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Bemutatkozás és motiváció
Horváth Luca (xppw2z) vagyok, 1994. január 4-én születtem Budapesten. Középfokú tanulmányaimat a Szinyei Merse Pál
Gimnáziumban folytattam francia tagozaton, ahol 2012-ben érettségiztem. Ugyanebben az évben nyertem felvételt az ELTE
TTK matematika alapszakára, ahol alkalmazott matematika szakirányra mentem tovább, az elmúlt időszakban egy filozófia
minort is elvégeztem. Jövőbeni célom, hogy tanár lehessek, ehhez jó gyakorlatot adott a BME Felvételi Előkészítő Bizottság
nyári táborában való diáktanárság, az egyetemi gyakorlatvezetés és első évesek felkészítése a kritérium dolgozatra a Maszaton
(matematika szakterület korrepetáló programja) belül.
Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzatban folyó munkából gólya korom óta kiveszem a részem különböző szinteken vagy
módokon, kezdetben mentorként, majd képviselőként, delegáltságok által vagy éppen tisztségviselői minőségben. Jelenleg az
ELTE HÖK Ellenőrző Bizottságának elnöki pozícióját töltöm be, ez nagy segítséget nyújtott abban, hogy átlássam, milyen
szabályokat és törvényi kereteket kell szem előtt tartanunk az Önkormányzat működése során. Szervezetünk új
Alapszabályának kodifikálásából is kivettem a részem, mindig is szívügyem volt a hallgatók érdekeinek képviselete.
A Hallgatói Önkormányzat elsődleges feladata az érdekképviselet, erre kívánom fektetni a legnagyobb hangsúlyt. Eddigi
tapasztalataim szerint az önkormányzat tevékenységében sokszor túl nagy szerepet kap/kapott a rendezvények szervezése,
jelentős humán erőforrást elvonva ezzel az érdekképviselettől. A rendezvényekkel ugyan mindenki találkozik egyetemi
tanulmányai során, de a közösség kovácsolásának egyik formáján kívül nem sokat tesz hozzá a képzés elvégzéséhez. Az
érdekképviselet azonban, még ha sokszor láthatatlanul is, elengedhetetlen részét képezi az egyetemi életnek és az
előrehaladásnak.
Sokan a HÖK-öt felesleges szervezetnek tartják. Amikor ez a nézőpont felmerül, érdemes végiggondolni, hogy ha csak egy
embernek is tudunk segíteni valamilyen formában, akkor érdemes fenntartani egy ilyen szervezetet. HÖK nélkül is működne
az Egyetem, ezt kijelenthetjük, nem kell szerepet vállalni, hogy el tudjunk érni számunkra kedvező eredményeket. Az a
kérdés, hogy minden egyetemi polgár képes-e érvényesíteni jogait, érdekeit, rendelkezik-e a megfelelő attitűddel, tisztában
van-e egyáltalán azzal, hogy mikor, mihez van joga, mik a kötelezettségei és a lehetőségei. Ha a válasz nem, akkor van
létjogosultsága az Önkormányzatnak, mert segítséget kell nyújtanunk a hallgatóknak, ez pedig egyszerűbb formális és
szervezett keretek között.
Meggyőződésem, hogy ha változást szeretnénk, vagy irányvonalaink és terveink vannak arról, hogy merre kéne haladni, akkor
tevékenyen is ki kell vennünk a részünket a megvalósításból.
Sajnos jelenleg Magyarországon és az Egyetemünkön nincs túl jó megítélése a Hallgatói Önkormányzatnak, ezen
mindenképp dolgoznunk kell. Elengedhetetlen, hogy a hallgatók belelássanak a HÖK munkájába és úgy érezzék, bizalommal
fordulhatnak a „HÖK-ösökhöz”. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mind ugyanolyan hallgatók vagyunk, akiknek ugyanaz a
célja, hogy az Egyetemünk egy jobb hely legyen, és az aktívan közélettel foglalkozók számára a „HÖK”-özés csupán egy
hobbi, éppen ezért bármikor szívesen meghallgatom véleményed arról, hogy merre kellene tartania az Önkormányzatnak.
Az átláthatóság érdekében megválasztásom esetén minden hónapban nyilvánosságra kerül majd, hogy mennyi volt a kari
HÖK részéről az iskolaszövetkezetnek leadott kifizetési igény (korábban a HÖK a hallgatók közösségi tevékenységeit
különböző ösztöndíjak formájában tudta jutalmazni. Erre azonban nincs lehetősége minden esetben ilyen formában, ezért
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az iskolaszövetkezeten keresztül tudja nekik eljuttatni a munkájukért járó összeget. A pénz egy része a HÖK működési
keretéből van finanszírozva, ami közpénz, ezért lényeges, hogy átlátható legyen mindenki számára), és a kifizetett közéleti
ösztöndíj, tételesen megmagyarázva. A pályázatom mellékleteként megosztom a Kari Ösztöndíj Bizottság által kiállított
igazoló lapot az elmúlt évben részemre folyósított közéleti ösztöndíjról.
Kulcsfontosságúnak tartom, hogy a HÖK közelebb kerüljön a hallgatókhoz. Szerintem ennek több módja is van, például a
kardinális kérdésekről megkérdezni a hallgatókat kérdőív vagy szavazás útján. Meghatározó, hogy milyen a
kommunikációnk. Arra mindenkor törekednünk kell, hogy minél közérthetőbben és tömörebben fogalmazzuk meg a
hallgatóknak szánt információkat. Lényeges látni, hogy a Hallgatói Önkormányzat mennyire kézenfekvő kommunikációs
csatorna az oktatók és hallgatók között, ami megkönnyítheti mindkét fél munkáját.
A jelenleg hatályos Alapszabály szerint pályázatomnak tartalmaznia kell, hogy megválasztásom esetén kit neveznék ki
elnökhelyettesnek. Elnökhelyettes jelöltem Lukács Márton osztatlan tanárszakos hallgató. Szeretném, hogy a pályázat ne
csak a nevét tartalmazza, hanem bemutatkozását, motivációját és meglátásait is, hisz megválasztásom esetén közös
programunkat valósítanánk meg.

