ZÁRSZÓ
Elnöki beszámoló az ELTE TTK HÖK elmúlt két évéről

Május 12-én az alakuló küldöttgyűlési ülésen megkezdi munkáját a frissen megválasztott
képviselőgárda és új ciklus veszi kezdetét. Valaminek a kezdete egyúttal valaminek a végét is jelenti.
Jelen esetben lassan végéhez ér a Hallgatói Önkormányzat életének az utóbbi két évet felölelő
periódusa, amely egyúttal azzal is jár, hogy egy fejezet számomra is lezárásra kerül. Záró
beszámolóm apropóján elsődlegesen ennek az időszaknak az értékelésére teszek kísérletet.
Főleg az utóbbi időszak személyes konfliktusok folytán nem ingerszegény környezetében
megfordult az én fejemben is, hogy idő előtt tegyem meg ezt a beszámolót, annál is inkább, mert
sokszor keltette a sziszifuszi munka érzését az a feladathalmaz, amellyel újra és újra szemben
találtuk magunkat, ám utólag nem bánom, hogy ez végül nem történt meg. Az igazi kérdés, amivel
beszámolómban foglalkozni kellene, hogy erről a pontról visszatekintve mi az, amit a Hallgatói
Önkormányzat az elmúlt két évből fel tud mutatni. Alapvetően eredményorientált embernek
tartom magam, így ezen a ponton szükségszerűnek tartok egy számadást arról, hogy mit ért el a
HÖK az elmúlt időszakban, mit vállalt és nem ért el, illetve mit kellett volna még feltétlen.
Mindkét elnöki pályázatomban kifejtettem azon határozott meggyőződésem, hogy a hallgatói
önkormányzatiság nem csupán egy érdekképviseleti önszerveződés, hanem a demokratikus kultúra
fenntartásának és terjesztésének egyik fő letéteményese. Azok, akik részt vállalnak az egyetemi
közélet szervezéséből, nem csak szakmailag tudnak profitálni ebből, hanem demokratikus
magatartásmintákat is elsajátítanak, hogyan kell vitázni, hogyan kell meghallgatni a sajátunktól eltérő
nézőpontú véleményeket, mit jelent egyáltalán a képviseleti demokrácia. Ezek sajnos nem
evidenciák a mai magyar társadalomban. Ennek annál is inkább nagyobb a szerepe, mivel
napjainkban tapasztalható egy erőteljes tendencia, mely szerint az emberek inkább elfordulnak a
vitától és megelégednek egy önigazoló buborékkal, amiben létezhetnek. Ez súlyos társadalmi
problémákat vetít előre. Kissé talán messziről és túldimenzionálva tekintek a Hallgatói
Önkormányzat szerepére, de a lényegét tekintve, a hallgatói mozgalmat nem érzem annyira
távolinak például a szakkollégiumi mozgalomtól, aminek célja a Szakkollégiumi Charta szerint
többek között a társadalmi problémákra érzékeny értelmiségi réteg nevelése. Ezzel fel is vázoltam
az egyik frontot, ahol a HÖK-nek véleményem szerint mindenkor helyt kell állnia. Számos
kezdeményezés volt az elmúlt két évben arra, hogy kissé közvetlenebbé tegyük az
érdekérvényesítést. Két éve szerveződött egy hallgatói fórum a gólyatáborokról, azóta volt hallgatói
fórum egyes tantervekről, a tanulmányi ösztöndíjról, de ezekkel nem sikerült nagy hallgatói
tömegeket megszólítani.
Talán ennek okai között van a megfelelő hatékonyság hiánya, amivel terepet tudtunk volna adni
ezeknek a fórumoknak, illetve az, hogy sokan szkeptikusan viszonyulnak a hallgatói
érdekképviselethez és alapjaiban kérdőjelezik meg annak relevanciáját. Ezzel pedig már rá is
térhetünk a másik fontos frontvonalhoz, ami a HÖK számára meghatározó. Nevezetesen a
szűkebb értelemben vett hallgatói érdekképviselethez. Mik történtek tisztségbe lépésem óta? Azóta
túl vagyunk a dékán- és rektorválasztáson, a hallgatói közösség állást foglalhatott a BME GTK
csatlakozásának lehetőségéről és a szombathelyi Savaria Egyetemi Központ integrációjáról.

Kevesen értesülhettek talán róla (a kommunikáció még igencsak fejlesztendő terület), de az oktatási
kormányzat részéről felmerült egy, az egyetem első évébe beépülő, nulladik évfolyam jogszabályi
bevezetésének lehetősége is, amely a középiskolai természettudományos ismeretek pótlását tűzte
volna ki célul. Ez úgy fest, egy jó darabig nem fog megvalósulni, amihez kellettek a TTK HÖK
által, a tervezettel kapcsolatosan megfogalmazott és artikulált aggályok.
A Karon bevezetésre került a Honorácior Státusz, sajnos eredménnyel nem végződő egyeztetéseket
folytattunk egy tutori rendszer bevezetéséről is, emellett jelenleg folyamatban van egy kari szintű
demonstrátori program kidolgozása és az elsőéves hallgatók számára tankörök rendszerének
kialakítása. Az érdekképviseletet már régóta béklyójában tartó OMHV nyilvánosság kérdésköre
pedig már a Szenátus ülésén is szóba került. Sajnos az egyetem malmai lassan őrölnek, így ezen
függő ügyek végére pontot tenni nem volt idő, de szerencsére a Hallgatói Önkormányzatot
szervezeti folytonosság jellemzi – még ha személyi nem is – így reménykedhetünk benne, hogy a
megkezdett munkának előbb-utóbb lesz gyümölcse. Számos új ösztöndíjtípust hoztunk létre az
elmúlt két évben, azonban még mindig vannak olyan szegmensei a tanulmányoknak, ahol a
támogatási rendszer nem eléggé kielégítő. Gondolok itt például a terepgyakorlatok támogatására
Viszont ez a kialakított ösztöndíjrendszer is alapos újragondolást igényel, hiszen hosszabb távon
nem mindegyik támogatási forma tűnik fenntarthatónak.
Az érdekképviselet terén a legjelentősebb fejlemény pedig a már pályázatomban is említett tantervi
reformcsomag. Hosszasan tudnék értekezni arról, hogy az egyetemi közeg robosztussága és
sajátosságai hogyan építenek üvegfalat még a minőséget célzó hallgatói kezdeményezések elé is, de
a lényeg az, hogy a Hallgatói Önkormányzatnak ezekben az egyeztetésekben elemi célja azt elérni,
hogy partnerként kezeljék az új tantervi programok kidolgozásakor. Ezen a téren biztos lehettünk
volna sikeresebbek, de összességében minden potenciális változást véleményeztünk és ezek – ha
nem is olyan radikális mértékben, mint fiatalos lendületünkből kifolyólag elvártuk volna – de pozitív
változást hozhatnak a képzésekben. A biológia alapszak esetében végre megtörtént egy új képzési
koncepció kidolgozása, amelyhez minden okunk adott nagy reményeket fűzni. Talán az elmúlt egy
év legsajnálatosabb fejleménye, hogy a többi képzés esetén hasonló átvilágítást nem sikerült elérni
mindenféle belső problémából adódóan.
Ezzel vissza is kanyarodunk a másik tényezőhöz, amit korábban említettem, nevezetesen a
hatékonyság hiányához. A megfelelő belső mechanizmusok letisztázása nélkül rendkívül nehéz a
képviseleti munka hatékony koordinálása és ez meg is látszott a működésünk során. Mégis, ha
valahol, akkor azt gondolom a belső építkezés területén tudtunk nagy előrelépést produkálni. A
ködös múlt dogmái nem szabad, hogy meghatározzák a viharos jelent. Kétségtelenül elég viharos
körülmények között, de a TTK HÖK elfogadta új Alapszabályát, amely reményeim szerint
megteremti egy rugalmasabb és jobban működő Önkormányzat alapjait. Igyekeztünk mindezt úgy
tenni, hogy ne veszítsünk nyitottságunkból, ami – ahogy az talán kiolvasható korábbi szavaimból –
az egyik legnagyobb érték a hallgatói önkormányzatiságban. Az idei ciklus másik talán sok vitát
generáló ügye a gólyatáborok sorsa volt. A tanulmányi ügyeknél igyekeztem hangsúlyozni az időrőlidőre szükséges önvizsgálat jelentőségét, és hogy ne csak levegőbe beszéljek, a gólyatáborok
kapcsán a Hallgatói Önkormányzat tett is ilyen lépéseket. Egy új koncepciót dolgoztunk ki a
gólyatábori struktúrára. Ennek mozgatórugója a legmélyén talán az volt, hogy közelebb hozzuk
kissé a Kar hallgatóit egymáshoz, hogy egy kari közösség jöhessen létre. Az idő majd megmutatja,
mennyire állják meg helyüket elképzeléseink, mindenesetre figyelembe véve a kérdés jelentőségét,
érdemesnek tartom jövőre ismét napirendre venni azt.

Ugyancsak a belső építkezéshez tartozik az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ügyeinek rendezése.
2015 májusában, amikor átvettem az Önkormányzat vezetését már bőven napirenden volt ez a
kérdés. Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány egy civil szervezet, amelynek alapítói jogait a TTK
HÖK Küldöttgyűlése gyakorolja. Mivel egy jogi személyről van szó, így az Alapítvány vezetésében
és Alapító Okiratában bekövetkező változásokat az illetékes bíróság számára köteles az alapítói
jogok gyakorlója bejelenteni. E téren a TTK HÖK 2014 óta összeszedett egy komolyabb
elmaradást, amit az első ciklusban pótolni kellett. A helyzetet bonyolította, hogy időközben
megváltozott a jogszabályi környezet: 2013-ban az Országgyűlés új Polgári Törvénykönyvet
fogadott el, ami egyúttal a megfelelő szabályzatok átalakítását is igényelte. Ez egy igencsak
vészterhes időszakot jelentett az Önkormányzat számára, amit személyes kapcsolatok is
megsínylettek, ami nem biztos, hogy megérte. Végül 2016 augusztusára tudott rendeződni az ügy,
amikorra a Fővárosi Törvényszék minden általunk eszközölt módosítást elfogadott és megadta a
szervezet számára a közhasznú státuszt.
Természetesen az a tevékenységi portfólió, ami jellemezte a HÖK-öt az elmúlt két évben, koránt
sem merül ki ennyiben, de talán a legfontosabbakat sikerült kiemelni. A jövőre tekintve pedig:
bőven lettek volna még megvalósítandó és megvalósítható feladatok. Bár jelmondatunk volt a
tanterves egyeztetéseknél, hogy a képzésnek inkább „tanulás-”, mintsem „tanításcentrikusnak”
kéne lennie az oktatásnak, de ezt nem is lehet elégszer hangsúlyozni. Ennek szellemében remélem,
hogy eredménnyel tudnak záródni a napirenden lévő képzésekkel kapcsolatos egyeztetések. A
HÖK számára létkérdés kitalálni valamit a különböző testületekbe delegált hallgatók felkészítésére
és a belső kommunikáció hatékonyságának növelésére. Erre volt kezdeményezés, de végül ez a
projekt sem futott ki. Egy korábbi ösztöndíjtípus megszűnése után bevett eljárás lett az ELTE
Iskolaszövetkezetén keresztül alkalmazni hallgatókat különböző rendezvényeken. Ez önmagában
jogszerű és szabályos eljárás, azonban a kifizetések rendkívül átláthatatlanok. Ezt a területet sokkal
átláthatóbbá kell tenni, hogy a visszaélések lehetősége minimálisra redukálódjon.
Talán ez a terület az, amiben a TTK HÖK erős: ötletekből és víziókból sosem volt hiány, úgyhogy
elég őszintén bíznom benne, hogy az új képviselők és tisztségviselők minél többet sikerrel
megvalósítanak majd azokból a célokból, amiket kitűznek.
Egy történet számomra akkor igazán jó, ha az ember profitál belőle. Nekem rengeteget tanulságot
sikerült leszűrnöm az elmúlt két évből, de ezek közül talán csak egyet emelnék ki. Bár habitustól
függhet, hogy mennyire, de ezen a terepen sikeres csak az lesz, akit egy hasonlóan motivált és
felkészült csapat vesz körül. Így beszámolóm végszavához érve nincs más dolgom, mint
megköszönni mindazoknak a közös munkát, akik részei voltak a TTK HÖK elmúlt néhány évének.
Hoksza Zsolt
Elnök
ELTE TTK HÖK

A legeslegutolsó gazdasági
elnökhelyettesi beszámoló
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Az ELTE TTK HÖK gazdasági
elnökhelyettesének
záróbeszámolója
Küldöttgyűlés időpontja: 2017. 05. 02. 18 óra
Időszak: 2017. 03. 07. – 2017. 05. 02.

Időrendi bontás:
2017. 03. 17. – ELTE HÖK Elnökségi ülés, helyettesít
2017. 03. 21. – ELTE HÖK Összevont Elnökségi és Gazdasági Bizottsági ülés
2017. 03. 28. – ELTE HÖK Összevont Elnökségi és Gazdasági Bizottsági ülés
2017. 04. 03. – Választmány
2017. 04. 04. – Rendkívüli Küldöttgyűlés

Szöveges beszámoló
Beszerzések
Március 20-án megérkezett a február végén rendelt hűtőszekrényünk. Nagyon jól szolgálja kis
közösségünket és nagy örömömre a használata körül sem érzékeltem semmilyen problémát. Remélem
ez a jövőben is így marad!
Több nehézség is felmerült az elmúlt időszakban az egyes kifizetések dokumentációjával kapcsolatban,
de hála Tóth Lacival való folytonos közbenjárásunknak, minden időben megoldódott.
Folyamatban van a Mentorhétvége megrendelése, valamint március végén sikerült (fél napos
határidővel) leadni az iroda- és ülőbútor beszerzési igényünket is. Jelenleg nincs információm arról,
hogy ez milyen határidővel zajlik, de tekintettel arra, hogy a beszerzés Kari szintű, így reménykedem
benne, hogy gyorsabb átfutással zajlik majd, mint az eddigiek.
Mint azt a levelező listán már jeleztem, a projektor ügyében azt sikerült kideríteni, hogy központosítva
az Informatikai Igazgatóságon keresztül, negyedévente lehet ilyen (projektor, fénymásológép, stb.)
eszközöket beszereztetni, ezért türelmesen várom az igénylőlap érkezését, bár elég valószínűnek
tartom, hogy ezt az ügyet már az utódom fogja intézni.

Leltár
A számítógépekről és a monitorokról és a laptopról elkészült bevételi pénztárbizonylatokat
továbbítottam, az eszközök leltárba vétele folyamatban van.

Iskolaszövetkezet
Tudomásom szerint az Iskolaszövetkezet teljesítette az összes fennálló tartozását a hallgatók felé. Az
Iskolaszövetkezettel kapcsolatos kifizetések jövőjéről a költségvetés alpontban fogok értekezni.

Költségvetés
Talán ez volt az elmúlt időszak egyik legnagyobb kérdése, ezért kicsit részletesebben fogok értekezni
róla. Miután az ELTE HÖK elnöksége egyeztetést folytatott Kancellár Úrral, körvonalazódott a
Egyetemen működő Hallgatói Önkormányzatok pénzügyi helyzete, a 2017-es évet tekintve. Többszöri
egyeztetések után a TTK HÖK-re eső rész, figyelembe véve a forrásallokációs modellt, 18 935 427
Forint. (Terv szerint a költségvetést az EHÖK Küldöttgyűlése május 3-án tárgyalja.) Az összeg jócskán
meghaladja az előző éves összeget, de az Iskolaszövetkezeti kifizetések a korábbihoz képest eltérő
gyakorlattal fognak megvalósulni, a kari HÖK-ök közvetlenül finanszírozzák majd a rendszert.

Egyebek
Az előző (rendkívüli) Küldöttgyűlésen elfogadott Költségvetési beszámolót, a negyedéves
beszámolókkal együtt, Kovács Fanni segítségével elérhetővé tettük, valamint április elején elkészült a
2017. év első negyedéves beszámolója is, ez olvasható már a honlapon.
Megkerült a TTK HÖK egyetlen működő projektora, ennek kölcsönzése jelenleg kiviteli engedély
ellenében lehetséges. Az észszerű nyilvántartás kidolgozásának lehetőségét már utódomra hagyom.

Összefoglaló a 2016. 10. 04. és 2017. 05. 02. közötti időszakról:
Úgy vélem, hogy mozgalmas időszakon vagyunk túl, amelyet eredményesen zártunk. Mindemellett
nem mehetek el szó nélkül a pályázatom mellett, amely több olyan elemet is tartalmazott, amelyeket
nem sikerült ebben az időszakban megvalósítani.
1. Leltározás
Tisztségbe lépésem után rögtön azzal kellett szembesülnöm, hogy leltárfelelősünk személye
megváltozott, így értelemszerűen azzal kezdtünk mindketten, hogy ismerkedünk a szituációval.
Ahogyan azt a leltárellenőrzéskor jelezték, fontos lenne jelezni, hogy mely eszközök hol tartózkodnak,
amelyet a leltárfelelős is kért tőlem. Ez azonban egész egyszerűen időhiány miatt nem tudott
megvalósulni, anélkül, hogy kézhez kapjunk egy teljes nyilvántartást az elméletben állományban lévő
eszközeinkről.
2. Kisraktár, Nagyraktár
Nagy sajnálatomra a kisraktárban nincs mit rendbe tenni, ugyanis lassan már csak a négy fal lesz
megtalálható, olyan mértékben kifogytunk az irodaszerből. A nagyraktárban sem történt változás, mert
sajnos arra az általam gondoltnál jóval nagyobb időráfordítás szükséges. Ezt akár a nyár utolsó hetében,
vagy szeptember első hetén meg lehetne lépni.
3. Beszerzések
Azt gondolom ezen a téren tudtunk előrelépni, annak ellenére, hogy nem túl nagy a látszata. A
folyamatban lévő és a kilátásba helyezett beszerzések azonban sokkal hatékonyabbá fogják tenni a

mindennapi munkavégzést, és hozzájárulnak ahhoz, hogy kulturált, egységes, összeszedett
megjelenést tudjunk mutatni a hallgatók felé. (Feltéve, ha lesz papír…)
4. Érdekképviselet gazdasági ügyekben
Itt két dolgot szeretnék említeni, egyrészt a költségvetést, ami úgy gondolom teljes mértékben fedezni
tudja a TTK HÖK igényeit, másrészt az Iskolaszövetkezetet, amellyel kapcsolatban jelentős mennyiségű
kritikát tudnék megfogalmazni, ehelyett azonban célszerűbbnek látom hangsúlyozni, hogy a jelenlegi
rendszer nem tud átláthatóan működni, ezért mindenképpen célszerű a későbbiekben felülvizsgálni,
indokolt esetben alternatívát találni helyette.
Végezetül pedig szeretném megjegyezni, hogy büszke vagyok arra, hogy a ciklus egyik vezető
tisztségviselője lehettem. Igyekeztem minden rám bízott feladatot, elém gördülő akadályt a lehető
leghatékonyabban megoldani. Megtiszteltetés számomra, hogy a TTK HÖK utolsó gazdasági
elnökhelyettese lehettem!
Továbbra is bíztatlak Benneteket, hogy ha valami kérdésetek, kérésetek, javaslatotok, észrevételetek
van (volt) a munkámmal kapcsolatban, keressetek bátran!

