
 

Beszámoló 
2018. december 4. – 2018. december 21. 

Időrendi bontás: 

 2018. december 5. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

 2018. december 6. Egyeztetés Biró Mátéval 

 2018. december 6. Egyeztetés Sziklai Péterrel 

 2018. december 8. Nemzeti Ifjúsági Tanács 

 2018. december 11. ELTE TTK HÖK Választmány és Tisztségviselő ülés 

 2018. december 12. Egyeztetés Sziklai Péterrel 

 2018. december 12. Egyeztetés Horváth Erzsébettel 

 2018. december 12. ELTE TTK Dékáni Tanács 

 2018. december 12. ELTE TTK Kari Tanács 

 2018. december 12. ELTE HÖK Elnökségi ülés (informális) 

 2018. december 17. ELTE Szenátus 

 2018. december 17. ELTE HÖK Karácsony 

 2018. december 18. Egyeztetés Czinege Andrással 

 2018. december 19. Egyeztetés Kerezsi Dororttyával és Bárdosi Bencével 

 2018. december 19. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

 2018. december 19. ELTE HÖK Elnökségi csapatépítés 

 2018. december 20. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

 2018. december 20. VI. Hivatalos HÖK Kongresszus 

 2018. decembre 21. 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. december 12. ELTE HÖK Elnökségi ülés (informális) 

2018. december 19. ELTE HÖK Elnökségi ülés 

Az elnökségi ülésen megbeszélésre került, hogy az idei év költései miatt ismét felül kell majd 
bírálni majd a forrásallokációs modellt. A következő időszak nagy feladata, hogy a Berzsenyi 
Dániel Pedagógia Központ (BDPK) megalakulásával a hozzájuk tartozó hallgatók 
érdekképviseletének ellátása. Január 1-jével nem lesz az ELTE TTK-nak szombathelyi 
hallgatója mindenki a BDPK alá fog tartozni. Érdemes végig gondolni, hogy ennek fényében 
van-e értelme az ELTE TTK HÖK elnökének kötelezően kiírni szombathelyi ügyekkel 
foglalkozó tisztségviselői pályázatot. 

 



 
 Kari Tanács:  

2018. december 12. ELTE TTK Kari Tanács 

A Kari Tanács hozott egy olyan elvi döntést, hogyha biztosítottak az anyagi körülményei a 
Természetrajzi Múzeumnak, akkor támogatja a kiválását a karból. A Kar anyagi helyzete miatt 
nem tudja biztosítani a Múzeum számára a megfelelő anyagi hátteret. 

 ELTE Szenátus: 

2018. december 17. ELTE Szenátus 

Az ELTE Szenátusa, hozott egy olyan határozatot miszerint január 15-ig a TTK-nak és BTK-
nak kell egy gazdasági tervet létrehoznia, amivel megspórol 250 millió forintot, ez mindenképp 
megszorításokkal kell elérnie a két karnak, többletbevétel nem elfogadható. 

 ELTE TTK HÖK Választmány és Tisztségviselői ülés: 

2018. december 11. ELTE TTK HÖK Választmány és Tisztségviselői ülés 

Következő évben több csapatépítést is tervez Pati, az első februárban lenne. A legutóbbi 
ülésünk karácsonyi hangulatban telt és megbeszéltük a vizsgaidőszak feladatait. 

 ELTE HÖK Küldöttgyűlés: 
2018. december 5. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

2018. december 20. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

A decemberi küldöttgyűlési ülésen elfogadásra került az ELTE HÖK Alapszabályának 
módosítása, ez azt jelenti, hogy megalakult egy új részönkormányzat a GTI HÖK, az első 
választások február elején lesznek kiírva. Ez fontos mérföldkő az ELTE HÖK életében. 

 

Jövő évi rendezvények: 

Elkezdődtek a lágymányosi karok között a LEN-nel kapcsolatos tárgyalások, januárra konkrétizálni 

kell a változtatásokat. 

Januárban el kell küldenem a gólyatábori igénytáblázatot, ami a pénteki küldöttgyűlési ülés 

döntésének megfelelően fog kitöltésre kerülni. 

Javában zajlik a Jeges Est szervezése, már a facebook event is elindult.  

Egyebek: 

Az ELTE TTK HÖK Alapszabály módosítása a kari vezetéssel való egyeztetés után visszavonásra 

került, mert több egyetemi szabályzatra felhívták a figyelmünket, hogy ez jó alkalom, hogy mi is 

átvezessük az új megnevezéseket. Január elején visszatérünk a tárgyalására az Ellenőrző Bizottság 

aktívan dolgozik rajta, a következő időszakban én is megfelelően ki tudom venni a részem a 

munkából. A következő egyeztetés már Darázs Lénárddal lesz. 

Következő év elején változások történnek az ELTE HÖK kabinetjében. Martina Fanni és Bartók 

Bálint is végez, Porkoláb Eszter Erasmuson fogja tölteni a következő félévet.  

Az ELTE Sportiroda szervezésében a következő évben el fog indulni egy önvédelmi tanfolyam, 

ahova bárkinek lehet jelentkezni. 

A Szolgáltató Igazgatóság pénzügyi előadás sorozatot tervez a jövő évre. 



 
 

Mozgalmas időszakon vagyunk túl, szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját és 

segítségét!  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

 

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

az alábbi elérhetőségeken! 

 

Budapest, 2018. december 18. 

 

 

 

 

 

 

Horváth Luca 

s.k.  

ELTE TTK HÖK 

+202599364 

elnok@ttkhok.elte.hu 


