
 

 

Tisztelt Küldöttgyűlés! 

 

Jelen beszámolómban szeretnék számot adni az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatban, a 

2021-es évben végzett tanulmányi területért felelős elnöki megbízotti tevékenységemről. 

A tanulmányi területért felelős elnöki megbízott tisztsége igen sokrétű oktatásszervezési, 

tanulmányi és képzésfejlesztési feladatokkal járt együtt a 2021-es évben. A pandémiás-

helyzet alapvetően határozta meg az évnek a feladatait. Összességében elmondható, hogy 

több tanulmányi érdekérvényesítési sikert is elértünk. 

A januári hónap a „betanulás” időszaka volt. Ebben a hónapban ismerkedtem meg a 

szervezeti kultúrával, illetve a szervezeten belüli folyamatokkal. A fő zászlóshajó projektem 

a múlt évben elkezdett képzésfejlesztési projekt volt, melyet nagy lelkesedéssel folytattam 

az idei évben. Először átdolgozásra kerültek a kiscsoportos, strukturált hallgatói 

beszélgetések kérdései, illetve az egész projekt metodikája is. A módszertani felkészülés 

után, a februári hónaptól kezdve pedig elindultak online formában a kiscsoportos 

beszélgetések. Összesen 8 db, 4-5 fő hallgatói létszámú beszélgetés megtartására került 

sor az évben. A csoportok többségében vegyesen, minden kar, legtöbb képzésének legtöbb 

évfolyama képviseltette magát, ezzel is segítve a reprezentatív minta megvalósulását. A 

beszélgetések során főként kisebb horderejű problémákra világítottak rá a résztvevő 

hallgatók, illetve több építőjellegű kritikát is megfogalmaztak az Egyetemmel és a Hallgatói 

Önkormányzattal szemben. Úgy gondolom, hogy sikeresnek tekinthető a projekt, hiszen 

sok inputot kaptunk a hallgatóktól, illetve a résztvevő hallgatóktól érkezett visszajelzések 

is értékesek voltak. 

A képzésfejlesztési projektemen kívül több tanulmányi ügy és kérdés megoldásáról tudok 

beszámolni. Részt vettem az Egyetem Idegennyelvi Stratégiájának, Alumni Stratégiájának 

véleményezésében. Az online vizsgaidőszak kérdőívének kiértékelését is elvégeztem, 

illetve az EHÖK Anonim Panaszkezelő rendszerét folyamatosan figyelve kerültek 

továbbításra a beérkezett panaszok és észrevételek a karok részére. A legnagyobb idei 

hallgatói érdekérvényesítési sikernek a májusi TVSZ módosítást tartom. Több, évek óta 

problémát jelentő dolog került megoldásra a szabályzat módosítása után.  

További, hallgatói érdekérvényesítési szempontból, a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsági és 

Felvételi Jogorvoslati Bizottsági tagságom is eredményes volt az évben. A bizottsági 

üléseken több hallgató esetében is pozitív kimenetelről számolhatok be. Ezek után az ősz 

folyamán, az egyetemen most is futó STUDIUM program hallgatói résztvevőjeként kiemelt 

figyelemmel követtem végig a projekt alakulását, illetve több észrevételt is 

megfogalmaztam a program lebonyolításával kapcsolatban. Ezen kívül a Kreatív Tanulás 

Program hallgatói delegáltjaként az Innovatív Tanszék Díj kiosztásában is aktívan vettem 

részt. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferencia Budapesti Régió Szövetség idei, 

szakmai gyakorlattal kapcsolatos projektének keretében a BRSZ tagoktól bekért 

dokumentumokat dolgoztam fel és összesítettem.  



 

 

A tanulmányi és hallgatói érdekérvényesítési tevékenységen kívül, az évben több kisebb-

nagyobb projektem is volt lehetőségem részt venni. A tavaszi átlátszó.hu által kért 

közérdekű adatigénylés információinak összeállításában segédkeztem, illetve az I. 

Ludoviceum Kupa tervezésében és operatív lebonyolításában is aktívan vettem részt. A 

június folyamán az év végi ösztöndíjak előbírálásában és dokumentációjának 

elkészítésében is segédkeztem. Továbbá a Pont Ott Parti és az EFOTT Fesztivál esetében 

is több adminisztratív feladatot teljesítettem, illetve a rendezvényeken az egyetemet 

képviseltem. A kiemelt hallgatói rendezvények esetében (Gólyatábor, Gólyabál) is részt 

vettem az események szervezésében és operatív lebonyolításában. Ezen kívül aktív 

kapcsolatot sikerült kialakítani az FCSM-CSATA női kosárlabda csapatának kommunikációs 

igazgatójával is. Az EHÖK-öt képviselve jelen voltam az elsőéves hallgatók beiratkozásán, 

illetve a központi és bajai nyílt napon is.  

Úgy vélem, hogy az idei évben az elvégzett feladatok közül a hallgatói kiscsoportos 

beszélgetések voltak a legfontosabbak, ezt a jövő években, a pandémiás-helyzettől 

függetlenül, mindenképp folytatni kell. Ezen kívül több területen is sikerült magamat 

kipróbálnom a szervezeten belül, remélem a következő évben is folytathatom a munkát.  
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