Köszönöm, hogy figyelmet szenteltetek a beszámolómra!
Köszönöm a közös munkát!

Budapest, 2017. 04. 28.

Lukács Márton
gazdasági elnökhelyettes
70/415-48-98
gazdeh@ttkhok.elte.hu

ELTE TTK HÖK KÜLDÖTTGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ
TANULMÁNYI ELNÖKHELYETTES
Rádl Attila
2017. 03. 07. – 2017. 04. 29.
Időrendi bontás:
2017. 03. 09. – ELTE TTK Tanulmányi- és Oktatási Bizottság ülése
2017. 04. 04. – ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlés rendkívüli ülése
2017. 04. 05. – ELTE TTK Kari Tanács ülése
2017. 04. 06. – ELTE HÖK Küldöttgyűlés ülése
2017. 04. 19. – ELTE HÖK rendkívüli elnökségi ülés
2017. 04. 20. – ELTE TTK Tanulmányi- és Oktatási Bizottság ülése

Tantervek felülvizsgálata
A tantervek egy része elfogadásra került, a kimaradó szakok esetében pedig csupán
egyes részletek tisztázása szükséges. Koncepcionális változás mindössze néhány
szaknál történt, nagyrészt a már meglévő alapokra épülő tantervek racionalizálására
került sor. A kontaktórák, az előfeltételek és a vizsgák számának optimalizálása
mindenhol megvalósult, azonban ez nem jár feltétlenül együtt az elvárt tananyag
csökkenésével. A beadandók jelentősége ezzel párhuzamosan várhatóan növekedni
fog.
Tankörök kérdése
A legutóbbi választmányi ülésen napirenden voltak különböző lehetséges
megvalósítási formák. A szakterületek közötti különbségek miatt rendkívül nehéz
egységes álláspontot megfogalmazni. Az előzetes tervek szerint valamennyi hallgató
a gólyatáborok előtt kerül véletlenszerűen beosztásra, hogy a közösség építése már
az első egyetemi rendvezvény alatt megkezdődhessen. Számos szakon fordulnak
elő választható emelt tárgyak már az első félév folyamán is, így a tárgyfelvétel során
szükség lesz korrekciókra a beosztás terén. További egyeztetések kellenek a Kar
vezetésével a gördülékeny bevezetés érdekében. A tankörök előremutató
működésében rendkívül nagy felelőssége van a mentoroknak. A kialakult szokások
szerint a mentorrendszer elsődleges feladata a közösség építése. A gólyák
tanulmányi előmenetelének figyelemmel követése a tankörök bevezetése esetén
elengedhetlen lesz. A mentorrendszer hátralévő képzésein és tájékoztatóin
hangsúlyosan fel kell erre hívni a figyelmet.

Tanulmányi- és Oktatási Bizottság
A TOB ülésén a Kar Kiváló Hallgatója Oklevélre felterjesztettekről történt szavazás.
Az odaítélés menetének megváltoztatásával az intézetek tettek javaslatot az általuk
kiemelkedőnek tartott hallgatókra. A beérkező javaslatok kisebb fennakadásoktól
eltekintve időben megérkeztek, így összesen 29 hallgatóra tett javaslatot továbbított
a Bizottság. A díj odaítélése a következő Kari Tanács alkalmával kerül napirendre, és
a szokásoknak megfelelően az Eötvös-napi ünnepség keretei között történik meg az
oklevelek átadása. A Köztársasági ösztöndíj szempontrendszerének megvitatására a
következő TOB ülésen kerül sor, az egyik fő kérdésnek tűnik az ösztöndíjjal
korábban is támogatottak helyzete. Egy javaslat szerint csupán az utolsó elnyert
pályázat leadásától számított tevékenységek kerülnének pontozásra.
Kar Kiváló Oktatója szavazás
A Kar Kiváló Oktatójára az Önkormányzat delegáltjai tesznek javaslatot a Kari
Tanács Eötvös-napot megelőző ülésén. A vélemények megismerése érdekében az
ELTE HÖK közreműködésével Neptunon keresztül kérdőív került kiküldésre. Közel
700 kitöltés érkezett - ami közel az eddigi kitöltések tízszeresének felel meg - így ezt
a gyakorlatot célszerű a jövőben is folytatni.
Az alakuló ülés alkalmával nem pályázok a tisztségre, így szeretném mindenkinek
megköszönni a közös munkát!
A választási ciklus teljes egészét lefedő beszámolók az alábbi helyeken találhatóak:
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/201609/beszamolo_taneh_2016_09_10.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/201611/beszamolo_taneh_2016_11_15.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/201701/beszamolo_taneh_2017_01_05.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/201703/beszamolo_taneh_2017_03_07.pdf
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Amennyiben kérdésed, észrevételed
lenne, keress nyugodtan elektronikusan a taneh@ttkhok.elte.hu címen vagy
személyesen!
Budapest, 2017. április 29.
Rádl Attila
Tanulmányi elnökhelyettes
ELTE TTK HÖK

ZÁRÓ BESZÁMOLÓ
Kommunikációs elnökhelyettes
2017. január 5. – 2017. május 2.

ELÖLJÁRÓBAN
Az ülésen nem tudok majd részt venni, ezért próbálok olyan részletesen
írni, ami kielégítheti kíváncsiságotok teljes mértékben.

AZ ÖNKORMÁNYZAT
KOMMUNIKÁCIÓJA
Az

elmúlt

négy

hónap

az

Önkormányzat

kommunikációjának

feltérképezéséről szólt. Mivel a pályázatomban foglalt tervek ehhez
kötődnek, és a továbblépés alapfeltétele volt, hogy ez elkészüljön, a
záróbeszámolóm egy része erről szól.

Tisztázatlan szerepkörök és csatornák
Az

első,

legszembetűnőbb

probléma,

hogy

a

kommunikációs

elnökhelyettestől a külvilág nem azt várja el napi feladatként, amit az
előzőleg hatályban lévő Alapszabály előírt számára.
Az Önkormányzat arculatért, PR tevékenységért felel, és hogy fejlessze a
kommunikációt a hallgatók felé. Továbbá, hogy az egyes felületek
frissüljenek és össze legyenek hangolva. Mandátumom alatt ezt a négy
területet tartottam kézben, és igyekeztem minél előrébb vinni.
Ugyanakkor napi feladatként az e-mailekben továbbra is jellemző, hogy a
külső és a belső megkeresések nagyrésze az, hogy hirdessen a HÖK
állásokat, pályázatokat és egyéb lehetőségeket a hallgatók számára. Ebben
a pillanatban jön el az a kérdés, hogy pontosan mit is akarunk a TTK HÖK
honlapjától, levelező listáitól és Facebook lapjától.

Mert meglátásom

szerint a jó PR fenntartása szembe megy azzal, hogy valójában csak
hirdetőfelület vagyunk, semmi más.
A csapat, ami nem jött létre, holott adott
Ez volt az első pont, ami szerepelt a pályázatomban. Alapítsuk meg végre
azt a kommunikációs csoportot, ami az Alapszabály szerint is a
kommunikációs elnökhelyettes munkáját segíti. A kérdésem pedig a
csoport felállításra vonatkozóan pedig az volt, hogy miben? Miben segíti a
csoport a kommunikációs elnökhelyettes munkáját?
Ebből az alapfelvetésből indultam ki; a hallgatói önkormányzatok
velejárója, hogy két legfontosabb feladata az érdekképviselet és a
tájékoztatás. Tehát a csapatom maguk a tisztségviselők. Viszont, mivel
nekem az a feladatom, hogy minél több hallgatót érjek el, a
tisztségviselőkön belül akkor a szakterületi koordinátorok azok, akikre
támaszkodnom

kell.

Így

konkrétan

nem

jött

létre

egy

csoport/csapat/akármi, de rájuk támaszkodtam, és természetesen azokra,
akik az Északi Haliban gyakran megfordultak, hozzám hasonlóan.
Rendezetlen eljárásrendek és a trendek
A csapat többé-kevésbé megvan. De kinek, mit kell megosztania és hol?
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Úgy látom, szükség van rá, hogy pontosan tisztázzunk egy hierarchikus
rendet és megosztási folyamatot. Így nemcsak az a hiba, hogy nem tudjuk
egyes felületeinken mit érdemes megosztani, hanem az is probléma, hogy
ha már valamit megosztottunk annak továbbítása milyen mechanizmusok
mentén történjen.
A leginkább aggasztó, hogy alig érzik páran magukénak, hogy tovább
adjanak például egy Facebook-n megjelent ELTE TTK HÖK-ös hírt, hogy az
szélesebb körben terjedhessen a hallgatók körében. Nem is kell, hogy hökös
legyen, éppen elég, hogy az ő oldalán jelent meg.
Összegzés
Látjátok,

hogy

az

egyes

alcímekben

bevezetett

részek

vissza-

visszagyűrűznek egymásba. Ez azért van, mert mindig ugyanoda jutunk
vissza, nem tudjuk, mit akarunk tenni a TTK HÖK kommunikációjával.
Hiszen a célunktól függ, hogy hogyan rendezzük a szerepeket, a felületeket
és azoknak a rendszerét miként építjük fel. Ez szerepelt a pályázatomban,
hogy döntsük el mi a cél. A beszámoló elején látható kép is ezt illusztrálja.
Mindenünk adott, emberek, információk, csatornák és nem tudjuk
működésbe hozni. Legalábbis nem megfelelően.

MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEK
Kisebb fejlesztéseket láthatunk magunk mögött, habár nagy szervezeti
változásokat nem sikerült eszközölni, érdemes ezeket is üdvözítően
fogadnunk.
Honlap
Az informatikussal közösen egy-két kisebb változást tudtunk eszközölni.
Sajnos a honlapban avatatlan szemeknek ez még mindig nem nagy
eredmény, és a honlap információban bővelkedő mivolta még mindig
káoszként jelenik meg az odatévedő szemében, a folyamat lassan, de
biztosan elindult.
Facebook
Igyekeztem minden egyes posztnak képi formát is adni, ezzel egyszerűsítve
a megjelenést és az információ gyors átadását. A videó és gif iparba és
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próbáltunk betörni, ezek termékei egy-egy szakterület eseményeinél
jelentek meg.

KÉPZÉSEK
Ezen a területen a feltételek megteremtése volt cél. Az első feltétel pedig az
érdeklődők és újak keresése, legalábbis szerintem. Ebben a választások
tökéletes táptalajt adnak. Úgyhogy azt kell mondjam, tőlem és a tisztségtől
függetlenül az új ciklus teremti meg ezt igazán.
Ebben a ciklusban azokban a képzésekben vettem ki a részem, amik már
megválasztásomkor is tervben voltak. Újak szervezésére sem idő, sem
erőforrás nem állt rendelkezésre.

KAMPÁNYOK
A félévben több kampány is futott, Erasmus+, Mentorrendszer, de a
legnagyobb egyértelműen az elnök- és képvielőválasztásokhoz köthető
HÉV kampány volt.
A tavalyi brand továbbvitele mellett döntöttem végül, és ahogy arról
előzetesen is tájékoztattalak titeket, esemény nélkül, kizárólag a Facebook
lapot kihasználva folyt a promóció.
Egy félreértés és a huzamosabb távollétem miatt, a jelöltállítási kampány
rész kisebb zuhanórepülést mutatott, amit az utolsó pillanatokban sikerült
korrigálni.
Ahogy várható volt a legnagyobb elérést a jelöltek képeinek megosztása
hozta. Ez mintegy 30.000 elérést jelentett és nagyjából 20 új Like-ot az
oldalnak.

EGYEBEK
Elnökhelyettesi

feladatokból

kivettem

a

részem.

Többek

között

megjelentem elnökségi ülésen, részt vettem a HÖOK vezetőképzőjén és a
Választmányi üléseken.
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A ciklusban az ELTE HÖK Sajtó és Kommunikációs Bizottságának ülésein
viszont nem tudtam jelen lenni. Az ülések (két darab) mind rendkívüliek
voltak, melyek meghívói két nappal előzték meg azt, ennyi idő alatt pedig
nem tudtam magam már szabaddá tenni.

UTÓSZÓ
Az első pályázatom kívülről szemlélte ezt a helyzetet, amit most belülről is
megtapasztaltam. Abban kínáltam a problémára egy megoldást, majd
többek között azt a visszajelzést kaptam, hogy kioktató. Második
indulásomkor, azt a kérdést tettétek fel, hogy miben látom az eddigi
kommunikációs elnökhelyettesek sikertelenségét és hogy nem vonzó a
tisztség? Egyebek mellett azt mondtam, hogy a napi feladatok és az
esetleges folyamatos kampányok elveszik azt az energiát, amit fejlesztésre
lehetni felhasználni. Ez be is bizonyosodott, és hiába ígértem akkor, hogy
ezt a konkrét tervvel át lehet hidalni, ha ténylegesen demokratikusan
próbáljuk megoldani a problémát lassulni fog a folyamat. Így azzal az elvi
kérdéssel állunk szemben, hogy egy szakértői vagy a 'több szem, többet lát'
demokratikus vonalon indulunk el.
Úgy érzem, a kommunikációra egy kicsit mostohagyermekként tekint még
az Önkormányzat. Mintha csak azt ismételgetné mennyire fontos, de
támogatására kevés erőforrást csoportosítana. Ettől függetlenül szerintem
sikeres kampányokat zárhattunk le az utóbbi időben, elég csak a
választások rövidségére gondolnunk.

Köszönöm, hogy olvastad a beszámolóm! A felmerülő kérdésekkel keress
bármely elérhetőségemen!
Budapest, 2017. április 29.
Kovács Fanni
kommunikációs
elnökhelyettes
ELTE TTK HÖK
kommeh@ttkhok.elte.hu
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ELTE TTK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT –
ÉGERHÁZI BÁLINT, ÖSZTÖNDÍJAKÉRT FELELŐS BIZTOS

ELTE TTK HÖK
Záró küldöttgyűlési beszámoló
Ösztöndíjakért felelős biztos
Októbertől töltöttem be ezt a tisztséget, ami azt jelenti, hogy az előző félévben egy
már meglévő pályázati rendszerbe csöppentem, ahol az operatív ügyintézés volt a
feladatom: pályázatok bírálása, Kari Ösztöndíjbizottság üléseinek menedzselése,
problémabejelentések kezelése, kérdések megválaszolása, utalási listák elkészítése és
ellenőrzése, Neptun adminisztráció. Ez koránt sem indult zökkenőmentesen, a felmerült
(rajtam kívül álló) problémákról és hátráltató tényezőkről bővebben a novemberi
beszámolómban írtam. Továbbá fontos volt még megfigyelni a pályázati rendszerben, egyes
pályázati kiírásokban meglévő hibákat/hiányosságokat, amin a következő féléves kiírások
esetében javítani tud a KÖB.
Az előző féléves pályázatokban feltűnt hiányosságok és hibák kijavítása csak
részeredménnyel járt, óriási hiány maradt ugyanis a pályázati kiírások és a Neptun döntés
megreformálása. Az eddigi kiírásokból ugyanis hiányzik pl.: a fellebbezések menetének
ismertetése, a döntésből pedig az elnyert összeg részletezése (ha több résztevékenységet
támogat a Bizottság egy pályázaton belül), stb. Ezt mindenképp fontos lesz az utódomnak
javítani az őszi kiírásoktól kezdődően, ebben (is) segítségére leszek.
Az ISZTK keretmaradványunk a 2017-es évre 16 millió forint, ennek jó részét ebben a
félévben valószínűleg kiköltjük, ami azt eredményezi, hogy a maradvány engedte
privilégiumokat meg kell szüntetni szeptembertől. A leglényegesebb változtatás kiköltések
tekintetében, ha a doktoranduszok pályázati jogosultságát eltöröljük az ISZTK ösztöndíjakra
(eredetileg ők nem pályázhattak, ugyanis a kar az ISZTK kerethez nem is kap utánuk normatív
támogatást, úgy mint a többi hallgató után). Ez akkora részét képezi a kiköltéseknek
(doktorandusz demonstrátori ösztöndíj, konferenciatámogatás), hogy valószínűleg ezzel az

ELTE TTK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT –
ÉGERHÁZI BÁLINT, ÖSZTÖNDÍJAKÉRT FELELŐS BIZTOS
egy módosítással a kiírásokon nem kell tovább szigorítani, így a BSc, MSc és OTAK
hallgatóknak fenntarthatóak az eddigi lehetőségeik.
Ezen kívül javasolni fogom még a közéleti ösztöndíjak, azon belül is az egyszeri
kifizetések és a tisztségviselői ösztöndíjak átgondolását, ugyanis jelenleg 800.000 Ft a
tisztségviselői ösztöndíjak havi összege, és ehhez még hozzájárulnak a rendszeres és egyszeri
ösztöndíjkifizetések. (Az ISZTK kifizetések 24%-át tehetik ki a közéleti jogcímen tett
kifizetések - 2017-es ISZTK keret: ~36.000.000 Ft.) Közéleti ösztöndíj terén minden kifizetést
vissza kell szorítani, ha nem áll rendelkezésre továbbá az eddigi keretmaradvány. Ahol én
kezdeném: Nyúz, Mafihe, Tisztségviselői ösztöndíjak és „rendezvényes” egyszeri kifizetések
átgondolása (utóbbit tárgyalnám is egy küldöttgyűlésen).
Mivel rendelkezésre áll az iskolaszövetkezet, így hogy kb. elkerülhető legyen a HKR
esetleges megkerülése, az egyszeri közéleti ösztöndíjat akár meg is szüntetném személy
szerint, de legalábbis nagyon átgondolnám a kiírását a jövőben.
A legnagyobb hiányosságom adminisztratív, a KÖB jegyzőkönyvek iktatása. Bár nem
tervezek újraindulni alakuló küldöttgyűlésen, ennek az elmaradásnak a bepótlását még
feladatomnak érzem, így amint időm engedi pótlom.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!
Budapest, 2017.04.29
Égerházi Bálint
Ösztöndíjakért felelős biztos
ELTE TTK HÖK
(osztondij@ttkhok.elte.hu)

Záró Küldöttgyűlési beszá oló
Esélyegye lőségi biztos
Seres Ákos

2016. május 28. - 2017. május 02.

