
2014. február 14.
2014. február 17.
2014. február 20.
2014. február 21.
2014. február 22.
2014. február 27.
2014. február 27.
2014. február 27.
2014. február 28.
2014. február 28.
2014. március 6.
2014. március 6.
2014. március 6-8.
2014. március 10.
2014. március 12.
2014. március 18.

ELTE Online félév értékelés
témavezetőkkel
ELTE Online félév értékelés
témavezetőkkel
ELTE Online félév értékelés
témavezetőkkel
ELTE Online félév értékelés
témavezetőkkel
ELTE Online új felület
megbeszélés
ELTE Online és ELTEvízió új
felület megbeszélés
Megbeszélés új grafikussal
ELTE EHÖK Kommunikációs
Operatív Bizottsági ülés
HÖOK Közgyűlés
ELTE Online megbeszélés új
újságíróval
Vanguard program kampány
megbeszélés
ELTEvízió technikai
megbeszélés
ELTE Online fordítói tréning
ELTE EHÖK Kommunikációs
megbeszélés – TTK
Megbeszélés új újságíróval
ELTE Online új felület
megbeszélés
Kárpát-medencei Egyetemek
Kupája
Tehetség Nap kommunikációs
megbeszélés
KEK ELTEvízió tartalmak
megbeszélés
ELTE EHÖK Kommunikációs
megbeszélés – TÓK

Bőcskei Balbina
Murányi Krisztina
Tabi Norbert
Bucsku Enikő
ELTE Online Szerkesztőség
Molnár Dániel Gábor, Urbán
Kata
Nagy Anna
Molnár Dániel Gábor, Gutman
Éva, Dömötör Tamás Albert
Murányi Krisztina, Kenderesy
Anna
Molnár Dániel Gábor, Tóth Rita
Molnár Dániel Gábor,
ELTEvízió operatőrök és vágók
Soproni Tamás, Lantai Judit,
Turai Barna, Katona Éva,
Márton Dorottya
Molnár Dániel Gábor, Kelemen
Ádám, Török Balázs
Zima Richárd
Molnár Dániel Gábor

Urbán Kata, Molnár Dániel
Gábor, Horváth László, Béni
Kornél
Urbán Kata, Simon Gábor
Birta Emese, Puskás Adrienn,
Urbán Kata
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2014. március 19.
2014. március 22.
2014. március 26.
2014. március 27.
2014. március 28-30.
2014. április 2.
2014. április 3.
2014. április 3.
2014. április 8.

ELTE EHÖK Kommunikációs
megbeszélés - PPK
ELTE Online Csapatépítő Nap
ELTE Online új felület
megbeszélés
ELTEvízió megbeszélés
Kabinethétvége
ELTE EHÖK Kommunikációs
megbeszélés - TáTK
ELTE EHÖK Kommunikációs
Operatív Bizottsági ülés
ELTE Press megbeszélés az
elte.hu főszerkesztőivel
ELTE EHÖK Kommunikációs
megbeszélés - IK

Urbán Kata, Nagy Andrea,
Rebák Tamás
ELTE Online Szerkesztőség
Molnár Dániel Gábor, Tabajdi
Péter
Urbán Kata, Csonka Fruzsina
ELTE EHÖK Kabinet
Somogyi Dorina, Nagy Zsolt
Molnár Dániel Gábor, Gutman
Éva, Dömötör Tamás Albert,
Prágai Adrienn
Bódai Zsuzsanna, Teslár Ákos,
Molnár Dániel Gábor
Paskó Alexandra, Gaál Luca

Rendszeres események
2013. december 2., 9.
2014. január 6., 27.,
február 10., 17., 24.,
március 3., 10., 17.,
24., 31., április 7., 14.
2013. december 3.,
10., 17., 2014. január
7., 21., 28., február
11., 18., 25., március
4., 11., 18., 25., április
1., 08., 15.
2014. január 9., 16.,
23., február 10., 17.,
24., március 3., 10.,
17., 24., április 7.
2013. december 5.,
10., 19., 2014. január
9., 14., 27., február
18., 25., március 4.,
25., április 1., 8., 15.
2013. december 3.,
19.,
2014. január 28.,
február 11., 18., 25.,

Szerkesztőségi ülés

ELTE Online témavezetők

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

ELTEvízió megbeszélés

ELTEvízió stáb

Megbeszélés a kabinetfőnökkel

Kiss Edina

Kommunikációs értekezlet

Molnár Dániel Gábor, Kiss
Edina, Zaránd Péter, Urbán
Kata
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március 11., 18., 25.,
31., április 14.
2013. december 4.,
18.,
2014. február 19.,
26., március 12., 19.,
április 02., 9.
2013. december 12.,
2014. február 14.,
március 21., április
10.

