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Emlékeztető 
AZ ELTE TTK HÖK VÁLASZTMÁNYÁNAK ÜLÉSÉRŐL 

Az emlékeztetőt készítette: Nagy Fruzsina Réka 

Az ülés helye és ideje: Microsoft Teams, 2021. 04. 29. 20:00 

Jelen vannak: Szavazati joggal: Jeges Viktor Péter (elnök), Hambuch Mátyás (elnökhelyettes), 

Kása Kata Hanga (biológia), Kovács Zoltán (fizika), Fritz Petra (földrajz- és földtudomány), 

Szaló-Pál Kinga (kémia), Akály Alexandra (matematika), Lőrincz Péter (tanárképzés). 

Tanácskozási joggal: Balga Gábor, Dénes Dorottya, Hegedűs Dávid, Nagy Fruzsina Réka, Őri 

Bálint, Vígvári Cseperke. 

20:33: Jeges Viktor megnyitja az ülést. 

A napirendi pontok előzetesen ki lettek küldve, ezek a következők: 

1. Bejelentések 

2. Aktualitások 

3. Mentorrendszer keretszámok 

4. Honlap 

5. Egyebek 

 

(9)/2021 (IV. 29.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 

egyhangúlag elfogadta a napirendet. 

 

Az elfogadott napirend a következő: 

1. Bejelentések 

2. Aktualitások 

3. Mentorrendszer keretszámok 

4. Honlap 

5. Egyebek 
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1. Bejelentések (20:35) 

Jeges Viktor: annyi, hogy kiírták az EHÖK választásokat és a TTK választásait is, 

elnökhelyettesként Vígvári Cseperke indult, elnöknek pedig én, majdnem mindenhol van 

legalább annyi képviselőjelölt is, mint hely. 

20:35-kor Jeges Viktor lezárja a napirendi pontot. 

 

2. Aktualitások (20:35) 

Jeges Viktor: jövőhét végére kiderül, hogy lehet-e Gólyatáborunk, Rikker Emília, a jogi osztály 

igazgatója addigra beszél emberekkel, hogy mi lesz, és utána mi is kitaláljuk, hogy mi legyen. 

Akály Alexandra: mentortáborunk is lehet? 

Jeges Viktor: ez csak a Gólyatáborra vonatkozik, mentortábort nem tudom, majd 

utánakérdezek, ilyenkor szokott lenni, de még a Gólyatábornál is katasztrófa, hogy most 

májusban tudjuk meg, hogy egyáltalán tarthatunk-e. 

Lőrincz Péter kijavítja, hogy júliusban szokott mentortábor lenni. 

Jeges Viktor: igen, a jelenléti dolgok meg alakulnak, az oktatási dékánhelyettes úrnál 

kérdeztem, hogy kapnak-e a szakterületi koordinátorok megfelelő tájékoztatást, és nem kaptam 

még választ, ebből gyanítom, hogy kevésbé gördülékenyen mennek a dolgok, mint ami be volt 

ígérve. Úgyhogy írom az e-maileket és beszélek Dékán úrral is, majd értesítelek titeket. Szóval 

remélem, hogy majd tudok nemsokára mondani dolgokat, azt hittem, hogy ennél jobban sínen 

lesz ez. A Kémia Intézetben például ez jól megy. 

20:37-kor Jeges Viktor lezárja a napirendi pontot. 

 

3. Mentorrendszer keretszámok (20:37) 

Vígvári Cseperke: elmondom, hogy miben állapodtunk meg előzetesen a szakterületekkel, 

felsorolom a maximális számokat, utána összességében vitassuk meg a felmerülő problémákat! 

Matematika 7 fő, fizika 6 fő, kémia 6 fő, biológia 14 fő, környezettan 2 fő, földrajz 4 fő, 

földtudományi 4 fő, tanári 13 fő.  

Az ülés egyhangúlag elfogadta a mentorkeretszámokat, Jeges Viktor elkezdi az új napirendi 

pontot, de Őri Bálint felveti, hogy kell EB a szavazás érvényessége miatt, vagy annak hiányában 

szavazatszámláló. 

