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Időrendi bontás

2021.

• október 20. Alakuló Küldöttgyűlés

• 2020. október 21. EHÖK Elnökségi ülés

• 2020. október 28. Kari Tanács

• 2020. október 28. EHÖK Elnökségi ülés

• 2020. október 29. EHÖK Tisztújító Küldöttgyűlés

• 2020. november 5. OHÜB levélszavazás

• 2020. november 9. Szenátusi ülés

• 2020. november 11. EHÖK ELnökségi ülés

• 2020. november 18. EHÖK ELnökségi ülés

• 2020. november 20. Dékán látogatás EHÖK Elnök Úrral

• 2020. november 23. EHÖK Rendezvényszervező Bizottság ülés

• 2020. november 24. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2020. november 25. EHÖK Elnökségi ülés

• 2020. december 9. OHÜB ülés

• 2020. december 9. EHÖK Elnökségi ülés

• 2020. december 10. Természettudományos Hallgatók Szövetsége ülés

• 2020. december 14. Szenátusi ülés

• 2021. január 13. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. január 18. Szenátusi ülés

• 2021. január. 20. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. február 2. EHÖK Gólyatábori egyeztetés

• 2021. február 2. Természettudományos Hallgatók Szövetsége ülés

• 2021. február 3. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. február 10. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. február 11. ELTE TTK Podcast

• 2021. február 15. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. február 16. ELTE Szolgáltató Kft. megbeszélés

• 2021. február 16. EHÖK Küldöttgyűlés



• 2021. február 17. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. február 24. TTK Dékáni Tanács és Kari Tanács

• 2021. február 24. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. február 25. TTK HÖK Választmányi ülés

• 2021. február 26. TTK HÖK Tisztségviselői ülés

• 2021. március 3. OHÜB ülés

• 2021. március 3. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. március 8. Szenátusi ülés

• 2021. március 10. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. március 17. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. március 19. egyeztetés Kacskovics Imre Dékán Úrral és Müller Viktor Oktatási
Dékánhelyettes Úrral

• 2021. március 20-21. EHÖK levélszavazás

• 2021. március 23. MNB kiválósági ösztöndíj bírálás

• 2021. március 24. EHÖK ELnökségi ülés

• 2021. március 24. EHÖK Küldöttgyűlési ülés

• 2021. március 25. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. március 25. TTK HÖK választmányi ülés

• 2021. március 26. TTK Dékáni Tanács és Kari Tanács

• 2021. március 30. egyeztetés Müller Viktor Oktatási Dékánhelyettes Úrral

• 2021. március 31. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. április 7. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. április 14. OHÜB ülés

• 2021. április 14. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. április 16. Szenátus levélszavazás

• 2021. április 19. Szenátusi ülés, rekotrválasztás

• 2021. április 20. TTK Kari Tanács levélszavazás

• 2021. április 21. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. április 26. Szenátus

• 2021. április 28. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. árpilis 29. TTK HÖK választmányi ülés



• 2021. május 5. TTK Kari Tanács

• 2021. május 5. EHÖK Elnökségi

• 2021. május 12. OHÜB ülés

• 2021. május 12. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. május 17. Szenátus

• 2021. május 19. EHÖK Elnökségi

• 2021. május 20. TTK HÖK választmányi ülés

• 2021. május 26. TTK Kari Tanács, Dékáni Tanács

• 2021. május 26. TTK Jegyzetbizottsági ülés

• 2021. május 26. EHÖK Elnökségi

A 2020/2021-es Önkormányzati ciklus sok szempontból eltért a megszokottól a járványhely-
zet okán. Sajnos eseményeink kari szinten nem tudtak megvalósulni, ugyanakkor számos, az
oktatás menetére, az Egyetem működésére nagy hatással bíró esemény történt.

1. Rektorválasztás
Egyetemünk idén őjból rektort választott, dr. Borhy László rektor Úr ciklusa végének kö-

zeledtével. A választás során az induló három jelölt mindegyikét (dr. Bory László, dr. Szalay
Péter, dr. Horváth Zoltán) lehetőségem nyílt megismerni, pályázatukat meghallgatni. A sze-
nátusi ülés 2021. április 19-én került sorra, ezen dr. Borhy László másodszor is megválasztásra
került.

2. Járványhelyzeti tanulmányi- és vizsgaszabályzat
A járványhelyzet indokolttá tette egy külnön Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat felállítását,

mely az online mukarend helyzetét tisztázta. Az ehhez kapcsolódó módosítások során kialakult
végleges formát főképp helyesnek gondolom, kiemelném, hogy a munkarendtől való eltéréshez
szükséges Önkormányzati beleegyezés feltétele ebbe belekerült, ugyanakor az a tárgyak törlésére
is lehetőséget ad. Ennek szükségességét indokolja, hogy amennyiben az érintett tárgy nem
megvalósítható távolléti oktatásban semmilyen módon, az az érintett haéégatóknak ne jelentsen
tárgyfelvételi próbálkozást.

3. Jelenléti gyakorlatok
Előző cím alatt szerepel a járványhelyzet miatt átszervezett jelenléti gyakorlatok ügye. A

kialakult rendben a Kar és az Egyetem vezetése célul tűzte ki, hogy hallgatót nem érhet ad-
minisztratív hátrány a járványhelyzet okozta nehézségek miatt. Így biztosításra került, hogy a
korlátozások miatt jelenléti rendszerben nem megvalósítható tárgyak külön rendben elvégezhe-
tőek azon hallgatók számára, akik az abszolutórium megszerzése előtt állnak a félévben.



