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Időrendi bontás

Dátum Esemény
2022.11.09. EHÖK elnökségi ülés
2022.11.11. Megbeszélés Müller Viktorral
2022.11.14. Szenátus
2022.11.16. EHÖK elnökségi ülés
2022.11.17-20. HÖOK Vezetőképző
2022.11.22. Tisztségviselői ülés
2022.11.23. EHÖK elnökségi ülés
2022.11.24. Választmány
2022.11.29. Rendkívüli küldöttgyűlés
2022.11.30. Dékáni tanács
2022.11.30. Kari tanács
2022.11.30. EHÖK elnökségi ülés
2022.12.07. EHÖK elnökségi ülés
2022.12.07. EHÖK Küldöttgyűlés
2022.12.16. Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola bejárás
2022.12.16. Szervezetfejlesztési megbeszélés
2023.01.10. Rendkívüli küldöttgyűlés
2023.01.11. EHÖK elnökségi ülés
2023.01.12-14. EDUCATIO
2023.01.16. NYÚZ egyeztetés Szász Boglárkával
2023.01.20. Választmány
2023.01.23. Gazdasági megbeszélés Akály Alexandrával és Polónyi Richárddal
2023.01.25. Dékáni tanács
2023.01.25. Kari tanács
2023.01.25. EHÖK elnökségi ülés
2023.01.31. Megbeszélés a Lágymányosi Önkormányzatokkal
2023.02.01. OHÜB
2023.02.01. EHÖK elnökségi ülés
2023.02.02. Egyeztetés az ISZTK ösztöndíjak átalakulásáról
2023.02.06. Szenátus
2023.02.08. EHÖK elnökségi ülés
2023.02.09. Választmány
2023.02.09. 5vös 5 km futóverseny megbeszélés
2023.02.15. Fonyódligeti terepbejárás
2023.02.15. EHÖK elnökségi ülés
2023.02.17. Egyeztetés Varga Rékával
2023.02.20. Lágymányosi esélyesgyenlőségi szoba megbeszélés
2023.02.22. EHÖK elnökségi ülés
2023.02.22. EHÖK Küldöttgyűlés
2023.02.22. Megbeszélés a Lágymányosi Önkormányzatokkal
2023.02.24-26. HÖOK Közgyűlés
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Vizsgaidőszak előkészítése
November legfőbb témája mind kari, mind egyetemi szinten a vizsgaidőszak rendkívüli lefolyása
volt. Több egyeztetést folytattam Müller Viktorral, oktatási dékánhelyettes úrral és a szakterüle-
ti koordinátorokkal, hogy lehetőségeinkhez mérten optimális feltételek mellett bonyolíthassuk le a
vizsgákat. Örömmel tapasztaltam, hogy bár a kommunikáció először nehézkes volt, a legtöbb ebből
felmerülő problémát gyorsan meg tudtunk oldani. Korábban a Szenátus már elfogadta azt a HKR
módosítást, ami lehetőséget adott arra, hogy a 2022/2023/1 félév vizsgaidőszaka hét hét helyett
nyolc lehessen. Müller Viktor dékánhelyettes úrral egyeztettünk a szombati vizsgázatatás lehető-
ségéről, ezzel növelve a személyes vizsgák arányát, azonban ezt az Önkormányzat nem támogatta.
Azért, hogy a külső helyszíneken zavartalanul folyhassanak a vizsgák felmértük a külső helyszíneket
és a Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskolába hallgatói segítőket szerveztünk, ahol én is több
napon segítettem személyesen. A lelkes önkéntesek munkáját ezúton is köszönöm!

Nyelvismereti helyzet
December 19-én elfogadásra került a Nemzeti felsőoktatási törvénykönyv módosítása. Többek kö-
zött bekerült a felsőoktatási intézmény működésének alapelvei közé, hogy az intézmény lehetőséget
biztosít a idegen nyelvi szaknyelv fejlesztésére. Ezzel együtt a diplmához tartozó nyelvvizsga kö-
telezettség is intézményi hatáskörbe került át. Minthogy az ELTE több, mint 30.000 hallgatóval,
rendkívül különböző képzéseket indít, nehézkes ennek a törvénynek a gyakorlatba való átültetése.
Folyamatosak az egyeztetések az egyetem vezetésével.

1. Ösztöndíjak
Mint ahogy azt többen tapasztalhatták, decemberben több hetet késett minden ösztöndíj kifizetése.
Eltűnt egy utalási lista, ez okozta a többi kifizetés csúszását is. Az elmúlt évek eseményei követ-
kezményében nagyban megváltozott az ISZTK keret kifizizetésének az aránya. Hogy az ösztöndíjak
beragadását ellensúlyozni tudjuk, a választmány határozata alapján felterjesztettünk egy HKR mó-
dosítás a Kari tanács elé a keret felosztás módosításáról. Ezt mind a Kari tanács, mind a Szenátus
elfogadta.