Jeges Viktor jelöli Őri Bálintot szavazatszámláló bizottsági tagnak. Vállalja. 

(10)/2021 (IV. 29.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 

egyhangúlag Őri Bálintot választotta meg szavazatszámláló bizottsági tagnak. 

Őri Bálint megállapítja, hogy határozatképes az ülés 8 fővel. Nyílt szavazás következik a 

mentorrendszer keretszámokról, mivel az erre vonatkozó előző szavazás nem volt érvényes. 
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(11)/2021 (IV. 29.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 

egyhangúlag elfogadta a mentorkeretszámokat (matematika 7 fő, fizika 6 fő, kémia 6 fő, 

biológia 14 fő, környezettan 2 fő, földrajz 4 fő, földtudományi 4 fő, tanári 13 fő). 

20:43-kor Jeges Viktor lezárja a napirendi pontot. 

 

4. Honlap (20:43) 

Jeges Viktor: Szóval jó lenne egy új honlapot csinálni, ehhez gyártani kell egy specifikációt, 

aminek sok eleme van, úgyhogy azt majd pár tisztségviselői ülésen kellene eldönteni. Van 

nyilván egy kommunikációs eleme, egy hivatalos közzéteendő anyagok eleme (könnyen 

kereshető), és van egy olyan aspektusa, hogy az informatikus tudja kezelni, mert Gábor sem 

lesz örökké informatikus. Lenne egy határozati javaslatom, miszerint: az ELTE TTK HÖK 

Választmány határoz a ttkhok.elte.hu oldal megújításáról, az ahhoz szükséges specifikáció 

előkészítését előirányozza. 

Lőrincz Péter: szerintem is ideje megújítani a honlapot, támogatom a lépéseket. 

Őri Bálint: időszerű, illetve a javaslatban nem kéne valami felelőst megnevezni? 

Jeges Viktor: nem akarok, gondolkodtam rajta, de azt mondani, hogy ezt az informatikus 

csinálja, az nem jó, mert van olyan aspektusa, ami nem az informatikus feladata. Azt mondani, 

hogy engem felhatalmaz a Választmány, az jó, csak nem én fogom csinálni megint csak. Egy 

külön bizottságot ezért nem akarok létrehozni, de felelek a tisztségviselői gárdáért, engem 

számonkérhettek. Először az EB-vel beszélek, hogy a hivatalos dolgok hogyan legyenek kinn, 

utána a részletek. 

(12)/2021 (IV. 29.) számú választmányi határozat: Az ELTE TTK HÖK Választmánya 

egyhangúlag elfogadta, hogy határoz a ttkhok.elte.hu oldal megújításáról, az ahhoz 

szükséges specifikáció előkészítését előirányozza. 

20:47-kor Jeges Viktor lezárja a napirendi pontot. 

 

5. Egyebek (20:47) 

Kása Kata Hanga: sikerült megszavazni a Biológia IT-ban, hogy 4 képviselője legyen a 

szakterületnek (tanáris a negyedik), 100%-kal szavazták meg, várjuk Kovács Andreát, miután 

delegáljuk. 

Jeges Viktor: igen, ez nagyon szép, nagy tapsot érdemel. Bár szerintem már nem fogok a zárót 

kivéve Küldöttgyűlést tartani, ahol delegálhatnánk. 

Őri Bálint: a Választmány nem delegálhatja? Vagy napirendi pontba kellett volna venni? 

Jeges Viktor: lehet majd még Választmányt csinálni, mert az Asz úgy fogalmaz, hogy a 

Választmány dönt bármiben, kivéve ami kizárólagos hatásköre a Küldöttgyűlésnek vagy 

amiben a Küldöttgyűlés úgy határoz. Úgyhogy megcsinálhatjuk majd. 

KK: nyáron is lesz IT, szóval lenne értelme delegálni. 