Szöveges beszámoló

Amikor 2015- e
eglátta a hírlevél e , hogy Esélyegye lőségi iztos tisztségre lehet
jelentkezni, még magam sem gondoltam, hogy ilyen sokáig be is fogom tölteni azt. Ma már
valószí űleg e lepőd ék eg azo , hogy egy tisztségre jele tkezvé az el ök válaszol, de
akkoriban kicsit meglepett, majdnem meg is gondoltam magam a jelentkezésben. Végül ez
nem történt meg, így most be tudok számolni arról röviden, hogy mi is történt ebben a
ciklusban.

Nyár
A yári időszak egyik ha gsúlyosa
ese é ye a Vezetőképző szokott le i. Már a
pályázatomban is utaltam rá, hogy mennyire fontos egy olyan bizottság, amely jól tud együtt
űköd i és otivált. E e a iklus a úgy érze ezt sikerült elér i. Így ájus közeledtével
se látom azt, hogy a tagok motiválatlanok lennének vagy esetleg megtörne a lelkesedés.
Re élhetőleg ez elkövetkeze dő időszakok a is így lesz.
Nyár végén, mint általában lenni szokott, most is volt pár hallgató, aki regisztrált a
Fogyatékosügyi koordinátornál. Tudtommal ezek zavartalanul zajlottak le.

Ősz
A ta év eleje egy ige örö teli ese é yel kezdődött. Elfogadásra került az
Esélyegye lőségi izottság ügyre dje. Persze, ez e tű ik agy dolog ak, de a izottság
tagja már igen régóta vártak erre.
Ősszel az ELTE O li e segítségével eli dult egy ikksorozat, a ely e
ás, i t az
egyete e ta uló fogyatékossággal élő hallgatókkal készült rövid eszélgetések. Akit
érdekel az ilyesmi, bátran olvassa el!
A Fogyatékosügyi Közpo ttal is törté tek egyeztetések e e az időszak a , a elyek ár
szükségesek voltak egy hatéko ya együtt űködéshez. Ezt é sikeres ek o da á , úgy
érzem jelenleg is jó a kapcsolat a bizottság és a Központ között.
Végül, de e utolsósor a , a ta év elejé lezajlott egy ta szergyűjtés is, ahová a Karról is
beérkezett több adomány.

Tél
Télen eli dult egy akadály e tességi kérdőív, a elyet ég i dig ki lehet tölte i. Az eddig
eérkezett adatok tová ítva lettek és re élhetőleg lesz vala ilye sze
el látható
változás a jövő e .
Egy munkacsoporttal közösen elkezdtünk dolgozni azon, hogyan lehetne egy kicsit
épszerűsíte i a sze élyi segítők re dszerét. El is készült egy rövide a yag, de végül téle
e lett rá szükség, ert i de ki ek volt segítője akkori a , aki ek szüksége volt rá. Azt
hiszem, ez egy elég jó hír.
Ez az évszak sem maradt gyűjtés élkül, a ár tavalyról is ert Kará so y Hőse evezetű
program ebben az évben is lezajlott és remélem ez még sokáig így lesz.

Tavasz

Tavasszal két esemény volt, amelyet talán érdemesebb megemlíteni. Bár tényleg nem
terveztünk, most is volt egy ado á ygyűjtés. Bár ezt i ká
a HÖOK szervezte és
koordinálta, mi csak besegítettünk kicsit.
Továbbá volt Önkéntes nap is, amely eredetileg a PPK hallgatóit érintette, de idén egyetemi
szi tű progra lett előle.
Jövő hét utá lesz egy ESB ülés, ahol szó lesz az ö ké tes apról is, így valószí űleg arról ár
a következő küldöttgyűlés értesül, de ha valakit agyo érdekel, iztos találu k vala ilye
ódot, hogy értesüljö erről. :

Zárszó
Bizonyára mindenki tudja, hogy ez a tisztség ilye for á a
ár e fog létez i a következő
iklus a . A aga részéről é egy jó lehetőség ek láto azt, hogy az esélyegye lőségi
biztos tisztség csak része lesz egy nagyobb tisztségnek. Bízom abban, hogy az erre
jele tkező k is i ká e ek az elő yeit hasz álják ajd ki és e hátrá y ak fogják ezt
érezni.
Végezetül, köszönöm mindenkinek az eddigi közös munkát, olyan sok embert érint ez, hogy
így i ká
e is pró álo felsorol i őket.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Bármilyen
kérdést
szívesen
várok!

Ui:
Milye a képviselők kedve
Hát Ilyen: --->
(határozatképes)

pólója?

Sarkad, 2017.04.29.

Seres Ákos
Esélyegye lőségi biztos
eselyegybiz@ttkhok.elte.hu

Záróbeszámoló
Kollégiumi biztos
ELTE TTK HÖK
2016.05.28 – 2017.05.02
A korábbi beszámolóimat elérhetitek itt:
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-09/kollbizbesz.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-11/kollbizbesz_0.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2017-01/kollbizbesz_0.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2017-03/kollbizbeszamolo.pdf
KolHÖK:
A legutóbbi küldöttgyűlés április 3-án volt. A gyűlés elsődleges célja a költségvetési
beszámolók elfogadás volt, amely meg is történt.
Ismét sor került továbbá alapszabálymódosításra, egy javított egységes házirend
elfogadására, illetve az UPK bizottsági ügyrend elfogadására. Fekete Flóra arról

tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az EHÖK elnökségi és gazdasági bizottsági ülésein
milyen témákról esett szó a legutóbbi küldöttgyűlés óta. Egy egyetemi kft-ről volt
szó, amit már 2016 novemberében megalapítottak, viszont a felügyelő bizottságban
nem kapott helyet hallgatói képviselő. Az elnökségi ülésen elbírálták a hallgatói
szakmai és kulturális pályázatokat. A KolHÖK részéről egy pályázat érkezett, ami
teljes támogatást kapott. Több ülésen téma volt a költségvetés-tervezés. A KolHÖK
a 2017-es évben egy új felosztás szerint 8 millió forintból gazdálkodhat, amennyiben
az EHÖK küldöttgyűlése ezt megszavazza. Flóra arról is tájékoztatta az ülés
résztvevőit, hogy a hétvége folyamán az EHÖK elnöksége közleményt adott ki,
amiben szolidaritásukat fejezték ki a Közép-európai Egyetem (CEU) jelenlegi
helyzetével kapcsolatban. Az egységes házirend célja az volt, hogy egy olyan
dokumentum

készüljön,

ami

átfogó,

és

minden

kollégiumra

vonatkozik.

Természetesen vannak bizonyos részek, amelyek kollégiumonként eltérőek, így
ezekre

tagkollégiumi

különös

részeket

készítettek

a

diákbizottságok

az

osztályvezetőkkel együtt, amik az egységes házirenddel együtt kerültek elfogadásra
a kollégiumi köz- vagy küldöttgyűléseken.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!
Járó Kristóf
2017. 04. 29.

ELTE TTK HÖK
Biró Máté,
Külügyi Biztos
Záró küldöttgyűlési beszámoló
2017. májusi Záró küldöttgyűlésre
2017. február 28. – 2017. április 27.
Valamint
2016. október 4. – 2017. április 27. időszakról
A február vége óta eltelt időszak a külügyek szempontjából látszólag kevésbé aktív,
azonban a felszín alatt a gépezet szorgosan tovább zakatol. A mostani időszakban
csak a TTK-ra közel 1100 külföldi hallgató adott be Stipendium Hungaricum ösztöndíj
pályázatot, így a külföldi hallgatók kollégiumi elhelyezésének és érdekképviseletének
rendezése egyre sürgetőbb, égetőbb kérdés. Ennek kapcsán a nyolc kari és a
kollégiumi külügyi képviselet projektnapot tartott a téma alaposabb megvitatására. A
Campus Mundi ösztöndíjak, az Eramsus+ kiegészítő támogatás és a szakmai
gyakorlatok ebben az időszakban is biztosítottak elfoglalt órákat a külügyi
szekcióban.
.
Kapcsolattartás
Az elmúlt időszakban aktív konzultáció főként Koczur Szilviával volt, azonban a
Stipendium, valamint egy Utrechtből érkezett megkeresés okán Újváry Anglika kari
külügyi koordinátorral is volt alkalmam konzultálni.
A Hallgatókkal az egyetem melletti munka,illetve tartósabb külföldi tartózkodás
okán főleg online volt aktív a kommunikáció, így e-mail és Facebook útján is
igazítottam el hallgatókat, akik a külügy látszólag mocsaras mezejére léptek. Így
szakmai gyakorlati megkeresések valamint az EU-n kívüli konferencia és
tanulmányúti kérdések is érkeztek be.

Események
Jelentős – HÖK szervezést igénylő – program nem volt az elmúlt időszakban,
azonban tennivalónak így sem voltunk híján, hiszen előkészületeket kellett tenni a
szeptembertől kibontakozó új külügyi ösztöndíjak megvalósításához, valamint a
külföldi hallgatók érdemleges érdekképviseletének kialakításához.

EHKB Ülés és projektnap
Az EHKB ülés sajnos egy napra esett influenzám kezdetével, így ezen
erőfeszítéseim ellenére sem tudtad tejes egészében részt venni, betegségem az
ülésen szokásos aktivitásomat is csökkentette. Az ülésen mutatkozott be az ESN
ELTE újonnan megválasztott elnöke Csányi Márk. Személyét és munkját a TTK
főmentora valamint jómagam is támogatjuk. Szimpatikus, energikus és a HÖK-ESN
együttműködést szorgalmazó, támogató elnököt tudhat magáénak az ESN ELTE.
A projektnap sikerrel zajlott. Dunka Sarolta vezetésével először összerázódott a
csapat, csapatépítő programok segítségével, majd Workshop-szerűen, post-it
Brainstorming keretében zajlott az érdemi munka. A tisztánlátás kedvéért, a jelenlévő
külügyi alelnökök, referensek, biztosok javaslatokat, értékeléseket, gondolatokat írtak
le és tették be egy közös alapba, hogy pozitív és negatív oldalról is szemlélni tudjuk a
jelenlegi külügyi képviseletet.
A stipendiumos hallgatók kollégiumi elhelyezése, valamint az ösztöndíj-rendszer
rájuk való kiterjesztése voltak a sarkos kérdések, azonban a felmerülő nyelvi és
integrációs nehézségek is terítékre kerültek.
A megválasztásom óta lezajlott időszak értékelése
Az októberi megválasztásom utáni napokban azonnal belevetettem magam a
sűrűjébe a két nappal erre következő EHKB ülésen bemutatkoztam a jelenleg
működő Külügyi Bizottságnak. Azóta a kapcsolat a többi külügyessel, különösen a
Campuson lévő karok tisztségviselőivel javul, szorosabbá válik. A karon a
külügyekkel – különösképp az Erasmus+-al – kapcsolatos informáltság
általánosabbá válik, ez nagyban köszönhető a Nemzetközi Irodával és kari
koordinátorokkal közösen folytatott munkának, valamint a sok embert elérő online
médiának. A most téli invazív Erasmus+ marketing – különösképpen sárga
plakátjaival – mély nyomot hagyott a hallgatók emlékezetében, a Campus többi
karának hallgatói is nálam jelentkeztek több programon is kérdéseikkel. Az elmúlt
mintegy fél év munkáját sikeresnek gondolom, és folytatni is kívánom egészen
egyetemi tanulmányaim egy év múlva várható befejezéséig.

Biró Máté
2017.04.27.

TTK HÖK KÜLDÖTTGYŰLÉS BESZÁMOLÓ
Sportbiztos
Fodor Dávid
Először is szeretném megköszönni a bizalmat, hogy köztetek lehetek és egy új társaság tagja
lehettem.

5VÖS5KM
Megválasztásomkor egyből elindultak az 5vös5km szervezéséhez szükséges eljárások. Ez a
különböző árajánlatok begyűjtése és versenyeztetése volt. Megkellett írni a rektori
sportpályázatot amivel az eddigiekhez hasonló összeget sikerült megszereznünk a verseny
szervezéséhez.

EHSB:
Ezután megindult az EHSB-vel a közös munka. Itt három megbeszélésen vettünk részt
amiken különböző témákban dolgoztunk. Elsőként a sport pályázatokat bíráltuk és átnéztük
milyen eseményre mekkora összeg áll rendelkezésre. Következőn a Dunai-Regattáról volt szó
illetve az Éjszakai sportról. Későbbiekben pedig volt egy projekt napunk is az éjszakai
sporttal kapcsolatban.

ÖSZTÖNDÍJ:
Félév indulásakor Székely Gellért hajdani spotbiztos segítségével elbíráltam a sport
ösztöndíjakat. Itt a pontozásokban lett egy kis változás ami abban nyílvánúl meg, hogy az
ELTE színekben versenyzők kis előnyt kapnak.
KERÉKPÁR TÚRA:
Időközben szerveztem nyárra két kerékpár túrát. Az egyik határon túli( Ausztria) etapokkal a
másik pedig Magyarországon belül, egy Balatoni túra lenne. Ezekről még információk
későbbiekben lesznek.

ELKÉPZELÉS:
Egy túrán is gondolkozok még a vizsgaidőszak végén ami Tokajban kerülne megrendezésre.
Itt sokszor túráztam már én is és hatalmas élmény volt. Itt gondolkoztam egy kis bor kóstolón
is, ha lesz rá majd igény.

TTK-S SPORTNAP:
Jelenleg folyik az 5vös5km szervezése. Ez május 11-én kerül megrendezésre, de bizonyára már
mindenki hallott róla. Erre a napra beterveztem egy kis újítást, amit egy TTK-s sportnap néven
indítanék el. Ebben az EHSB elnöke volt a legfőbb támogatóm. A szervezése még folyamatban
van de remélem ez egy hagyományos rendezvény lesz, ami évről évre mindig megrendezésre
kerül.

A pár perces késés miatt elnézéseteket kérem, kicsit megcsúsztam itthon a dolgaimmal.
Fodor Dávid
Sportbiztos
2017.04.28.

ELTE TTK HÖK
Zsilák Borbála
Tudományos biztos
Küldöttgyűlési beszámoló
2017.05.02-i Záró Küldöttgyűlésre

2016.május.28. – 2017. április 28. időszakról
Az elmúlt egy év igazán eseménydúsan telt, tudományos biztosként sok rendkívül izgalmas
és számomra fejlődési lehetőséget kínáló programon vehettem részt, pályázati elbírálásokban
segédkeztem, a Tudományos Csoporttal sikerült egy új előadássorozatot elindítani, illetve a kari
tudományos programok számára is új hirdetési felületet hoztunk létre.

2016. július 5. és 8. között került megrendezésre az EHÖK Vezetőképző , mely hatalmas
segítséget nyújtott a tisztségviselői feladatköröm átlátásához, a betanulás kezdeti
nehézségeinek áthidalásához. A nyári program alkalmával részt tudtam venni a Tudományos
Csoport beszélgetésein, melynek folytatásaként az ősszel tartott EHÖK TTB üléseken
átalakítottuk bizonyos meglévő pályázatok pontrendszerét (,,Év tudományos rendezvénye”),
illetve a nyáron felmerült ötletek alapján új pályázatokat is létrehoztunk, melyek ősszel kerültek
először kiírásra (,,Középiskolásoknak szóló hallgatói programok támogatása”, ,,Kiemelkedő
innovatív felsőoktatási rendezvények díja”). A pályázatok elbírálására a novemberi leadási
határidőt követően került sor, és sok értékes rendezvény kaphatott ezek által megérdemelt, plusz
támogatást.
Július második felében felkértek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) graduális
pályázatainak elbírálására, a bizottsági ülésre 2016.07.20-án került sor, ahol hosszas
véleményezés és megbeszélés után sikerült a végleges sorrendet felállítani, és hála a bőséges
támogatási keretösszegnek, a pályázók majdnem fele részesült szeptembertől a kutatási
támogatásban. Ezt követően szeptember 2-án került sor a Honorácior pályázat elbírálására is,
melyre érkező egyetlen pályázatot a bíráló bizottság egyöntetűen elfogadta.
Az ősz folyamán részt vehettem az október 7. és 9. között megrendezésre kerülő
szigetszentmártoni Bevonón, mely során egy szekcióülés alkalmával részletesen megvitattunk
a Rendszeres tudományos ösztöndíjjal kapcsolatos minden egyes felmerülő problémát, majd
ezekre megoldásokat keresve sikerült kialakítani egy árnyaltabb pontozási rendszert. Ezt
követően a kialakított új pontrendszerrel zajlott le az őszi szemeszter Rendszeres tudományos
pályázatának elbírálása, mely a Neptunban felmerülő problémák miatt kissé elhúzódva, de
végül sikeresen zárult.
A Rendszeres tudományos ösztöndíj elbírálását a tavaszi szemeszterben is én végeztem,
ennek során a 75 leadott pályázatból körülbelül a hallgatók fele érdemelte ki a plusz juttatást.
A pontok alapján történő elnyert összegek meghatározásában annyi változás történt, hogy a
kiugróan magas pontok ellensúlyozására egy sávozott pontrendszer került bevezetésre, melyet
a jövőben egy maximum ponthatár kijelölésével szeretnénk helyettesíteni.
Mindezek mellett diplomáciai kiküldetés keretében én képviseltem az ELTE TTK
Hallgatói Önkormányzatot a szombathelyi Savaria Egyetemi Központ nyílt napján január

25-én, melyre több száz középiskolás diák ellátogatott. Illetve részt vettem a február 10-e és
12-e között megrendezésre kerülő kismarosi Tisztségviselői hétvégén. Mindkét program
rendkívül sok remek tapasztalattal és új ismerettel szolgált számomra, melyek segítettek a
tisztségviselői feladatköröm ellátásában a későbbiekben.