Az elnökhelyettes-jelölt bemutatkozása és tervei
Lukács Márton vagyok, negyedéves, osztatlan tanárszakos hallgató, biológia-fizika szakpáron. 2013-ban érettségiztem
Budapesten, a cinkotai Szerb Antal Gimnáziumban, ugyanezen évben felvételt nyertem az ELTE-re. A középiskolás éveim
kezdete óta tevékenykedem érdekképviseleti szervezetekben, szeretett gimnáziumomban 6 éven át voltam DÖK-képviselő,
ebből 3 évig elnökhelyettes és egy éven keresztül elnök is. 2011 óta vagyok tagja a Budapest Főváros XVI. kerületében
működő Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzatnak, 2014-ben fél évig a kerület ifjúsági polgármestereként segítettem a
„Kertváros” vérkeringését. A TTK HÖK-ben 2014. november 9-e óta (ekkor alakult meg a Tanárképzési Szakterület) vagyok
képviselő, 2015 szeptemberétől az Északi Hallgatói Iroda vezetéséért felelek. 2016. október 4-én a Küldöttgyűlés
megválasztott a TTK HÖK gazdasági elnökhelyettesének.
Szervezetünk jelenlegi alapszabályának értelmében az elnökhelyettes feladata az elnök tevékenységének segítésén túl, a
tisztségviselők munkájának koordinációja, valamint az érdekképviseleti munkára vonatkozó továbbképzése, az érdeklődő
hallgatók tevékenységünkről való tájékoztatása, a szervezet munkájába való bekapcsolódásuk elősegítése.
Bemutatkozásomban már elhangzott, hogy több szervezet életében vettem részt párhuzamosan. A sokéves tapasztalat alapján
elengedhetetlennek tartom, hogy a résztvevők hatékonyan és gyorsan reagáljanak a problémákra, kihívásokra, csapatként
tudjanak együtt dolgozni. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb fejlődést akkor tudjuk elérni, ha tisztségviselőinket tudatosan
készítjük fel a rájuk váró feladatokra, ezért nagy hangsúlyt kell fektetnünk munkatársaink képzésére.
Elképzelésem szerint a tisztségviselők első körben olyan hatékonyság-fejlesztő tréningeken vennének részt, melyeknek témája
a kommunikáció és az időgazdálkodás, hiszen munkájuk során nélkülözhetetlen a megfelelő időbeosztás, a hallgatók felé
történő rendelkezésre állás, az írásbeli vagy személyes kontaktus kezdeményezésére irányuló kompetencia megléte, valamint
a párbeszéd kialakítására való törekvés.
Mindez természetesen csak akkor válhat teljes értékűvé, ha a fentebb említett második kitétel is teljesül, vagyis a csapat
valóban csapatként működik. Ennek elősegítését rendszeres, de rövidebb, valamint megfelelő időközönként beiktatott
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kétnapos csapatépítésben látom. Leendő pedagógusként és több éve aktív táboroztató csapatvezetőként úgy gondolom, hogy
ez – megfelelő szakmai segítség mellett – reális cél a TTK HÖK számára.

Kommunikáció
Fontosnak tartom, hogy az Önkormányzat röviden és lényegre törően kommunikáljon a hallgatók felé. A jelenlegi
kommunikációs elnökhelyettes már megfogalmazta a Küldöttgyűlésnek, hogy az Önkormányzatnak idomulnia kellene a mai
trendekhez, ezt az irányvonalat kívánom a továbbiakban követni. Ez alatt azt értem, hogy a hallgatók szabadon dönthessenek
arról, mely témákról szeretnének elsősorban értesülni. Ennek érdekében a HÖK facebook oldala mellett tematikus oldalakat
hoznánk létre, így mindenki megszűrhetné a felé áramló információkat.
Hiszem, hogy a jó kommunikáció kétoldalú. Nem elég, ha mi próbálunk információt közvetíteni felétek, szükséges, hogy
visszajelzéseket küldjetek nekünk. A TTK HÖK honlapján létrehoznék egy anonim tanulmányi és „HÖK” panaszbejelentő
fület is, hogy a hallgatók el tudják mondani az észrevételeiket a HÖK-nek a HÖK-ről. Megválasztásom esetén minden
tisztségviselőnek továbbra is kell majd hetente 1,5 óra fogadóórát tartani, ahol mindenki személyesen elmondhatja
meglátásait.
A legfontosabb kommunikációs csatorna karunkon a TéTéKás Nyúz. Fontosnak tartom, hogy függetlenebb legyen a HÖKtől, mert nem az a célja, hogy egy szócsövet testesítsen meg. Az Önkormányzathoz a közéleti rovat áll legközelebb, erre kell
leginkább odafigyelnünk. A lapnak hallgatók igényeit szem előtt tartva kell objektíven tájékoztatást adnia az Egyetemen zajló
történésekről, változásokról.

