
  

        

    
Oktatási Alelnöki Beszámoló 

Hegedűs Arno 

Az Oktatási Alelnökként az energiáim nagy részét az elnökség megalakulása után a 
vizsgaidőszakkal kapcsolatos kérdések kötötték le. Ezen kívül a programomban szereplő céljaimat 
is szem előtt tartva láttam el a teendőimet némelyik pontban jelentős előrelépést is értem el. 
Oktatási Alelnökként az elmúlt egy hónapban, segítettem a hallgató társaimat, valamint az HÖK 
elnökét - Czabán Samut - több a HÖK-öt érintő stratégiai kérdés meghozatalában és az új elnökség 
felállításában.  
 
Oktatási bizottság 
 
A pályázati kiírásomra valamennyi jelentkező felvételt nyert az Oktatási Bizottságba. Az Oktatási 
Bizottság megtartotta az alakuló ülését, ahol felosztottuk a feladatokat és lefektettük a bizottság 
működésének az alapjait. Megbeszéltük a vizsgaidőszakkal kapcsolatos teendőket, valamint 
elkezdtük előkészíteni a következő szemeszter kezdetével kapcsolatos kérdéseket. Ezek a lenti 
pontokban kerülnek kifejtésre.  
 
A Bizottság Tagjai: 
- Alexandra Rudi 
- Áron Badinszky 
- Mikó Lilla 
- Szabó Tomi 
- Kovács Réka 
- Viktória Neisz-Neiszer  
- Harza Kinga 
- Krisztina Nádas 
- Szőke Máté 
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Jogsérelmi Referens  

Az Oktatási Jogsérelmi Referens intézményének az alapjait az Alkotmány Jogi Tanszék valamint a 
KK-val együttműködésben lefektettük. Az Oktatási Referens pontos működésének részlet szabályait  
tartalmazó tervezetben elkészítettük. Az Alapszabály módosításra idő hiányában nem került sor, de 
az Oktatási Referens referensi pozícióban kísérleti jelleggel megkezdte a működését. A 
vizsgaidőszak legelején bizonyossá vált, hogy szükség van egy Oktatási Referensre, több 
megkeresés érkezett egyenlőre elsősorban hozzám az Oktatási Referens működésével kapcsolatban. 
Ezen kívül tanúi voltunk számos Hkr. sértésnek is, amiket többnyire eredményesen sikerült 
orvosolni. Ebből kifolyólag úgy látom, hogy a későbbiekben a hallgatói bizalom növekedésével ez a 
tisztség a mostaninál is hatékonyabban fog tudni működni, és óriási hallgatói igény van rá.  

Jegyzettár
 
Elkészült az AJK jegyzettár, ami a mostani jegyzeteket hivatott rendszerezni és átláthatóvá tenni, 
ezzel pedig tehermentesíteni az évfolyam csoportokat. A jegyzettár nem jött volna létre Dóri 
Kerekes, Réka Lebedi Márta Vigh Szabó Tamás nélkül. 

HÖK Szemináriumi kérdőívek 

A HÖK bizonyos tantárgyakból szemináriumi kérdőíveket osztott a szorgalmi időszak utolsó 
hetében. Erre többek között a megfelelő visszajelzés megalkotása miatt volt szükség. Ezt Czabán 
Samu a tanszékekkel való egyeztetés után szervezte meg. A kérdőívek kiértékelése, már az Oktatási 
Bizottság feladata lesz, erre a vizsgaidőszak első két hetében nem került sor, de előreláthatólag a 
vizsgaidőszak második felében már elkezdünk rajta dolgozni.  

ON-ra Oktatási Kisokos 

Az Orientációs Napokra elkezdtünk tervezni egy Oktatási Kisokos létrehozását. Remélhetőleg ez 
nagyban segíti majd az egyetemre frissen érkező gólyák beilleszkedését és a fontos tudnivalókkal 
fogja ellátni a gólyákat oktatási kérdésekkel illetően. Célunk egy olyan Oktatási Kisokos 
megalkotása, ami nem kizárólag a gólyák számára, hanem a felsőbb éveseknek is megfelelő 
tájékoztatást tud nyújtani minden kérdésben. Az Oktatási Kisokosok gyártása a Tanulmányi 
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Osztállyal történő egyeztetés után reményeink szerint nagyban segíteni fogja a kar összes 
hallgatóját a felmerülő kérdések megválaszolásában.  

Oktatási Mobil App 

Kísérleti jelleggel elkezdtünk egy mobil alkalmazást tesztelni. Reményeink szerint ez a mobil 
alkalmazás a jövőben alkalmas lesz a pontos dátumok, határidők, és felmerülő kérdések 
megválaszolására, valamint elérhető lesz rajta az összes Oktatási Kisokos valamint az egyetem 
tantermeinek a vázlata is. Az applikációt először a bizottság teszteli szűk körben, ennek az a célja 
hogy felmérjük hogy valóban alkalmas-e ez az applikáció erre vagy sem. Amennyiben úgy találjuk, 
hogy hasznos lehet, úgy már ősszel elérhetővé válhat mindenki számára.  

Felkészítő Programok Őszre 

Az ON után különféle vizsgafelkészítő események szervezését tervezzük. Ezt elsősorban tanszéki 
oktatók és TDK-kal együttműködésben történne meg. A pontos elképzelés még kidolgozás alatt van. 

Egyéb  

• EHÖK-ös képviselőként részt vettem az első küldöttgyűlésen, valamint az EHÖK alakuló küldött 
gyűlésén is. 

•  Oktatási Alelnökként részt vettem a Kari Tanácsi ülésen, ahol lehetőségem volt bemutatkozni. 
• Részt vettem az első Elnöki ülésen Május 13-án. Ez egy rendkívül hosszú gyűlés volt, ahol az 

alelnökök felvázolták az elképzeléseiket 
• Második gyűlésünket Május 27-én tartottuk meg. 
• Vizsgaidőszakban több hallgató társamnak segítettem Alelnöki hatáskörömben.  

Juttatások 

Alelnöki munkámért semmilyen ösztöndíjat nem vettem fel, juttatásokat sem kaptam. Más 
jogcímen sem kaptam semmilyen juttatást az ELTE-től.  

Hegedűs Arno 
Oktatási Ügyekért Felelős Alelnök


