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Időrendi bontás

2020.

• október 20. Alakuló Küldöttgyűlés

• október 21. EHÖK Elnökségi ülés

• október 28. Kari Tanács

• október 28. EHÖK Elnökségi ülés

• október 29. EHÖK Tisztújító Küldöttgyűlés

• november 5. OHÜB levélszavazás

• november 9. Szenátusi ülés

• november 11. EHÖK ELnökségi ülés

• november 18. EHÖK ELnökségi ülés

• november 20. Dékán látogatás EHÖK Elnök Úrral

• november 23. EHÖK Rendezvényszervező Bizottság ülés

• november 24. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• november 25. EHÖK Elnökségi ülés



2020 október-november
Az elmúlt időszakban kevés olyan fejlemény történt, amiről jelen állása szerint érdemben tudnék
beszámolni. Kötelezettségeimnek elegett tettem, részt vettem az egyes üléseken.

Magyar Akkreditációs Bizottság ülés

Idén szeptemberben zajlott egyetemünk akkreditációs folyamata a következő öt éves ciklusra,
ezen részt vettem négy hallgatótársammal együtt. Ennek eredménye megszületett az elmőlt
napokban, az egyetem akkreditálásra került, a Bizottság megküldte ajánlásait az egyetemi
vezetőknek.

TTK HÖK Alakuló Küldöttgyűlés és választások

A választások sikkerrel lezajlottak, köszönöm a Választási Bizottság alapos munkáját, ebben a
rendkívüli helyzetben is megállták a helyüket.

A TTK HÖK 2020. 10. 20-án tartotta Alakuló Küldöttgyűlését, minden képviselőnek és
megválasztott Tisztségviselőnek gratulálok, és várom a közös munkát.

EHÖK Tisztújító Küldöttgyűlés

Részt vettem az EHÖK ezévi Tisztújító Küldöttgyűlésén, melyen Eszterhai Marcellt elnökké
választották, alelnöke Szabó Tamás. Gratulálok nekik és kabinetjüknek, úgy gondolom, sikeres
közös munkának nézünk elébe.

A Kabinet TTK-s tagjai:

• Tuza benedek, Kommunikációs Alelnök

• Csomos Attila, Tudományos Alelnök

• Németh Csilla, Esélyegyenlőségi referens

Dékáni látogatás

Eszterhai Marcell EHÖK Elnök Úrral látogatást tettünk Kacskovics Dékán Úrnál, itt jelen volt
Müller Viktor Oktatási Dékánhelyettes is. A beszélgetés során lehetőség nyílt a TTK HÖK, az
EHÖK és a Kar vezetése közötti véleménycserére, megvitattuk elképzeléseinket, terveinket és a
mostani ciklusban való együttműködés részleteit.



Vírushelyzet

A vírushelyzet súlyosbodása miatt a teljes magyar felsoktatás online oktatásra állt át, mivel
karunk a személyes jelenlétet igénylő gyakorlatok kivételével, túlnyomórészt eddig is ilyen móon
folytatta az oktatást, így jelen tudásom szerint az átállás nem jelentett különösebb megpróbál-
tatást. A kollégiumok hirtelen jött kiürítése számos hallgatótársunk számára volt megterhelő.
A hírek publikálása után sokáig mi sem tudtuk a részleteket, ám szerencsére a szabályozás lehe-
tővé tette a méltányos eljárást, úgy gondolom, a jelen helyzethez mérten a kollégiumi lakhatás
fenntartására irányuló kérvény méltányosságot enged az egyetemi vezetőknek. Szeretném meg-
köszönni az EHÖK vezetőségének is, hogy kiálltak amellett, hogy azon hallgatóknak, akiknek
nincs lehetőségük feladataikat teljesíteni, lakhatásukat megoldani, juthasson továbbra is szállás
a kollégiumokban.

Budapest, 2020. november 28.
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