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ZÁRÓ TITKÁRI BESZÁMOLÓ 

2015.06.30. – 2016.05.09. 

IDŐRENDI BONTÁS (csak az előző beszámolóm óta eltelt időszakról) 

2016.04.18. – Választmány 

2016.04.21. – ELTE Tanárképzési Bizottság ülés 

2016.04.23-24. – Mentorhétvége 

2016.04.25. – Tanárképzési Szakterületi Csoport ülés és Tisztségviselői ülés 

2016.05.02. – ELSŐ SZEMÉLYES HALLGATÓI MEGKERESÉS A FOGADÓÓRÁN!  

2016.05.02. – Tisztségviselői ülés 

2016.05.09 – Választmány 

 

Megválasztásom óta a 2016.04.12-i kivételével az összes Küldöttgyűlésen részt vettem, 

valamint Választmányokon és Tisztségviselői üléseken is. 

 

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

EMKÉKEZTETŐK 

Az őszi félév során gyorsabban haladt az emlékeztetők írása, már határidőn kívül 

(Küldöttgyűlés esetén 8 nap, Választmánynál pedig 5 nap a határidő az ügyrendek szerint), de 

nem nagy csúszással készültek el, és a másodlagos hitelesítés után fel is kerültek a honlapra. A 

tavaszi félév azonban nem ment ilyen könnyedén… aki ezt figyeli, láthatja, hogy nincsen fent 

kész emlékeztető, de folyamatosan íródnak. Ennek oka, hogy több munkám lett, illetve a 

tanulmányaimra is több időt kellett fordítani ebben a félévben. A záró Küldöttgyűlésig nem 

ígérem, de alakulóig mindenképpen befejezésre kerülnek a még hiányzó emlékeztetők. 

Fontos lenne átgondolni az emlékeztetők koncepcióját. El kell dönteni, hogy mit tartunk 

fontosabbnak: határidőre elkészülő, avagy részletes és használható jegyzőkönyvet? A jelenlegi 

határidőkkel a részletes jegyzőkönyv véleményem szerint nem kivitelezhető, ilyen gyorsan úgy 

lehetne kész, ha csak címszavakból és a felszólalók nevéből állna. De, ha erre lesz igénye a 

Küldöttgyűlésnek, akkor újbóli megválasztásom esetén így fogom írni.  
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Online jegyzőkönyv: az elképzelést még mindig jónak és hasznosnak tartom, sok segítséget 

kaptam, amit ezúton is köszönök!  Sajnos láthattuk a kellemetlen kimenetelét az online 

írásnak, azóta csak egy kisebb körrel osztom meg a linket. Bár jó lenne, ha többen is írhatnának 

bele (hogy tudjuk, mi volt a felszólalás lényege pl. a leghátsó sorokban, mert az elől már nem 

hallatszik), újra a nagyobb szerkeszthetőséget nem kockáztatnám még meg.    

 

IKTATÁS 

Az beérkező iktatási feladatokat, amint a haliba kerültem, mindig elvégeztem gond nélkül. 

Egyedül a SzaB emlékeztetők iktatása ment nehézkesebben, ugyanis ezek ritkábban jutottak el 

hozzám, de ha kaptam (személyes üzenetben, vagy csak a lista tagjaként), iktattam őket. Szóval 

pls szacskók, szabelnökök küldjetek a SzaB emlékeztetőket, amint megírtátok! 

 

EGYEBEK (parkolási engedélyek, kulcsfelvétel, belépőkártyák, fogadóóra) 

A parkolási engedélyek feldolgozása rendben ment. A szeptember eleji és a március közepi 

időszakban érkezett a nagyja (az engedélyek lejárta miatt), ezen kívül hetente egynéhány 

érkezik. Az egyszeri parkolási engedélyek (doktori védés, utazás stb.) is problémamentesek 

voltak. 

Kulcsfelvételi listák frissítése a tisztségek betöltésének megfelelően rendben lezajlott. A 

belépőkártyák 2016. május 31-ig érvényesek. 

Fogadóóráimat igyekeztem megtartani, elmaradás esetén azt a honlapon előre jeleztem. Múlt 

héten megtörtént az első személyes hallgatói megkeresésem JÉJJ!! (bár fura problémájuk volt, 

szerencsére megoldódott).  

 

PLUSZ FELADATOK 

Az Ellenőrző Bizottság hiánya óta a képviselő jelenlétet is jegyzem, a mandátummegszűnéseket 

a képviselőlistán jeleztem. A Küldöttgyűlések előtt a szavazócetliket/lapokat is legyártom. 
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Március eleje óta a Tanárképzési Szakterület Bizottsági elnöke is vagyok. A szakterületen már 

többször is jeleztem, hogy szívesen töltöm be ezt a posztot mindaddig, amíg nincs alkalmas 

szakterületi koordinátor-jelölt. A mentorképzés folyamata rendben zajlott, a Tanári Napok 

szervezése is halad, a programfelelősi pályázat leadásra került. A most 6. aktív félévüket töltő 

hallgatók számára már elérhető Neptunban a szakképzettség választásához szükséges kérvény 

(mellyel nyilatkoznak arról, hogy 4+1, 4,5+1 vagy 5+1-es formában szeretnék folytatni a 

képzést). A héten, csütörtökön fog megrendezésre kerülni az első osztatlan tanáris évfolyam 

felezője (BTK, IK, TTK közös), melynek a Könyvtár Klub szolgál helyszínül. 

 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

A júniusi titkári pályázatomban írtak közül sok mindent meg tudtam valósítani, ám még mindig 

van hova fejlődni (mint mindig). Szerencsére motivációmat az elmúlt év során sem vesztettem 

el, szívesen írogatom a jegyzőkönyveket még mindig   

Szeretném ezúton is megköszönni a megválasztásom óta kapott segítséget és bizalmat! 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a záró beszámolómat  Kérdéseket, észrevételeket szívesen 

fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen. Építő vagy nem építő jellegű kritikákat 

is szívesen látok, akár anonim címről is. 

Budapest, 

2016. május 9. 

Pintér Kornélia 

titkar@ttkhok.elte.hu 