A szükséges módosítások elfogadását az NFTV és a járványügyi TVSZ-nek megfelelően az
Önkormányzat véleményezte, azokat jóváhagyta. Egyes tárgyak esetében lehetőség nyílt azok
online elvégzésére, azzal, hogy azok nyár végén jelenléti módban is megvalósíthatóak, illetve
egyes tárgyak, mivel azokhoz szükséges a jelenléti teljesítés, átszervezésre kerültek nyár végére,
akkor a kialakult időpont az oktató és az érintett hallgatók közös megegyezésének tárgya, azzal
a kitétellel, hogy minden hallgató számára lehetőség nyílik annak teljesítésére.

4. Magyar Akkreditációs Bizottság
Az idei évben került sor a Magyar Akkreditációs Bizottság rendszerinti felülvizsgálatára,

melyen többedmagammal részt vettem hallgatói delegáltként. Az ülés eredményeképp a kép-
zéseink akkreditálásra kerültek, a bizottság különböző ajánlásokat fogalmazott meg, melyek
továáb tudják emelni az oktatás, a hellgaói élmény színvonalát.

5. Kollégiumi költségvetés
Előző beszámolómban ismertettem a Kollégiumi Központ költségvetésének ógyét, mely végül

az ott is ismertetett módon azzal zárult, hogy a lakhatási normatíva 50%-a került a kollégiumi
Központ költségvetésébe, 50%-a a Szociális keretbe, illetve a TTK HÖK, a többi részönkor-
mányzathoz és az EHÖK-höz hasonlóan az ISZTK keretből keretátadással adott bele a Központ
működési keretébe.

6. HKR- módosítás
Az elmúlt év során nagy mennyiségű HKR módosítás történt, mely főként a járványügyi

helyzetet hivatott kezelni, az Fegyelmi Testületek működésének részleteit tisztázta, illetve fő-
ként más karokat érintett, a TTK esetében a szakdolgozat leadási határidők felső szabályozása
módosult, ezzel kevésbé szűk határidőket szabva azok leadására, illetve teret engedve a gyakor-
lathoz igazodó intézményi szabályozásra.

7. Gólyatábor, mentorrendszer
Az idei évben a mentorrendszer teljes mértékben online módon folyt eddig, terveink szeirnt

sor fog kerülni egyonline mentortáborra is, melynek előkészítése folyamatban van.

A gólyatáborral kapcsolatban még nem kaptam egyértelmű jelzést, hogy azok megvalósítása
engedélyezett-e azonban bizakodó vagyok, hogy ez hamarosan fixálódik és lehetőségünk nyalik
az idei év során megszervezni azt. A választmány döntése értelmében, amennyiben sor kerül
glyatáborra, az 2021. augusztus 12-15. között kerül megrendezésre a Bodajki Falutáborban.

8. EHÖK Alapszabály
A korábbi beszámolóim során sokat olvashattatok a készülő EHÖK Alapszabályról, ez sajnos

a különböző, hirtelen jött és nagy horderejű ügyek (tanulmányi, járványügyi, stb.) miatt hárébb
helyzetődött, így az azzal kapcsolatos munka valószínűleg a jövő félévben fog folytatódni. A
későbbiekben ehhez kell majd alakítanunk a saját Alapszabűályunk, amennyiben megszavazásra
kerül az új, így ez a következő ciklus egy nagy feladata lesz.



9. OHÜB Ülések
Az elmúlt ciklusban számos nagy horderejű döntés született az OHÜB ülésein, így a jár-

ványügyi TVSZ-szel kapcsoaltos döntések, HKR módosítások véleményezése, illetve napirendre
került térítési díj módosítás, melyet nem tudtam támogatni, arra való tekintettel, hogy az az
által képzett extra bevétel az egyetem részére nem látszott létszükségletúnek, ugyanakkor a
hallgatóság szociális helyzete egyértelműen romlott, agy azt a módosítás megalapozatlannak
tarottam.

10. Űrcentrum
Megalapításra került karunkon az Űrcentrum, melynél a kari Tanács támogatta, hogy amint

annak gondozásában szak indul, vagy szak kerül úgy a centrumtanács bővül egy hallgatói
delegálttal.

11. Közelmúlt
Részt vettem a Kari jegyzetbizottsági ülésen, illetve számos Választmányi ülést tarottam,

ahol egyebek mellett főként a jelenléti gyakorlatok átszervezésének ógyével foglalkoztunk. Azt
figyelemmel kísérni továbbra is az Önkormányzat egyik nagy felelőssége, hogy azok minél
könnyebben meg tudjanak valósulni, hiszen ez az átszervezés, mind hallgatói, mind oktatói
oldalról áldozattevéssel jár, ugyanakkor hiszem, hogy azok a legmagasabb szakmai színvonalon
tudnak így megvalósulni.

Célom, hogy az átszervezett jelenléti kurzusok idejére a hallgatók kedvezményes, lehetőleg
ingyenes kollégiumi elhelyezést tudjanak igénybevenni, az ezzel kapcsolatos egyeztetések jelenleg
is folynak.

Budapest, 2021. május 29.

e-mail: elnok@ttkhok.elte.hu
telefon: 70/866-6928

Jeges Viktor Péter
Elnök

ELTE TTK HÖK
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