
 

1 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR  
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT   

VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG  

 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A  Iktatószám: 

   Telefon/fax: 372-2654  Tételszám: 

     Mellékletek száma: 

  
  

Emlékeztető a bizottság rendes üléséről 2022. március 10. 18:00  

  

Az ülés helye és ideje: Microsoft Teams, 2022. április 6., 12:00  

Az emlékeztetőt készítette: Dénes Dorottya  

Jelenlévők szavazati joggal: Dénes Dorottya (Választási bizottsági tag), Orbán Estilla 

(Választási bizottsági tag), Mihályi Péter (Választási bizottsági tag) 

  

12:01-kor Dénes Dorottya megnyitotta az ülést.  

12:01 Az ülés határozatképességét Dénes Dorottya ellenőrizte. Az ülés 3 fővel határozatképes.  

12:01 Dénes Dorottya jelölte Orbán Estillát szavazatszámlálónak, aki elfogadta a jelölést. 

6/2022 (IV.06.) számú ELTE TTK HÖK Választási bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási bizottsága 3 igen, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, hogy a 

szavazatszámláló Orbán Estilla legyen.  

12:02 Dénes Dorottya jelölte magát az emlékeztető elkészítésére. 

7/2022 (IV.06.) számú ELTE TTK HÖK Választási bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási bizottsága 3 igen, ellenszavazat nélkül egyhangúlag megszavazta, hogy az 

emlékeztetőt Dénes Dorottya készítse el. 

12:03 Dénes Dorottya ismertette a napirendi pontokat.   

Az előzetesen kiküldött napirendi pontok:  

1. Bejelentések 

2. Képviselőjelölt-állítás eredménye 

3. Elnökjelölt-állítás eredménye 

4. Egyebek. 

A Választási Bizottság határozatot hozott a napirendi pontok elfogadásáról. 
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8/2022 (IV.06.) számú ELTE TTK HÖK Választási bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási bizottsága 3 igen, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta az előzetesen kiküldött 

napirendi pontokat.  

 

1. napirendi pont – Bejelentések  

  

12:04 Dénes Dorottya megnyitotta a napirendi pontot. 

12:04 Dénes Dorottya bejelentette, hogy április 5-én estig beérkeztek a képviselő- és elnökjelölt 

jelentkezések, ugyan a nagy része szinte az utolsó pillanatban. Ennek ellenére eredményesnek 

bizonyult a jelentkezés. 

12:05 Dénes Dorottya lezárta a napirendi pontot. 

  

2. napirendi pont – Képviselőjelölt-állítás eredménye 

  

12:05 Dénes Dorottya megnyitotta a napirendi pontot.  

12:05 Dénes Dorottya bemutatta a bizottságnak a beérkezett képviselőjelentkezéseket és 

nyilatkozatokat.  

9/2022 (IV.06.) számú ELTE TTK HÖK Választási bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási bizottsága 3 igen, ellenszavazat nélkül egyhangúlag érvényesnek nyilvánította az 1. 

számú mellékletben felsorolt képviselői jelentkezéseket.  

12:07 Dénes Dorottya lezárta a napirendi pontot.  

 

3. napirendi pont – Elnökjelölt-állítás eredménye 

  

12:07 Dénes Dorottya megnyitotta a napirendi pontot.  

12:07 Dénes Dorottya bemutatta a bizottságnak a beérkezett elnökjelölti pályázatokat, az 

ajánlóíveket és nyilatkozatokat.  

1. Juharos Eszter Diána pályázatát az elnöki tisztségre a bizottság a pályázati felhívásnak 

megfelelőnek találta, az érvényes ajánlások száma elérte a 80 főt és az adatok 

hitelességéről szóló nyilatkozatokat a bizottság kézhez kapta. A pályázat a 2. számú 

mellékletben található. 

10/2022 (IV.06.) számú ELTE TTK HÖK Választási bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási bizottsága 3 igen, ellenszavazat nélkül egyhangúlag érvényesnek nyilvánította 

Juharos Eszter Diána pályázatát. 

