
Beszámoló
Elnök

2021. 06. 01. - 2022. 05. 14.

Jeges Viktor Péter



Időrendi bontás
• 2021. június 02. EHÖK Elnökségi

• 2021. június 14. TTK Költségvetési Tanács

• 2021. június 16. EHÖK Elnökségi

• 2021. június 24. TTK Diplomaosztó megbeszélés

• 2021. június 23. OHÜB Ülés

• 2021. június 25. TTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2021. június 28. Szenátusi ülés

• 2021. július 13. BEAC Egyeztetés

• 2021. július 21. EHÖK Elnökségi

• 2021. július 23. TTK Diplomaosztó

• 2021. augusztus 03. ELTE Szolgáltató Kft. megbeszélés

• 2021. augusztus 04. EHÖK Elnökségi

• 2021. augusztus 11-15. TTK Gólyatábor

• 2021. augusztus 30. BTK Gólyatábor

• 2021. szeptember 01. EHÖK Elnökségi

• 2021. szeptember 14. Gólyatábori értékelő

• 2021. szeptember 15. Kari Tanács

• 2021. szeptember 15. EHÖK Elnökségi

• 2021. szeptember 21. Választmányi

• 2021. szeptember 22. EHÖK Elnökségi

• 2021. szeptember 27. Szenátusi

• 2021. szeptember 28. Ösztöndíj bírálási egyeztetés

• 2021. szeptember 29. EHÖK Elnökségi

• 2021. szeptember 29. EHÖK Küldöttgyűlési

• 2021. október 6. EHÖK Elnökségi

• 2021. október 7. Matematika Intézet egyeztetés

• 2021. október 12. Egyeztetés Müller Viktor Oktatási Dékánhelyettes úrral, Lőrincz Péter
EHÖK Tanárképzési referenssel és Juhász Anna TTK HÖK Tanárképzési Szakterületi
Koordinátorral

