
 

 

Éves beszámoló VTK HÖK 2022 

Testületi ügyek  

Az évben javarészt 11 fős választmánnyal dolgoztunk, melyet nehezített azok tagjainak 

folyamatos csökkenése idő közbeni aktív jogviszony szünetelése, illetve diploma 

megszerzésével megszűnő jogviszony miatt. Az idei évben sokkal nagyobb hangsúlyt 

fektettünk a Bizottságainkra, és azokon keresztül a munkafolyamatok szakterület szerinti 

jobban elkülönülésére. Újdonság volt a 2022-ben először felállított Kommunikációs 

Bizottság, melynek munkáját vegyes eredménnyel értékelem. Maga a Kommunikációs 

Bizottság véleményem szerint indokolt, azonban munkájának kivitelezésében 

körültekintőbben és eredmény orientálva kell eljárni. Ugyan a hallgatók tájékoztatása az 

alacsony hallgatói létszám okán mindig megvalósult a zárt évfolyam csoportokon keresztül, 

közösségi felületeink aktív tartalommal feltöltésére a jövőben jobban kell figyelnünk. Az 

őszi félévben esedékes rendes éves választások rendben és hiba nélkül lezajlottak, az 

alakuló ülés és a tisztújítás megtörtént december 2-án.  

Kollégiumi ügyek 

Az év során a kollégiummal kapcsolatos ügyek végig rendben lezajlottak, semmilyen kirívó 

eseményre vagy történésre nem volt példa. Újdonság, hogy a Kollégiumi Bizottságnak 

ebben az évben egy Stipendium ösztöndíjjal rendelkező nemzetközi hallgató is tagja, aki 

által közvetlenebbül tudjuk tartani a kapcsolatot a kollégiumban egyre növekvő számmal 

élő nemzetközi hallgatóinkkal, őket könnyebben tájékoztatni az őket érintő kollégiumi 

ügyekben. Szintén újdonság, hogy az év elején átadásra került Hallgatói Térben a 

Kollégiumi Bizottság szervez heti rendszerességű közösségi programokat, melynek célja 

helyszín és esemény biztosítása a kollégiumi „szoba bulik” helyett, melyek adott esetben 

zavarhatják a közösségi együttélést. 

Tanulmányi ügyek 

Az idei évben is kiemelten dolgoztunk együtt a kar vezetőségével a hallgatókat érintő 

tanulmányi ügyekben, azok megoldásában mindig együtt tudtunk dolgozni a kari 



 

 

döntéshozókkal és érintettekkel pozitív eredményre jutva. Ide évben folytattuk a tavaly 

bevezetett „Évfolyam felelős” rendszer működtetését, melynek célja, hogy minden 

évfolyamban van egy kijelölt hallgató (A Tanulmányi Bizottság tagja), ez a hallgatói képezi 

a hidat a HÖK és a hallgatók között tanulmányi ügyekben, valamint az egyetemi oktatók 

és hallgatók között is általunk.  

Rendezvények  

Az idei évben is számos rendezvényünk volt. A rendszeres apróbb eseményeken, mint 

például különböző házibajnokságokon, zenés-táncos rendezvényeken, főzőversenyeken 3 

kiemelt eseményünk volt az idei évben, mely az áprilisi hallgatói nap, a 2022-es Gólyatábor 

és bajai VTK Gólyabál. Minden eseménynél kiemelkedően tudtunk csapatban dolgozni az 

év során és rendezvények esetében specifikusan fellépő nehézségek és akadályok ellenéri 

is. A rendezvények komolyabb hiba nélkül kerültek lebonyolításra, pozitív hallgatói 

visszajelzésekkel.  

Összegzés  

Az idei évben ránk jellemzően kevés vitás üggyel dolgoztunk, az év során minden területen 

meg tudtuk oldani a felmerülő akadályokat, a szoros kari HÖK – kari vezetőség 

kapcsolatának hagyományát is erősítve. Azt gondolom a VTK HÖK munkájának és annak 

minőségének javulása az idei évben is megfigyelhető, a fennálló hiányosságaink 

kiküszöbölésére a 2022/2023. évi választmány kiemelt figyelmet fog fordítani. 
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