2. Lágymányosi Campus Napok
Ahogy a korábbi küldöttgyűlésen Pádár Kitti, rendezvényszervező referens jelezte, idén az EHÖK
nem tervez Lágymányosi Eötvös Napot szervezni, így a lágymányosi Önkormányzatok ehelyett
campus napokat szervez. Eddig két megbeszélést tartottunk. Az esemény tervezett időpontja
május 2-4.

3. Érdekképviselet
Az utóbbi időszakban több lemondás is történt az Önkormányzatban. Bár ahogy a pályázatok
alapján láthattátok, több tisztségre vannak pályázók, mindenképp maradnak betöltetlen tisztségek.
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Akály Alexandra lemondásával a gazdasági referens pozíció is megüresedett. A tisztség betöltéséig
felkértem Polónyi Richárdot, hogy lássa el a gazdasági feladatok egy részét, többek között a levele-
zést és a parkolási ügyek intézését. Segítségét ezúton is köszönöm! Jelzem a tisztelt képviselők felé,
hogy a betöltetlen tisztségek email címei továbbra is élnek, azokat én és Fritz Petra elnökhelyettes
kezeljük.

Lágymányosi Esélyegyenlőségi szoba
A Hallgatói Önkormányzat kiemelt feladata, hogy mindenki számára esély nyíljon felsőfokú vég-
zettséget szerezni, függetlenül a speciális szükségeitől. Az EHÖK kezdeményezésére újranyitják az
Astórián az Esélyegyenlőségi szobát, illetve Lágymányoson elkezdtük a munkát, hogy megvalósuljon
egy ehhez hasonló célú szoba.

Dolgozói bérrendezés
Néhány hónapja a BTK-ról kiindulva aláírásgyűjtés kezdődött az ELTE dolgozóinak bérrendezésé-
ről. Bár nem a hallgatókat érinti a kialakult bérprobléma elsődlegesen, az alacsony fizetés miatt
kiváló oktatók és kutatók kénytelenek a távozás mellett dönteni, ami csökkenti az oktatás színvo-
nalát és az itt maradó oktatóknak leterheltségét növeli. Az Önkormányzat elkötelezett az egyete-
mi dolgozók mellett. Egyeztettem Naszódi Mártonnal az ELTE-sek az egyetemi oktatás jövőjéért
TTK-s koordinátorával, hogy milyen formában tudjuk a TTK-s hallgatók körében ismertetni a jelen
helyzetet, majd Szász Boglárkával a NYÚZ-ról, mint erre alkalmas médiumról.

Egyebek
Beszámolóm beküldésekor HÖOK közgyűlésen vettem részt, valamint a küldöttgyűlést megelőzően a
TéTéKás NYÚZ podcastjában fogok szerepelni. A küldöttgyűlésen a beszámolómat ezekről szóban
egészítem ki.
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!

Debrecen, 2023.02.25.

Mig András
Elnök

ELTE TTK HÖK

Irodavezető beszámolója
Az iroda nyitvatartása az épület zárvatartása miatt tárgytalanná vált, így a legsarkalatosabb tevé-
kenységemet nem végeztem el. A következő félév nyitvatartása még kialakítás alatt áll. E-mailben
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történő megkeresésekre legjobb tudomásom szerint maradéktalanul reagáltam, a releváns leveleket
megválaszoltam, vagy továbbítottam. Az iroda zárvatartása egybeesett a hallgatók felmerülő kér-
déseinek csökkenésével is - bizonyára véletlenül.
A tisztségviselők kártyáinak ügyében olyan előrelépés történt, hogy kaptam egy hasznos táblázatot
Őri Bálinttól, már elég sok ideje. Ilyen módon jelenleg nálam pattog a labda, hogy ezzel kezdjek
valamit, részben az én felelősségem, hogy nincs előrelépés.

Józsa Kornél
Irodavezető

ELTE TTK HÖK

Jegyzőkönyvvezető beszámolója
A 2022. szeptember 13-i Küldöttgyűlés jegyzőkönyve előreláthatólag a február 28-ra elkészül. A
2023. január 10-i Küldöttgyűlés jegyzőkönyve elkészült, már csak iktatásra vár. Részt vettem a
legutóbbi EB ülésen, ahol szó esett a még el nem készült jegyzőkönyvekről. Erre tettem ígéretet,
hogy 2023. március 31-ig elkészülnek.

Balga-Kollár Gábor
Jegyzőkönyvvezető
ELTE TTK HÖK
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