2. Mig András pályázatát az elnöki tisztségre a bizottság a pályázati felhívásnak 

megfelelőnek találta, az érvényes ajánlások száma elérte a 80 főt és az adatok 

hitelességéről szóló nyilatkozatokat a bizottság kézhez kapta. A pályázat a 3. számú 

mellékletben található. 
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11/2022 (IV.06.) számú ELTE TTK HÖK Választási bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási bizottsága 3 igen, ellenszavazat nélkül egyhangúlag érvényesnek nyilvánította Mig 

András pályázatát. 

12:09 Dénes Dorottya lezárta a napirendi pontot.  

 

  

4. napirendi pont – Egyebek  

  

12:09 Dénes Dorottya ma este 8-ig nyilvánosságra hozza a képviselő- és elnökjelentkezés 

eredményét. Megköszönte a tagok jelenlétét. 

12:11 Dénes Dorottya lezárta a napirendi pontot.  

12:11 Dénes Dorottya lezárta az ülést  

  

  

Határozatok:  

  

6/2022 (IV.06.) számú ELTE TTK HÖK Választási bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási bizottsága 3 igen, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta, hogy a 

szavazatszámláló Orbán Estilla legyen.  

7/2022 (IV.06.) számú ELTE TTK HÖK Választási bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási bizottsága 3 igen, ellenszavazat nélkül egyhangúlag megszavazta, hogy az 

emlékeztetőt Dénes Dorottya készítse el. 

8/2022 (IV.06.) számú ELTE TTK HÖK Választási bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási bizottsága 3 igen, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta az előzetesen kiküldött 

napirendi pontokat.  

9/2022 (IV.06.) számú ELTE TTK HÖK Választási bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási bizottsága 3 igen, ellenszavazat nélkül egyhangúlag érvényesnek nyilvánította az 1. 

számú mellékletben felsorolt képviselői jelentkezéseket.  

10/2022 (IV.06.) számú ELTE TTK HÖK Választási bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási bizottsága 3 igen, ellenszavazat nélkül egyhangúlag érvényesnek nyilvánította 

Juharos Eszter Diána pályázatát. 

11/2022 (IV.06.) számú ELTE TTK HÖK Választási bizottság határozat: Az ELTE TTK HÖK 

Választási bizottsága 3 igen, ellenszavazat nélkül egyhangúlag érvényesnek nyilvánította Mig 

András pályázatát. 
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Budapest, 2022. április 6.  

  

    

Dénes Dorottya  

Választási bizottság elnöke,   

az emlékeztető készítője   

ELTE TTK HÖK  

  
  

  

  

  

Jelenléti ív  

  

  

  

 Név                    Aláírás  

  

  

 Dénes Dorottya             Dénes Dorottya sk.  

  

 Orbán Estilla             Orbán Estilla sk.  

  

 Mihályi Péter             Mihályi Péter sk. 

  



 

5 

1. számú melléklet 

 

Az ELTE TTK HÖK 2022. évi küldöttgyűlési képviselőválasztáson induló jelöltek névsorát a 

Választási bizottság szakterületenként a következőképp állapította meg: 

 

