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Időrendi bontás 

 
 2019.11.20. EHÖK Elnökségi 

 2019.12.03. 5vös5 megbeszélés 

 2019.12.04. TTK Kari Tanács 

 2019.12.04. EHÖK Elnökségi 

 2019.12.10. TTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 2020.12.11. OHÜB 

 2019.12.11. EHÖK Elnökségi 

 2019.12.16. ELTE Szenátus 

 2020.01.09. - 2020.01.11. Educatio Kiállítás 

 2020.01.15. EHÖK Elnökségi 

 2020.01.17. TTK Nyílt Nap 

 2020.01.23. TTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 2020.01.24. Egyeztetés a kari vezetéssel 

 

EHÖK 

 
A viszgaidőszakban elkezdtünk egy teljesen új, átfogó alapszabály-módosításon gondolkodni, 

melyet nyárra, vagy nyár végére szeretnénk elkészíteni. Ebben az Önkormányzat teljes egésze 

részt vesz majd, így ez komoly projektnek ígérkezik a TTK HÖK részéről is ebben a félévben. 

Elkezdődött a Jeges Est szervezése, melyet február 13-án rendez meg az ELTE Hallgatói 

Önkormányzat, itt a kommunikációban segítünk a TTK-n.  

 

Hivatalos ülések 

 
Részt vettem december 4-én a Dékáni Tanácson, valamint a Kari Tanácson, melyen 

delegáltjaink ellátták feladatukat. Továbbá az ELTE Szenátusán december 16-án, melyen a 

HKR módosításról, illetve az EHÖK alapszabályának módosításáról is szavaztunk. Ezt 

megelőzően december 11-én a HKR módosítást előkészítő OHÜB ülésen is részt vettem az 

Elnökség többi tagjával együtt. 

 

December 3-án 5vös5 megbeszélést tartottunk, ahol Horváth Ákos és Székely Mózes professzor 

urak mellet Kovács Bálint és Ungi Balázs is jelen volt. Elkezdtük a szervezés előkészítését. A 

verseny főszervezője előreláthatóan Ungi Balázs lesz, előre is köszönjük neki a munkát. Egy 

fontos mozzanat lesz, hogy a Hallgatói Alapítvány segítségével igyekszünk most először 

létrehozni az online nevezés mellett online fizetési lehetőséget. 



 
 

Rendezvények 

 
Január elején megrendezésre került az Educatio Kiállítás, melyen szép számban részt vettek a 

TTK-ról oktatók és hallgatók egyaránt, valamint a nagy színpadon is szerepelhettünk, a TTK 

népszerűsítésének céljából. Személyesen sajnos nem tudtam jelen lenni, azonban 

elnökhelyettesem Somodi Csenge mind a 3 napon kint volt az eseményen. Mind a 

résztvevőktől, mind a kari vezetéstől pozitív visszajelzés érkezett. 

Január 17-én a TTK Nyílt Nap szervezésében és lebonyolításában is részt vett a Hallgatói 

Önkormányzat. A kezdeti nehézségek ellenére végül megfelelő számban jelen voltunk, innen 

is pozitív visszajelzések érkeztek. A helyszíni megvalósításban akadtak problémák, ezeket 

gyorsan és lényegre törően sikerült megoldani.  

A fent említett két eseményen nyújtott segítségért minden résztvevő hallgatónak köszönöm 

szépen a segítséget, valamint Somodi Csengének a hallgatók koordinálásáért.  

 

Egyebek 

 
Január 24-én Csengével egyeztettünk Dékán Úrral és Dékánhelyettes Asszonnyal a jövőbeli 

HKR módosítás előkészítéséről, különböző tárgyfelvételi problémákról és a félévben 

megvalósítani kívánt projektekről. Reméljük, hogy ebben a félévben kifejezetten produktívak 

leszünk. Ezek megvalósítására a törekvés megvan mindkét részről, bízunk benne, hogy a 

kezdeti lelkesedés nem hagy majd alább. Dékán Úr támogatását fejezte ki a gólyatáborunk 

átalakításával kapcsolatban is, amelynek kifejezetten örültünk. 

A továbbiakban mindenképpen igyekszünk egy hasznos munkában és eredményekben gazdag 

félévet produkálni. 

 

Kérdéseitekkel, meglátásaitokkal keressetek bátran! 

 

 

Budapest, 2020. 02. 04. 
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