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

EHSKB ülés

Kari kommunikációsok, kari
lapok főszerkesztői

ELTE Online és ELTEvízió arculatváltás
Ebben a félévben elkezdtünk dolgozni az ELTE Online és az ELTEvízió arculatának
megújításán. Ez ügyben több megbeszélést is tartottunk és februárban az ELTEvízió el is
indult a megújult külsővel és tartalommal, az ELTE Online április végére készül el az új
felületével.
Kampányok
Több rendezvény népszerűsítésére indítottunk az ELTE Online Facebook oldalán
nyereményjátékot, ilyen volt a Sítábor, az Éjszakai Sport és az OMHV.
Az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése köré egy nagyobb kampányt
építettünk fel az egyetemi campusokon kitelepülésekkel, ahol az érdeklődők matricát
kaphattak és OMHV-s molinó előtt fotózkodhattak, majd minden kitelepülési hét végén a
legtöbb likeot kapó képek tulajdonosai nyertek a Karrierközpont és a BEAC által felajánlott
nyereményeket.
Januárban egy új ELTE Imagefilmet is készítettünk a felvételi időszak hajrájára, így ezzel
kapcsolatban több megbeszélést is tartottunk, valamint a koordinációs és forgatási
munkálatokban is részt vettem.
Ezen kívül Soproni Tamás külügyi alelnökkel Erasmus kampányt indítottunk az ELTE
Online felületén egy játék keretében, Tóth Rita tudomány referenssel pedig a Vanguard
program népszerűsítését és promócióját dolgoztuk ki.
Az egyik legnagyobb tavaszi kampányunk a májusban megrendezett Tehetség Nap,
ezzel kapcsolatban Horváth Lászlóval és Tóth Ritával dolgozunk együtt.
Kapcsolattartás
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Az EHÖK Kabinet tisztségviselőivel napi kapcsolatban vagyok, hogy a fontosabb
történésekről időben be tudjon számolni az ELTE Online, így részt veszek minden Elnökségi
ülésen, Kabinetülésen és ezzel kapcsolatos programon, mint a Kabinetnap és
Kabinethétvége. Minden héten Kommunikációs értekezletet tartunk Kiss Edinával, Urbán
Katával, Zaránd Péterrel és Molnár Dániel Gáborral a héten aktuális tartalmak
feldolgozásáról.
A kapcsolattartás- és építés elősegítése céljából több rendezvényen is részt vettem
az ELTE Online-t képviselve, így az Éjszakai Sporton, Educatio Kiállításon, HÖOK
Közgyűlésen és a Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján. Emellett az ELTE Iskolaszövetkezet
vezetőivel is találkoztunk és a jövőben együtt is fogunk dolgozni várhatóan.
A rendszeres EHSKB üléseken kívül Molnár Dániel Gábor közkapcsolati alelnök és
én

