
 

Beszámoló 
2018. október 9. – 2018. december 4. 

Időrendi bontás: 

 2018. október 10. Egyeztetés Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal  

 2018. október 10. ELTE Rekrutációs Bizottság ülés 

 2018. október 10. ELTE HÖK Elnökségi ülés (vendég: Pozsár-Szentmiklósy Zoltán) 

 2018. október 11. Gólyabál megbeszélés 

 2018. október 12. ELTEfeszt 

 2018. október 13. ELTE BTK Gólyahajó 

 2018. október 16. TTK HÖK Választmány és Tisztségviselői ülés 

 2018. október 17. Gólyabál helyszínbejárás 

 2018. október 17. ELTE HÖK Elnökségi ülés (vendég: Scheuer Gyula) 

 2018. október 18. Egyeztetés Biró Mátéval 

 2018. október 24. ELTE OHÜB 

 2018. október 24. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

 2018. otkóber 25. Leltár ellenőrzés 

 2018. október 25. Egyeztetés Surján Péterrel 

 2018. október 26. XXXV. 5vös 5 km értékelő 

 2018. október 30. I. ELTE FIT HÖK program 

 2018. október 31. ELTE TTK HÖK Kari Tanács delegált megbeszélés 

 2018. október 31. ELTE TTK Dékáni Tanács 

 2018. október 31. ELTE TTK Kari Tanács 

 2018. november 4. ELTE TTK HÖK Tisztségvislői csapatépítés 

 2018. november 5. Gólyabál terepbejárás  

 2018. november 6. ELTE TTK HÖK Választmány és Tisztségviselői ülés 

 2018. november 7. BEAC 120 éves ünnepi közgyűlés 

 2018. november 8. Egyeztetés Babos Jánossal 

 2018. november 8. Egyeztetés Sziklai Péterrel 

 2018. november 8. ELTE PPK Gólyabál előkészítés 

 2018. november 8. ELTE PPK Gólyabál 

 2018. november 9. Egyeztetés File Ágnessel és Biró Mátéval  

 2018. november 12. ELTE Szenátus 

 2018. november 12. ELTE TTK HÖK Alapszabály felülvizsgálat 

 2018. november 13. ELTE TTK HÖK Választmány és Tisztségviselői ülés 

 2018. november 14. Egyeztetés Scheuer Gyulával 

 2018. november 15. ELTE HÖK Küldöttgyülés 

 2018. november 15. ELTE IK-TáTK-TÓK Gólyabál 

 2018. november 16. ELTE ÁJTK-TTK Gólyabál 



 
 2018. november 17-18. HÖOK vezetőképző 

 2018. november 17. HÖOK Választmány ülés 

 2018. november 19. ELTE ÁJTK HÖK elnöki vita 

 2018. november 21. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

 2018. november 22. ELTE BGGyK-BTK-GTI Gólyabál 

 2018. november 23. Egyeztetés Horváth Erzsébettel 

 2018. november 27. ELTE TTK HÖK Választmány és Tisztségviselő ülés 

 2018. november 28. ELTE TTK Dékáni Tanács 

 2018. november 28. ELTE TTK Kari Tanács 

 2018. november 28. ELTE OHÜB (hiányzás) 

 2018. november 30-december 2. ELTE BTK HÖK Vezetőképző 

 2018. december 4. ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlés 

 

 

Sajnos a felsoroltak nem fedik le maximálisan a valóságot, mert részt vettem még több 

személyes és telefonos egyeztetésen is, de ezekről nem találtam meg minden információt. 

Állandó ülések: 

 Elnökségi ülések: 

2018. október 10. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

2018. október 17. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

2018. október 24. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

2018. november 21. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

Az elmúlt időszakban a szokásosnál kevesebb elnökségi ülésre került sor a különböző 
rendezvények és más ülések miatt. Több vendég is meglátogatott minket (Scheuer Gyula, 
Pozsár-Szentmiklósy Zoltán) velük áttárgyaltuk az egyetem helyzetét és az ösztöndíjakat. 
Központi témánk volt az egyetemi költségvetés, kancellár úr szerint 2019-es év nehéz lesz az 
ELTE számára. Hallgatói rektori biztos úr jelezte, hogy a közeljövőben távozni fog a 
pozíciójából.  A gólyabálok lezártával az ELTE HÖK neki állt a Jeges Est szervezésének, 
próbáljuk a tavalyi év hibáiból levonni a tanulságokat, tapasztalatokat. Az NKOH kiadott egy 
új útmutatót a rendezvényszervezésről, ennek okán már most elkezdődtek a nagyobb 
rendezvényekkel kapcsolatos tervezések és előmunkálatok.  