Az elmúlt két hónapban továbbra is minden hozzám továbbított tudományos esemény
meghirdetésre került az általam ősszel létrehozott TTK-s Tudományos Programok Facebook
oldalon. Sikerült ennek forrásaként még több kapcsolatot kiépíteni, így a Módszertani mesék,
az Ökológus Tea, a Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék által szervezett programok, az
OTDK/TDK szereplésre való felkészítés eseményei, az ,,Irányzatok” előadássorozat, a
különböző konferenciák (Eötvös Konferencia, Bolyai Konferencia) is rendszeresen
meghirdetésre kerülhetnek itt.
Az Eötvös Nap megszervezése, melynek részfeladataiban tudományos biztosként
segédkezem a továbbiakban is rendkívül jól halad, a megreformált, apróbb meglepetésekkel
megtűzdelt programterv és a helyszín véglegesedett, a plakátok az eseményről az új grafikával
elkészültek, és kiküldésre kerültek, a kinyomtatott verzióval a következő hetekben
találkozhatnak a hallgatók a Campuson, reméljük minél többen megjelennek majd a
rendezvényen 05.11-én.
Az Eötvös Természettudományos Tábor főszervezőjének, Horicsányi Attilának a
megkeresésére elkezdtük megtárgyalni, hogy mennyiben lehetünk a segítségükre a Tábor
hirdetésében. A következő héten történő pontosítás után a megbeszélt felületeken megkezdjük
a Tábor hirdetését, ezzel kapcsolatban a szakterületi koordinátorok segítségét is igénybe
szeretném majd venni, az általuk kezelt szakos oldalakon történő megosztások reményében,
segítségünkre nagyban számítanak, és előre is köszönik.
Az ősszel megálmodott, majd télen elindított ,,Irányzatok” című előadássorozatot
folytatva az eddig megrendezésre került matematikai, biológiai, fizikai-kémiai előadásokon
kívül most sikerül bővíteni a megszólított szakterületek számát, így a következő előadás
környezettudományi témakörben 05.15-én 16:00-kor kerül megrendezésre az északi épület
Than Károly termében. Ezeken felül két másik előadást is tervezünk még, ezek részletei a
következő héten kerülnek véglegesítésre.

Ezúton szeretném megköszönni a Tudományos Csoportnak a rengeteg segítséget és az
ötleteket, Nagy Anikónak az állhatatos munkáját, Vida Nikinek, hogy ilyen nagyszerű profilt
hozott létre az ,,Irányzatok” előadássorozatunknak, Balogh Daninak és Égerházi Bálintnak
pedig a pályázati bírálásokban való sok segítséget. Igazán jó volt Veletek dolgozni, köszönöm
ezt az egy évet!

Köszönöm, hogy végigolvastad a beszámolómat, bármilyen felmerülő kérdésre szívesen
válaszolok.

Budapest, 2017.04.28.
Zsilák Borbála Anna

KÜLDÖTTGYŰL É S Z Á RÓ B ES ZÁ M O LÓ

LÁSZLÓ LÍVIA – FŐSZERKESZTŐ
2016.05.09.-2017.04.29.
A Tétékás Nyúz egy újabb eseményekkel teli évet tudhat maga után.
Profilbővítés, terjeszkedés, strukturális átalakulás.
Továbbképzések, csapatépítések
Egyaránt voltam résztvevője és szervezője olyan eseményeknek és programoknak,
amik közvetve szolgálták a Nyúz fejlődését.
2016. július 5-8. Részt vettem a sarlóspusztai EHÖK vezetőképzőn, ahol az időmenedzsment tréningen voltam és az ELTE
Press szekció munkájában szerves részt
vállaltam. Az utóbbin megterveztük a
2016/17-es tanévet (ELTE Press Akadémia,
nyomdák, utánpótlásképzés stb.).
2016. szeptember 9-én tartottunk egy
Nyúzos meetinget, aminek az elején az új
szerkesztőség megismerhette egymást és
csapatépítő játékokat játszottunk, majd komolyabbra fordítva a szót a Nyúz aktuális
helyzetét vizsgáltuk meg (Van-e értelme
ebben a formában? Kinek mi a véleménye?
Mit lehetne fejleszteni?).
2017. február 10-12. Királyréten voltam
tisztségviselői hétvégén, ahol csapatépítés
zajlott és a Kar problémáira próbáltunk megoldásokat találni (pl. lemorzsolódás).
2017. április 21-22. A HÖOK vezetőképzőjén
vettem részt, ami eredetileg egy négy napos
rendezvény, de mivel mi csak a tréningekre
és a szekciókra mentünk le, így elég volt egy
éjszakát lent töltenünk Siófokon. Első nap az
Alapozó szekcióra lettem beosztva, ahol megismerhettem az ország többi HÖK-jének a
felépítését és hozzáállását a hallgatói közélet
szervezéséhez. Este egy előadást hallgattam
az Ifjúsági program eredményeiről, ami eléggé hihetetlen és földtől elrugaszkodott volt
(ha személyesen felkeresel, akkor bővebb
tájékoztatást tudok adni a miértjéről). Az első
nap estéjét ellensúlyozta a második napi tréningem, ami az eddigi legjobb volt. A MEDIASTORM szimulációs játékban vettem rész,
ahol egy hírügynökség munkáját imitáltuk
szerepjáték formájában – rengeteg hasznos
tapasztalatot szereztem és a tréningvezetők is
nagyon motiválóak voltak.
A félév folyamán pedig tördelőszerkesztői
felkészítést tartottam TTK-s és PPK-s hallgatók számára.
Utánpótlás
Igyekeztem az összes gólyatáborba leutazni és előadni a Nyúzról, ezáltal is

promotálva a lapot. A Geo-Bio gólyatáborban voltam augusztus 22-e és 24-e között,
ahol nagyon jó volt a hangulat és pár lelkes gólya említette is, hogy szívesen írna.
Majd augusztus 29-én a kémiás gólyatáborba utaztam Csillebércre – onnan egy
érdeklődő kémikus hallgató jött be hozzám a szeptember 12-i héten, hogy megbeszéljük az újságírás részleteit. A fizikus
gólyatáborba szeptember 1-jén utaztam le
és 3-án jöttem vissza – itt nagyon lelkes
gólyákkal találkoztam, akik szintén a szeptember 12-i héten jöttek be hozzám egyegy beszélgetésre. Szeptember 9-én tanári
napokra mentem előadni Szolnokra.
Optimista hozzáállásom ellenére is úgy láttam, hogy nagyon kevés szerkesztővel indul
neki a Nyúz ennek a félévnek – az újonnan
jelentkezőket nem számítva 14-gyel.
Decemberben olvasószerkesztői, fotós és
író pozícióra jelentkeztek hárman a legutóbbi beszámolóm óta – a fotós lánnyal
el is kezdtük a közös munkát, de megszűnt
a hallgatói jogviszonya így az a munkakapcsolat eléggé tiszavirágéletű volt.
Azóta megint lett a Nyúznak egy fotósa/videósa, aki több kari és szakos rendezvényen
is dolgozott már a Tétékás Nyúz számára.
ELTE Press Akadémia
A nyári EHÖK-ös vezetőképzőn megalkottuk a második ELTE Press Akadémia
koncepcióját, ami október 14-én az ÁJK
B épületében megvalósításra került. Alapvetően négy nagyobb egységre lehetett
felosztani magát az akadémiát.
Péntek délután kettőtől fél háromig Zima
Richárd megnyitotta az akadémiát, vázolta
a programokat és az időrendi bontást, majd
átadta a szót Tóth Enikőnek. Ő arról tartott
előadást, hogy mi az, ami PC (politically
correct), mi az, ami elfogadható a médiában
és mi az, ami nem. Ezután megbeszéltük,
hogy a világtalan, a tolókocsis vagy a süket
az miért nem okés, néha a „megoldás” heves
vitát váltott ki. Háromtól mindenki a szekciómunkákra ment, ahol workshop-szerűen
haladtunk az adott tematika szerint. Elődi
Fruzsina (PersPeKtíva főszerkesztője) és
én az alapozó szekciót tartottuk. Átvettük
a műfajokat, az újságkésztés folyamatát és

azt, hogy mi is egy cikk. 16.30-tól Zsiborás
Gergő (Forbes) Print média a XXI. században című előadását hallgathattuk meg. Szó
volt arról, hogy hogyan maradhat fent egy
nyomtatott lap a web 2.0 korában és, hogy
mivel lehet az olvasókat megtartani. Ezután
mindenki feltehette a kérdéseit és így egy
elég jó kis párbeszéd alakult ki az előadó
és a hallgatóság között. A vendégelőadót én
hívtam meg.
Változások
Heti vs. kétheti
A kérdést amiatt vettem fel, mert úgy
éreztem, hogy a mennyiség sokszor a
minőség rovására megy és az online számokba sokkal kisebb lelkesedéssel írtak
és egyre kevesebben. Így létrehoztam egy
szavazást a szerkesztőségi csoportban a
találkozó után, mert úgy gondolom, hogy
a szerkesztőség tagjai tudják, hogy men�nyit tudnak vállalni és tudják-e tartani a
heti megjelenést a minőség növelése mellett. A szavazást egy hónap elteltével zártam le, az eredménye 11-2 lett a kétheti
Nyúz mellett. Ez a váltás a következő fél
évtől lett megvalósítva.
Akadályok
A novemberi küldöttgyűlés után két elháríthatatlan akadályba ütköztem.
Az egyik előző főszerkesztő Shutterstock hozzáférése megszűnt, emiatt nem
tudunk onnan címlapot szerezni, a Google-ről pedig nagyon nehéz 300 dpi-s, témába vágó és nem jogvédett képet letölteni. Erre a problémára lett megoldás az
új fotósgárda.
Nem sikerült új nyomdát találni, sajnos
a legtöbb nyomda vagy túl kicsi vagy
túl nagy a kétheti 1000 példányszámhoz. Ráadásul a 90 napos számlát sem
szeretik, mindegyik (akitől árajánlatot
kértem), azt kérte, hogy vagy átvételkor
fizessünk készpénzben vagy előre átutalással.
Terjeszkedés
Miután részt vettem azon a tisztségviselői
ülésen, ahol a szombathelyi alelnök is bemutatkozott és elolvastam a pályázatát, elkezdtünk a szombathelyi Kampuszra is postázni
tiszteletpéldányokat, és hogy a hallgatók se
maradjanak ki a jóból, nekik is küldtünk (az
Alapítvány jóvoltából) Nyúzokat. Ezáltal
jelenleg a Tétékás Nyúz az egyetlen ELTE-s
újság, ami nemcsak két Kampuszon jelenik
meg, hanem két városban is.
Reményeim szerint az ottani hallgatók is
kedvet kapnak az íráshoz és ezáltal is színesebbé válik a lap.

Profilbővítés
A legnagyobb öröm számomra az volt,
hogy egy régóta dédelgetett álmomat megvalósíthattuk végre és a Nyúz nyitott más
médiatermékek felé is. Az Überfúzió volt
az első próbálkozásunk, készítettünk fotós
és videós anyagokat is. Természetesen van
még hova fejlődnünk, de így is elégedett
voltam a mostani teljesítményünkkel.
A videót a YouTube-on több mint ezren
nézték meg, a Facebook-os organikus elérése több mint háromezer volt. A fotóké
még ennél is több volt – nyolcezer embert ért el, ráadásul tizennyolcezer kattintás érkezett rájuk.
Azóta voltunk az Agykutatás hetén, a
Bio-Fiz felezőn, a Matekos felezőn és a
Mentorkiránduláson. A továbbiakban is
tervezünk részt venni hasonló közéleti
eseményeken a tájékoztatás és szórakoztatás jegyében.
Van egy új nagyobb projektem, amit januárban kezdtem – tanszéki promóciós
videókat forgatunk. Azzal a céllal vágtam
bele, hogy a felvételiző diákok számára
bemutatom, hogy a természettudományok
milyen sokrétűek is. Például bioszon
nem csak bolyhos kisnyulak simogatása
van, és nem csak a SOTE-n lehet genetikát tanulni, földrajzon nem csak egy
szerencsétlen földgömböt pörgetnek órák
hosszat… Mostanra már elkészült három
videó és csak a tanszékvezetők jóváhagyására várunk, s amint ezek megvannak
azonnal publikáljuk őket.
Nyomtatott Nyúzok
Többnyire mindegyik rendben ki lett szállítva (az ettől elérő esetről bővebben az idei
első és a második beszámolómban olvashatsz). Ebben a félévben kétszer fordul(t)
elő, hogy az újságok nem szerdán jelentek
meg, és ez mindkét alkalommal annak volt
köszönhető, hogy a hétfői nap munkaszüneti nap volt (húsvét és május 1.).
Az átlagos Nyúzoktól eltérően a Gólyaszámot 1300 példányszámban rendeltük
meg, vittem magammal mindig egy-egy
adagot, amikor lementem egy gólyatáborba; a többit beiratkozásokkor osztottuk ki.
Egyéb
Részt vettem a szeptember 16-i Gólyahajó szervezésében, az arculatért feleltem és a marketingben segédkeztem.
A Zing hamburgerezővel kötöttünk egy megállapodást, miszerint írunk róluk egy Helyvektort és cserébe kapunk 20 hamburgert,

ami az Alapítvány használt fel később promóciós célokra.
A Mentorkisokos dizájnját én csináltam
és én is tördeltem.
Összességében jónak értékelem az évet,
úgy éreztem, hogy fejlődtünk, haladunk
valamerre – konstans növekedés van a
minőség terén. A kari könyvtárral és az
oktatókkal szorosabbra fűztük a kapcsolatot, előbbi rendszeresen küldd már számunkra híreket, utóbbiak pedig most már
nem csak Közéleti rovatban publikálnak.
Korábbi beszámolóim:
2016.05.09.-2016.09.09.
2016.09.10.-2016.11.12.
2016.11.13.-2017.01.04.
2017.01.05.-2017.03.04.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, bármilyen kérdésed vagy észrevételed van a lentebbi elérhetőségeken
megtalálsz!
László Lívia
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
livialaszlo97@gmail.com

IDŐRENDI BONTÁS
július 5-8. – EHÖK vezetőképző
augusztus 22-24. – Bódvarákó, Geo-Bio Gólyatábor
augusztus 29. – Csillebérc, Kémia Gólyatábor
szeptember 1-3. – Telkibánya, Fizika Gólyatábor
szeptember 9. – Szolnok, Tanári napok
szeptember 9. – Nyúzos meeting
szeptember 9-11. – 53. félévfolyam 1. szám szerkesztése
szeptember 14. – 53. félévfolyam 1. szám megjelenése
szeptember 16-18. – 53. félévfolyam 2. szám szerkesztése
szeptember 21. – 53. félévfolyam 2. szám megjelenése, online
szeptember 23-25. – 53. félévfolyam 3. szám szerkesztése
szeptember 28. – 53. félévfolyam 3. szám megjelenése, nyomtatott
október 1-3. – 53. félévfolyam 4. szám szerkesztése
október 6. – 53. félévfolyam 4. szám megjelenése, nyomtatott
október 8-10. – 53. félévfolyam 5. szám szerkesztése
október 13. – 53. félévfolyam 5. szám megjelenése, online
október 14. – ELTE Press Akadémia
október 15-17. – 53. félévfolyam 6. szám szerkesztése
október 20. – 53. félévfolyam 6. szám megjelenése, online
október 22-24. – 53. félévfolyam 7. szám szerkesztése
október 27. – 53. félévfolyam 7. szám megjelenése, nyomtatott
október 29-november 1. – 53. félévfolyam 8. szám szerkesztése
november 4-6. – 53. félévfolyam 8. szám szerkesztése
november 9. – 53. félévfolyam 8. szám megjelenése, online
november 11-13. – 53. félévfolyam 9. szám szerkesztése
november 16. – 53. félévfolyam 9. szám megjelenése, nyomtatott
november 18-20. – 53. félévfolyam 10. szám szerkesztése
november 23. – 53. félévfolyam 10. szám megjelenése, online
november 25-27. – 53. félévfolyam 11. szám szerkesztése
november 30. – 53. félévfolyam 11. szám megjelenése, nyomtatott
december 2-4. – 53. félévfolyam 12. szám szerkesztése
december. 7. – 53. félévfolyam 12. szám megjelenése, online
január 5. – küldöttgyűlés
február 7. – tisztségviselői ülés
február 10-12. – Királyrét, tisztségviselői hétvége
február 15. – tördelés oktatás
február 16. – Überfúzió
február 17-19. – 54. félévfolyam, 1. szám szerkesztése
február 21. – küldöttgyűlés
február 22. – 54. félévfolyam 1. szám megjelenése
február 29. – mentorkisokos szerkesztése
március 3-5. – 54. félévfolyam 2. szám szerkesztése
március 7. – küldöttgyűlés
március 8. – 54. félévfolyam 2. szám megjelenése
március 17-19. – 54. félévfolyam, 3. szám szerkesztése
március 22. – 54. félévfolyam 3. szám megjelenése
április 1-2. – 54. félévfolyam, 4. szám szerkesztése
április 4. – küldöttgyűlés
április 5. – 54. félévfolyam 4. szám megjelenése
április 14-16. – 54. félévfolyam, 5. szám szerkesztése
április 20. – 54. félévfolyam 5. szám megjelenése
április 21-22. – HÖOK vezetőképző
április 28-… – 54. félévfolyam, 6. szám szerkesztése