Logó
Egy szervezet életében időközönként elengedhetetlen a megújulás, ezért megválasztásom esetén kiírnék egy hallgatói
pályázatot HÖK logó tervezésére. A beérkezett pályázatok közül a Küldöttgyűlés választaná ki a megfelelőt. Természetesen
valami díjazásban is részesülnének a résztvevők, mint gólyatábori pólók, ELTE-s reprezentációs anyagok formájában.

Érdekképviselet
„Egy vezető mindent átengedhet, kivéve a végső felelősséget.”

Azt gondolom, a fenti idézet foglalja össze legjobban, amit a feladatkörrel kapcsolatban mindenképpen szem előtt kell
tartanom. Amennyiben a hallgatók megtisztelnek bizalmukkal, egyúttal fel is ruháznak vele, hogy képviseljem érdekeiket és
számos döntésbe beleszólhassak, ami az ő tanulmányaikat érinti. Felelősség egyrészről, hogy olyan döntés születik-e, ami
leginkább szolgálja a hallgatók érdekeit. Másrészről, bár ez sokszor elfelejtődik, azért is felelős egy vezető, hogy kielégítően
közvetítse az információt a döntéshozó testületek és a hallgatók között. Ez azt jelenti, hogy először ki kell kérnie a hallgatók
véleményét az adott üggyel kapcsolatban, vagy legalább meg kell ismernie azokat a célokat, elveket, amik alapján
gondolkoznak a témában. Majd a döntésről is tájékoztatnia kell a hallgatókat, amire nem elég egy szabályzat vagy
jegyzőkönyv belinkelése, össze is kell foglalni, hogy hogyan és miért született meg a végeredmény.
A kari HÖK elnök több testületben is szavazati joggal bír, ezért kiemelten fontos, hogy az ülések előtt az előterjesztések
nagyobb fórumon is tárgyalva legyenek. Megválasztásom esetén az előkészítő munkában nagy szerepet kap a Választmány
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(összetétele: elnök, elnökhelyettes és minden szakterületről egy fő) és a Küldöttgyűlés, a fajsúlyos kérdésekben kari szintű
hallgatói szavazást kérnék.
Az elmúlt félévben az ELTE HÖK elnöksége többször is tárgyalta az Oktatás Hallgatói Véleményezésének (OHV)
átalakítását. A jelenlegi kérdőív egyes álláspontok szerint nem reprezentatív, emiatt sok oktató nem támogatja nyilvánosságra
hozatalát. Konszenzusra kell jutni az oktatóknak és hallgatóknak a kérdésekben, és úgy kell megalkotni a kérdőívet, hogy
az eredményeket nyilvánosságra hozhassuk. Mondhatjuk, hogy az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat legrégebbi projektjéről
van szó, ahol még nem sikerült átütő sikereket elérni. Minden erőmmel azon leszek, hogy elmozduljunk a nyilvánosság felé,
még akkor is, ha ez a kérdőív komoly átalakításával járna.

Terepgyakorlat
Nemzeti felsőoktatási törvény:
46. § (3) A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató képzésének jogszabályban meghatározott költségét,
valamint a magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató képzési költségének felét az állam, az önköltséges
képzés költségeit a hallgató viseli. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre tekintettel a magyar
állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szerv által megállapított visszafizetési
kötelezettség adók módjára behajtandó köztartozás. Bármely képzési ciklusban, felsőoktatási szakképzésben,
szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató lehet magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott, függetlenül
annak munkarendjétől.

Ahogyan azt az idézet törvény is mutatja az állami ösztöndíjasoknál az állam, önköltségeseknél a hallgató fizeti a képzési
díjat, ami jelenleg sajnos nem valósul meg Karunkon. A terepgyakorlatok plusz költséget jelentenek, ami nincs rendjén.
Ezen helyzet rendezésére több lehetőség is rendelkezésünkre áll: ELTE TTK Hallgatói Alapítvány közreműködésével vagy
egy új ösztöndíj megalkotásával megoldani a problémát.
Ez a programunk központi része.