 Kari Tanács: 

2018. október 31. ELTE TTK Kari Tanács 

2018. november 28. ELTE TTK Kari Tanács 

Októberi Kari Tanács ülésén Surján Péter dékán úr bizalmi szavazást kért a dékáni vezetéssel 
szemben. A Kari Tanács nem szavazott bizalmat Surján Péter dékán úrnak, ezért ő kérte 
felmentését Borhy László rektor úrtól, aki felmentette őt. Borhy László ezután kinevezte Sziklai 
Pétert megbízott dékánnak, aki elfogadta és hivatalba lépett, jelenleg ő látja el a dékáni 
feladatokat. Sziklai Péter dékán úr megbízta oktatási dékánhelyettesnek Horváth Erzsébetet, 
stratégia és gazdasági dékánhelyettesnek Jánosi Imrét. A jelenlegi vezetés megpróbálja 



 
folytonosan vinni az eddigi ügyeket. Az októberi ülésen volt szó az IFT tervezetről. A TTK 
számos módosítást megfogalmazott, amit többségében a Szenátus nem fogadott be. Sor került 
az egyetemi ombudsmani szabályzat és költségvetési tervre, ezt a TTK nem támogatta, se a 
szabályzatot, se a költségvetési tervet. Az álláspont az volt a szabályzat ellen, hogy már vannak 
különböző egyetemi testületek, amelyek ellátják a szabályzatban leírt feladatkört. Szenátuson a 
szabályzati rész elfogadásra került, a költségvetési tervet visszavonta az előterjesztő. Fontos, 
hogy ezen az ülésen került megválasztásra a dékánválasztást előkészítő bizottság tagjai (Böddi 
Béla, Nemes-Nagy József, Horváth Luca), a dékáni pályázat kiírása is elfogadásra került. Az 
elkövetkező napokban kerülhet kiírásra. 

A novemberi ülésen kinevezésekről és új specializációk és továbbképzésekről volt szó. 

 ELTE OHÜB: 

2018. október 24. ELTE OHÜB 

2018. november 28. ELTE OHÜB (hiányzás) 

Az októberi ülése a GTI különös részéről volt, ami az MSc felvételi eljárásáról és a tanulmányi 
ösztöndíj számításáról szólt. Több módosítási javaslatot tettem, amit az előterjesztő 
befogadott.  

A novemberi ülésen sajnos a TTK Kari Tanács ülése miatt nem tudtam részt venni, a TTK 
különös részéről is esett szó, ezt már korábban tárgyalta a Kari Tanács és a Bizottság is 
támogatta az előterjesztést.  

 ELTE Szenátus: 

2018. november 12. ELTE Szenátus 

A korábban ismertetett anyagokat tárgyaltuk. Jelezték, hogy a Minőségügyi Iroda 
működésképtelenné vált, dolgoznak a megoldáson. Király Miklós dékán úr jelezte, hogy 
szeretné látni a BTK és TTK Intézkedési tervét, amire korábban kötelezte őket a testület. 
Kancellár úr jelezte, hogy a TTK által készített tervet elutasította. Nem tudom megjósolni, hogy 
valaha meg fogja tárgyalni a terveket a Szenátus, elég egymásnak ellentmondó információm 
vannak erről. 

 ELTE TTK HÖK Választmány és Tisztségviselői ülés: 

2018. október 16. TTK HÖK Választmány és Tisztségviselői ülés 

2018. november 6. ELTE TTK HÖK Választmány és Tisztségviselői ülés 

2018. november 13. ELTE TTK HÖK Választmány és Tisztségviselői ülés 

2018. november 27. ELTE TTK HÖK Választmány és Tisztségviselő ülés 

Jeleztem az előző beszámolómban, hogy ezeket az üléseket állandosítani fogom, az időpont 
kedd 18 óra lett, Északi Hali előtt szoktunk találkozni. Sok szeretettel várunk mindenkit! 

Fontosnak tartom az alkalmakat, mert úgy érzem ettől jobb lett az információ áramlása a 
tisztségviselők között és az aktuális kérdéseket meg tudjuk beszélni. 

Patricia az őszi szünet végére tervezett egy csapatépítő programot, ami szerintem nagyon jól 
sikerült, ezúton is szeretném megköszönni neki munkáját! 



 
 ELTE HÖK Küldöttgyűlés: 

2018. november 15. ELTE HÖK Küldöttgyülés 

Megválasztásra került Horváth Alexandra tanárképzési referensnek. Blankó Miklós 
beszámolója nem került elfogadásra. Az ülésen elfogadásra került az IK HÖK Alapszabály 
módosítása.  

Berta András lemondott tisztségéről. 

