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VIK HK 
ÉVES BESZÁMOLÓ 

A 2020-2021-es évről 

 

ÁLTALÁNOS  

 
 

A Hallgatói Képviselet az elmúlt év folyamán ellátta Szervezeti Működési Szabályzatában leírtakat. 
Általános teendői mellett, mint például a hallgatói megkeresések megválaszolása, ügyelet tartás vagy 
bizottsági képviselet, minden munkacsoportja aktívan dolgozott karunk hallgatóiért.  
 
A kialakult járványhelyzet következtében a Képviselet számtalan új kihívással nézett szembe az év 
során szinte minden területen, melyeket kivétel nélkül sikeresen kezelt. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORT 

 
 

A Tanulmányi Munkacsoport az évben rendszeresen ülésezett, melyeken megbeszéltük az aktuális 
témákat, a bizottsági ülések témáit, és kezeltük az eseti szituációkat. Szükséges esetekben felkerestük 
az érintett oktatókat, hogy minden probléma a hallgatók számára legmegfelelőbb módon kerüljön 
megoldásra. 
 
A Munkacsoport az időszakban 6 nagy, és számos kisebb projektet valósított meg. Előbbire példa a 
Kérvényminták létrehozása, az Oktatás Monitoring Rendszer, a Gyakran Ismételt Kérdések, valamint 
az Online Oktatással kapcsolatos felmérések. 
 
Az év során a Munkacsoport rendszeresen segítette a hallgatókat a tanulmányi@vik.hk levelezőlistán 
keresztül is, melyen közel 1000 megkeresésre válaszoltunk. 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORT 

 
 

Az időszak új kihívásokat állított a munkacsoport elé, amiket sikeresen vett. A Pályázati 
Munkacsoport az időszakban megközelítőleg 450 pályázatot bírált el, valamint segítette a hallgatókat 
ezek leadásában palyazat@vik.hk címen keresztül, ahol 350 megkeresésre válaszoltunk. 
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PR MUNKACSOPORT 

 
 

Az időszakban a PR Munkacsoport folyamatosan tájékoztatta a Kar hallgatóit az őket érintő 
változásokról, eseményekről, illetve információkról, kiemelt figyelmet fordítva a tanulmányi, pályázati 
és juttatási területekre. A munkacsoport a különböző felületein a Hallgatói Képviselet által hozott 
döntéseket, valamint azok következményeit megfelelően kommunikálta.  
 
A munkacsoport az év során közel 100 megkeresésre válaszolt a pr@vik.hk címen.  
 
A munkacsoport szervezésével részt vettünk számos rendezvényen, többek között a Nyílt Napon, az 
Educatio Kiállításon, a Gólyakörtén, valamint tartottunk Tankörlátogatásokat, segédkeztünk a 
Lányok Napja szervezésében. 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁG 

 
 

A Juttatási Bizottság a Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázattal, valamint a Tanulmányi Ösztöndíj 
osztásával foglalkozott. A pályázatok leadásának segítése során a Bizottság közel 2000 bírálást végzett 
el, valamint több, mint 1000 hallgatói megkeresésre válaszolt. A Tanulmányi ösztöndíjosztás 
megtervezésének köszönhetően a félévekben átlagosan közel 1500 hallgató részesült a juttatásban, a 
két félévben összesen közelítőleg 380.000.000 forint értékben. 

GAZDASÁGI MUNKACSOPORT 

 
 

A Gazdasági terület a 2020-as év során sok akadályba ütközött, de ezeket jól kezelte. A HÖK éves 
költségvetése a pandémia alatt jelentősen csökkent, így nyár elején újra kellett tervezni a VIK HK 
költségvetését is. A terület a feladatait ellátta, az EHK felől érkező határidőket betartotta, az EHK 
gazdasági referensével folyamatos kommunikációt folytatott. 
 

KÜLÜGYI MUNKACSOPORT 

 
 
A munkacsoport közel 100 hallgatói megkeresésre válaszolt az időszakban, valamint 110 Erasmus 
pályázat leadásában és elbírálásában segédkezett. 
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BELSŐ MŰKÖDÉS 

 
 

Számos területen eszközöltünk fejlesztéseket, változtatásokat. Új, szervezett formába öntöttük a 
továbbképző rendszerünket, létrehoztuk a HK Alumnit, újragondoltuk a Tanácskozási jogú tagok 
szerepét, bevezettünk egy új feladatkövető rendszert, új szavazórendszert dolgoztunk ki, valamint 
felülvizsgáltuk a belső kommunikációt is.  
 
A járványhelyzet hatására az év nagy részében online működött a Képviselet, mely során 
folyamatosan kerestük a legjobb megoldásokat, valamint az új lehetőségeket. 

 