is

személyes

találkozókat

szervezünk

minden

hallgatói

önkormányzat

kommunikációsával és kari lap főszerkesztőjével, hogy közvetlenebb és szorosabb
legyen a kapcsolat és, hogy jobban tisztában legyünk a karok kommunikációs terveivel. Még
nem sikerült mindegyik karra eljutnom, de a TTK, TÓK, PPK, TáTK és az IK
tisztségviselőivel már sikerült találkoznom és ezek a megbeszélések nagyban segítik a közös
munkát.
Az ELTE EHÖK Kommunikációs Operatív Bizottságának a megbeszélésein is részt
vettem a hallgatói szervezetek összegyűjtésének és az egyetemi kiajánló elkészítésének
munkálataiban.
Továbbra is tartjuk a jó kapcsolatot az elte.hu főszerkesztőivel egymás munkáját
segítve és nemrég személyesen is találkoztunk velük, hogy egyeztessük jövőbeni terveinket.
Szerkesztőség
Az ELTE Online szerkesztősége az őszi hónapok után átstrukturálódott és elindult az
újságírók, fotósok és témavezetők egymáshoz közelítése. Ennek köszönhetően tartottunk
Fotós találkozót, február elején személyes találkozókat a témavezetőkkel, ekkor
értékeltük az eltelt pár hónapot és felkészültünk a következő félévre. Márciusban pedig egy
egész napos Csapatépítő Napot tartottam a szerkesztőségnek, ahova sokan eljöttek az
újságírók és fotósok közül is, a jövőben több ilyen programot is fogunk tartani.
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A félév során több új újságíró és fotós is csatlakozott a szerkesztőséghez, akikkel
személyes találkozón ismerkedtem meg és mutattam be nekik az ELTE Online működését,
legtöbben szerves részeivé váltak a szerkesztőségnek. Egy új grafikus is csatlakozott
hozzánk, így már egy kisebb csapattal tudunk készülni a kampányokra és kiajánlókra.
Tervünk az ELTE Online új felületén a külföldi hallgatókat is érintő cikkeket angol
nyelven is megjelentetni, valamint együtt működni a Hype and Hyper magazinnal így egy
fordítói felhívást is feladtunk Soproni Tamás segítségével, majd a legjobb fordítók egy
tréningen vettek részt, azóta pedig rendszeresen fordítanak cikkeket, amelyek lektorálás
után kerülnek ki az oldalra.
ELTEvízió
Az ELTEvízió arculatváltásával az ELTE Online-nal való közös munka is elkezdődött,
az ELTEvízió főszerkesztője részt vesz minden szerkesztőségi ülésünkön és én is jelen
vagyok az ELTEvíziós heti megbeszéléseken, így tudjuk egyeztetni hogy melyik médium
milyen témákat dolgoz fel. Ennek köszönhetően több közös anyag is készült már és az ELTE
Online új felületének elindulásával még több ilyet tervezünk.

Grósz Renáta
ELTE Online főszerkesztő
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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SPORTÜGYEK
Sportügyi referens beszámolója
Eseménynaptár
Időpont

Esemény

Személy(ek)

2013. december 6.

Éjszakai Sport póló terv elküldése

Miskolczi Tamás

2013. december 7.

Kabinetnap

ELTE EHÖK Kabinet

2013. december 9.

Éjszakai Sport megbeszélés

Miskolczi Tamás, Répási
Károly

2013. december 11.

Éjszakai Sport utolsó megbeszélés

Éjszakai Sport szervezői
stáb

2013. december 12.

Éjszakai Sport pólórendelés 2.

Miskolczi Tamás, Répási
Károly

2013. december 13.

Éjszakai Sport

2013. december 15.

Éjszakai Sport elszámolás 1.

Répási Károly, Miskolczi
Tamás

2013. december 17.

ELTE EHÖK Küldöttgyűlés

ELTE EHÖK Küldöttgyűlés

2013. december 19.

Sport Karácsony

2014. január 17-18

EDUCATIO Kiállítás

2014. január 20.

Megbeszélés

Simon Gábor

2014. január 20.

Rektori Sport pályázat indulása

2014. január 27.

Megbeszélés

Simon Gábor

2014. január 29.

Tavaszi Sportnap megbeszélés

Zaránd Péter

2014. január 30.

Dunai Regatta megbeszélés

Hadi Enikő

2014. január 31.

Megbeszélés

Simon Gábor, Zaránd Péter

2014. február 1.

ELTEfeszt

2014. február 4.

Cheerleader Sportösztöndíj

Ábel Réka

2014. február 5.

BEAC tereprendezés - előkészítés

Gömör Iván - ELTE Sport
Kft.

2014. február 6.

Orientation Day
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2014. február 7.

Rektori Sport pályázat leadás

2014. február 11.

ELTE EHÖK Sportbizottsági ülés

ELTE EHÖK Sportbizottság

2014. február 12.

Sportpályázat bírálás

ELTE EHÖK Elnökség

2014. február 18.

Ösztöndíjak leadása

2014. február 20.

Kollégiumi sportösztöndíjak átadása

Fedasz Vivien, Bak
Benjamin, ösztöndíjasok

2014. február 21.

KUK sportnap megbeszélés

Bekő Márta, Simon Gábor,
Miskolczi Tamás

2014. február 22.

