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HÖK 

A vizsgaidőszakban rengeteg hallgatói panasz és kérdés futott be hozzám. A kérdéseket 

igyekeztem a lehető legrövidebb idő alatt megválaszolni. A hozzám befutott panaszok 

mindegyikével érdemben foglalkoztam, tanszékekkel és a tanárokkal a kapcsolatot felvettem 

és a lehető legjobb tudomásom szerint segítettem a vizsgaidőszak során a hallgatókat. 

Hallgatói panaszok és kérdések 

A panaszok jelentős része a Polgári Jogi Tanszékkel kapcsolatban futott be hozzám. A PJ 

tanszék ebben a félévben nagy leterheltség alatt dolgozott, a kötelmi és a ZV időszak 

nyomán sok hallgatói panasszal kellett foglalkoznom. Samuval felkerestük a Menyhárd Tanár 

Úrat, hogy megvitassuk, hogy a jövőben milyen módon kellene a felmerülő problémákat 

kezelni, oly módon hogy az a hallgatók számára előnyős legyen, de az oktatási színvonal 

csökkentésével ne járjon. Nagy valószínűséggel a következő félévben már leszenek oktatási 

segédanyagok és a Tanszékvezető Úr kilátásba helyezte, hogy a jövőben Phd hallgatók 

segíthetnének a ZV-t először sikertelenül teljesítő hallgatóknak a felkészülésben. 

A panaszok másik része, a Római Jogi Tanszékkel kapcsolatban érkezett. Földi András 

Tanszékvezető Úr nem volt megelégedve a hallgatói teljesítménnyel. A tanszék oktatóival 

reformálni akarják a római jogi oktatást ennek keretében pedig kilátásba helyezték az anyag 

csökkentését, a tételek átdolgozását, esetleg több jogeset megoldást a vizsgákon. Az új 

reformokban valószínűleg nagy szerepe lesz a HÖK által kiértékelt kérdőíveknek is, 

amelyeket az utolsó szemináriumi órákon tölthetettek ki.  

Erasmus Ügyrend 

Lipták Laurát a vizsga időszakban egyszer helyettesítettem a Külügyi Bizottság ülésén, ahol az 

új Erasmus ügyrend volt a téma. A módosítások nagyban segítik a Hallgatók Erasmus félév 

alatti kötelezettségeinek a teljesítését, az elfogadható órák száma növekedni fog, a 

szemináriumokból ezen túl nem kell beszámolózni amennyiben a szemináriumot vizsga is 

követi. A pontos módosítások online elérhetőek. 

 

 



Kiértékelések 

Az Oktatási Bizottság a vizsgaidőszak végén belekezdett a Római Jogi szemináriumokon a 

kitöltött kérdőívek kiértékelésébe, ez hamarosan a Közgazdaságtani kérdőívekkel együtt 

nyilvános lesz. 

Mobil Applikáció 

A mobil applikáció tesztelését befejeztük rendezvényesekkel befejeztük, úgy találjuk az 

applikáció a feladatainak ellátására alkalmas, ám az egyetemi szintű bevezetésével 

kapcsolatban több kérdés is felmerült egyrészt gazdasági oldalról másrészt az EHÖK is tervezi 

az ilyen applikációnak a bevezetését.  

Oktatási Bizottság 

Az oktatási bizottság folyamatosan készíti elő a következő tanévre az oktatási kisokosokat, és 

egy átlagszámító táblázatot is elkészítettünk. Ezek nem sokára rendezett formában 

elérhetőek lesznek online mindenki számára. 

Ezen kívül kértük az évfolyam képviselőket, hogy jelezzék a tanszékekkel kapcsolatos olyan 

kérdéseket, amelyeket visszajelzésként közvetíteni kívánnak. Ennek a keretében felkerestem 

az érintett tanszékeket és jeleztem a különféle kifogásokat valamint poztivumokat. 
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