
 
Elnökhelyettesi Beszámoló 

ELTE TTK HÖK 

2021.04.06-ai Küldöttgyűlésre 

 

Időrendi bontás: 

 

2021.02.18. Tárgyalás Kacskovics Imre dékán úrral és Müller Viktor 

dékánhelyettes úrral 

2021.02.18. Etikai kódex megtervezésének ülése 

2021.02.18. Tisztségviselői ülés 

2021.02.20. Gólyatábor igények bejelentéséről egyeztetés Jeges Viktor elnök úrral 

2021.02.25. Választmányi ülés 

2021.03.19.  Tárgyalás Kacskovics Imre dékán úrral és Müller Viktor 

dékánhelyettes úrral 

2021.03.23 EHÖK Küldöttgyűlés 

2021.03.25. Választmányi ülés 

2021.03.26 Rendkívüli Kari Tanács ülés 

2021.03.30. Megbeszélés Müller Viktor dékánhelyettes úrral 

 

Beszámoló szöveges: 

 

Január végétől kezdve az egyik legfontosabb feladatom a terepgyakorlatokkal kapcsolatos 

egyeztetések, tárgyalások voltak. Dékán és dékánhelyettes urakkal több körös egyeztetést 

folytattunk ezek lebonyolításáról. Fontos volt, hogy olyan megoldásokat találjunk, ami a 

járványhelyzet okozta nehézségek ellenére minden hallgatónak lehetővé teszi a felvett kurzusok 

elvégzését, megfelelő szakmai színvonalon, ha lehet személyes formában. 

Az egyeztetések eredményeként minden hallgatónak lehetősége lesz elvégezni ebben a 

félévben a terepgyakorlatát. Akiknek abszolutórium megszerzéséhez van erre szüksége, június 

közepéig megszervezésre kerül számára a gyakorlat, ellenkező esetben augusztus végéig, 

remélhetőleg személyes formában. Azon hallgatók, akik nem szeretnék valamilyen okból ebben 

a félévben elvégezni a terepgyakorlatot (pl.: ragaszkodik akkor is a személyes formához) 



 
lehetősége lesz leadni a tárgyat a félév során pénzügyi szankció mentesen. Minden olyan 

terepgyakorlat, mely előfeltétele lenne másnak, törlésre kerül az előfeltételek közül (vagy 

erősről gyenge előfeltétel lesz). A nyáron megrendezésre kerülő terepgyakorlatok időpontjai 

folyamatosan egyeztetve lesznek a szakterületek vezetőivel az egyetem részéről, olyan 

időpontok lesznek kiválasztva, ahol a legtöbb hallgató részt tud venni. 

A fent leírtak tükrében szeretnék köszönetet mondani dékán és dékánhelyettes uraknak, hogy 

nem csak meghallgatták, hanem támogatták is a HÖK javaslatait, igyekszünk a nyári időpontok 

kapcsán is konstruktív tárgyaló partnerek lenni. 

További fontos események röviden: 

Etikai Kódex kidolgozása és megtervezésére is sor került, melyben segítségére lehettem Vígvári 

Cseperke mentorkoordinátornak. 

Az ELTE TTK Gólyatábor helyszíne kijelölésre került Bodajkon, leadtuk az EHÖK felé az 

igénybejelentésünket. 

A Kari Tanács ülésén meghallgattuk mind a három rektor jelöltet. A tanács támogatta Szalay 

Péter professzor úr pályázatát, míg Borhy László rektor úr, és Horváth László dékán úr 

pályázatát nem. 

Ha bármi kérdés felmerülne benned nyugodtan keress az alábbi elérhetőségeken: 

 

Hambuch Mátyás       Pécs, 2021.04.03. 

Elnökhelyettes, ELTE TTK HÖK 

elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu  
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