HÖOK Közgyűlés
Dr. Bárdos György, Dr.
Gömör Iván, Simon Gábor,
Ránky Márta, Vona Boxing
Team

2014. február. 26.

BEAC - Vona Boxing Team

2014. február. 27.

Dunai Regatta Plakátolás a
kollégiumokban

2014. február. 28.

BTK Rail Jam

2014. március 3.

Tenisz Sportösztöndíj

Purtzl Bernadett

2014. március 6.

Tenisz Sportösztöndíj

Kiss Anna

2014. március 6.

Kárpátmedencei Egyetemek Kupája
megnyitó

2014. március 8.

Kárpátmedencei Egyetemek Kupája

2014. március 10.

ELTE EHÖK Sportbizotssági ülés

2014. március 11.

KUK sportnap

2014. március 14.

Dunai Regatta Cheerleader Fotózás

-

2014. március 25.

BEAC-os megbeszélés

Fedasz Vivien, Simon
Gábor

2014. március 25.

Sport Pont Program pályázati
megbeszélés

Fedasz Vivien, Pálffy
László, Sujtó Laura

Kabinethétvége

ELTE EHÖK Kabinet

Rendezvényes – Gazdasági -Sportos
Vezetőképző, Dömsöd

Gazdasági-, Rendezvényes,
Sportbizottság tagjai

2014. március 28-30.
2014. április 4-6.

ELTE EHÖK Sportbizottság,
Simon Gábor
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TÓK Sportnap megbeszélés

Fedasz Vivien, Hajnal
Antónia Bernadett

Selye Cup - Komárno

ELTE futsal

2014. április 9.

TÓK Sportnap

Fedasz Vivien, Simon
Gábor, Miskolczi Tamás

2014. április 9.

Dunai Regatta megbeszélés

2014. április 7.
2014. április 8-9.

2014. április 11-12.

HÖOK Vezetőképző

2014. április 15.

Találkozó Bárdos György tanár
úrral - pályázat

Dr. Bárdos György

2014. április 15.

