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Időrendi bontás

2021.

• 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

Az Alakuló Küldöttgyűlés óta teendőim jelentős része a gólyatábor szervezésével kapcsolatos
volt, ezen kívül fontos események voltak a diplomaosztó, a Költségvetési Tanács ülése, illetve
az Eucharisztikus Kongresszus miatt kialakult kollégiumi helyzet.

Költségvetési Tanács
A Kar költségvetését megismertem, levonások után 3,8 Mrd Ft a tervezett összes forrás, a

tavalyi maradvánnyal egyben, ami nagyjából 400 MFt. A személyi kiadások nagyjából 2,4 Mrd
Ft, az egyéb kiadásokkal az idei kari költségvetés egyensúlyban van, extra forrás fejlesztésre
azonban nem jelentős. Fontos megjegyezni, hogy a karon átfolyó pályázati forrásokon keresztül
befolyó rezsi díj, illetve bérátvállalás szükséges a költségvetés kiegyensúlyozásához. Az idei évi
kimutatások tartalmazták az egyes Intézetek mérlegét is, ezzel segítve az oktatási tevékenység
jövőbeni alakítását.

Hallgatói szempontból közvetlenül érezhető része a költségvetésnek a terepgyakrolatok fi-
nanszírozása, melyre idén Szenátusi határozat alapján 30 millió forintot biztosít a Kar, illetve
a laboreszközök beszerzése, melyre 67 millió forint jut.



Gólyatábor
Az idei gólyatábor szervezése különös nehézséget jelentett az elmúlt hónapok járványhely-

zetből eredő bizonytalansága miatt. Az, hogy ennek ellenére pozitív visszajelzések jutottak el
hozzám, hatalmas mértékben a szervezők, mentorok érdeme, szeretném nekik megköszönni azt
a rengeteg munkát, amit az esemény lebonyolításába fektettek, azt a színvonalas megvalósítást,
ami az ő érdemük. Külön szeretném kiemelni Körtefái Dórát, Kosztyó Pétert, Lőrincz Pétert,
Vígvári Cseperkét, Sarus Balázst, Ungi Balázst és Tuza Benedeket.

A hátralévő időszakban szeretnénk megvalósítani egy gólyatábor értékelő fórumot, illetve a
táborral kapcsolatos kérdőívet, hogy pontosabb képet kapjunk arról, mi volt jó, min lehetne
javítani.

Kollégiumi helyzet
Az Eucharisztikus Kongresszus okán kialakult kollégiumi lakhatási helyzetet felháborítónak

tartom, nem csak a jelenleg is tartó járványveszély miatt. Hallgatóink számára a Kollégiumi
elhelyezés nem kényelmi lehetőség, hanem gyakran tanulmányaik folytatásához elengedhetetlen
feltétel. Soha nem szabadna előállnia a helyzetnek, hogy nem nemzetbiztonsági okból, ve-
szélyhelyzet miatt, lakhelyük elhagyására kényszerüljenek, az ezzel kapcsolatos felháborodással
egyetértek és együtt érzek.

A helyzettel kapcsolatban úgy gondolom hiba, hogy nem készült nyilvános állásfoglalás az
Önkormányzat részéről, így mind az egyetemi, mind vezetésemmel a TTK HÖK részéről sem.
Ezért én is bocsánatkéréssel tartozom. Az Önkormányzat feladata a képviselt hallgatóknak
hangot adni, mind egyetemen belül, mind azon kívül. Ez jelen helyzetben elmaradt, ami töb-
bet nem történhet meg.

Mindezek mellett szeretném megköszönni az ELTE EHÖK és Egyetemünk vezetésének,
hogy közös munkával a hallgatókat ért méltatlan helyzetet erőn felül csillapították, a kiadandó
helyek számát csökkentették, illetve a be nem költözésre készerülő hallgatók kollégiumi díját
elengedték, a már bent lakó, illetve elsőéves, valamint legjobban rászoruló hallgatók elhelyezését
biztosították.

Egyebek
A nyár során egyeztettem a BEAC-cal, az ELTE Szolgáltató Kft-vel, ezen egyeztetések nagy

része a Gólyatáborral kapcsoaltos volt, ugyanakkor a a Kft. hosszútávú stratégiáját is érintette.
Annak keretein belül az egyetemi büfék nagy részét ők üzemeltetik már, illetve rendezvényszer-
vezés terén is szoros együttműködést szeretnének velünk.

Budapest, 2021. szeptember 4. Jeges Viktor Péter
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