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Időrendi bontás
• 2022. február 16. EHÖK Elnökségi

• 2022. február 21. 5vös 5km megbeszélés

• 2022. február 23. Kari tanács

• 2022. február 23. EHÖK Elnökségi

• 2022. február 24. TTK HÖK Választmány

• 2022. február 25-27. HÖOK Közgyűlés

• 2022. március 01. TTK HÖK Választmány

• 2022. március 02. EHÖK Elnökségi

• 2022. március 02. EHÖK Küldöttgyűlés

• 2022. március 07. Szenátusi ülés

• 2022. március 07. 5vös 5km megbeszélés

• 2022. március 10. Kreditátviteli Bizottság

• 2022. március 14. Mentorképzés

• 2022. március 16. EHÖK Elnökségi

• 2022. március 21. 5vös 5km megbeszélés

• 2022. március 23. EHÖK Elnökségi

• 2022. március 30. EHÖK ELnökségi



Teljesítményértékelési rendszer
A Kari Tanács döntött a TTK Teljesítményértékelési Rendszerének (TÉR) elfogadásáról.

Az értékelési szempontok között egyelőre 5 oktatásra vonatkozó pont szerepel, melyekből az
OHV-ban szereplő tiszteletarány minimuméretéke 90%, az ajánlásarány minimumértéke 80%.
Ezen arányok nem teljesítése az értékelési folyamatban, mely először egy év múlva esedékes,
alaposabb vizsgálatot jelent az adott oktatóra nézve.

A múltkori Küldöttgyűlésen támogatott hallgatói vélemények figyelembevételét támogatja
a Kar vezetése, ugyanakkor az nem tudott a mostani rendszerbe bekerülni, mivel ezen kérdőív
jelen helyzetben nem létezik. Ennek feloldása véleményem szerint külön kari kérdőívvel, vagy
az OHV rendszer átfogó reformjával érhető el, hiszen számos visszajelzés érkezik, hogy annak
hossza miatt kevés a hiteles kitöltés, ezáltal a begyűjtött adatmennyiség is nehezen használható.
Ennek reformját minden fórumon képviselni fogom.

Programok

LEN

Idén az ELTE EHÖK szervezésével, a Lágymányosi karok bevonásával kerül megrendezésre a
Lágymányosi Eötvös Napok, mely sajnálatos módon a járványhelyzet miatt nem valósult meg az
elmúlt időszakban. A szervezéssel kapcsolatban első sorban a napközbeni szabad programoknak
teret adó sátras rész tekintetében egyeztetek a szervezőkkel.

5vös 5km futóverseny

Idén május 5-én kerül megrendezésre az 5vös 5km futóverseny, melynek szervezése aktívan
zajlik. A versenyre várunk mindenkit szeretettel.

Mentortábor

A mentortábor tervezett időpontja a július 15-i hétvége, annak pontos dátuma jelenleg
egyeztetések tárgyát képezi, ennek eredménye hamarosan várható.

Gólyatábor

A gólyatáborral kapcsolatban megkezdtük Simonka Tamás hallgatói füszervezővel és Pádár
Kitti Rendezvényszervező referens, egyben gólyatábori programfelelős kisasszonnyal az egyez-
tetéseket. A pontos dátum és a szervezői jelentkezés megindítása hamarosan várható.

Menekülthelyzet
Az Ukrajnai háború menekültjeinek számos adomány érkezett Hallgatói Irodánkba, melyet

szeretnék megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ehhez.

Az adományok elszállítása sajnos nehézkesen megy, a Kancellária részéről még nem érekezett
elszállító csapat, így saját, limitált lehetőségeinkkel igyekszünk azokat a megfelelő segélyszer-
vezeteknek eljuttatni. Szeretném megköszönni Józsa Kornélnak, Ungi balázsnak és Vígvári



Cseperkének, hogy szállítottak el belőle, illetve Józsa Kornélnak, hogy hosszabb irodai nyitva-
tartással tette lehetővé, hogy sikerüljön a gyűjtés.

Ezen kívül a British Telekom magyarországi csapata is 10 doboz adományt jutatott el hoz-
zánk, mely irodai gyűjtésükben keletkezett, nekik is köszönjük.

Kreditátviteli Bizottság
A Kreditátviteli Bizottság ülése hosszú idő után újra megtartásra került, ezen felmerült egy

új ügyrend kidolgozásának terve, mely folyamatban van. Álláspontom, hogy az új ügyrendben
szükséges a kreditátviteli folyamatok hatékonyabb, rendszeres felülvizsgálatát implementálni.

Kar Kiváló Oktatója
A kar kiváló oktatója díj alapjául szolgáló hallgatói kérdőív elérhető Neptunban, annak kitöl-

tésére mindenkit buzdítok. A kérdőív eredményeinek feldolgozása után várhatóan a következő
Kari Tanácsra terjesztjük be a javaslatunkat a díj két nyertesének személyére, a Választmány
határozata alapján.

Józsa Kornél, Irodavezető beszámoló
Az előző küldöttgyűlés óta eltelt hosszabb időszak több anomáliát szült.

• A hétfői 10-es nyitás többször is saját hibám miatt későbbre tolódott, emiatt elnézést
kérek. Úgy tudom ez nem okozott fennakadást senkinek.

• Kedden, szerdán délután előfordult, hogy korábban kellett távoznom, rajtam kívül álló
okok miatt, ám erről sem tudok, hogy probléma forrása lett volna.

Összességében az iroda nyitvatartása átlagosan heti 10 órában megtörtént, a fent leírt ki-
esések nem rontották az átlagot, a nyitvatartási időn túl is voltam ott sok alkalommal.

Korábban írtam, hogy tapasztalatom szerint a délelőtti nyitvatartás hasznosabb a hallga-
tóknak, ezt az álláspontot tartom. A nyitvatartási időszak így lett kialakítva.

A parkolási ügyek fennakadását több hallgató is jelezte számomra személyesen is tapasz-
taltam. Ennek feloldásán Akály Alexandra gazdasági referens kisasszony legjobb tudomásom
szerint nagy erőkkel dolgozik.

A tisztségviselők kulcs, és kártya hiányának enyhítése zajlik, és nekem is rendelkezésemre
áll egy saját irodakulcs, így bizonyára a közeljövőben elő fog fordulni, hogy valaki bezárja a
felvehető kulcsot az irodába. Ezt legyünk szívesek próbáljuk meg elkerülni.

Budapest, 2022. április 2. Jeges Viktor Péter
e-mail: elnok@ttkhok.elte.hu Elnök
telefon: 70/866-6928 ELTE TTK HÖK


