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Időrendi bontás

2020.

• július 7. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• július 8. Mentorrendszer egyeztetés Kiss Fanni Mentorkoordinátorral

• július 15. ELTE TTK Kari Tanács ülés

• július 16. Egyeztetés Dr. Kacskovics Imre Dékán Úrral és Dr. Müller Viktor megválasz-
tott Oktatási Dékánhelyettessel

• július 22. ÚNKP bíráló ülés

• augusztus 4. Küldöttgyűlés

• augusztus 6-7. Kari Tanács Levélszavazás

• augusztus 10. Egyeztetés Dr. Kacskovics Imre Dékán Úrral és Dr. Müller Viktor Oktatási
Dékánhelyettessel

• augusztus 11-12. Mentorrendszer záró esemény

• augusztus 11. Egyeztetés az ELTE Szolgáltató Kft-vel

• augusztus 16. EHÖK Levélszavazás

• augusztus 27. Kari Tanács Levélszavazás

• augusztus 27. Elsőéves Hallgatók Eskütétele



2020 július-augusztus
Az előző Küldöttgyűlés óta főleg az akkori beszámolómban részletezett feladatokat folytattam,
ezt alább olvashatjátok.

Mentorrendszer

A Mentortábor elmaradása miatt alternatívát kerestünk a rendszer adekvát lezárására, végül a
Kar és az Egyetem vezetésével arra a megállapodásra jutottunk, hogy a záró képzési eseményt
szabadtéren tudjuk megterani, erre augusztus 11-12. között került sor. Az eseményen 11-én tar-
tottam a HÖK-kel kapcsolatos beszélgetést a rendszer tagjainak, hogy jobban megismerhessék
munkánkat, át tudják adni az elsőéves hallgatóknak az érdekképviselet szerepét és jelentőségét.

Orientációs napok

Az Orientációs Napok szervezése tovább folyik, erre az ELTE biztosít anyagi forrást a különböző
materiális szükségletekre (póló, szközök stb.), illetve különösen a járványügyi védekezés előse-
gítésére. Ennek lebonyolításában az ELTE Szolgáltató Kft. segít nekünk, így a rendezvényre
kapunk 30 liter kézfertőtlenítőt is, melyet a résztvevők rendelkezésére bocsátunk.

Járványügyi intézkedések az őszi szemeszterben

Az őszi szemeszterben érvényes járványügyi szabályozás már előző beszámolóm idejére elkészült
[1], azonban ránk vonatkozó különös szabályozásként Dékáni Utasítás [2] szabályozza. Ennek
célja, hogy garantálja az Egyetem polgárainak biztonságát, szankcionálja a védekezés szabályait
szándékosan be nem tartó hallgatók magatartását. Az utasítással kapcsolatban egyeztetni fogok
Müller Viktor Oktatási Dékánhelyettes Úrral, hogy hogyan tudjuk segíteni a hallgatókat abban,
hogy biztonságos körülmények között, ámde bajtársias légkörben tudjanak továbbra is tanulni.



Választások

A Választási Bizottság megkezdte munkáját, az őszi képviselő- illetve elnökválasztás kiírása
kikerült a honlapra.

Elsőéves Hallgatók Eskütétele

Az elsőéves hallgatók eskütételén sajnos nem tudtam személyesen részt venni, az Önkormányzat
részéről Darányi Éva Tanulmányi Referens mondott köszöntőt, ezt ezúton is köszönöm neki,
illetve a köszönöm rendezvény sikeres lebonyolításában segítkező hallgatók munkáját.

Beiratkozás

A beiratkozáson a TTK HÖK Mentorrendszerének tagjai segítkeztek, munkájukat mind én,
mind a Tanulmányi Osztály és a Kar vezetése köszönik, az idei év által támasztott elvárásoknak,
a járványvédelmi szempontból indokolt fegyelmezettség megtartását sikeresen garantálták.

Budapest, 2020. augusztus 28.
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[1] https://www.elte.hu/dstore/document/5199/ELTE-JOKT-2020-07-29.pdf

[2] Dékáni utasítás 5/2020 (08. 19.), https://ttk.elte.hu/dekaniutasitasok