Gazdálkodás
Minden évben az ELTE HÖK rendelkezésére áll egy működési keret, ami a karok között létszámarányosan van felosztva, az
így kialakuló összeggel gazdálkodik a TTK HÖK egy naptári évben.
Ezt a keretet az Önkormányzatnak a hallgatóira kell költenie, úgy, hogy az közvetlenül vagy közvetetten valóban az ő
érdekeiket szolgálja. Ez a keret állami pénz, aminek elköltésére szigorú szabályok vonatkoznak. A TTK HÖK-nek mindig
törekednie kell az átlátható működésre, minden forinttal el kell számolnunk a hallgatók felé. Ahogy előttem már több elnök
is leírta, nem elég becsületesnek lenni, annak is kell látszani.
Több újító gondolat is megfordult a fejemben, hogy milyen tételekre érdemes költeni, de a végső költségvetési tervet a TTK
HÖK Küldöttgyűlése fogadja el. Mindenképpen javasolnám a Küldöttgyűlésnek a terepgyakorlatok támogatását.
Véleményem szerint ez jobban szolgálja a hallgatói érdekeket, mint bármelyik rendezvény, mivel azokat lehet HÖK támogatás
nélkül szervezni (természetesen a jelenlegi részvételi díjakat megtartva), viszont az előbbiek súlyos anyagi terhet rónak a
hallgatókra.
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Tisztségviselők
A jelenlegi Alapszabály szerint egy elnöki pályázatnak tartalmaznia kell mellékletként a tisztségviselői pályázatokat, amit
megválasztása esetén kiírna. Úgy gondolom, hogy nem elég, ha csak a pályázati kiírásokat tartalmazza, a közérthetőség miatt
érdemes összefoglalni, miért pont ilyen tisztségek betöltésére van szükség.
Egy GAZDASÁGI ÜGYEKÉRT FELELŐS pozíció betöltésére van szükségünk, ugyanis egy Önkormányzatnak az átlátható
működéséhez ez elengedhetetlen.
A TANULMÁNYI ÉRDEKKÉPVISELETet két személy közös munkával tudná kielégítően ellátni, egy inkább adminisztratív
ügyekért felelős, és egy konkrétan érdekképviseletért felelős tisztségviselő.
Az ÖSZTÖNDÍJAKÉRT FELELŐS BIZOTTSÁG elnöke felelne a hallgatói megkeresésekért és ellenőrizné az elbírálásokat,
hogy ezzel is maximalizáljuk az objektivitást. A két bizottsági tag az ösztöndíj kérelmek elbírálásának koordinálásáért lenne
felelős.
A KOMMUNIKÁCIÓS REFERENS az Önkormányzat kommunikációját látná el, ő kezelné többek között a facebook
oldalakat, és a különböző kampányok megtervezéséért felelne, mint például az Erasmus népszerűsítése.
A KÜLÜGYI REFERENS elsősorban külügyi lehetőségek hirdetésével és kapcsolattartással foglalkozna.
A TUDOMÁNYOS REFERENS a hallgatói tudományos élet fellendítéséért, és a Tudományos Diákkör népszerűsítéséért
felelne.
A LAKHATÁSI, ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÉS TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS REFERENS segítséget
nyújtana felvenni a kapcsolatot a Kollégiumi Hallgatói Önkormányzattal kollégiumi ügyekben és a Fogyatékosügyi
Központtal esélyegyenlőségi ügyekben, tájékoztatást adna környezettudatosságról és karitatív lehetőségekről.
A KULTURÁLIS ÉS SPORT REFERENS legfőbb feladata sport és kulturális rendezvények szervezése lenne, például
kerekasztal beszélgetés vagy foci délután.
A JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ felelne a különböző testületek emlékeztetőinek elkészítéséért, hiszen ez is elengedhetetlen része
az átláthatóságnak.
Az INFORMATIKUS ügyelne a levelezőrendszer frissítéséért és a honlap karbantartásáért, ezenkívül több adatbázis és eszköz
kezeléséért is felelős.
A MENTORKOORDINÁTOR felelne az Önkormányzat mentorrendszeréért, hogy a legjobban felkészült mentorokat
képezzük.
A SZOMBATHELYI ÜGYEKÉRT FELELŐS REFERENS felelős a szombathelyi telephelyen hallgatók érdekképviseletéért és
tájékoztatásukért.
A pályázati kiírások nem tükröznek fontossági sorrendet.
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Az emberek, akkor hatékonyak, ha tudnak együtt dolgozni, ezért több csapatépítő programot is tervezek. Bizonyosan lesz
egy nap például, amikor az egész tisztségviselői gárda elmegy önkénteskedni egy szervezethez.

Tehetséggondozás
Keleti Tamás (volt szenátusi tag) Kari Tanácson megfogalmazta, hogy célszerűnek tartaná, ha nem csak a kiemelkedő
tudományos és tanulmányi eredményeket produkáló hallgatók kaphatnának engedményeket tanulmányaik során, hanem
elegendő lenne a kiemelkedő tanulmányi eredmény valamilyen kedvezmény igényléséhez. Ez abban nyilvánulna meg,
elképzeléseim szerint, hogy aki elér egy meghatározott átlagot, az ingyen vehetne fel többlet kreditet. Ezen újítás leginkább
a tanárszakos hallgatók előtt nyitna meg új lehetőségeket, mivel ott végeznek legkevesebben tudományos munkát, viszont
sok a kiváló eredményt produkáló hallgató.
Karunkon számos korrepetáló csoport működik. Úgy gondolom, sok esetben ez a tény nem jut el kellőképpen a hallgatókhoz,
ezért a népszerűsítésből mindenképpen ki kell vennünk a részünket. Elképzeléseim szerint azonban a programszervezés
továbbra is a szakterületek kezében maradna.

Mentorrendszer
A mentorok képzése kiemelt fontosságú az Önkormányzat életében, mivel ők adják az első képet Egyetemünkről, Karunkról
és Önkormányzatunkról a gólyáknak, emiatt meghatározó, hogy ők miként nyitnak és kommunikálnak a gólyák felé. Ennek
okán a rendszer némi átalakításra szorul. Több tréningre lenne szükség, a mentoroknak részt kellene venniük egy csapatépítő
és egy kommunikációs tréningen is. Úgy gondolom ezzel a mentorjelöltek felkészültebbek lennének az eddigieknél, többet
tudnának profitálni a képzésükből. Fontos, hogy ne csak a gólyáknak, hanem a mentoroknak is megérje ezzel foglalkozni,
mivel az önkéntes rendszer másképp nem fenntartható.