Záróbeszámoló

A november 15-i Küldöttgyűlésen lettem megválasztva. Megválasztásomat közvetlenül a
Mentorrendszer egy passzívabb időszaka követte. Elkészült 3 kérdőív, ami a rendszer és
a mentorok értékelésére szolgált. A gólyák egészen sokan kitöltötték a Mentorértékelést,
a másik kettőre viszonylag kevés kitöltés érkezett.
Decemberben

megkezdődött

a

felkészülés

a

következő

évi

Mentorképzés

jelentkezésének majdani reklámozására, elkezdtünk forgatni egy videót, ami szerintem
jól sikerült és ezúton is köszönöm a részvételt a közreműködőknek és Maszlag Szilvinek
a segítséget. A jelentkezők száma néhány szakterületen elmaradt a várttól, de egyedül
földrajz szakon kellett pótjelentkezést indítanunk, főleg az időközben feladók és a
teszten kiesettek miatt. A TTK HÖK Facebook oldalán megjelenő posztokat a
Mentorrendszerrel kapcsolatban köszönöm Kovács Fanninak, szerintem kellően
figyelemfelkeltőek voltak. A TéTéKás Nyúzban is jelent meg egy interjú velem a
jelentkezés reklámozásának céljából, illetve a tavaszi félév első számának a hátoldalán is
a Mentorrendszeré volt a főszerep, a hátlap Vida Niki érdeme.
A mentor.elte.hu-t is szerkesztem folyamatosan lehetőségeimhez mérten.
Minden szakterületen (kivéve környezettan) választottunk Mentorfelelősöket a
Szakterületi koordinátorokkal karöltve a Szakterületi Csoport véleményét figyelembe
véve. Volt olyan, szakterület, ahol kicsit nehézkesebb volt, de végül sikerült a szerintünk
alkamas embereket kiválasztani.
Az a döntés született idén, hogy a szokásos előadások nem lesznek megtartva, ezt
egészen alátámasztották utólagosan a Mentorrendszer értékelésre érkezett kitöltések is,
sokan találták feleslegesnek ezeket az alkalmakat, habár volt pár ezzel ellenkező
vélemény is. Személyesen ezzel kapcsolatban nem kaptam kritikát. A megbeszéltek
szerint egy olyan foglalkozást tartottunk, ahol a jelentkezőknek lehetősége nyílt
megismerni kicsit játékosan a tisztségviselőket, ezek jó hangulatban teltek.

A Mentorteszten idén, ha valaki mind a 3 részből megbukott, nem írhatta meg az UV-t
sem, emiatt voltak páran, akiktől elég korán el kellett búcsúznunk. A jelöltek közül
voltak, akik megkerestek ezzel kapcsolatban, hogy nem tartják jó döntésnek, ennek
ellenére is úgy gondolom, hogy nem hibáztunk, amikor így határoztunk. A teszteken
sokan teljesítettek nagyon jól, annak ellenére, hogy szerintem egész hosszúra és kicsit
nehézre is sikerültek. Sokan írtak UV-t, de a többség ki tudta javítani az első alkalommal
rosszul sikerült tesztrészét. Kicsit csalódott voltam egy-kt kérdésre adott válasz miatt,
de talán ezek a hibák korrigálhatóak a későbbiekben.
A Mentorkirándulás alapvetően jól sikerült, habár voltak elemek, amik kicsit
visszavetették a hangulatot. A csúszás a végére sok lett, így aki korán kezdte, nagyon
sokat várt az eredményhirdetésre, de ebből én is tanultam. Máshogy kell felépíteni egy
ilyen állomásos vetélkedőt a továbbiakban.
A Játéknap kellemes hangulatban telt, szerencsére az időjárás sem szólt közbe. Pár
jelölttől informálódtam róla, hogyan érzeték magukat és ők pozitívan nyilatkoztak a
programról.
Volt egy meglepetés programunk is, ami bár nem úgy sült el, ahogy eredetileg szerettem
volna, de így is élvezhető volt. Az alap ötlet egy kincskeresés volt az Állatkertben, de
sajnos ennek a finanszírozását nem tuduk megoldani és nem szerettem volna, ha a
mentoroknak kerülne pénzbe egy képzési eseményen való részvétel, így alternatív
helyszínként a Városligetet választottuk. A kincskeresés állomásait a szakterületi
koordinátorok és a mentorfelelősök alkották. A mentoroknak saját maguktól kellett
megfejteni a feladványokat és teljesíteni az állomások feladatait.
A szóbeli vizsgák is sikeresen lezajlottak. Minden szakterületen kiválasztottuk a
2017/2018-as tanév mentorait. Köszönöm mindenkinek a közreműködést!
Mentorok száma szakterületenként:
Biológia: 10
Fizika: 9
Földrajz: 5 (Valószínűleg lesz egy felkért 6. mentor is.)

Földtudomány: 8
Kémia: 10
Környezettan: 4
Matematika: 9
Tanári: 12
A Mentorhétvége május első hétvégéjén kerül megrendezésre a szentendrei Pap-sziget
Campingben. A programban szerepel 3 tréning és természetesen csapatvetélkedők is.
A Mentortábor tervezett időpontja július 21-23. Ide szeretnék meghívni olyan embereket
(a BME-ről kerestem meg valakit ezzel kapcsolatban), akik kicsit tudnak mesélni a náluk
működő tankörös rendszerről, amennyiben többet tudok majd ennek a felepítéséről és
bevezetéséről a mi Karunkon.
Megválsztásom óta lelkiismeretesen végeztem a munkámat és megtettem mindent, amit
tudtam, hogy kicsit fejlesszem a Mentorrendszert. Remélem ez majd a mentorok
munkájában is látszódni fog.
Köszönom Mindenkinek a segítséget, aki bármivel is hozzátett a munkámhoz és a
képzéshez!
Sajnos a Záró Küldöttgyűlésen nem tudok részt venni, ha kérdésed van kérlek írj és
válszolni fogok!

Vigh Patricia
Mentorkoordinátor
ELTE TTK HÖK
mentorkord@ttkhok.elte.hu
+3620/9780926
Gönyű, 2016.04.29.

ELTE TTK HÖK
Informatikus
informatikus@ttkhok.elte.hu

(Záró?)Beszámoló az ELTE TTK HÖK Záró
Küldöttgyűlési ülésére
(2017.03.07 – 2017.05.02.)
Egy kis funfact-tel kezdenék: az első informatikus beszámolóm egyből a záróm! A már
megszokott időrendi bontással szerettem volna kezdeni, azonban ehhez a tisztséghez ez picit
nehezen megy, úgyhogy az írásos részben kell kifejtenem a munkámat.
Az első pár hétben meg volt kötve a kezem, mivel hosszadalmas levelezések és harcok
árán sikerült csak az IIG-vel megbeszélni a tisztségviselői jogok átadását. (Fetter Dávid
tételes listát adott nekik, hogy milyen jogok tartoztak a tisztséghez, de nekik ezt csak
darabokban sikerült a felhasználómhoz csatolniuk. Védelmükre szól, hogy voltak olyan estek,
amikor ténylegesen volt hiányzó információjuk.) Amint április 5.-én megkaptam a teljes
jogkört, elkezdhettem a tényleges munkát. Megigényeltem az új tisztségviselői emailcímet
(jegyzokonyv@ttkhok.elte.hu), az emailcímek felhasználóit frissítettem. Jelenleg zajlik az új
képviselők aliasainak létrehozása, levelezőlistára történő felvétele. A beszámolóm
megírásakor már csak hét új képviselő nem rendelkezik @ttkhok.elte.hu-s webcímmel, az ő
caesar azonosítójukat még nem kaptam meg.
A honlapok tartalmát néhol frissítettem, de web téren inkább csak segítséget nyújtottam,
amikor kérték (új menük, oldalak, oldalak vázának létrehozása tartalomfeltöltéshez készen).
Egy nagyobb változás történt még a webes témában, a bodvarako.elte.hu alvirtweb a
biosz.elte.hu virtweb alól a foldtud.elte.hu alá került, így Rákó honlapja már Wordpressen fut
Drupal helyett. A korábbi tartalmat lementettem, eljuttattam az illetékesnek, a tartalom
feltöltésre vár. A VB is párszor segítségemet kérte, ők megfelelő jogosultságokat, új honlap
felhasználót is kaptak.
Eszközös téren a Déli Hali EH gépe Win10re lesz frissítve, de a tartalmat megpróbálom
megőrizni. (A teljes újra telepítés azért problémás, mert nem minden szoftver áll
rendelkezésemre a tisztaszoftver keretében, így előre kéne kikölcsönöznöm az nCore
videótékájából, mert odabent az IIG nem támogatja ezt a multinacionális üzlethálózatot.) A
nyomtatók működnek már erről is, nem csak az elnökiről. (Azonban 1022 betegeskedik,
csíkoz nyomtatás közben, fejtisztításra szorul, Középfölde szépen dolgozik – Szauron még
nem vette át a hatalmat rajta [Update: 2017.04.28. péntek 14:00, akkor tudtam mindkét
gépről nyomtatni, még nem jöttek az orkok]). A zárókgy hete még egy izgalmas programot
1

ELTE TTK HÖK
Informatikus
informatikus@ttkhok.elte.hu
tartogat nekem: a déli épület portájánál található KIOSK üzembehelyezése. Egyszer már fel
lett telepítve, azonban az állandó bekapcsolása problémát jelent, mivel ahhoz, hogy
bekapcsoljuk, ki kell nyitni a KIOSK hátulját. Erre talán találok megoldást, illetve pár
korlátozást kell rajta bevezetnem, mert az IK lelkes hallgatói szeretik kipróbálni az
informatikai tudásukat a gépen. Ez érdekes képekhez, hátterekhez vezet, amely miatt el lett
helyezve rajta az az üzenet, hogy „A gépet az ELTE Polgárához méltóan használd!”.
A közéletben megpróbáltam aktívan részt venni. Mindkét választmányon és az egyetlen
egy kgy-n is jelen voltam. A szakterületen mentorfelelős tisztséget töltök be, a mentorok
kiválasztása megtörtént Kanti Eszter és Vigh Patricia közreműködésével. A továbbiakban a
szakos felkészítés és csapatépítő programok várhatóak.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Kérdés esetén keressetek meg bátran!
Szabó Áron
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Pintér Kornélia

TITKÁRI BESZÁMOLÓ A ZÁRÓ KÜLDÖTTGYŰLÉSI ÜLÉSRE
2017.03.07. – 2017.04.29.
Feladatkör – titkár:
A pályázati kiírás szerint a titkár feladatai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
gondoskodni az ELTE TTK HÖK és a Kari Ösztöndíj Bizottság dokumentumainak iratkezeléséért;
a tisztségviselői munkához szükséges kulcsfelvételi és belépőkártya használati jogok adminisztrálása;
a HÖK felé jelzett parkolási engedélyek kezelése;
a tisztségviselői megbízatással járó átadás-átvételi és titoktartási nyilatkozatok kezelése;
a küldöttgyűlési anyagok összeállításában való közreműködés;
az elnöki feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációban való közreműködés (különös tekintettel az
igazolások kiállítására)

1. Úgy gondolom, ez megvolt 
2.

A TTK HÖK dokumentumaihoz (Küldöttgyűlés, Választmány, Ellenőrző Bizottság,
Választási Bizottság meghívók, emlékeztetők, állásfoglalások; egyéb kapcsolódó
dokumentumok) szükséges iktatásokat amint tudtam elvégeztem. Az iktatott dokumentumokat
a megfelelő személynek/felületre továbbítottam.
A Kari Ösztöndíj Bizottság elkészült dokumentumjait eddig egy esetben sem kaptam meg, így
azok iktatásra sem kerültek.

3. A kulcsfelvételi illetve belépőkártya jogosultságok a személyi változást követően rendben
intézésre kerültek. A belépőkártyák jelenleg 2017. május 31-ig érvényesek. Ha jól számoltam
szükség lesz új kártyák igénylésére is, ennek módjáról már tájékozódtam.

4. Parkolási engedélyek: március 15.-én lejártak az első félévi engedélyek. A hallgatók az
engedély lejártáról és az új engedély leadásának mikéntjéről időben, egy tájékoztató e-mailből
értesültek. A kezdeti nagy roham során naponta-kétnaponta, azóta pedig 3-7 naponta kerülnek
továbbításra az engedélykérések az igénylések számától függően. Az egyszeri behajtási
kérelmeket néhány percen/ egy órán belül továbbítottam a Diszpécser Szolgálat felé, így
rendben megérkezhettek a rendezvényekre a vendégek.

5. A feladatkörök módosulásával az átadás-átvételi és a titoktartási nyilatkozatok is hozzám
kerültek. Titoktartásit írtak alá a mentorfelelősök/tesztet javítók, a VB tagjai illetve az új
tisztségviselők. A személyi változásoknak megfelelően aláírásra kerültek az átadás-átvételi
nyilatkozatok.

Pintér Kornélia

6. A legutóbbi küldöttgyűlési ülésre mindössze 2 pályázat miatt (és beszámolók hiányában)
nem került összeállításra küldöttgyűlési anyag. Természetesen a záró küldöttgyűlési ülésre
készülni fog összeállított anyag.

7.

A kollégiumi jelentkezéshez szükséges közéleti igazolás kérelmek szépen beérkeztek,
szerencsére kevés volt az adathiány, így könnyen ment a munka. A tavaszi szünetet követő
hétfőn minden addigi “igénylő” megkaphatta a kért igazolását, a később befutott kérések is
gyorsan megírva-iktatva-aláírva lettek. Az egyéb közéleti igazolások (rendezvények dolgozói)
is elkészültek, amint volt időm leülni, megírni és iktatni.

Személyi változás: Így a ciklus végére történt egy szomorú személyi változás is: Pásztor Zsolt
más részleghez igazolt át (de szerencsére még itt marad ), helyette a biztonsági szolgálat
irányítását, valamint a beléptető rendszer kezelését Gergye János a P.Dussmann Kft.
objektumvezetője látja el.

Végezetül szeretném mindenkinek megköszönni ezt a majdnem két évet, amíg titkár lehettem.
A tisztségviselőknek, hogy segítettek, együttműködtek, illetve a képviselőknek, hogy
háromszor is megválasztottak titkárnak. Vehetném hüppögősre is a szót, de az nem én lennék,
így tisztségbúcsúztatóként inkább egy sör/bor/valami elfogyasztására invitálnék minden kedves
érdeklődőt :)

Köszönöm, hogy elolvastad utolsó titkári a beszámolómat! Kérdéseket, észrevételeket szívesen
fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.

Budapest,
2017.04.29.

Pintér Kornélia
pinter.kornelia@ttkhok.elte.hu

Jegyzőkönyvvezető Záróbeszámoló
-

2017.03.07. – Küldöttgyűlés
2017.04.03. – Választmány
2017.04.04. – Küldöttgyűlés
2017.04.24. – Választmány – hiányzás

A 2017.03.07. és 2017.05.02. közötti időszakban egy küldöttgyűlési és egy választmányi
jegyzőkönyvet vezettem, továbbá megválasztásomat követően az akkor vezetett jegyzőkönyvet én
fejeztem be. Minden fogadóórám megtartásra került egy kivétellel (2017.04.26.), ennek pótlására
2017.05.03. kerül sor a rendes fogadóóra megtartása után. A fent említett időszak alatt egy
választmányi jegyzőkönyv készült el, ami elnöki ellenőrzés alatt áll. A fennmaradó jegyzőkönyvek
várhatóan legkésőbb 2017.05.06-ig elnöki ellenőrzés alá kerülnek.
Teveli Dalma
2017.04.29.

Április 4-én választott meg a Hallgatói Önkormányzat Küldöttgyűlése Biológia szakterületi
koordinátornak. Azóta nagyon sok minden történt…

Bio-Fiz felező
Április 6-án került megrendezésre ez a lassacskán hagyománnyá váló esemény. Az este folyamán 144
karszalag került eladásra. Pár oktatót is sikerült bevonzanunk az estére és a pub-quizbe is. Szakterületi
oldalról külön köszönöm Codogno Borinak a rengeteg segítséget és a helyszíni lebonyolítást.

Mentorganellumok
Bár még nem voltam megválasztva, csak a következő nap, de részt vettem az április elsejei mentor
szóbelin ahol a 12 jelölt közül 10-et sikeresen beválogattunk a mentorgárdába. Majd két nappal később
a tanáris mentor szóbelire is beültem egy rövid időre. Az április 12-ei városligeti mentorkiránduláson
már szacskóként vettem részt és Kurucz Bálint mentorfelelőssel vittük a biosz állomást, pontosabban
ő mindent előkészített és nekem már csak segédkeznem kellett.

BReKi
Szeretnék boldogan tájékoztatni mindenkit, hogy van egy jelöltem a kirándulások koordinálására.
Remélem, hamarosan beadja a pályázatát.

