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Időrendi bontás
• 2022.09.14 EHÖK elnökségi ülés

• 2022.09.19 5vös 5km futóverseny megbeszélés

• 2022.09.19 Választmány

• 2022.09.20 5vös 5km futóverseny

• 2022.09.21 EHÖK elnökségi ülés

• 2022.09.26 5vös 5km futóverseny megbeszélés

• 2022.09.26 Szenátusi levélszavazás

• 2022.09.28 Kari Tanács

• 2022.09.28 EHÖK elnökségi ülés

• 2022.10.05 Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottság

• 2022.10.05 EHÖK elnökségi ülés

• 2022.10.07-09 HÖOK közgyűlés

• 2022.10.09 Választmányi ülés

• 2022.10.10 Szenátusi ülés

• 2022.10.11 Felvételi tájékoztató

Szöveges beszámoló
Lezajlott a 42. 5vös 5km futó verseny, melyet idén közel négyszáz befutóval zártunk. Szeret-
ném megköszönni mindenkinek, aki fáradhatatlan munkájával segítette az esemény megvalósítását.
Akály Alexandrával összeállítottuk az idei év gazdasági tervezetét. A gólyatáborban segédkező fotó-
sok iskolaszövetkezeti kifizetésével adminisztratív gondok merültek fel, amiket lassan sikerül megol-
danunk. Júliusban bejelentette Csák János miniszter a felsőoktatási felvételi rendszer átalakítását,
mely értelmében az intézmények maguk dönthetnek száz felvételi pontról az alap és osztatlan képzé-
sekre vonatkozóan. A Szenátusi levélszavazáson elfogadtuk a 2023-as és 2024-es intézményi felvételi
pontok rendszerét. A legfontosabb újítás, hogy a 80% felett teljesített középszintű érettségit 33
ponttal honorálja a kar. Akály Alexandrával összeállítottuk a 2022-es év gazdasági tervezeti terve-
zetet, melyet beszámolóm beküldésekor a Tisztelt Küldöttgyűlés már kézhez kapott. Götz Ádámmal
elkezdtük felmérni a jelenlegi honlap funkcióit és a szükséges fejlesztéseket, valamint a tisztségviselői
munkaszervezést segitő online eszközök lehetőségeit is vizsgáljuk. Papp Gergellyel és Fritz Petrával
megvizsgáltuk a tisztségviselői ösztöndíjak módosításának lehetőségeit. Az Oktatásszervezési és
Hallgatói Ügyek Bizottság ülésén megvitattuk a hétfői Szenátus elé kerülő előterjeztéseket. A szep-
tember 19-én tartott választmányon beszéltünk a Gólyatábor afterről, jótékonysági sütivásárról.
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Az elmúlt időszak komoly kihívások elé állította az Egyetemet és ez által az Önkormányzatunkat. A
fokozódó energia válság, illetve az általa előidézett megszorítások napi szintű témává váltak, mind
EHÖK, mind kari szinten.

A tisztségemből kifolyó és a rám bízott delegáltságoknak eleget tettem.

A beszámoló beküldését követő eseményekről a küldöttgyűlésen tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-
ket. Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Bármilyen kérdést, észrevételt szívesen fogadok!

Az irodavezető beszámolója
Az iroda nyitvatartása átlagosan heti 10 órában megtörtént, ám sajnos a félév eleji órarendi át-
rendeződése miatt nem sikerült a szeptember elején összeállított nyitvatartáshoz hű maradni. A
napokban új nyitvatartást fogok készíteni. A Választmány által megállapított 10 óra tartása ennek
ellenére azért sikerült, mert nyitvatartási időn kívül is voltam ott sok alkalommal, általában hasz-
nosan, tehát futott be kérdés azokban az időtartamokban is.
Korábban, Viktor elnöksége idején írtam, hogy tapasztalatom szerint a délelőtti nyitvatartás haszno-
sabb a hallgatóknak, ezt az álláspontot tartom. A legújabb nyitvatartási időszak így lesz kialakítva,
ennek az egyetlen "akadálya", hogy "sajnos" már hosszú tanítási gyakorlatomat végzem, így kedd-
csütörtök nem csak a Campuson van jelenésem.
Az előző félévek parkolási ügyeinek fennakadását feloldotta Akály Alexandra gazdasági referens kis-
asszony, a rendszeres visszajelző e-mailek mindenképpen csökkentették az ilyen ügy miatt érkező
számát, egzaktul 0-ra. A diszpécser szolgálat hagy némi kívánnivalót maga után, de az nem a mi
hatáskörünk. A problémákat a megfelelő csatornákon jeleztük.
A tisztségviselők kártya hiányának enyhítésére törekszem, bár nem haladtam vele sokat. A Műsza-
ki Igazgatóság személyzetével egyeztettem 2-szer, és hamarosan lezárul a problémakör reményeim
szerint.

Komárom, 2022.10.08

Mig András
Elnök

ELTE TTK HÖK
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