Rendezvények
Karunkon több hagyománnyal rendelkező rendezvény kerül megrendezésre. Idén átalakult az eddigi gólyatábori rendszer,
összevonásra került a Bárczi-matek, a kémia és a fizika gólyatábor. Fontos, hogy az átalakítás ne menjen a megszokott
minőség rovására. A gólyatábori szervezők figyelmét felhívom, hogy ne csak a szakterületi identitás kialakítására figyeljenek,
hanem a kari identitástudat is kapjon hangsúlyt, mert jelenleg ez probléma Karunkon. Az orientációs rendezvényeknek
kiemelt szerepet kell kapniuk az Önkormányzat életében, mert új színt, irányt és megújulást tudnak vinni a közéletbe.
Állandó rendezvényeink között van még a Bárczi-TTK Gólyabál és a Lágymányosi Eötvös Napok (3 kari rendezvény: IK,
TáTK és TTK). A Gólyabál szervezése előtt fel kell mérni, hogy mennyire jelentős esemény jelenlegi formájában, mert lehet,
hogy ami 4 éve még népszerű volt, az most már nem az.
A LEN a tavalyi szervezési hibák miatt az Egyetem vezetése szerint átalakulásra szorul, a jelenlegi helyzet szerint el lesz
kerítve kordonnal, mint a BME Egyetemi Napok. A Küldöttgyűlés úgy döntött, hogy a tervezett konstrukciót ne támogassa
a TTK HÖK, mert nem méltó egy ilyen nagy múltú rendezvényhez, sajnos az idén ebben már változást nem lehet elérni.
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Megválasztásom esetén nagy erőkkel dolgozok majd azon, hogy jövőre olyan konstrukció jöjjön létre, amit a Küldöttgyűlés
is tud támogatni.
A szakterületi rendezvényeket továbbra is a szakterületi csoportokra bíznám, mivel ők tudják, hogy mire van szükségük.
Szorgalmazom, hogy kulturális, közéleti és tudományos rendezvényekkel is foglalkozzunk kari szinten, mert fontos, hogy a
zenés-táncos rendezvényeket nem kedvelők számára is tudjunk programot biztosítani. Ebben számítok az ELTE TTK
Hallgatói Alapítvány segítségére.

Büfék
Meg kell vizsgálni a jelenleg kampuszon működő büfék koncesszióját, lépéseket kell tenni a szolgáltatások javítása érdekében.
Sok hallgatónak nincs lehetősége máshol enni, csak a kampuszon a folyamatos óraterhelés miatt, ezért kulcsfontosságú, hogy
ár-érték arányban megfelelő legyen. Ezen a téren van hova fejlődnünk, a projektet a lágymányosi Karok vezetésével és a HÖK
elnökeivel együttműködve kell véghezvinni. Mindegyikünknek ugyanaz a célja, hisz ennek a problémának egyformán
szenvedő alanyai vagyunk.

Zárszó
Ha megtiszteltek bizalmatokkal, azon leszek, hogy a lehető legjobban képviseljem az érdekeiteket és az itt felvázolt
elképzeléseket megvalósítsam. Ha bármelyik pont felkeltette az érdeklődésed, gyere és csatlakozz az aktív tevénykedőkhöz,
szükségünk van Rád, csak együtt sikerülhet!
Végezetül Bibó István A szabadságszerető ember politika 10 parancsolatából a kilencedikkel zárom soraimat: „Minden felismert
közérdek ügyében kezdeményezőleg lép fel, minden közérdekű szövetkezésben vagy mozgalomban tehetsége szerint munkájával és
adományával részt vesz s igyekszik azt győzelemre segíteni, tisztában lévén azzal, hogy a közügyek elhanyagoltsága vagy méltatlan
emberek kezébe való kerülése egyedül a tisztességes emberek kezdeményezésének hiánya és közéleti bátortalansága miatt történik.”.
Köszönöm, hogy elolvastad pályázatomat!
A pályázattal kapcsolatos bármilyen kérdést, észrevételt szívesen fogadok, keressetek bátran az alábbi elérhetőségeken!
Budapest, 2017. március 6.

Horváth Luca (xppw2z) sk.
holuaat@gmail.com
+20/259-9364
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Mellékletek
Pályázati kiírások

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon/fax: 372-2654

Pályázati Kiírás gazdasági és adminisztrációs ügyekért felelős referens
tisztségére
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 68. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki gazdasági
és adminisztrációs ügyekért felelős referensi tisztségre.
A gazdasági és adminisztrációs ügyekért felelős referens feladatköre:









az Önkormányzat gazdasági ügyeinek intézése;
együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
hallgatók tájékoztatása, legalább heti 1 fogadóóra tartása, elektronikus kapcsolattartás;
ELTE HÖK Gazdasági Bizottságában ELTE TTK HÖK tagjainak érdekképviselete;
minden negyedévben gazdasági beszámoló készítése hallgatók számára;
beszerzések ellátása;
iktatás;
parkoló ügyek intézése.

