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Időrendi bontás
• 2022.10.12 EHÖK elnökségi ülés

• 2022.10.14 MNB Kiválósági ösztöndíj bizottsági ülés

• 2022.10.18 ELTE TTK HÖK rendkívüli küldöttgyűlés

• 2022.10.19 EHÖK elnökségi ülés

• 2022.10.21 Választmányi levélszavazás

• 2022.10.26 EHÖK elnökségi ülés

• 2022.10.26 EHÖK küldöttgyűlés

• 2022.10.25-28 Kari tanácsi levélszavazás

• 2022.10.27-28 Szenátusi levélszavazás

• 2022.10.29 Tisztségviselői csapatépítés

• 2022.10.27 Egyeztetés Müller Viktor Dékánhelyettes Úrral

• 2022.11.02 Dékáni Tanács

• 2022.11.02 Kari Tanács

Szöveges beszámoló
Az októberi rendes küldöttgyűlés óta az EHÖK elnökségi ülések fő témája az őszi félév vizsgaidő-
szakának rendje és a gólyabálok voltak. Emellett szó volt a novemberi jótékonysági sütivásárról.
Az összegyűlt adományokkal a MáSzínház alapítványt fogja az önkományzat támogatni. A Magyar
Nemzeti Bank Kiválósági ösztöndíjat hirdetett olyan ELTE-s hallgatók számára, akik gazdaságtu-
dományi felsőoktatási szakon folytatnak tanulmányokat. A bírálói bizottságban az érintett önkor-
mányzatok is képviselik magukat. A biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak miatt a TTK
is érdekelt volt, de idén nem érkezett be hallgatónktól pályázat. A legutóbbi ELTE TTK rendes
küldöttgyűlésen elfogadtuk a tisztségviselők ösztöndíjának módosításáról szóló határozatot. A vá-
lasztmányi levélszavazás az irodavezető ösztöndíjának hasonló módosítását kívánta eszközölni, 8.000
forintos emelést javasolt, a tisztségviselői ösztöndíjakkal azonos határidőre. A választmány ezt a ja-
vaslatot elfogadta. Az EHÖK küldöttgyűlésen az EHÖK tisztségviselőinek beszámolóit elfogadtuk,
valamint a tisztségviselők ösztöndíjának 20.000 forintos növelését is megszavazta a küldöttgyűlés.
A küldöttgyűlési tagjaink a delegáltságuknak eleget téve megjelentek az ülésen. A szenátusi levél-
szavazáson a HKR olyan módosítását fogadtuk el, mely lehetővé teszi, hogy ebben a félévben az
őszi vizsgaidőszak nyolc hetes legyen a hét helyett. A Kari Tanács levélszavazása azonos témában
történt, mivel a Kari Tanácsnak véleményezési joga van a Szenátus elé kerülő ügyekről. A Sze-
nátus elfogadta a módosítási javaslatot. Dékánhelyettes Úrral a téli vizsgaidőszak lefolytatásáról
egyeztettünk. A Dékáni Tanácson a Kari Tanács elé kerülő napirendi pontokról egyeztettünk. A
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Kari Tanácson elfogadtuk a Biológiai Intézet, a Földrajz- és Földtudományi Intézet, a Kémiai Inté-
zet és a Matamatikai Intézet egyetemi tanári pályázat kiírását, elfogadtuk a Teljesítmény Értékelési
Rendszer felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, elfogadtuk az ELTE SzMSz III. Foglalkoztatási köve-
telményrendszer módosítását, valamint a Kari Bizottságok összetételének módosulását. A TÉR-rel
kapcsolatban az Önkormányzat két módosítási javaslatát elfogadta. Az egyik, hogy az OHV-ból
kinyert tiszteletarányt cseréljék le a szintén az OHV-ban szereplő „Összességében milyenre értékeli
az oktató munkáját?” kérdés alapján számított arányra, a másik, hogy az idegennyelvű órák esetén,
ha az OHV „Idegennyelvű kurzus esetén az oktató nyelvtudása megfelelő volt.” kérdésénél a válaszok
kevesebb, mint kétharmada teljesmértékben egyetértek vagy inkább egyetértek, az értékelő vizsgálja
meg ennek az okát. A Kari Tanácson Sarus Balázs delegált nem tudott részt venni, a többi delegált
jelen volt.

Gólyabál
A 2022.10.18-án tartott ELTE TTK rendkívüli Küldöttgyűlésen hozott határozat nagy visszhangot
keltett az egyetemen belül. Sajnálatos módon a többi kar önkormányzatával nem sikerült megálla-
podni az időpont módosításban, így a TTK idén önállóan tervezi megszervezni a gólyabált. Minden
erőnkkel azon vagyunk, hogy megvalósíthassuk ezt az eseményt, viszont a jelenlegi gazdasági hely-
zetben kiemelkedően nehéz olyan helyszínt találni, melyet ki tudunk fizetni.

Vizsgaidőszak
Az elmúlt két hét legnagyobb kérdése talán az őszi vizsgaidőszak lefolyása volt. Egy október 27-
én megjelent tájékoztató alapján idén a vizsgaidőszak 2022.12.19-től 2023.02.11-ig fog tartani. A
vizsgáztatás jelenlétben fog történni, azonban jellemzően nem a Lágymányosi Campuson, hanem
az egyetem más épületeiben, elsősorban a köznevelési intézményeiben. A jelenléti módtól függet-
lenül a HKR lehetőséget biztosít az egyes oktatóknak, hogy a vizsgákat online valósítsák meg, így
számíthatunk arra, hogy néhány vizsga ilyen formában lesz megszervezve.

A tisztségemből kifolyó és a rám bízott delegáltságoknak eleget tettem.

Az irodavezető munkájáról a küldöttgyűlést szóban tájékoztatom. Köszönöm, hogy elolvastad a
beszámolómat. Bármilyen kérdést, észrevételt szívesen fogadok!

Budapest, 2022.11.05

Mig András
Elnök

ELTE TTK HÖK
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