Intézeti Tanács
Megválasztásom óta csak egy Intézeti Tanácson vettem részt, nem lustaságból fakadóan, hanem sajnos
nem volt több azóta. Ezen az ülésen a legfontosabb az Intézet Igazgatói pályázat megtárgyalása volt.

Biosátor
Idén a LEN Civil falun már velünk is találkozhattok. Várunk titeket bioszos feladatokkal és egy kis casino
hangulattal.

Legfurcsább segélykérés
Egy üzenet a szakterületi facebook oldalnak:
„Jó napot kívánok! Arról szeretnék tájékozódni hogy az emberi megtermékenyített petesejt mikor éri
el azt a fejlődési szakaszt, ahol a szíve dobogni kezd, én úgy tudom hogy a 3. hét végén már ver a szíve
és több dokumentumfilmben is megemlítik de mégsem vagyok benne biztos mivel a biológia tanárok
is más-mást mondanak. Szívélyes válaszukat előre is köszönöm”

Köszönöm, hogy elolvastad!

Farkas Sophie Zoe
Biológia Szakterületi Koordinátor
ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat
Telefon: +36204811974
E-mail: bioszk@ttkhok.elte.hu
Facebook: https://facebook.com/bioszakterulet/
Web: http://biosz.elte.hu/

Záróbeszámoló az ELTE TTK HÖK küldöttgyűlése részére
Korábbi beszámolók:
ERROR 404

2017. március 7. – 2017. május 2.
2017. március 7-én választott meg a küldöttgyűlés a fizika szakterület koordinátorává.
Beszámolómban a programokat, érdekképviseletet és egyéb delegáltságokat külön
pontokba szedtem.

Programok, mert azok kellenek
Megválasztásom után rögtön (március 9-én) tartottunk egy SZACS ülést, melyen az
elkövetkező hetek programjait beszéltük meg. A SZACS a következő programok
szervezését támogatta, időrendi sorrendben:
-

társasos este
felező buli a biológus hallgatókkal közösen
focibajnokság
félév végén bográcsozás a matekos hallgatókkal

Az ezt követő 3 hónap elég sűrűnek ígérkezett (mentorprogramok, tavaszi szünet, BN,
LEN), így ennyi saját szervezésű programot is elegendőnek találtunk. A SZACS ülést
követően a Mafihe EHB által szervezett Fiziqs Activityn folytattuk az estét.
Március 21-én szerveztük meg a társas estét, melynek első 3-4 óráján nem tudtam részt
venni a mentorkirándulás terepbejárása miatt. A szervezésben Kovács Kristóf Péter és
Illés Albert fizikushallgatók segítettek. A rendezvény aránylag jól sikerült, nagyjából 15en vettek részt rajta, köztük olyan hallgatók is, akik eddig nem látogatták gyakran a
közösségi programokat. Kicsit jobb hirdetéssel és jobb időpontválasztással úgy
gondolom, hogy növelni lehetne a létszámot. Ezúton is köszönet a matematika
szakterületnek a kölcsönadott játékokért!
Április 6-án rendeztük meg a biológia szakterülettel közösen a Bio-Fiz Felezőt. A
rendezvény sikeresnek mondható minden szempontból. Sok pozitív visszajelzés
érkezett, mind az esti program, mind a helyszín, mind az esti zenét illetően. Az előzetes
becslések alapján 100-150 közti létszámmal terveztünk, ezt sikerült teljesíteni a 146 db
eladott karszalaggal, így a végelszámolásnál is pozitív mérleget tudtunk felmutatni. A
szervezésben Lukovics Márk fizikushallgató vállalt oroszlánrészt. Köszönet a Hallgatói
Alapítványnak és Béni Kornélnak a közreműködésért és szervezésbeli segítségért.
Április 23-án rendeztük meg a hagyományosnak mondható, már nyolcadik
alkalommal megrendezett Fiziqs Focit. Az utóbbi éveket felülmúlva, 8 csapat adta le
nevezését, köztük egy oktatói és egy lány csapat is. A kupát a KCSSK műfüves pályáján
rendeztük meg, amit a BEAC Sportpályázat keretén belül kaptunk meg. A pályázat
keretén belül érmeket kaptunk a helyezettek számára, megkülönböztető mezeket is a
rendelkezésünkre bocsátottak a lebonyolításhoz. A szervezésben Pesztránszki Marci
volt segítségemre. A kupa alatti fröccs-zsíroskenyér menüt kínáló büfét köszönjük a
Mafihe EHB-nak! A kupát mindenképp eredményesnek mondanám, hiszen sikerült
megtörni az oktatói csapat évek óta tartó egyeduralmát.
Április 26-án tartottuk a következő SZACS ülést. Az ülésen a korábbihoz képest kevesen
vettek részt, főleg óraütközések miatt. Az ülés fő célja a hallgatók tájékoztatása és a
hátralévő programok megbeszélése volt.

Folyamatban/hátralévő lévő projektek:
LEN Civil falu – fizikás sátor. A korábbi évekhez hasonlóan, idén is kísérletek
bemutatásával és a képzés népszerűsítésével készül a szakterület a LEN-re. A Fizikai
Intézet és a Mafihe eszközeit felhasználva tervezzük megtölteni a hetet.
A kémia szakterület kezdeményezésére május 11/13-ra van tervezve egy „Ír foci” nevű
játék, melyben a két szakterület csapatai versenyeznének egymással.
Elindult az idei MatFiz Bogrács szervezése is, bár még elég gyerekcipőben jár. Fizika
részről Kékesi Ádám és Lőrincz Peti jelentkeztek szervezőnek. A tervezett időpont május
19.
Szakirány tájékoztató az elsőéves hallgatók számára, amit a vizsgaidőszak első
hetében tervezünk megejteni.

Kötelességek és egyéb finomságok
Az első sikertelen pályázatom miatt keletkezett űr a szakterület mentorjelentkezésére is
rányomta a bélyegét. Az újbóli pályázásomig 8-an (köztük én is) jelentkeztek
mentornak, majd megválasztásom utáni héten sikerült szinte megduplázni ezt a
számot, végül tanáris jelöltekkel együtt 15 mentor jelentkezése lett leadva a
szakterületen. Komáromi Pisti mentorfelelőssel több készülést is szerveztünk nekik a
tesztekre. A mentorkirándulásra munka és egyéb elfoglaltságok miatt alacsony
létszámmal tudtunk menni, de a nyolc fős mentorcsapatunk sikerrel vettel az
állomások feladatait, jól érezték magukat és jó csapatszellem alakult ki, így (a top 10es eredmény mellett) mindenképp sikeresnek mondható az esemény. A tesztek és
szóbeli vizsga után 9 mentor került kiválasztásra a szakterületen, ugyanakkor a jövőben
kicsit nagyobb aktivitást, aktív részvételt várunk tőlük a közösségi eseményeken.
Az új ciklusra készülve elindult a képviselői jelöltállítási időszak is. A szakterületről
összesen heten adták le jelentkezésüket, egy jelentkezés azonban a nyilatkozat
hiányában érvénytelenítve lett. A korábbi évhez, illetve a többi szakterület jelöltjeinek
számához viszonyítva fejlődésnek tartom a hat érvényes jelölt állítását. A választások
lezajlása után 4 képviselő került a küldöttgyűlésbe, egy hallgatónk pedig póttaggá lett
megválasztva.

Delegáltságok
Az Intézeti Tanács delegáltjai (Rádl Attila, Sudár Mariann és jómagam) részt vettek az
üléseken. A Kari Tanács delegált (Sudár Mariann) az április 5-i ülés kivételével részt vett
az üléseken.
A gólyatábori koncepciót alkotó munkacsoportban képviseltem a szakterületet,
minden ülésen, illetve a helyszínbejáráson is részt vettem.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!
Rácz Gergely
Fizika szakterületi koordinátor
ELTE TTK HÖK
fizikaszk@ttkhok.elte.hu

Záróbeszámoló
Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor beszámolója
Laza Dániel
2017. 02. 14. – 2017. 05. 02.
Időrendi bontás:
2017.02.20. Szakterületi Csoportülés
2017.02.23. Mentorrendszer bevonó
2017.03.06. Szakterületi Csoportülés
2017.03.07. Küldöttgyűlés
2017.03.14. Szakterületi bevonó
2017.03.15. FF Mentorkirándulás
2017.03.20-22. VII. Országos Geográfus Találkozó
2017.03.21. FFI IT ülés
2017.03.31. Földes Felező
2017.04.03. Választmány
2017.04.04. Küldöttgyűlés
2017.04.11. FFI IT ülés
2017.04.19. Szakterületi Csoportülés
2017.04.24. Választmány
2017.04.25. Mentorszóbeli
2017.05.02-05- Lágymányosi Eötvös Napok – Geosátor

SzaCs:
A félév eleji SzaCsok témája a geográfus találkozó volt. Itt terveztük meg részletesen a 3 nap
eseményeit, programjait, kijelöltük a felelősöket. Az áprilisi ülés témája a LEN tervezése volt,
ötleteltünk milyen programok legyenek és hogy milyen legyen a Geosátor arculata.

Mentorrendszer:
A mentorfelelősök kiválasztása után, rögtön hozzáláttunk a mentorjelöltek felkészítéséhez az
írásbeli vizsgára. Közben külön kirándulásokat, csapatépítéseket is szerveztünk, hogy mi
megismerjük őket és ők is egymást, hiszen a két szakról nagyon sokan jelentkeztek.
Földtudományi alapszakról a 12 jelöltből választottunk ki 8-at, várakozásnak megfelelően jól
megnehezítették a dolgunkat. Azonban a földrajz alapszak kicsit problémás eset. Az írásbelin
csak 5 embernek sikerült átmennie, majd az utójelentkezés alkalmával még egy embernek
sikerült bejutnia a jelöltek közé. Sajnos ezért le kellett vinnünk a keretet az eredeti 8-ról 6-ra.
A jelöltek közül 5 teljesítette sikeresen a szóbelit és került kiválasztásra, a fennmaradó 6.

helyre egy külön eljárás keretében választjuk ki a megfelelő személyt. A mentorhétvége miatt
már mindenki izgatott, nagyon várják a kiválasztottak, hogy ők is bemutatkozhassanak és
megismerjék mentortársaikat is.

FFI IT ülés:
Az Intézeti Tanács ülések túlnyomó részt az új tantervek tárgyalásáról szóltak. Sok egyeztetés
után sikerült összeállítani egy, a jelenleginél sokkal jobb és érdekesebb tantervet. A kurzusok
egy része teljesen új, ezekhez egy nagyon jó tematikát kell kidolgozni. Reményeink szerint ez
megakadályozza a magas lemorzsolódást, illetve csökkenti azoknak a hallgatók számát, akik a
képzésre ráunva hagyják el egyetemünket.

VII. Országos Geográfus Találkozó:
Idén az ELTE látta vendégül az ország neves geográfus műhelyeinek hallgatóit. A PTE-ről, a DEről, a SZTE-ről és a Miskolci Egyetemről összesen 37-en érkeztek, persze ezt a számot
jelentősen kibővítették az ELTE-s hallgatók. A három nap alatt nem csak workshoppokon és
szakmai előadásokon vehettek részt az emberek, hanem megannyi kiránduláson is, többek
között a kőbányai víztározóba nyerhettek betekintést, vagy egy városismereti túrán
ismerhették meg Budapestet. Pályázat segítségével sikerült megoldani vendégeink ellátását.
Habár hónapokon át ment a tervezés, sajnos nem minden alakult a tervek szerint. Az előző
beszámolómban kifejtettem a pályázattal való gondokat. A 3 nap alatt rajtunk kívül álló
okokból bekövetkező „bakikat” azonban sikeresen elhárítottuk és fantasztikus élményekkel
távoztak a hallgatók.

Lágymányosi Eötvös Napok – Geosátor
Az eddigi évektől eltérően idén a Geosátor nem a B épület sarkánál lesz, hanem az északi
épület mellett. A szabályzat szerint ugyanis nem lehet bevinni alkoholos italt az elkerített
részre. Nyilvánvalóan így muszáj volt új helyszínt találni, de a tárgyalások sajnos nem jártak túl
nagy sikerrel. Tavalyhoz hasonlóan terveztük gumiabroncs fotelek kölcsönzését, de ezt most
idén, elegendő hely hiányában, nem tudjuk megtenni.

Földes Felező:
Habár fölrepült az az ötlet, hogy legyen egy összTTK-s felező végre, a szakterület ragaszkodott
a saját, már hagyománnyá vált felezőjéhez. Csakúgy mint tavaly, idén is a Kinizsi Africafé
Clubban tartottuk. Kevesebben jöttek, mint számítottuk, de a hallgatók és a professzorok így
is nagyon jól érezték magukat. Pubkvízzel és Just Dance-szel szórakoztattuk a megjelenteket.
Természetesen nem jöhetett volna létre a Földrajzos Klub nélkül ez az egész esemény.

Képviselet:
Idén a jelenlegi képviselők nagy része lediplomázik, így nem jelentkeztek újra képviselőnek.
Nagy öröm volt számomra, hogy az elsőévesek segítségével sikerült 13 jelöltet kiállítani
(magamat is beleértve). Ebből 10 ember került be a küldöttgyűlésbe, 3 hallgató pedig póttagá
lett megválasztva. Még a jelöltállítás időszakában szerveztünk egy szakterületi bevonót, illetve
az aktívabb hallgatóknak kihangsúlyoztuk az érdekképviselet pozitív oldalát, hogy miért is jó
képviselőnek lenni.

Zárszó:
Továbbra is szeretném betölteni a szakterületi koordinátori tisztséget, ezért az alakuló
küldöttgyűlésen mindenképp újra pályázom. Szeretném megköszönni a Küldöttgyűlésnek,
hogy bizalmat szavazott nekem, remélem nem okoztam csalódást. Ha meg mégis, akkor bocsi.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!
Ha bármi kérdésed, illetve észrevételed lenne, nyugodtan keress fel akár személyesen akár
online felületen keresztül!
Budapest, 2017. 04. 28.
Laza Dániel
Földrajz- és Földtudományi Szakterületi
Koordinátor
Mobil: 30/2438445
Email: foldtudszk@ttkhok.elte.hu

Kémia Szakterületi Koordinátor
ELTE TTK HÖK
2016. 05. 28. – 2017. 05. 02.

Záróbeszámoló
Kémia Szakterületi Koordinátor
ELTE TTK HÖK
2016. 05. 28. – 2017. 05. 02.
•

2017. 03. 14. – Tavaszköszöntő Vegyészbuli

•

2017. 03. 16. – Kémiás Játékest

•

2017. 03. 22. – Tanár-Diák kirándulás

•

2017. 04. 20. – Tájékoztató az MSc-ről előadás

•

2017. 04. 21. - Szacs

A korábbi beszámolóimat az alábbi helyeken találjátok:
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-09/kemiaszkbeszamolo_2016_09_13.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-11/kemiaszkbeszamolo_2016_11_15.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2017-01/kemiaszkbeszamolo_2017_01_02.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2017-03/kemiaszkbeszamolo-2017_03_04.pdf

IT: A napirendeken szerepelt a KIKÓ díj szabályzatának módosítása, az épületben lévő ablakcsere,
a vegyszerraktár helyzete és a kiírandó álláshelyek léte/nem léte.
SzaCs: A legutóbbi ülés főleg a LEN sátrunkról szólt, pontosabban, hogy milyen programokkal
készülünk az esetleges érdeklődőknek. A jelenlévők létszáma megnyugtató (kb. 13 fő) volt. Ezen
kívül körvonalazódott egy interszakterületi esemény – melyet „Ír focira” kereszteltünk. Ez, ha minden
jól megy május második hetében kerül megrendezésre.
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Kémia Szakterületi Koordinátor
ELTE TTK HÖK
2016. 05. 28. – 2017. 05. 02.
Mentorrendszer:
Kollégámmal, Járó Kristóffal közösen egyengetjük a kémiás mentorok útját. Ezt legutóbb a
meglepetés programon tettük, illetve egy szakos programmal is készülünk nekik május 5-ére.
Egyéb:
Az MSc tájékoztató előadást idén is megszerveztem, hiszen ebben a folyamatosan változó világban,
mindig jó, ha az ember friss információkkal rendelkezik. Az ötleten felbuzdulva Szalai István tanár
úr szorgalmazná ennek az előadásnak a megtartását, minden évben – akkor is, ha nincs jelentősebb
tantervi változás. Az előadáson nem csak a tanterv, hanem a felvételi, illetve az elhelyezkedési
lehetőségek is szóba kerültek és az érdeklődők (kb. 40 fő) kérdéseket tehettek fel bármilyen
témakörben.
Összefoglalva, egy mozgalmas évet tudok a hátam mögött, mint szakterületi koordinátor. Egy
hullámhegyekkel és -völgyekkel teli évet. A kitűzött célokat nagyrészt sikerült elérni, így szerintem
pozitívan zárult ez az év is.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van, keress meg e-mailben vagy akár
személyesen.

Vajda Levente
Kémia Szakterületi Koordinátor
ELTE TTK HÖK
kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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Záró beszámoló
Környezettudományi Szakterületi Koordinátor
Pánczél Balázs
2016.11.15.-2017.05.02.

Időrendi bontás:


03.25. Mentorkirándulás



04.03. Választmányi ülés



04.04. Rendkívüli Küldöttgyűlési ülés



04.18. Paksi Atomerőmű üzemlátogatás



04.20. Mentorszóbeli



04.24. Választmányi ülés

H.É.V.
Két személy érezte az erőt magában a szakterületünkről, hogy jelentkezzen képviselőnek.
Tekintve, hogy egy fix helyünk volt, teljesen felesleges lett volna nagyobb versenyt generálni
kevésbé motivált hallgatók bevonásával. A képviselőválasztáson a részvételi arány 29,41%
volt, a megválasztott képviselőkre leadott szavazatok száma pedig nagy bizalomról tanúskodik

(91,11% és 57,78%). Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az előző
ciklusban tevékenykedő képviselőinknek!