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell
ellátnia.
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A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 75. § (3) bekezdése alapján legfeljebb
a hallgatói normatíva 35 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat
is állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 69. § (3): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja,
aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti
időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott
tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület
ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”

Horváth Luca
elnökjelölt
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon/fax: 372-2654

Pályázati Kiírás tanulmányi információkért felelős referens tisztségére
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 68. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki tanulmányi
információkért felelős referensi tisztségre.
A tanulmányi információkért felelős referens feladatköre:










együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
hallgatók tájékoztatása, legalább heti 1 fogadóóra tartása, elektronikus kapcsolattartás;
ELTE HÖK Tanulmányi Bizottságában ELTE TTK HÖK tagjainak érdekképviselete
tanulmányi faliújság frissítése;
a tanév rendjének kommunikációja;
képviseli a Hallgatói Önkormányzatot tanulmányi és hallgatói jogviszonnyal
kapcsolatos ügyekben érdeksérelmek ügyében;
közreműködik az oktatói munka hallgatói véleményezésének kari szempontjai
kidolgozásában, módosításában;
a tanulmányi információkért felelős referens felel a Kar hallgatói által benyújtott
panaszok eljussanak az elnökhöz, elnökhelyetteshez és a jogsérelmi referenshez;
a tanulmányi információkért felelős referens a vizsgaidőszakot követő harmadik hétig
értékelést készít az előző félév szorgalmi időszakának és vizsgaidőszakának
oktatásszervezési kérdéseiről, az értékelésnek tartalmaznia kell a Kar hallgatóit érintő
fontosabb oktatási és tanulmányi információkat, így különösen az előző félév
vizsgaidőszakáról készült összefoglalót, tanszék, tanegység bontásban.

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 75. § (3) bekezdése alapján legfeljebb
a hallgatói normatíva 30 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat
is állapíthat meg.

12

Pályázat az ELTE TTK HÖK elnöki tisztségére

Horváth Luca
Lukács Márton

TTK HÖK Alapszabály 69. § (3): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja,
aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti
időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott
tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület
ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”

Horváth Luca
elnökjelölt
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Pályázati Kiírás jogsérelmi referens tisztségére
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 68. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki jogsérelmi
referensi tisztségre.
A jogsérelmi referens feladatköre:















együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
hallgatók tájékoztatása, legalább heti 1 fogadóóra tartása, elektronikus kapcsolattartás;
ELTE TTK Tanulmányi és Oktatási Bizottságában ELTE TTK HÖK tagjainak
érdekképviselete;
megszervezi és irányítja a hallgatók tanulmányi érdekképviseletét;
hallgatói kérelem alapján eljár egyéni, vagy a hallgatók csoportját érintő érdeksérelmek
ügyében;
az oktatás- és vizsgaszervezés módosítására tesz javaslatot, a tanulmányi információkét
felelős referens értékelése alapján;
ellátja a Kar valamennyi képzésének hallgatói érdekvédelmét és érdekképviseletét;
felelős az oktatási ügyekkel kapcsolatos hallgatói panaszok kivizsgálásáért, amely
körben megvizsgálja a Kar hallgatói által benyújtott panaszokat, a panaszokkal
kapcsolatban kialakítja állásfoglalását, amelyről a panasz előterjesztőt tájékoztatja;
feladatkörében folyamatosan felülvizsgálja a Kar tanulmányi támogatásokkal
kapcsolatos szabályzatait, javaslatot tesz a módosításokra;
a hallgatókat hallgatói jogviszonnyal összefüggésben ért érdeksérelmek esetén jár el. A
jogsérelmi referens közvetítő személyként lép fel a hallgatók és tanszékek között. A
referens célja a hallgatók és oktatók, illetve tanszékek közötti konfliktusok
együttműködésen és párbeszéden alapuló megoldásának elősegítése;
a tevékenységét önállóan és függetlenül, kizárólag a jogszabályoknak és az egyetemi
szabályzatoknak alárendelten végzi, eljárása során nem utasítható;
félévente köteles beszámolni tevékenységéről a Küldöttgyűlésnek. A beszámolót
köteles közzétenni a Hallgatói Önkormányzat honlapján.
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A jogsérelmi referens összeférhetetlen minden más hallgatói önkormányzati tisztséggel,
beleértve a szakterületi képviselősséget, szakos mentor felelősséget is.
A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 75. § (3) bekezdése alapján legfeljebb
a hallgatói normatíva 35 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat
is állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 69. § (3): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja,
aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti
időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott
tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület
ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”

Horváth Luca
elnökjelölt
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Pályázati Kiírás ösztöndíjakért felelős bizottság elnöki tisztségére
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 68. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki
ösztöndíjakért felelős bizottság elnöki tisztségre.
Az ösztöndíjakért felelős bizottság elnöki feladatköre:









az Önkormányzat ösztöndíj ügyeinek intézése;
együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
hallgatók tájékoztatása, legalább heti 1 fogadóóra tartása, elektronikus kapcsolattartás;
ELTE HÖK Szociális és Ösztöndíj Bizottságban ELTE TTK HÖK tagjainak
érdekképviselete;
Egyetemi Szociális és Ösztöndíj Bizottságban ELTE TTK HÖK tagjainak
érdekképviselete
ösztöndíj pályázati kiírások;
Kari Ösztöndíj Bizottságban való érdekképviselet;
ellenőrizni az elbírált pályázatokat.