Találkozó - Dunai Regatta

Zaránd Péter, Megyeri
Mirtill, Jurecz Fanni

Kabinetülés

ELTE EHÖK Kabinet

Elnökségi ülés

ELTE EHÖK Elnökség

Egyeztetés a Kabinetfőnökkel

Kiss Edina

Rendszeres események
2013. december 3., 10.
2014. január 7., 21.,
28., február 18.,
március 4., 11., 18., 25.,
30., április 15,
2013. december 18.,
2014. február 5., 12.,
március 5., 12., 19.,
április 2.
2013. december 2., 10.,
17., 2014. január 7.,
21., 28., február 11.,
18., 25., március 4., 11.,
18., 25., április 1., 8.,
15.
Éjszakai Sport
December hónapban a félév utolsó nagyszabású rendezvény szervezésének a végéhez
értünk. Az utolsó két hétben a konkrét szervezésben lényeges változás nem történt, így a
hangsúlyt a promótálásra és az esetleges hibák orvoslására fektettük.
Adódtak azonban olyan teendők is, melyeket a regisztrálások miatt csak az utolsó
héten lehetett elintézni. Továbbra is sok segítséget kaptam a kari sportfelelősöktől mind a
szervezésben, mind pedig az esemény konkrét lebonyolításában.
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Az egész Éjszakai Sport szervezői csapata helyt állt, külön megemlíteném - a
teljesség igénye nélkül - a sportszervező szakmai gyakorlatosokat, a kommunikációért
felelős segítőket, az animátorokat és mindenkit, aki segítette a munkámat.
Sport Karácsony
A félév utolsó eseménye a Sport Karácsony, melyet a BEAC-cal közösen szervez az
EHÖK, immáron hagyományosan a Szertár büfében (BEAC).
Az estén megjelentek az egyetem részéről a sporttal foglalkozó vezetők, a SPORT KFT.
vezetősége, az EHÖK elnöke, de természetesen a meghívottak közé tartoztak a BEAC
szakosztályainak vezetői, a sportösztöndíjasok, a kari sportfelelősök és mindenki, aki az
egyetemi sport szervezésében közreműködött.
Rektori sportpályázat
Az egész tavaszi félévet meghatározó projekt, a Rektori Sport pályázat kiírása volt.
Szükséges volt egy sportbizottsági ülés összehívása, ahol is a bizottság javaslatot tett a
beérkezett pályázatokkal kapcsolatban. Ezután az elnökség fogadta el, majd az összesítés
következett, ahol minden pályázathoz tartozó döntést meg kellett indokolni. Mindezek után
a Főtitkár Úr is elfogadta, így értesíteni lehetett a pályázó hallgatókat a bírálás
végeredményéről. Csak ezután lehetett összesíteni a pályázatokat és egy elszámolási
ütemtervet készíteni.
Dunai Regatta
Jeles esemény még a tavaszi félévben a Dunai Regatta, melynek szervezői felkértek,
hogy segítsek a szervezésben. Ezzel kapcsolatban találkoztam Hadi Enikővel, az Antal
József Tudásközpont irodavezetőjével.
Munkámat az idei Dunai Regatta szervezésében továbbra is végzem. Koordinálom az
ELTE-n a plakátolást, kapcsolatban vagyok a szervezőkkel és az ELTE-s rendezvényekre való
kitelepülésekért is felelek.
Sportösztöndíjasok
Több sportösztöndíjas hallgatóval is találkoztam a hónapban, hogy tájékozódjak
munkájuk felől. Sajnos azt tapasztaltam, hogy néhány sportösztöndíjas nem kívánja tovább
folytatni, néhány pedig nem végzi megfelelően a munkáját.
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Emiatt javasoltam Elnök Úrnak, hogy egy időközi sportösztöndíjas pályázat
kiírásával töltsük fel a megüresedett helyeket.
Kárpát-medencei Egyetemek Kupája
Márciusban a BEAC otthont adott az 5. KEK-nek (Kárpát-medencei Egyetemek
Kupája), amelynek a szervezésében az EHÖK is részt vett. Március 6-án, csütörtökön egy
megnyitó keretében fogadtuk a csapatokat a BTK Kari Tanácstermében. Ezután
berendeztük a BEAC csarnokot a másnap kezdődő futsal bajnoksághoz.
Szombaton, a kupa utolsó napján végig kint voltam a helyszínen, a verseny alatt folyó
gyűjtést segítettem.
ELTE EHÖK Sportbizottság
Mivel három karon is új sportos tisztségviselőt választottak, ezért a BEAC-ra
összehívtam a sportbizottságot, ahol az ÁJK, a TáTK és a BGGyK új tisztségviselőjével
ismerkedtünk össze. Az ülésen részt vett Simon Gábor is, képviselve a BEAC-ot. Ebben a
hónapban valósítottuk meg a KUK-ban a sportnapot. A szervezés február végén kezdődött
a BEAC-cal és a kollégiummal együttműködve. A rendezvény az előző évihez képest több
hallgatót tudott megmozgatni.
Pályázatok a tavaszi félévben
Elkezdtem foglalkozni a Rektori Sportpályázattal és annak kiírásával, a
Sportösztöndíjas pályázat átstrukturálásával és kiírásával, valamint a „Jó Tanuló - Jó
Sportoló” pályázat kiírásával. Ezek megírását a hónap közepén befejeztem, így a pályázási
időszak hamarosan kezdetét veheti. Ezekről a dolgokról tudtunk beszélgetni a hónap első
hétvégéjén megrendezett Gazdasági – Rendezvényes - Sportos vezetőképzőn.
A sportbizottság külön foglalkozott és nagy hangsúlyt fektetett az ösztöndíjas
pályázatra, valamint vendégünk volt Simon Gábor is, aki a Sportiroda pályázatról beszélt.
Kari sportnapok
Március - áprilisban kerül megrendezésre több kar sportnapja is. Ezek szervezését a
BEAC-cal közösen csináljuk, valamint természetesen a kari sportosokkal. Több kar sportnap
is lezajlott már, folyamatosan próbáljuk bővíteni a lehetőségeket a beváltakat pedig
fenntartani.
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
KABINETBESZÁMOLÓ
Sport Pont Program
Felkérést kaptam Gyapjas Mátyástól, a Sport Pont Program koordinátorától, hogy a
tavaszi HÖOK vezetőképzőjén tartsak előadást a program tavalyi működéséről, illetve a
sportrendezvények szervezésének főbb pontjairól. Emellett a teljes szekción részt vettem
ahol megismertem az országban működő Sportirodákat.

Karvaly Márton
Sportügyi referens
ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
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