 

Terepgyakorlatok: 

November 14-én személyesen egyeztettem kancellár úrral, ahol megtaláltuk a terepgyakorlatok 

finanszírozásának megoldását; most írom az előterjesztést, bizakodó vagyok, hogy a probléma jövő 

évtől megoldásra kerül. Igéretett tett, hogy amennyiben van gazdaságilag elszámolható 

terepgyakorlat erre a félévre, akkor a TTK kap 1,5 millió forintot erre a célre, az összeg másra nem 

használható fel. 

 

Tanulmányi ösztöndíj: 

Szabó Áronnal dolgozunk a számításokon, de sajnos időhiány miatt még nem sikerült nagy előre-

lépést elérnünk, januárban bízom benne, hogy ez is sikerül majd.  

Gólyabálok: 

Lezajlottak a gólyabálok, én úgy gondolom, hogy sikerült sikeres szezont zárnunk. Voltak hibák, de 

azokból le fogjuk vonni a tanulságokat. Az összes gólyabálon részt vettem, mert az ELTE HÖK 

részéről Czinege Andrással tartottuk a kapcsolatot az ELTE Szolgáltató Kft-vel. Nagyon sok 

tapasztalatra tettünk szert, voltak olyan hibák, próblémák, amiket a későbbi gólyabálokra már meg 

is tudtunk oldani. 

Jövő évi rendezvények: 

Elkezdtük a következő év rendezvények munkálatait. Az elkövetkező időszakban fogunk összeülni 

a lágymányosi HÖK elnökökkel és ELTE HÖK elnökkel a LEN miatt, hogy milyen formában 

legyen a következő évben, mik azok a változtatások, amit meg kell hoznunk, hogy még sikeresebb 

legyen a rendezvény. Az eddigi beszélgetések alapján úgy érzem, hogy mindannyian nyitottak 

vagyunk a változásokra. 

Elnökségi ülésen elhangzott egy nagy közös gólyabál ötlete is, ezen is érdemes eltöprengeni, hogy 

mit gondolunk erről. Az IK HÖK elnöke mondta, hogy jövőre ő el tudna képzelni egy közös 

kooperációt az összes lágymányosi kar között a gólyabál tekintetében is. 

HÖOK: 

A Jövőkép Programnak újabb eredményt sikerült elérni: 2020-tól emelkedik a tanulmányi ösztöndíj 

40%-kal Úgy gondolom, ez nagy siker még akkor is, ha egy kicsivel több, mint egy év múlva fog 

bekövetkezni. A hallgató normatíva is 40%-kal emelkedni fog 2020-tól. 



 
Az egyetemek megkapták a szociális ösztöndíj emelkedésére vonatkozó összeget. Az ELTE-n eleve 

így lett kiszámolva a féléves összeg, ezért nálunk nem lesz változás a kifizetésekben.  

A TTK-s képzési normatíva emeléséről is tárgyalnak, az Államtitkárság bizakodó a kérdésben, hogy 

emelés fog történni.  

Új projekt: 

Nagyon sok a friss ember a tisztségviselők között, nagyon sok embert egyáltalán nem ismerek 

(abszolút nem baj), ezért Patriciával egyeztetve elindítottam egy projektet, miszerint mindenkivel 

leülök beszélgetni teljesen random témákról. Bízom benne, hogy ezzel is csak javítjuk a közös 

munkát.  

Egyebek: 

Novemberben a kampuszon történt egy elég komoly atrocitás. A lépéseket megtettük, folyamatos 

kapcsolatban vagyok emiatt az üzemeltetéssel, Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnal és Horváth 

Mihállyal. Ez az ügy rávilágított, hogy mennyire hézagos egyes biztonsági szabályozása az ELTE-

nek, emiatt ezzel foglalkoznunk kell elnökségi szinten. Úgy gondolom, igazán hallgatói érdek, hogy 

a biztonsággal kapcsolatban letisztult szabályozás legyen. 

Jeleztem nektek már korábban is, hogy a ciklus végén leköszönök, mint TTK HÖK elnök, ezért 

megpróbálom tudásomat áttadni az érdeklődőknek. Korábban is említettem, hogy jelenleg is 

nagyon sok a friss ember, ezért rengeteget gondolkozunk rajta, hogyan miként lehetne képezni az 

embereket. Számos ötlet eszünkbe jutott. Januárban több közös kötetlen beszélgetés lesz korábbi 

ELTE-s tisztségviselőkkel, úgy gondolom, hogy a meghívottak sok mindent tudnak majd átadni az 

újak számára. 

Mozgalmas és nehéz időszakon vagyunk túl, szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját és 

segítségét! Szuperek voltatok! 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

 

A beszámolómmal kapcsolatos bármilyen kérdést, észrévételt szívesen fogadok, keressetek bátran 

az alábbi elérhetőségeken! 

 

Agárd, 2018. december 1. 

 

 

 

 

 

Horváth Luca 

s.k.  

ELTE TTK HÖK 

+202599364 

elnok@ttkhok.elte.hu 