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 75. § (3) bekezdése alapján legfeljebb
a hallgatói normatíva 30 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat
is állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 69. § (3): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja,
aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti
időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott
tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület
ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”

Horváth Luca
elnökjelölt
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Pályázat az ELTE TTK HÖK elnöki tisztségére

Horváth Luca
Lukács Márton

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon/fax: 372-2654

Pályázati Kiírás ösztöndíjakért felelős bizottság tagságra
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 68. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki
ösztöndíjakért felelős bizottság tagságára.
Az ösztöndíjakért felelős bizottsági tag feladatköre:





az Önkormányzat ösztöndíj ügyeinek intézése;
együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
hallgatók tájékoztatása, legalább heti 1 fogadóóra tartása, elektronikus kapcsolattartás;
pályázatok elbírálásának koordinálása;

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 75. § (3) bekezdése alapján legfeljebb
a hallgatói normatíva 10 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat
is állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 69. § (3): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja,
aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti
időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott
tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület
ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”

Horváth Luca
elnökjelölt
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Horváth Luca
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon/fax: 372-2654

Pályázati Kiírás kommunikációs referensi tisztségére
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 68. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki
kommunikációs referensi tisztségre.
A kommunikációs referens feladatköre:









az Önkormányzat kommunikációjának megtervezése,
együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
hallgatók tájékoztatása, legalább heti 1 fogadóóra tartása, elektronikus kapcsolattartás;
ELTE HÖK Sajtó- és Kommunikációs Bizottságában ELTE TTK HÖK tagjainak
érdekképviselete;
TTK HÖK kampányainak koordinálása;
TTK HÖK kommunikációs csatornáinak kezelése;
hallgatók tájékoztatása;
kérdőívek készítése, és kiértékelése.

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 75. § (3) bekezdése alapján legfeljebb
a hallgatói normatíva 35 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat
is állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 69. § (3): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja,
aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti
időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott
tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület
ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”

Horváth Luca
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon/fax: 372-2654

Pályázati Kiírás külügyi referensi tisztségére
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 68. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki külügyi
referensi tisztségre.
A külügyi referens feladatköre:









az Önkormányzat külügyének megszervezés;
együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
hallgatók tájékoztatása, legalább heti 1 fogadóóra tartása, elektronikus kapcsolattartás;
ELTE HÖK Külügyi Bizottságában ELTE TTK HÖK tagjainak érdekképviselete;
hallgatók tájékoztatása;
a kari Erasmus koordinátorral együttműködés;
külügyi mentorok toborzása;
külügyi tájékoztató programok szervezése és lebonyolítása.

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 75. § (3) bekezdése alapján legfeljebb
a hallgatói normatíva 18 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat
is állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 69. § (3): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja,
aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti
időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott
tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület
ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”

Horváth Luca
elnökjelölt
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon/fax: 372-2654

Pályázati Kiírás tudományos referensi tisztségére
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 68. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki tudományos
referensi tisztségre.
A tudományos referens feladatköre:









az Önkormányzat tudományos életének megszervezése;
együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
hallgatók tájékoztatása, legalább heti 1 fogadóóra tartása, elektronikus kapcsolattartás;
ELTE HÖK Tudományos Bizottságában ELTE TTK HÖK tagjainak érdekképviselete;
hallgatók tájékoztatása;
TDK népszerűsítése;
rendszeres tudományos ösztöndíj szempontrendszerének létrehozásában részvétel;
tudományos programok szervezése és lebonyolítása.

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 75. § (3) bekezdése alapján legfeljebb
a hallgatói normatíva 18 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat
is állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 69. § (3): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja,
aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti
időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott
tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület
ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”

Horváth Luca
elnökjelölt
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HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon/fax: 372-2654

Pályázati Kiírás lakhatási, esélyegyenlőségi és társadalmi kapcsolatok
referensi tisztségére
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 68. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki lakhatási,
esélyegyenlőségi és társadalmi kapcsolatok referensi tisztségre.
A lakhatási, esélyegyenlőségi és társadalmi kapcsolatok referens feladatköre:














az Önkormányzat esélyegyenlőségi és karitatív életének megszervezése;
együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
hallgatók tájékoztatása, legalább heti 1 fogadóóra tartása, elektronikus kapcsolattartás;
ELTE HÖK Esélyegyenlőségi Bizottságában ELTE TTK HÖK tagjainak
érdekképviselete;
hallgatók tájékoztatása esélyegyenlőségi lehetőségekről, kollégiumokról, albérletekről
és karitatív lehetőségekről;
a kari fogyatékos-ügyi koordinátorral kapcsolattartás;
Kari Ösztöndíj Bizottságban érdekképviselet;
Fogyatékosügyi központtal kapcsolattartás;
KolHÖK-kel kapcsolattartás;
környezettudatosságra felhívásokat készít;
önálló kari környezettudatossági programot dolgoz ki;
karitatív programok szervezése, reklámozása és lebonyolítása;
együttműködik a környezetvédelmi, környezettudatossági feladatot ellátó egyéb
szervezetekkel, segítséget nyújt a környezetvédelmet, környezettudatosságot elősegítő
hallgatói kezdeményezéseknek.

