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TITKÁRI BESZÁMOLÓ 

2016.05.28. – 2016.09.08. 

IDŐRENDI BONTÁS 

2016.05.28. – Alakuló Küldöttgyűlés 

2016.06.03 – Tanárképzési SzaB ülés 

2016.06.06. – TTT ülés 

2016.06.09. – HÖOK Tanáris Műhelymunka 

2016.07.05-07.08. – EHÖK Vezetőképző – Tanárképzési szekció 

2016.09.05. – Tanárszakos közös tárgyfelvétel 

2016.09.06. – EHÖK Tanárképzési Bizottsági ülés 

2016.09.07. – Tanárszakos beiratkozás 

2016.09.08. – Tanáris évnyitó és közös tárgyfelvétel 

2016.09.09-09.11. – Tanári Napok 

 

 

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

Az alakuló Küldöttgyűlésen újra megválasztottak titkárnak, majd a május 3-i Tanárképzési 

SzaB ülésen szakterületi bizottsági elnöknek is. Ennek köszönhetően tovább folytatom a dupla-

munkámat, mely az időrendi bontásban jelentősen látszik. 

 

A tanév kezdetével jelentősen megnőtt a tanárszakosokat érintő ügyek mennyisége, ezért időm 

nagy részét ezek megoldásával töltöttem. A jegyzőkönyvekkel is haladtam, bár látható 

(mármint honlapon látható) eredménye egyelőre nincs. Remélem az év kezdeti gólya-

problémák lezárultával minél előbb be tudom fejezni az elmaradásaimat. Az elkészületlen 

jegyzőkönyvekért elnézéseteket és további türelmeteket kérem.  

 

 



 

  Pintér Kornélia 

 

Az alakuló Küldöttgyűlés után, a belépőkártyák érvényessége 

frissítve lett, minden tisztségviselő kártyája 2017.05.31-ig érvényes. A tisztségeknek 

megfelelően az Északi és a Déli Hallgatói Iroda kulcsfelvételi jogai is frissítve lettek, egy-két 

nap után már kikerültek a portákra. 

Az idei félév parkolási engedélyeinek leadása is megkezdődött. A hallgatókat e-mailben 

tájékoztattam a félév érvényességi idejéről (2017.03.15), és felhívtam figyelmüket az 

engedélyek megújítására. Az eddig beérkező igényléseket már továbbítottam, az ezután 

érkezőket pedig folyamatosan, mennyiségtől függően továbbítom. 

A mesterszakos felvételik hallatói delegáltjait igazoló dokumentumok mind megírásra és 

iktatásra kerültek még a nyár folyamán. Az ezóta beérkező iktatási teendőket a napokban 

végeztem el.  

Tudomásomra jutott az a probléma, miszerint a Doktorandusz Önkormányzat dokumentumai 

nem kerülnek iktatásra már egy jó ideje. Korábban Őri Bálint (ex-EB elnök) látta el ezt a 

feladatkört, az ő iktatói felhasználójának volt/van jogosultsága hozzá. A feladat ellátásával nem 

keresett meg senki sem, amennyiben igény van rá, természetesen tudnám ezeket a 

dokumentumokat is iktatni. 

 

A héten a tanárszakos hallgatók beiratkozása és közös tárgyfelvétele rendben lezajlott, és a 

felmerült problémák nagy része is megoldásra került az oktatók és a Tanulmányi Hivatal 

közreműködésével. A hét utolsó programja a péntektől vasárnapig tartó Tanári Napok. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Kérdéseket, észrevételeket szívesen fogadom 

személyesen, vagy bármely elérhetőségemen. 

Budapest, 

2016. szeptember 8. 

Pintér Kornélia 

titkar@ttkhok.elte.hu 