• 2021. október 12. Rendkívüli Küldöttgyűlés



• 2021. október 13. OHÜB ülés

• 2021. október 13. EHÖK Elnökségi

• 2021. október 18. Biológia Intézet egyeztetés

• 2021. október 18. Szenátus

• 2021. október 20. Földrajz- és Földtudományi Intézet egyeztetés

• 2021. október 20. EHÖK Elnökségi

• 2021. november 3. kari Tanács ülés

• 2021. november 3. EHÖK Elnökségi

• 2021. november 15. Szenátus

• 2021. november 15. Kari Tanács Levélszavazás

• 2021. november 17. EHÖK Elnökségi

• 2021. november 18. Egyeztetés dr. Müller Viktor Oktatási Dékánhelyettessel

• 2021. november 19-21. HÖOK Vezetőképző

• 2021. november 24. EHÖK Elnökségi

• 2021. november 25. Választmány

• 2021. november 26. Kémia Szakterület Mentoráció

• 2021. november 26. Egyeztetés dr. Ágoston Istvánnal

• 2021. december 1. Kari Tanács

• 2021. december 1. EHÖK ELnökségi

• 2021. december 2. Kémia Intézet egyeztetés

• 2021. december 4. OHÜB Levélszavazás

• 2021. december 13. Szenátus

• 2021. december 14. EHÖK Elnökségi

• 2022. január 12. EHÖK Elnökségi

• 2022. január 19. EHÖK Elnökségi

• 2022. január 20. Egyeztetés Utrecht University Science Homours Academy

• 2022. január 26. EHÖK Elnökségi

• 2022. február 2. EHÖK Elnökségi

• 2022. február 10. EHÖK Elnökségi

• 2022. február 10. Egyeztetés Utrecht University Science Homours Academy



• 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

• 2022. március 31. - április 2. HÖOK Vezetőképző

• 2022. április 5. Gólyatábor megbeszélés

• 2022. április 6. egyeztetés Dr. Müller Viktor oktatási Dékánhelyettessel

• 2022. április 6. EHÖK Elnökségi

• 2022. április 13. Kari tanács

• 2022. április 13. EHÖK Elnökségi

• 2022. április 13. 5vös 5km megbeszélés

• 2022. április 20. OHÜB

• 2022. április 20. EHÖK Elnökségi

• 2022. április 21. Überfúzió

• 2022. április 25. Szenátus

• 2022. április 25. 5vös 5km megbeszélés

• 2022. április 27. EHÖK Elnökségi



• 2022. április 27. 5vös 5km egyeztetés Dr. Hamar Imre Rektorhelyttes Úrral

• 2022. április 27-29. Lágymányosi Eötvös Napok

• 2022. május 2. Gólyatábor megbeszélés

• 2022. május 2. Választmányi ülés

• 2022. május 4. Kari Tanács

• 2022. május 4. EHÖK Elnökségi

• 2022. május 5. 5vös 5km futóverseny

• 2022. május 6-8. HÖOK Közgyűlés



Kari Költségvetés
A TTK Kari Költségvetését utoljára a tavalyi évben vitattuk, ebben 30 millió forint került

elkülönítésre a terepgyakorlatok finanszírozására, melyről tájékoztattam a szakterületi koordi-
nátorokat. A kialakult járványhelyzet torzíthatja ezen források felhasználását, ennek értékelése,
illetve a visszajelzések gyűjtése még várat magára, várhatóan május-június magasságában le-
het erről pontosabb információ. Előre láthatóan az Egyetem nem lesz jelentősen jobb pénzügyi
helyzetben az idei év során, ennek a karra vetített hatásai az idei költségvetés tárgyalásakor
derül ki.

Gólyatábor
A tavalyi gólyatábor rendhagyó volt sok tekintetben, mind hosszát, mind az azt megelőző és

körülölelő járványhelyzetet tekintve. Szerencsére idén ezzel a tényezővel nem kell már számolni,
ugyanakkor a részvételi kedv korábbi szintre való emelése az idei év egyik kihívása.

Adománygyűjtés
Az elmúlt hónapokban kialakult háborús helyzet menekültjei, illetve az azt helyben átvészel-

ni kényszerülők megsegítésére az ELTE adománygyűjtést hirdetett. Karunkon számos hallgató
járult hozzá adományával, hogy segíteni tudjunk azoknak, akiknek a legnagyobb szüksége van
rá, ezen kívül a British Telekom magyarországi vállalata is felajánlott tíz doboz általuk gyűjtött
adományt. Ezek elszállítására, bár kaptunk az Egyetemtől ígéretet, ilyen keretek között nem
került sor. A feladatot végül Vígvári Cseperke, Ungi Balázs és Józsa Kornél segítségével tudtuk
feloldani, akik mostanra minden adományt elszállítottak olyan szervezeteknek, akik azt célba
tudják juttatni, nekik köszönöm a segítségüket, illetve Józsa Kornélnak a meghosszabbított iro-
dai nyitvatartást, mely lehetőséget teremtett, hogy minél könnyebben, rugalmasabban tudják
a hallgatók adományaikat eljuttatni gyűjtőpontunkra. A gyűjtés nem állt le, továbbra is várjuk
a felajánlásokat.

5vös 5km futóverseny
Az elmúlt ciklusban két alkalommal került megrendezésre az 5vös 5km futóverseny szokásos

módon a TTK HÖK, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány és a Kar együttműködésében. Mindkét
eseményt sikeresnek ítélem meg, köszönöm az összes szervezőnek munkáját, illetve a Kar és az
Egyetem támogatását.

Járványhelyzet
Az elmúlt egy év szerencsére a korábbihoz képest kisebb hányadára nyomta rá bélyegét a

járványhelyzet, mint az azt megelőző időszakban, ugyanakkor így sem dőlhettünk még hátra.
beindultak azonban eseményeink, a jelenléti oktatás, ennek hatása, úgy gondolom, látható a
hallgatói közösség általános lelkületén, mely természetesen lecsapódik az önszerveződéssel kap-
csolatos aktivitás terén is.

Továbbra is szeretnék mindenkit buzdítani, hogy kiemelten figyeljen az alapvető járvány-
terjedést akadályozó gyakorlatok betartására, illetve vegye fel a védőoltást, a szakemberek
ajánlásainak megfelelően.



Programok
Az elmúlt időszakban szerencsére újból megvalósulhattak eseményeink, melynek nagy sze-

repe van a hallgatói közélet szokásos aktivitásra emelésében. Ezen események szervezéséből én
ugyan változó mértékben vettem ki részem, mégis fontosnak tartom megemlíteni, hogy nagyon
örülök, hogy újra láthattuk egymást. Egyben szeretném megköszönni minden, a lebonyolítás-
ban segédkező hallgatónak munkáját, a Hallgatói Alapítványnak a gyakran biztosított hátteret,
illetve Pádár Kittinek a sok ebbe ölt munkáját.