Mentorrendszer
Akkora változás következett be az előző évhez képest a mentorok számában, hogy százalékban
ki sem tudom fejezni a fejlődést.
Tavalyi környes mentorok száma: 0
Idei környes mentorok száma: 4
Bár a zömüknek nem sikerült elsőre a teszt, a javítót gond nélkül teljesítették, és ahogy
lehetőségeik engedték, a mentorrendszer programjain is részt vettek. Ezek, és a szóbelin
tanúsított szereplésük alapján bizton állíthatom, hogy az ősszel bekerülő gólyák jó kezekben
lesznek.

Programok


Paks

Április 18-án üzemlátogatáson vettünk részt a Paksi Atomerőműben. A kirándulásra 40-en
jelentkeztek (ekkora csoportot fogad egyszerre az erőmű), sajnos 3-an lemondták, de még így
is elégedett vagyok a 37 fővel valamint külön öröm, hogy nem csak környesek, hanem FFesek, sőt külsősök is eljöttek.


LEN

Hosszú idő után ismét képviselteti magát a szakterületünk, jobban mondva a KKlub a LENen. Az utóbbi időben a sátorral kapcsolatos szervezkedés teszi ki munkám zömét.


Előadás

Zsilák Borbála tudományos biztos keresett meg még korábban, hogy keressek a
környezettudományhoz közvetlenül kapcsolódó előadókat, színesítendő a tudományos
előadások palettáját. Az ötlet rendkívül megtetszett, jelenleg Dr. Bartholy Judit tanárnővel, a
meteorológiai tanszék vezetőjével folyik az egyeztetés egy május közepén megrendezésre
kerülő, klímaváltozásról szóló előadásról. Szeretném a hasonló előadásokat a későbbiekben

rendszeresíteni az Atomcsill vagy az Alkímia ma mintájára, még ha nem is ekkora volumenben.
Tekintve, hogy a téma igen fontos, valamint a tanárnő nagyhírű és kiváló előadó, már most
szeretném jelezni szacskó-társaimnak, hogy számítok rájuk az esemény promózásában.



TDK

Angyal Zsuzsa tanárnő hívta fel a figyelmem, hogy lesz egy TDK népszerűsítő program a
közeljövőben, sajnos erről többet még magam sem tudok, azonban mindenképp üdvözlendő
esemény.


Szakirányválasztó

A következő KKlubos filmestek valamelyike előtt szeretnék tartani egy orientációs
beszélgetést, ahol tapasztalt felsőévesek és MSc-s hallgatók adnák át tanácsaikat a fiatalabbak
számára.
KKlub
Bár nem túl lovagias egy szacskó-beszámolóban azzal „menőzni” hogyan alakul az egyesület
melyben tevékenykedik az ember, én mégis megteszem. Megválasztásom idején talán még élt
bennem egy olyan elképzelés, hogy a Szakterületet és a Környezettudományi Klubot kéz a
kézben virágoztatjuk fel, mára rájöttem, a kettő csak külön működik, ha működik. Úgy
gondoljuk, sokkal célravezetőbb a legtöbb programot a Klub égisze alatt rendezni, már csak
azért is, mert többen ismerik, jobban cseng a neve. Valószínűleg a későbbiekben is elő fog
fordulni, hogy egy eseményt, amit a Klub hiányában a Szakterület szervezne, inkább a
KKlubbal vitelezzük ki (lásd pl. LEN civil falu). Egy ilyen kis szakterület esetében
feleslegesnek tartom például a rendszeres SzaCs üléseket is, amikor 2-3 hetente van KKlub ülés
és többnyire ugyanazok jelennek meg. Viszont ha úgy érzik a képviselőtársaim, ez így mégsem
helyénvaló, szívesen hirdetek ugyanarra az időpontra SzaCs ülést, bár szerintem felesleges
pluszmunka. A Szakterület nevében nem tervezek külön túrákat, filmezéseket, egyéb
programokat szervezni, csupán a közvetlenül a szakterülethez tartozó eseményeket, pl. a fent
említett TDK-népszerűsítő.
Konklúzió
Megválasztásom óta igyekeztem lelkiismeretesen ellátni a feladataimat, úgy érzem nemhogy
nem csökkent a hallgatói élet színvonala a Szakterületen, de hála a már annyit említett

KKlubnak, még emelkedett is. Természetesen van még hova fejlődnöm, például ideje volna
megtanulnom leolvasni az időt az óráról. Tartok tőle, ismét késve adom be a beszámolómat,
ezért elnézéseteket kérem. Viccet félretéve, valójában 1 órája szünetel az internetelérésem.
Köszönöm az eddigi bizalmat, remélem folytatni tudom a munkát!

2017.04.29.
Pánczél Balázs
Környezettudományi Szakterületi Koordinátor

Küldöttgyűlési beszámoló
Matematika Szakterületi koordinátor

Tartalom
1. Munkacsoport
2. Matekos mentorok
3. Matekos Felező
4. Összegzés

Időrendi bontás


04.03. – MatSzaCs ülés



04.04. – Küldöttgyűlési ülés



04.08. – Látogatás Bükkszékre



04.08. – Matekos mentorok kiválogatása



04.11. – Mentorrendszer szervezői ülés



04.12. – Meglepi kirándulás



04.20. – Matekos Felező



04.24. – Választmányi ülés



04.26. – Mentorrendszer szervezői ülés



04.27. – Matematika Intézeti Tanács ülés

1. Munkacsoport
Az elmúlt időszakban az új GT megszervezésére felállított, koncepciót kidolgozó
Munkacsoport ülésein részt vettem. Munkánknak köszönhetően örömmel állíthatom, hogy
körvonalazódni látszik az új gólyatábor. A helyszín és az időpont rögzült, a programtervet és a
szervezői csapatot (mentorok, csapatvezetők, stb.) érintő kérdésekben igyekeztünk a lehető
legjobb tudásunk szerint konstruktív vitákat folytatni, majd megegyezésre jutni. Ezek részletes
tartalma jegyzőkönyvekben elérhető a Küldöttgyűlés számára, igyekeztem megalkotásukkor a
maximális precizitásra törekedni.

ELTE TTK HÖK
Matematika Szakterületi Csoport

2. Matekos mentorok
A teszt és a kirándulások lezárultával a jelölteknek már csak az elbeszélgetés volt hátra.
Hosszas tanácskozások során jutottunk el, hogy a Matematika Szakterület – kis bánatomra –
9 mentort tudott beválogatni a következő őszi félévre. Reméljük, hogy ennek ellenére
mentoraink remekül fogják venni az akadályokat, egyaránt aktívak lesznek a következő
időszakokban.
Részemről eddig – részvételen túlmenően – kevés hozzátétel történt az idei
Mentorrendszerhez, ezen mindenképpen szeretnék javítani. Jelenleg a Matekos
Mentorfelelőssel karöltve szervezzük a szakos elbeszélgetést az Intézet oktatóival, illetve
tervezem a Mentorhétvégén is részt venni, megerősíteni a kapcsolatot az esemény során a
többi mentorral, felelőseikkel, szakterületi koordinátoraikkal. Ahogyan lassan a nyári
időszakba lépünk át, egyre inkább szeretnék a Mentorkoordinátor segítségére lenni
szakterületi részről.

3. Matekos Felező
Szakterületi koordinátorságom első szervezett eseménye a felező volt, remélhetőleg
nem is az utolsó lesz. Két lelkes hallgató, Szakály Emese és Pályi Kiss Martin segített a szervezés
kapcsán, rendkívül sokat áldoztak szabadidejükből arra, hogy a Felező minél színvonalasabb,
minél hívogatóbb legyen. Nem szabad elfelejtenem köszönetemet itt is kifejezni Béni
Kornélnak, akinek fő szerepe volt abban, hogy eseményünk létrejöhessen. Hármuknak hála, a
Felező sikerrel zajlott le, nagyjából 60 fővel, reméljük jövőre többen lesznek. Munkánkról rövid
jegyzőkönyvet igyekszem összeállítani az ülésig, hogy ott az esetleges érdeklődőknek ne
maradjon kérdés megválaszolatlan.

4. Összegzés
Első hónapom a tisztségben, megítélésem szerint, rendkívül próbára tett. Lassan, de
biztosan tanulom kezelni a levelezést és a HÖK oldalát, ebben Vida Nikolett és Szabó Áron fő
segítsége mellett említem meg Pintér Kornéliát és Dohány-Juhos Nikolettet. A technikai
részeken túl is sok támogatást kapok, de ennek a beszámolóban, nem hiszem, hogy helye
lenne, informális keretek között szívesen beszélek arról, hogy milyen is volt „lelkiekben”
szacskónak lenni az eltelt időszakban.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm!
Tóth Marcell Dávid, Matematika Szakterületi koordinátor
2017. 04. 29.

ELTE TTK HÖK
Matematika Szakterületi Csoport

ZÁRÓBESZÁMOLÓ
Tanárképzési Szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
2016.11.15. – 2017.05.02.

Korábbi beszámolóimat az alábbi helyeken érhetitek el:
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2017-03/beszamolo_tanarszk_03.04.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/201701/beszamolo_tanarkepzesi_szakteruleti_koordinator_0.pdf

Az továbbiakban pontokba szedve igyekszem összefoglalni a legutóbbi rendes küldöttgyűlési
ülés, azaz március 8. óta végzett tevékenységeimet.

03. 13. – EHÖK Tanárképzési Bizottság
Március 13-án részt vettem az EHÖK Tanárképzési Bizottságának ülésén, amelyen a következő
napirendi pontokat tárgyaltuk végig:
o Szombathely (alapkari besorolás, 2017. őszétől él ott is az ELTE HKR-e)
o Hátrányos helyzetű gyerekek kirándultatása
o Tanáris Felező
o Érzékenyítés a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
o
03.16. – Szakterületi Csoport
A szakterületi csoporttal átbeszéltük az aktuális kérdéseket, kitértünk például a 2017-es Tanári
Napok koncepciójára és a képviselőválasztásra.

03-31-04.01. – KonTRA (Konferencia a Tanárképzés Releváns Alapjairól)
Részt vettem a Pécsett megrendezésre kerülő konferencián. Az eseményen elsősorban a jelenleg
működő osztatlan tanárképzés két sarkalatos pontját vitattuk meg: a felvételi eljárás során
kötelező alkalmassági vizsgát, illetve a szakosodáshoz szükséges 150 kredit kötelező
teljesítését. Ehhez pro-kontra érveket gyűjtöttünk, hogy megfelelő módon fel tudjunk készülni
arra, hogy esetlegesen milyen válaszokat, kritikákat kaphat majd a javaslat.
Úgy gondoljuk, hogy a szűrő nem megfelelő, olyanok is sikerrel teljesítik a vizsgát, akik
egyébként nem lennének alkalmasak a tanári pályára. Évente kb 3 embert szűrt ki az

alkalmassági vizsga intézményenként. A 150 kredit szaktárgyi kreditekre értendő, ennyi kell a
szakképzetségválasztáshoz, vagyis minden szaktárgyi kreditet teljesíteni kellene a
hallgatóknak. Klebelsberg Képzési Ösztöndíj programról is esett szó. Országos visszajelzések
alapján a kifizetések ebben a félévben zökkenőmentesen haladtak. Amellett, hogy fontos
dolgokat megvitattunk, lényegesnek tartom, hogy jobban megismerkedtem a többi egyetem
tanárképzéssel foglalkozó tisztségviselőével, és jó kapcsolatot tudtam velük kialakítani.

04.11. – Gólyatáboros egyeztetés az ELTE Szolgáltató Központtal
Április 11-én volt egy egyeztetés Geréb Tündével, akivel a Tanári Napok előzetesen beküldött
táblázatának pontjait beszéltük részletesen végig. A felmerülő kérdéseket sikerült a helyszínen
tisztázni, de ha szükséges, további módosításra van még lehetőség.

04.24. – Részt vettem a TTK HÖK Választmányának ülésén.
Munkacsoportok kialakítása volt a legfontosabb megvitatnivaló. Végül amellett döntöttünk,
hogy fontos lenne, a csoportok már a gólyatáborban kialakulnának véletlenszerűen. Továbbá
az emelt csoportok kiépítésére úgy kerülne sor, hogy aki ezzel élne, nem megy el a saját
csoportjával, hanem az emelt órára (hasonlóképpen, mint a gimnáziumokban a fakultáció).

04.27. – Szakterületi Csoport.
Ismételten összeült a szakterületek. Ötletelés folyt arról, hogyan színesíthetnénk a szakterület
életét. Megvitattuk a Tanári Napok sarkalatos pontjait, közösen gondolkoztunk a tábor
tematikájáról, összeállítottuk a meghívott oktatók névsorát. Beszéltünk még az állomásokról és
a fontosabb határidőkről.

04. 29. – Tanáris Piknik
Ezt a rendezvényt először a Dera-szurdokban szerettük volna megrendezni, azonban a rossz idő
közbeszólt, és így a Déli épület Arénájában kerül megtartásra. A piknikes feeling garantálva
lesz, hiszen mindenki hozza a kis elemózsiáját és plédjét is. Készülünk számháborúval is és
egyéb csapatépítő- illetve társasjátékkel.

Mentorrendszer: Két képzési eseményen kívül, amire tanulmányi elfoglaltságom, illetve
külföldi tartózkodásom miatt nem tudtam elmenni, részt vettem, ahogy a még soron
következőkön is ott fogok tudni majd lenni. A szakterületünk mentorfelelősével, Szabó Áronnal
és a mentorkoordinátor kisasszonnyal, Vigh Patriciával, zökkenőmentes – és meglátásom
szerint – hatékony az együttműködés. A kötelező programokon túl, Áron szakos eseményekkel
is készül a leendő mentorok számára.

Önreflexió
Úgy gondolom, megválasztásom óta lelkiismeretesen csináltam a munkám: képviseltem a
tanárképzési szakterületet azokban a bizottságokban, ahová delegálva vagyok, a tanárszakos
hallgatókat folyamatosan informáltam az aktuális eseményekről, rendezvényeket szerveztem,
most leginkább a Tanári Napokat, stb. Visszatekintve a munkámra, nem mondom, hogy
tökéletes. Lehet jobb lett volna, ha több apróbb rendezvényünk van, akár az egyetem falain
kívül is, illetve, ha több ilyen, más szakterület által rendezett programon van időm részt venni.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van, keress nyugodtan e-mailben
vagy személyesen.

Kanti Eszter
Tanárképzési szakterületi koordinátor
ELTE TTK HÖK
tanarszk@ttkhok.elte.hu

ELTE TTK HÖK
Ellenőrző Bizottság
eb@ttkhok.elte.hu

Küldöttgyűlési beszámoló
2017.03.08.-2017.05.02.
Időrendi bontás az elmúlt 2 hónapról:
● 2017.03.22. Kari Ösztöndíjbizottsági ülés
● 2017.04.03. EB ülés
● 2017. 04.03. Választmányi ülés
● 2017.04.04. Rendkívüli Küldöttgyűlési ülés
● 2017.04.24. Választmányi ülés

