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2015. 12. 07. – ELTE TTK HÖK Választmány ülése 

2015. 12. 09. – ELTE TTK Kari Tanács ülése  

2015. 12. 17. – ELTE TTK Tanulmányi- és Oktatási Bizottság ülése 

2016. 01. 13. – ELTE Rekrutációs Bizottság ülése 

2016. 01. 20. – ELTE TTK Kari Tanács ülése 

2016. 01. 21–23 – Educatio Kiállítás 

2015. 01. 29. – ELTE TTK Nyílt Nap 

2016. 02. 01. – ELTE TTK HÖK Választmány ülése 

 

 

Általános feladatok 

A legutóbbi küldöttgyűlési ülés óta eltelt időszakban folyamatosan kezeltem a 

hallgatói részről felmerülő személyes problémákat, illetve minden delegáltságomhoz 

köthető ülésen részt vettem. A vizsgaidőszak folyamán egy gimnáziumba hívtak 

előadást tartani a Karról, amin az érdeklődők alapvető információkat tudhattak meg a 

szakokról, szakirányokról és a képzések felépítéséről. 

 

Kari Tanács 

A TTK Kari Tanácsa kétszer ülésezett a fent említett időszakban. Az első ülésen 

Természettudományi múzeumi kommunikáció és Természettudományos média 

kommunikáció szakirányú továbbképzések alapítását illetve a hallgatói juttatásokra 

vonatkozó Hallgatói Követelményrendszer módosítást fogadta el a Tanács. A 

második ülés során kinevezések történtek, illetve az aktuális évben esedékes ülések 

időpontját határozta meg a bizottság.  

 

Tanulmányi- és Oktatási Bizottság 

A Tanulmányi- és Oktatási Bizottság február folyamán fog ülésezni, amelyen az új 

ügyrend várhatóan elfogadásra kerül. Nyitott kérdés továbbá a Köztársasági 

ösztöndíj és Kar Kiváló Hallgatója pályázatok bírálati pontrendszere is. 

  

ELTE HÖK Tanulmányi Bizottság 

A Bizottság egyszer ülésezett az időszakban, amelynek során a szokásos 

beszámolókon túl az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezéséről esett szó. Az 

OMHV riportok nyilvánosságára és reformálására vonatkozó javaslatokat gyűjtöttünk 



össze. Kari szinten a PPK végezte a leghatékonyabb egyeztetéseket, egy új 

kérdéssor került kidolgozásra, amely rövidebb és hatékonyabban tudja felmérni a 

visszajelzéseket. A jelenlegi egyetemi szabályozás azonban nem teszi lehetővé, 

hogy a karok önállóan állítsanak össze OMHV kérdéseket (a közös résznek bent kell 

maradnia), így felmerült ezen rész módosítási javaslata is. Az ülésen felmerült egy 

szakterületi munkahétvége ötlete, ahol az összes érdeklődővel közösen próbálnának 

a Bizottság tagjai megoldási javaslatokat kidolgozni. A rendezvény szívesen látná a 

bevonandó hallgatókat is, hogy megismerhessék a tanulmányi érdekképviselet 

rendszerét. 

 

Honorácior státusz 

Lezajlott az első pályázási időszak, ennek során felmerült néhány hiányosság. A 

Neptun egyetemi szintű hiányossága, hogy a státuszt elnyerők plusz ötven 

rangsorpontját nem lehet bevinni a rendszerbe. Az elmaradást a következő 

időszakra pótolni fogják. A Honorácior Bizottságba a Választmány delegált hallgatót, 

a pályázatokat elbíráló ülés már lezajlott. 

 

Educatio Kiállítás 

Az előkészületek már december folyamán megkezdődtek, a szakterületi 

koordinátorok segítségével a rendezvényen segítők kerültek összegyűjtésre. A 

Rekrutációs Bizottság ülésén véglegesítve lett a program, illetve a koordinátoroknak 

fontos tudnivalókat is megismerhették a jelenlevők. A reprezentációs termékek 

(bögre, hűtőmágnes, toll, kiadvány) mennyiségének ismertetése és felosztása 

ugyanezen ülésen történt meg. A kiállítás kezdete előtti napon esedékes 

bepakolásnál már a szóróanyagok nagy része a helyszínen volt, illetve a campusról 

szükséges csomagok is rendben megérkeztek. A hivatalos informáló levél előtt 

minden önkéntesnek érkezett üzenet az általános szabályokról és tudnivalókról, amit 

nagyrészt sikerült betartani. Megfogalmazódott egy olyan kérés, hogy a szűkös 

stand miatt minden szakot csak egy hallgató képviseljen a rendezvény alatt. 

Részben sikerült csak betartani a szabályozást, de alapvetően folyamatosan 

szükség volt a hatékony tájékoztatáshoz a plusz önkéntesekre. Oktatói részről is 

egész idő alatt volt képviselet, segítségüket ezúton is szeretném megköszönni!  

 

Nyílt Nap 

A Nyílt Nap szervezésében voltak nehézségek, ugyanis egyes szakterületi 

programok a határidő után álltak csak össze, így a programfüzet is folyamatosan 

változott sajnos. A Felvételi Irodával történő folyamatos egyeztetés után a helyszín 

felépítése is körvonalazódott, és a pakolásban segítőkkel a standok legnagyobb 

része a rendezvény előtti napon összeállításra került, hogy a kezdés előtti órában 

már csak azok berendezése történjen. Látványelemekben nem volt hiány a Nyílt Nap 

alkalmával, hiszen egy felajánlás érkezett, ezen eszközök segítségével 

hangulatosabbá vált a rendezvény helyszíne. Szeretném a beszámolóban is 

megköszönni ezt a segítséget! A szakterületek egész délelőtt érdekes információkkal 

és kísérletekkel várták az érdeklődőket. A központi és a szakos  előadások technikai 



fennakadások nélkül zajlottak, az intézeti körbevezetések és laborlátogatások közül 

volt olyan, amelyik délután hat óráig is tartott. Az érdeklődők száma hasonlóan 

alakult az eddigi évekhez képest, érdemes a jövőben szélesebb fórumokon hirdetni, 

mert sokan még mindig nem értesülnek időben a Nyílt Napról. 

 

 

Tanulmányi Csoport 

A Tanulmányi Csoport ülése a közeljövőbe esedékes, ahol az aktuális félévben 

elvégezhető programokról lesz beszélgetés és ötletelés. 

 

Rengeteg segítséget kaptam az elmúlt időszakban a különböző rendezvények 

alkalmával, szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek! 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Amennyiben kérdésed, észrevételed 

lenne, keress nyugodtan elektronikusan a taneh@ttkhok.elte.hu címen vagy 

személyesen! 

 

Budapest, 2016. február 6. 

Rádl Attila 

Tanulmányi elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK 

 

 