Ezen kívül szeretném megköszönni a Szakterületi koordinátoroknak is a sok szakterületi
esemény és SzaCs szervezését, illetve Pánczél Emesének és Horváth Laurának a kiemelkedő
színvonalú tudományos programokat.

Irodavezető beszámoló
Az elmúlt időszakban elkezdték újra megszokni a hallgatók a jelenléti oktatást, annak min-

den velejárójával együtt. Az iroda működése zökkenőmentesen zajlott. A Campuson elérhető
nyomtatók hiánya nagyon érződik. A hallgatók kérdéseinek többségére tudtam válaszolni, ahol
tudáshiány lépett fel, tovább irányítottam a megfelelő tisztségviselőhöz az illetőt. A levelezé-
semet kezeltem, az iroda nyitvatartása a hallgatók számára megtörtént.



Összefoglaló
Furcsa két év áll mögöttem, mögöttünk -bár tudom, e beszámoló az elmúlt ciklusról szól-,

hiszen a járványhelyzet soha nem látott körülményeket teremtett, a kollégiumi férőhelyek egy
időre történő elkülönítése egészen abszurd volt, illetve a gólyatáborok szervezése is a korábbitól
eltérően történt sok aspektusban.

A járványhelyzet leginkább az, ami mélyen rányomta bélyegét a hallgatói közéletre, a ta-
nulmányainkat szabályozó okiratokra. Úgy gondolom, a különböző HKR és járványügyi TVSZ
módosításoknál a hallgatói érdekképviselet működött, a fellépő különleges problémákat megfe-
lelően tudtuk kezelni.

A hallgatói közösséget, amennyire én láttam, rendkívüli nehézség elé állította, hogy hosszú
ideig nem volt jelenléti oktatás, hogy a megszokott közösségi élmények gyakran kimaradtak,
hogy nehezen tudták egymás megismerni a szaktársak, kartársa. Az elmúlt egy évben ennek
hegei gyógyulni kezdtek, amit örömmel látok, hiszen ha az egyetem könnyen és jól elvégezhető
lenne könyvből, nem lenne rá szükség. Remélem a jövőben a helyzet csak tovább javul, bíztatlak
titeket, aktívan keressétek hallgatótársaitok társaságát, segítsétek egymást tanulmányaitokban.

A közösség persze lenyomatot képez az Önkormányzat szervezetében is. Amikor ügyvi-
vő elnökként felvettem a mandátumom, számos tisztviselő pályája végén járt, egyes pozíciók
betöltetlenek voltak, gyakran nehéz volt arra hallgatókat találni. Az online időszakban azt
gondolom, a munka is nehezebben ment, hiszen élő szóban, vitában könnyebb megoldásokat
találni, tudásanyagot elsajátítani. Most büszkén nézek a szervezetre, egy egészséges, élő, az
egyetemen eltöltött idő alatti jó hallgatói élményért dolgozó közösséget látok, mind a tisztvise-
lői gárdában, mind a Küldöttgyűlésben.

Tudom, tudom, nem ez az utolsó, hogy találkozunk, a következő időszakban KGy is lesz
még netán, mégis ez a záróbeszámolóm. Legyetek aktívak, tiszta, professzionális munkátokban
kérlelhetetlenek, tanulmányaitokban érdeklődőek, vigyétek tovább azt, ami a TTK HÖK.

Szeretném egyben megköszönni az elmúlt sok idő munkáját minden egyes tisztviselőnek és
képviselőnek akivel együtt dolgozhattam, illetve két helyettesemnek, Hambuch Mátyásnak és
Vígvári Cseperkének, hogy végigkísértek eközben (bár Csepinek lesz még azért dolga).

Persze megint egészen későn írom a beszámolóm, bevallom nehéz is összeszedni a gondola-
taim az elmúlt egy évvel kapcsolatban, szóval ha valamit kihagytam, vagy eszembe jut, vagy
kérdezzetek rá.

Pacsi meg ilyenek,

Budapest, 2022. május 10. Jeges Viktor Péter
e-mail: elnok@ttkhok.elte.hu Elnök
telefon: 70/866-6928 ELTE TTK HÖK