Írásos beszámoló az elmúlt 2 hónapról:
Egy viszonylag nyugodt időszakot követően éppen egy munkákkal kicsit sűrűbb időszak a
jelenlegi: március végén és április elején viszonylag sok munka volt, aztán 1-2 hétig csak a
rutinmunkát kellett végezni és most, az új ciklus közeledtével ismét felgyűltek a feladatok,
amiket igyekszem minél inkább teljesíteni. A következőkben megpróbálom röviden
összefoglalni a különböző területeken történt munkát.
Az elmúlt 2 hónapban az Ellenőrző Bizottság képviseltetni tudta magát minden olyan ülésen,
ahol részvétele ajánlott/kötelező volt, így két Választmányi és egy Rendkívüli Küldöttgyűlési
ülés mellett volt szerencsém jelen lenni a márciusi Kari Ösztöndíjbizottsági ülésen, illetve én
magam is tartottam egy EB ülést még április elején. A KÖB tekintetében már az előző
beszámolómban is írtam, de megismételném, hogy innentől az EB egy tagja megpróbál majd
mindig jelen lenni, a KÖB munkáját segítendő - erre Bálinttal való egyeztetés után közösen
jutottunk és reményeim szerint a jövőben is fennmaradhat ez a rendszer. Áprilisban azért nem
vettem részt, mivel nem volt ülés, csupán levélszavazás.
Az EB ülés témája egy állásfoglalás volt, melyre nem szeretnék hosszan kitérni, csupán
szeretném megköszönni az érintetteknek, hogy viszonylag gyorsan sikerült pontot tenni az
ügy végére, illetve nagyon fontos hibák derültek ki, amelyeket a jövőben így már tudunk
orvosolni. Az alábbi linken olvasható a történés és az ügyben hozott állásfoglalás:
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/allasfoglalas_az_elnoki_palyazatrol_0.pdf
A Választási Bizottság munkáját az üléseiken az alakuló (2017.03.06., egy nappal a márciusi
KGY előtt) kivételével nem tudtam segíteni, mivel én magam is képviselőjelölt lettem. Az
üléseken kívül igyekeztem válaszolni és a szavazási időszak előtt valóban léptek fel kisebb
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elírások miatt problémák, de szerencsére a VB tagjai ezeket mind sikeresen orvosolták,
nekem ebben sok szerepem nem volt, maximum megerősítettem őket. A szavazás, majd
ennek kihirdetése is minden szabálynak megfelelően zajlott.
A márciusi rendes, illetve az árpilisi rendkívüli KGY ülés után sajnos több mandátum is
megszűnt, erről mind az érintettek, mind az érintett szakterületi koordinátorok értesültek. A
még újnak nevezhető kimentési szabályozás működik, bár saját elgépelési hibámból volt egy
kisebb fennakadása, de szerencsére ebből maradandó kára senkinek sem származott.
Reményeim szerint a következő ciklustól a kimentések vezetése és egyáltalán megfelelő
kérése megfelelően fog működni, mindenki munkáját segítve.
Az emailezés kapcsán folyamatosan kezelem a levelezőlistákat. Emellett márciusig mappázva
rendszerezve lettek az üzenetek, én magam is elég könnyen megtalálók így leveleket
visszakeresésekkor - például a napokban a mostani ciklus egy póttagjának adatait kerestem,
amelyek még nem kerültek táblázatba -, remélem ez a jövőben is segítség lesz.
A rendszerezés kapcsán megemlíteném, hogy az átadás-átvételi és titoktartási papírok mind
megvannak (köszönet a friss tisztségviselőknek és a titkárnak), de a jövőhét folyamán
ismételten átnézem őket és az EB fiókot, hogy minden rendben legyen. A titoktartásik
kapcsán a mentorfelelősök is írtak alá, hiszen a mentorjelöltek sok személyes adatát kezelik a
mentorképzés során. Hasonló okból, mivel a mentorok a gólyák személyes adatait kezelik
majd - pl. csak egy egyszerű levélborítékolás során is - szeretném, ha a mentortáborban majd
a mentorok is aláírnának egyet, amennyiben nincs érvényes titoktartásiuk. Ehhez készítettem
alapot, nyáron csak nyomtatni kell.
Az utódképzés zajlik, az egyik jelölttel egyszer beszélgettem és elfáradt néhány ülésre is, a
másik jelölttel eddig 3-4 alkalommal ültünk le és ő is igyekszik minél több ülésen részt venni.
A jövőhét során szándékozok levizsgáztatni őket és még legalább egy alkalommal átbeszélni
a tisztséget.
A fogadóóráim ebben a 2 hónapban kicsit kaotikusan alakultak, hármat át kellett helyeznem
másik időpontba, egy elmaradt, egyet pedig az utolsó pillanatban derült ki, hogy nem tudok
megtartani. Szerencsére az áthelyezett időpontok azoknak, akik kerestek, jók voltak, így
ebből kára senkinek sem származott, de reményeim szerint az őszi órarendem nem okoz majd
ennyi fennakadást és több állandóságot hoz. A többi tisztségviselő fogadóóráját egyedül
nehézkesen tudtam csak ellenőrizni - akiket éppen ellenőriztem, ők mindig rendben tartották,
de sajnos az EB egytagúsága ennek a feladatnak a hatékonyságát megnehezítette (vagyis ha a
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másik karon van órám, amikor valakinek fogadóórája van, akkor nem látom ott van-e és ez
egész féléves állapot). Ettől függetlenül én bízom mindenki becsületességében és
munkavégzésében.
Az elmúlt 1 hétben és valószínűleg a jövőhéten is az új ciklus anyagait fogom előkészíteni a
jövő Ellenőrző Bizottsága számára, illetve a KGY mindennapi működéséhez szükséges
anyagait kívánom alapozni. Ennek során már megkezdődött az új képviselők adatainak
összeszedése és a legtöbben már a levelezőlistán is szerepelnek, illetve elkészült a képviselői
email címük, hála Szabó Áron informatikusnak, valamint a szakterületi koordinátoroknak,
akik voltak olyan kedvesek, hogy folyamatosan gyűjtik be az azonosítókat. A mostani ciklus
mandátumait elkezdtem megírni és jövőhéten elkészülnek. Mindezek mellett a leendő EB
számára fontos dokumentumok, mint a KGY jelenléti, szavazásszámláló és egyebek, szintén
készülnek, reményeim szerint az alakulóra mindent sikerül megvalósítanom.

Ciklus záró beszámoló:
Novemberi megválasztásom óta igyekeztem mindent megvalósítani, amit a pályázatomban
leírtam. Ezek közül a fogadóórák szabályozása nem sikerült, bár volt erre kísérlet. Emellett a
legnagyobb hiányosságnak az ügyrendek átírását érzem, mivel azok január közepe óta nem
lettek egyeztetve és frissítve az alapszabálynak megfelelően. Sajnos egyedül ezt a munkát
nem tudtam megoldani, egy esetleges munkacsoport felállítását pedig hiába kértem, az eheti
választmány már kissé későn volt rá. A következő ciklus során ha ezt a tisztséget nem is
töltöm be, mindenképpen szeretném koordinálni egy ezzel foglalkozó munkacsoport
munkáját és megoldani a kialakult helyzetet (még ha erre a vizsgaidőszak egyértelműen nem
lesz megfelelő és tolódik még picit) - ebben nagyon remélem, hogy segítségemre lesznek az
új képviselők és tisztségviselők.
A kimentések szabályozása, valamint a szavazások menetének pontos leírása elkészült,
reményeim szerint ezek a jövőben biztos pontot adnak majd az EB számára.
Igyekeztem minél inkább rendszerezni mindent, a drive-től kezdve a levelezésen keresztül a
kézzel fogható papírokig, mert nekem is segítség volt, mikor tudtam mit hol kell keresni.
Emellett a mindennapos rutinmunkákat teljesítettem.
Mindenről részletesen a korábbi beszámolóimban tudtok olvasni:
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2017-01/eb_januar5.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2017-03/ellenorzo_biz_beszamolo.pdf
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Mivel a szakterületem tagjai bizalmat szavazva képviselőnek választottak, az EB tagság és a
képviselőség pedig összeférhetetlen, így sajnos az alakulótól kezdve nem láthatom el ezt a
tisztséget, de az esetleges új EB tagok munkáját igyekszem majd segíteni. Köszönöm az
elmúlt félévben mindenki együttműködését és bizalmát.
Üröm, 2017. április 29.
Dohány-Juhos Nikolett
ELTE TTK HÖK
Ellenőrző Bizottság
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Küldöttgyűlési féléves beszámoló
2017. május 2-i Küldöttgyűlésre
2017.02.14. – 2017.05.02.

Kausits Anita
ELTE TTK HÖK
szombathelyi ügyekért felelős alelnök

Időrendi bontás
2017.02.14 – 2017.05.02 között










ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság ülése
Tájékoztató nap
ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság ülése
ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság ülése
ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság ülése
ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság ülése
ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság ülése
ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság ülése

-

2017.02.13.
2017.02.15.
2017.02.22.
2017.02.27.
2017.03.08.
2017.03.28.
2017.04.04.
2017.04.25.

Február:
Februári megválasztásom óta eltelt idő mozgalmasan telt. Először is ott volt rögtön a február
15.-ei Tájékoztató nap. Az eseményen a hallgatók első kézből tájékozódhattak a
változásokról. Az elvárthoz képest több érdeklődő jelenet meg az eligazításon, ami külön
öröm volt a számunkra. Összesen 79 TTK-s hallgató volt jelen. Több pozitív visszajelzés is
érkezett a hallgatók felől, és bár akadtak még a tájékoztató után is kérdések, úgy gondolom,
hogy nagyon jól sikerült az esemény.
A februári időszakban 3 bizottsági ülésre került sor, február 13.-án, 22.-én és 27.-én. A 13.-ai
találkozó alkalmával megismerkedhettünk Dr. Németh István rektorhelyettes úrral és a
kollégiumi képviselővel, Hajmási Bálinttal. A fő napirendi pont a február 15.-ei Tájékoztató
nap részletes átbeszélése volt. A 22.-ei ülésen a Diáknapok megszervezésére fektettük a
hangsúlyt. Megbeszéltük a rendezvény időpontjait, programjait illetve az erre szánt összeget.
Ezen kívül szó volt a Savaria Egyetemi Központ újságjáról is, ami a SEK Irodai Műhellyel
együttműködve fog elkészülni. A 27.-ei megbeszélésen véglegesítettük a diáknapok
programjait, és belekezdtünk a HÖOK Közgyűlés szervezésébe is.
A február 13.-ai bizottsági ülés alkalmával Dr. Németh István említést tett egy karoknak
meghirdetett pályázatról, ami azért jött létre, hogy a tantermeket kényelmesebbé tegye,
felszereléseit pedig modernizálja vagy kipótolja. Ezen pályázathoz hallgatók és oktatók

véleményére volt szükség arról, hogy szerintük mik azok az eszközök, amik hiányoznak a
termekből, mivel lehetne hallgató barátiabbá tenni a környezetet. Több ember
megkérdezése után összeállítottam egy beszerzési listát a legalapvetőbb felszerelésekről és
teljesíthető kérésekről, amit Egervári Györgynek továbbítottam.
Ebben a pár hétben több hallgató is megkeresett különböző problémákkal, kérdésekkel.
Igyekeztem minden esetben kielégítő válaszokat adni a számukra, amire pedig rögtön nem
tudtam válaszolni, annak az integraci.elte.hu oldalon néztem utána. A visszajelzések alapján
a hallgatók problémái sikeresen megoldódtak.

Március:
A márciusi hónapban elkezdtünk a Diáknapok szervezését. A kitűzött időpont április 24-26.-ig
volt. A Diáknapokon kívül akadt pár pályázat, melyek jelentkezésére buzdítottuk (nem túl
eredményesen) a hallgatókat.
A márciusi időszakban 2 bizottsági gyűlésre került sor március 8-án és március 28-án.
Mindkét bizottsági ülés fő napirendi pontja a kari alelnökök beszámolói mellett a Diáknapok
szervezése volt.

Április:
Áprilisban minden bizottsági gyűlés (04.04.; 04.25.) és tanácskozás a Diáknapokról szólt. Jó
döntés volt a részünkről, hogy a szervezés nagyobb részét egy rendezvényszervező cégre
bíztuk. Ezzel a papírmunkák és a felelősség nagy részét rájuk bízhattuk, így mi elsősorban a
programok szervezésére fordíthattuk a figyelmünket. A fő célunk az volt, hogy a különböző
szakokról a lehető legtöbb hallgatót ki tudjuk csalogatni az eseményre. Ezért is próbáltunk a
különböző karok érdeklődési körének megfelelő programokat létrehozni, hogy ne csak
sportosabb, de kulturálisabb és csapatépítőbb feladatokkal is találkozhassanak a
rendezvényen. Úgy gondolom, hogy mi megtettünk minden tőlünk telhetőt a cél érdekében,
és szuper 3 napot hoztunk össze az egyetemisták számára. Ennek ellenére sajnos kevesebb
hallgató látogatott ki a Diáknapokra, mint amire számítottunk. Ezen hallgatók között is
többségben testnevelés szakos hallgatók voltak, mint ahogyan az elmúlt Diáknapokon.
Annak viszont örültünk, hogy aki kilátogattak az eseményre és részt vettek a programokon
nagyon jól érezték magukat. Sok pozitív visszajelzés érkezett hozzánk a hallgatók részéről.

Külön értékelték, hogy ennyire színes programok közül tudtak választani és lendületesen
folytak az események. A legkedveltebb programok közé tartozott a tájfutás, a sörpong, a
főzőverseny és a parasztolimpia játékai. Külön örültek a beugró nevezetű játéknak, ahová
helyi színészeket is meghívtunk. Ezeket a programokat jövőre is mindenképpen indítani
fogjuk. Egyedül a sörbónokat hiányolták, pedig abból is eleget nyomtattunk. Összességében
úgy gondolom, hogy nagyon jól telt el az a három nap. Azok az egyetemisták, akik nem
vettek részt rajta, a képek alapján és a hallgatótársaik elbeszéléseiből rájöhettek, hogy
mennyire jó programok voltak, és ez remélhetőleg meg fogja hozni a kedvüket ahhoz, hogy
jövőre kilátogassanak az eseményre. Mi pedig tanulunk a hibáinkból és megfogadjuk a
hallgatók vagy mások tanácsait, észrevételeit és így minden bizonnyal egy ennél is jobb
Diáknappal fogunk jövőre készülni!

Május:
A májusi első bizottsági gyűlésünkre május 3-án fog sor kerülni. Napirendi pontjaink között
lesznek a Diáknapok átbeszélése, tanulságok levonása és a HÖOK KGY feladatainak kiosztása.

Köszönöm szépen, hogy elolvastad a beszámolómat!
Kausits Anita
Szombathely,
2017. április 26.

Éves beszámoló
2016/2017

Gazdasági helyzet
Az évet sikerült stabil gazdasági helyzettel nyitni, azonban néhány régi, helyenként nagyobb
összegű kintlévőséget törleszteni kellett. Ezeket sikerült hónapról-hónapra lefaragni, így
gyakorlatilag eljutottunk abba az ideális állapotba, hogy nincs lejárt kifizetetlen számlánk, se
egyéb formában tartozásunk.
Természetesen a nyári időszak idén is, mint mindig, igen nehezen fog alakulni gazdasági
szempontból. Ebben az időszakban bevételekre csak nagyon kis mértékben számíthatunk,
havi rendszerességű kiadásaink pedig vannak. A helyzet megoldására igyekszünk mielőbb
indítani a jelentkezést az éves érettségi előkészítő tanfolyamokra, de így is előreláthatólag
nehéz időszak előtt állunk.
Szolgáltatások
Érettségi előkészítő
Mind az éves, mind a féléves érettségi előkészítő tanfolyamok díjszabását módosítottuk,
igazodva a járulékos költségekhez. A jelentkezők létszámát ez nem befolyásolta negatívan,
az előző évhez képest. A visszajelzések túlnyomó részt pozitívak, természetesen
minőségbiztosítási rendszert működtetünk.

Belátható közelségbe került az előkészítő tanfolyamok akreditációja, a jövő tanévben már
több tanfolyamot is szeretnénk így elindítani. Ennek elsőszámú előnye az ÁFA-mentesség

lenne, ami lényegesen gazdaságossabbá tenné a működtetést, tekintettel arra, hogy az
előkészítőkhöz tartozó kiadások túlnyomó része ÁFA mentes.
A levelező tanfolyamok átkerültek a webuni felületére, együttműködés keretében. Ez
rendkívül szerencsés döntésnek bizonyult, lényegesen hatékonyabb mint a hagyományos
levelező tanfolyam.
Fénymásolás, diplomakötés
A fénymásoló szalon többé-kevésbé megbízhatóan üzemel, továbbra is hiánypótló a
kampuszon. A fénymásolás árai nem változtak az elmúlt időszakban.
A diplomakötéssel kapcsolatos szolgáltatások bővültek, zöld színben is lehet köttetni.
Emelett itt sem volt változás a szolgáltatási díjban, de a növekedő anyagköltségek miatt itt
díjemelésre lesz szükség.
Alexandra
Az Alexandra könyváruházzal folyamatos az együttműködés, az Alapítványnál regisztrált
törzsvásárlói kártya kedvezményre jogosít a könyvek árából. Ennek a lehetőségnek a
kommunikációja nem volt a legintezívebb, ezért nem sok hallgató vagy oktató élt eddig ezzel
a lehetőséggel. Erre a jövőben nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni.
Nyúz
Az elmúlt időszakban tervezhetően tudtuk biztosítani a Nyúz kiadását. Sajnos ez igen nagy
anyagi terhet rótt ránk, amenyiben a közbeszerzés körülményei javulni látszanak, nagy
segítség lenne a Hallgatói Önkormányzat részéről a kiadás terheinek visszavállalása.
Rendezvények
A rendezvények szervezése, amik az alapítvány támogatásával, vagy jelentős
közreműködésével szerveződnek meg, sokszor igen kaotikusan alakul. Sokszor utolsó
pillanatban, már gyakorlatilag kész rendezvénnyel kapcsolatban érkezik megkeresés, hogy
vállaljunk költséget, vagy lássuk el a szervezői feladatokat (bevételezés, költségek vállalása,
szervezői felelősség vállalása). A kuratórium koncepciót dolgozott ki a kérdésben, a
HÖK-kel a holt szezonban (nyáron) tervezzük megtárgyalni az előkészített koncepciót, ami
átláthatóvá és hatékonyabbá tenné a rendezvények szervezésének folyamatát.
Számos nagyobb rendezvény sikeres megvalósításán vagyunk túl az elmúlt időszakból.
Teltházzal zajlott le a Gólyahajó, a Bárczi-TTK Gólyabál megvalósításában is jelentős
szerepet vállaltunk. Két alkalommal került megrendezésre Überfúzió, tavasszal és ősszel.
Jelenleg zajlik a szervezése az 5vös5 km futóversenynek és ősszel is nagy létszámmal
került megrendezésre. Köszönet illeti természetesen az önkéntesek, akik munkájukkal
hozzájárultak a rendezvények sikeres megvalósításához.

Természetesen idén is igyekeztünk felkarolni minden kezdeményezést, háttérrel,
infrastrukturával támogatni illetve megszervezni azokat. A teljesség igénye nélkül ilyenek
voltak a Geo-Bio avató, GyógyMatek kocsmatúra, Bio-Fiz felező, Tanáris Halloween,
Matekos felező, TáTK OTDK Afterparty.
Az ELTE ÁJK HÖK-kel szoros együttműködés alakult ki, közösen szerveztünk
Szemeszternyitót, Felezőbált és folyamatban van egy nyári Szabadegyetem szervezése.
Pályázatok, támogatások
A NEA-n pályáztunk 3-3 millió forint szakmai és működési pályázatra. Működési pályázaton
1 millió forintos támogatást nyertünk, a szakmain várólistásak vagyunk. A Földművelési
Minisztériumnál pályáztunk 2 millió forintra terepgyakorlat-jellegű projektekre.
Könyvekkel támogattuk a TTK Kari Könyvtárat az Alapítvány könyvállományából. Az
együttműködés folyamatos, további könyvek beszerzése van tervben a könyvtár számára, a
könyvtár igénye szerint, az Alapítvány anyagi helyzetének függvényében.
Igyekeztünk lehetőségeinkhez mérten a lehető legtöbb kezdeményezést támogatni, akár
szabadon felhasználható anyagi támogatás formájában, akár bizonyos költségvetési tételek
átvállalásával. Ilyenek voltak a Náboj, Vekerdy Tamás lágymányosi előadása, matekos
teadélutánok, kémiás játékest, tanáris chill.

Köszönjük, hogy elolvastad beszámolónkat, várjuk ezzel felmerült kérdéseiteket, ötleteiteket
bármilyen formában!
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