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell
ellátnia.
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A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 5. § (3) bekezdése alapján legfeljebb
a hallgatói normatíva 20 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat
is állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 69. § (3): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja,
aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti
időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott
tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület
ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”

Horváth Luca
elnökjelölt
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1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
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Pályázati Kiírás kulturális és sport referensi tisztségére

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 68. § (1) bekezdése alapján pályázatot ír ki kulturális és
sport referensi tisztségre.
A kulturális és sport referensi referens feladatköre:












az Önkormányzat kulturális és sport életének megszervezése;
együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
hallgatók tájékoztatása, legalább heti 1 fogadóóra tartása, elektronikus kapcsolattartás;
ELTE HÖK Sport Bizottságában ELTE TTK HÖK tagjainak érdekképviselete;
hallgatók tájékoztatása a kulturális és sport lehetőségekről;
5vös 5-ben aktív részvétel;
diplomaosztóra, Educatio-ra és nyílt napra segítők keresése, és lebonyolításban aktív
részvétel;
sportösztöndíj szempontrendszerének létrehozásában részvétel;
gólyatábor főszervezőknek a sportnap programjában segítségnyújtás;
kerekasztal beszélgetések szervezése;
kulturális és sport programok szervezése és lebonyolítása.

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 75. § (3) bekezdése alapján legfeljebb
a hallgatói normatíva 20 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat
is állapíthat meg.
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TTK HÖK Alapszabály 69. § (3): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja,
aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti
időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott
tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület
ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”

Horváth Luca
elnökjelölt
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Pályázati Kiírás jegyzőkönyvvezető tisztségére
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 68. § (1) bekezdése alapján pályázatot
jegyzőkönyvvezető tisztségre.
A jegyzőkönyvvezető feladatköre:








az Önkormányzat átláthatóságáért felelős;
együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
hallgatók tájékoztatása, legalább heti 1 fogadóóra tartása, elektronikus kapcsolattartás;
Küldöttgyűlés jegyzőkönyveinek írása, iktatása;
Önkormányzat honlapján a havi ösztöndíjak közzététele havonta;
Választmány jegyzőkönyveinek írása, iktatása;
Kari Ösztöndíj Bizottság jegyzőkönyveinek írása.

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 75. § (3) bekezdése alapján legfeljebb
a hallgatói normatíva 13 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat
is állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 69. § (3): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja,
aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti
időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott
tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület
ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”

Horváth Luca
elnökjelölt
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Pályázati Kiírás informatikus tisztségére
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 68. § (1) bekezdése alapján pályázatot informatikus
tisztségre.
A informatikus feladatköre:













az Önkormányzat informatikai hátteréért felelős;
együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
hallgatók tájékoztatása, legalább heti 1 fogadóóra tartása, elektronikus kapcsolattartás;
az informatikai struktúra karbantartása, esetleges fejlesztése (számítógépek, nyomtatók,
multifunkcionális készülékek);
az informatikai problémák megoldásának felkutatása;
az Informatikai Igazgatósággal való kapcsolat fenntartása, fejlesztése;
levelezési listák igénylése, levelezés átadása az új tisztségviselőknek;
a levelezési listák és a levelezés beállításainak betanítása, használati tanácsadás;
a weboldalak karbantartása, fejlesztése, átlátása, és funkciónak ismerete és használata;
Új domainek igénylése, és a manta rendszer ismerete;
tisztaszoftver program átlátása;
az IP címek ismerete és pontos használata.

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 75. § (3) bekezdése alapján legfeljebb
a hallgatói normatíva 30 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat
is állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 69. § (3): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja,
aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti
időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott
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tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület
ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”

Horváth Luca
elnökjelölt
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Pályázati Kiírás mentorkoordinátori tisztségére
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 68. § (1) bekezdése alapján pályázatot
mentorkoordinátori tisztségre.
A mentorkoordinátori feladatköre:








az Önkormányzat mentorrendszeréért felelős;
együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
hallgatók tájékoztatása, legalább heti 1 fogadóóra tartása, elektronikus kapcsolattartás;
mentorhétvége, mentortábor megszervezése, programjának összerakása és
lebonyolításáért;
felelős a mentorok és szakos mentorfelelősők munkájáért;
felelős a mentorkoncepcióban foglaltakért;
együttműködik a seniorkoordinátorral.

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 75. § (3) bekezdése alapján legfeljebb
a hallgatói normatíva 20 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat
is állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 69. § (3): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja,
aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti
időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott
tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület
ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”

Horváth Luca
elnökjelölt
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Pályázati Kiírás szombathelyi ügyekért felelős referensi tisztségére
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 68. § (1) bekezdése alapján pályázatot szombathelyi
ügyekért felelős referensi tisztségre.
A szombathelyi ügyekért felelős referens feladatköre:

 szombathelyi telephelyen a TTK HÖK tagjainak érdekképviselete;
 a hallgatók tájékoztatása, legalább heti egy fogadóóra tartása, elektronikus
kapcsolattartás;

 együttműködés és folyamatos kommunikáció a TTK HÖK tisztségviselőivel;
 a TTK HÖK Választmányának rendszeres tájékoztatása a szombathelyi telephelyen
folyó érdekképviseleti munkáról;

 együttműködés

a többi részönkormányzat szombathelyi
tisztségviselőjével és az ELTE EHÖK illetékes alelnökével.

ügyekért

felelős

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 75. § (3) bekezdése alapján legfeljebb
a hallgatói normatíva 30 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat
is állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 69. § (3): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja,
aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti
időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott
tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület
ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”

Horváth Luca
elnökjelölt
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