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Időrendi bontás

2021.

• 2021. szeptember 14. Gólyatábori értékelő

• 2021. szeptember 15. Kari Tanács ülés

• 2021. szeptember 15. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. szeptember 21. Választmányi ülés

• 2021. szeptember 22. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. szeptember 27. Szenátusi ülés

• 2021. szeptember 28. Ösztöndíj bírálási egyeztetés

• 2021. szeptember 29. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. szeptember 29. EHÖK Küldöttgyűlési ülés

• 2021. október 6. EHÖK Elnökségi ülés

• 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 Küldöttgyűlési ülés

• 2021. október 13. OHÜB ülés

• 2021. október 13. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. október 18. Biológia Intézet egyeztetés

• 2021. október 18. Szenátusi ülés

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

• 2021. október 20. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. november 3. kari Tanács ülés

• 2021. november 3. EHÖK Elnökségi ülés



Intézeti Egyeztetés
Vígvári Cseperke Elnökhelyettessel elkezdtük az egyeztetést a Kar egyes Intézeteivel az

Önkormányzat ezen ciklusra szóló terveiről, illetve az egyes Intézetekben folyó idei munkáról.
Ennek témái főleg az egyes tantervek tervezett átalakítása, a tanulmányi ösztöndíjrendszer re-
formja, illetve az OHV működéséről való egyeztetés volt. Ennek keretei között ezen pontig a
Matematika, Biológia, illetve Földrajz- és Földtudományi Intézetek vezetőivel találkoztunk. A
haladás lassú oka főleg személyes, ugyanakkor az egyeztetések rendkívül hasznosnak bizonyul-
tak.

EHÖK Elnökségi
A tervezett új EHÖK Alapszabályról való egyeztetés elnökségi szinten újraindult, a tervek

szerint arról hamarosan megindulhat a vita szélesebb körben is.

Ezen kívül átbeszéltük az egyes Gólyatáborok költségvetéseit, azok mérlegét. A TTK Gólya-
tábora továbbra is az egyik legmegfizethetőbb, ennek egyik idei sajnálatos oka annak rövidsége
volt. A szolgáltatások árainak emelkedése miatt a jövőben várható, hogy a mi táborunk díja is
emelkedjen, ha az Önkormányzat forrásai nem emelkednek jelentősen.

Kari Tanács
A Kari Tanács ülésein többek között módosult a TTK Felvételi szabályzata, ez az egyetemi

módosításokkal összhangban történt. Egy módosító javaslattal éltem, mely célja a követelmé-
nyek publikálásának módosításának visszavonásáról szólt, ezt a Kari Tanács támogatta.

Elfogadásra került továbbá a TTK 2021-2026-ig tartó startégiája, melyet a Kar vezetése
külső szakértők bevonásával állított össze, ez tisztázza a következő öt év stratégiai céljait,
annak megvalósítási lehetőségeit, mind az oktatás, mind a kutatás területén.

Kutatók Éjszakája
Az idei Kutatók Éjszakája programsorozat TTK-n megvalósuló eseményén hallgatóink se-

gítették a beléptetést, itt külön szeretném megköszönni annak koordinálását Lőrincz Péternek.

Az eseményre az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány biztosított eldobható egészségügyi masz-
kokat az azok nélkül érkező látogatók számára, ez nagy segítség, mely nagyban hozzájárult,
hogy minél több érdeklődő betekintést nyerhessen a tudomány csodáiba.

Irodavezető
A TTK HÖK Választmányának döntése alaján október 1-től az Önkormányzat Irodaveze-

tőjének Józsa Kornélt neveztem ki. Beszámolója:

Az iroda nyitvatartása átlagosan heti 10 órában megtörtént, a hallgatók kérdései legjobb
ismereteim szerint maradéktalanul megválaszolásra kerültek. Az elmúlt hét hiányzásai miatt
elnézést kérek, rajtam kívül álló, két független okból hiányoztam 2 napon is.



Járványhelyzet
A járványhelyzet alakulása Országunkban egyre súlyosabb helyzet felé vezet, így Egyete-

münkön belül is különös figyelmet kell fordítanunk a megfelelő védekezésre. A JOKT kötelezővé
tette az oltást az egyetemi alkalmazottak számára, az Egyetem és a Kar vezetése is arra buzdítja
hallgatóink, hogy vegyék fel a védőoltást, ebben csatlakozok hozzájuk. Emellett fontos, hogy a
heti rendszerességgel elérhető JOKT kérdőíveket mindenki töltse ki, hiszen azok eredményeiből
kaphat az egyetemvezetés képet első sorban a járvány terjedéséről Egyetemünk falai közt, illetve
tud a helyzetnek megfelelő további védőintézkedéseket hozni.

Budapest, 2021. november 6. Jeges Viktor Péter
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