
Beszámoló 

2018. december 19. – 2019. február 12. 

 

 

Terepgyakorlatok: 

Február 14-én lesz Kancellár úrnál egy nagyobb körű egyeztetés a terepgyakorlatok 

finanszírozásáról, úgy gondolom, hogy végre pont kerül az ügy végére. A sok munka, amit a TTK 

HÖK az elmúlt években belefektetett, remélhetőleg végre megtérül. 

 

Dékánválasztás: 

Az elmúlt időszakban a TTK HÖK Kari Tanács delegáltjai leültek az esetleges jelöltekkel, és 

megosztották meglátásaikat. Reméljük, hogy a dékáni pályázatokban ez vissza fog köszönni. Több 

alkalommal egyeztettem a dékánjelöltekkel, illetve az Intézetigazgatók és más oktatók véleményét 

is begyűjtöttem, hogy a TTK HÖK delegáltjai a lehető legfelkészültebb, minél több információ 

birtokában dönthessenek. Nem szeretnék TTK HÖK álláspontot kialakítani a dékánválasztásra, 

az információkat (minden más kari tanács határozathoz hasonlóan) a delegáltak saját hatáskörben 

mérlegelik, és az egyéni lelkiismeretük szerint döntenek. Február 12-én délelőtt fogja a 

dékánválasztás előkészítő bizottsága a beérkezett pályázatokat megtekinteni és nyilvánosságra 

hozni. Ezután február 20-án a Professzori Tanács, a Kari Tanács és a TTK HÖK választmánya 

közös ülést tart, ahol a dékánjelöltek bemutatkoznak, illetve válaszolnak a kérdésekre. Az ülés 

minden kari polgár számára nyilvános. A TTK HÖK segítségével el fog készülni egy anonim 

űrlap, amely a TO honlapján lesz elérhető, és a kar hallgatóinak és oktatóinak kérdéseit gyűjti 

össze a dékánválasztó bizottság számára. (Az eddigi dékánválasztások során csak névvel ellátva 

küldhettek be kérdéseket a kar polgárai.) A dékánválasztó Kari Tanács február 27-én kerül 

megrendezésre, az új dékán május 1-én veszi át a Kar vezetését a jelenlegi megbízott dékántól. 

 

Elnökségi ülések: 

Az elnökség napirendjén a hallgatói rendezvényszervezés helyzete volt a főszerepben. Az ELTE 

Szolgáltató Kft. vezetésében személyi változások történtek. Remélhetőleg február folyamán az új 



vezetés bemutatkozik az Elnökségnek. Babos János, a szolgáltató igazgatóság vezetője 

megkereste az EHÖK elnökségét a lakhatási támogatás felosztásával kapcsolatosan. A végleges 

javaslatot az EHÖK elnöksége a jövő héten tárgyalja meg. Személyes álláspontom szerint úgy kell 

ezt meghatározni, hogy a szoctám összege az előző félévhez képest ne csökkenjen. 

 

Tanulmányi ösztöndíj: 

Szabó Áron informatikussal elkezdtük a tesztelését az általam Keleti Tamás korábbi szenátorral 

közös változtatási javaslatok modellezésére. Bízom benne, hogy február végére ki tudjuk értékelni 

az eredményeket. Horváth Erzsébet oktatási dékánhelyettes asszony is bizakodva várja az 

eredményeket. 

 

Gólyatábor: 

Megkértem Jeges Viktort, hogy a TTK HÖK részéről a gólyatábor kapcsolattartója (hallgatói 

főszervezője) legyen. A programfelelősnek Vigh Patricia elnökhelyettest kértem fel, a gólyatábor 

kommunikációjáért pedig Tuza Benedek kommunikációs referens felel, általános gólyatábori 

szervezőnek Bokodi Esztert kértem fel. A fent említett emberek elkezdték összeállítani a 

gólyatábor programját, elképzeléseinket, ezeket a mostani Küldöttgyűlésen fogjuk megbeszélni. 

 

HÖOK: 

Murai László január elsejével átvette a HÖOK vezetését, így sok év újra ELTE-s HÖOK elnököt 

köszönthetünk személyében. A Budapesti Regionális Szövetség elnöke Horváth Mihály, az 

EHÖK elnöke lett. Az ELTE választmányi póttatja pedig továbbra is Menyhárt Barbara. 

 

Alapítvány: 

Az Alapítvány jelenleg nincs könnyű helyzetben. Mivel az Alapítvány alapítója a TTK HÖK, és 

az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy hathatós segítségét tud nyújtani a hallgatóknak, ezért 

kiemelt figyelmet fordítottam az Alapítvány nemrég megválasztott vezetésével közösen az 

Alapítvány tevékenységének újragondolására, helyzetének rendezésére. Az Alapítvány ennek 



köszönhetően új lendületet kapott. Ennek első kézzelfogható jele, hogy 3 év után újra külföldi 

kirándulást szervez az Alapítvány, amire eddig nagyon nagy az érdeklődés, egy hét alatt több mint 

50 ember jelentkezett, szinte kizárólag TTK-s hallgatók. Az Alapítványban számos új, és évek 

után újraélesztett programot, projektet szeretnénk megvalósítani. Ha a megkezdett lendület 

tovább folytatódik az Alapítvány működése még idén stabilizálódhat, és visszatérhet a TTK-s 

hallgatók tevékenységeinek, a mentorrendszer, és egyéb rendezvények támogatására. A 

cégbírósággal folyamatos kapcsolatban állok, eddig sajnos az ígéretek ellenére a bíróság 

túlterheltsége miatt nem történt meg a személyi változások bejegyzése, legutóbbi információm 

szerint ez február elejére várható. 

 

Tétékás Nyúz: 

Az elmúlt években az Alapítvány átvállalta a HÖK-től a Nyúz kiadását, hiszen a TTK HÖK-nek 

nem volt rá anyagi forrása, illetve a beszerzés nehézségekbe ütközött. Mostanra a nehézségek 

elhárultak, ezért visszatérünk a „rendes kerékvágásba” és újra a TTK HÖK jelenteti meg a TTK-s 

hallgatók lapját. Formai átalakuláson fogunk átesni, és félévente 4 Tétékás Nyúz fog megjelenni. 

Az átalakulásokra a költséghatékonyság és a megváltozott olvasói szokások miatt van szükség. 

Nagyon örülök, hogy a féléves csönd után újra nyomtatott formában is olvashatják a hallgatók. 

Köszönöm mindenkinek az elmúlt időszak munkáját! A közeljövőben kiírásra kerülő HÖK 

elnökválasztáson nem kívánok újraindulni, de minden indulónak szívesen segítek, keressetek 

bizalommal kérdéseitekkel.  

Köszönöm, hogy elolvastad beszámolómat, bármilyen kérdéssel, észrevétellel keressetek bátran 

az aláírásomban található elérhetőségeken vagy a Küldöttgyűlésen. 

 

Királyrét, 2019. február 9.  
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