Biológia- és 

Környezet-

tudomány 

Fizika 
Földrajz- és 

Földtudományi 
Kémia Matematika Tanárképzés 

Betlehem 

Zsombor 

Csengeri 

Kamilla 

Boldizsár 

Balázs Lehel 

Budai Eszter 

Anna 

Akály 

Alexandra 

Melinda 

Balga Gábor 

Cserős Janka 

Emília 

Cserpák Mihály 

Márkó 

Borbás Zita Gellény 

Szabolcs 

Bicskei Beatrix Bartha Márton 

Dobos Petra Papp Zsombor Bubán Emese Gombás András Götz Ádám Dérfalvi Balázs 

Horváth Laura Sarus Balázs Fliszár 

Alexandra 

Saly Eszter Horváth Matilda 

Anna 

Hegedűs Dávid 

Kalmár Balázs Tanács Gerda Fritz Petra  Komáromi 

István 

Józsa Kornél 

Kása Kata 

Hanga 

Varga Krisztina Glück Krisztina  Miskei Ferenc 

István 

Juhász Anna 

Tímea 

Maller Csaba 

László 

 Laurán Borbála  Polónyi Richárd Magassy Ádám 

Gergely 

Müllner Tamás  Salamon Botond   Nagy Fruzsina 

Réka 

Németh Júlia  Selmeci Gergely   Németh 

Friderika 

Bianka 

Szolnoki Fanni     Novák Zsófia 

Tóth Katalin 

Zsófia 

    Őri Bálint 

     Pádár Kitti 

     Prokics Hanna 

Luca 

     Sárvári Ferenc 

     Szász Boglárka 

Dorottya 

     Tokai Tamás 

 

Fekete Anka (Kémia szakterület), Pintér Bence (Kémia szakterület) és Szekendy Júlia Pálma 

(Földrajz- és Földtudományi szakterület) nem adtak le nyilatkozatot a jelentkezésükhöz, ezért azt a 

bizottság érvénytelennek tekintette 
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2. számú melléklet 

 

Juharos Eszter Diána pályázatának szövege 

 

"Ha világmegváltásról van szó, minden ötlet csak hipotézis." 

     – Katie Patrick 

 

1. Bemutatkozás 

1.1. Elnök bemutatkozása 

Juharos Eszter Diána vagyok (F5UBDG), 2000. június 30-án születtem Budapesten. 

Tanulmányaimat a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban végeztem, ahol 2019-ben érettségiztem. 

Még ugyanebben az évben felvételt nyertem az ELTE TTK Fizika BSc-re, ahol jelenleg 

harmadéves vagyok számítógépes fizika szakirányon. A BSc elvégzése után tanulmányaimat 

szintén az ELTE-n a Fizikus MSc-n fogom folytatni. Elkötelezett vagyok a szakirányom mellett 

és célom a doktori fokozat megszerzése. 

A kar közösségi életében való tevékenykedésemet már elsőéves hallgatóként elkezdtem, először 

még csak a saját szakomon ugyan, de 2020-ban mentorként mélyebb betekintést kaptam a TTK 

HÖK működésébe is. 2020 decemberében megpályáztam az Ellenőrző Bizottsági Tag 

tisztségére, ezt követően a Bizottság elnökének választottak és ezt a tisztséget töltöttem be 

egészen mostanáig. Ez idő alatt 2021-ben is mentor lettem. 

Ellenőrző Bizottság Elnökeként delegálva lettem az EHÖK EB-be ahol azóta is aktívan részt 

veszek a munkában. Nagyon örültem ennek a lehetőségnek, mert így az egész egyetemi 

érdekképviseletbe beleláthattam és rengeteg tapasztalatot szereztem a kari és egyetemi szintű 

problémák megoldásában, valamint átfogó képet szereztem a minket érintő szabályzatok és 

jogszabályok rendszeréről. 

Habár az egyetemi szintű érdekképviselet komoly jogi háttérrel rendelkezik, lényege mégsem 

ebben keresendő. Egy eszköz a kezünkben, ami segít minket a tanulmányaink során és segít 

kifejezésre juttatni a hallgatók gondolatait és elképzeléseit. Az önrendelkezésünk olyan kincs 

amit ki kell használni annak érdekében, hogy a kari élet a lehető legjobban illeszkedjen a 

közösség igényeihez. 

Megválasztásom esetén a legfőbb irányelvem, hogy olyan döntéseket tudjunk hozni, ami 

tényleg a közösség és a hallgatók akaratát tükrözi. Ehhez ismerni kell a hallgatók elképzeléseit 

illetve, ami talán még fontosabb, meg kell adni nekik a megfelelő platformot és bátorítást arra, 

hogy merjék is elmondani a véleményüket. A Hallgatói Önkormányzatnak minden TTK-s 

hallgató tagja, arra szeretném bátorítani a közösséget, hogy merjen aktívan bevonódni a 

döntéshozásba és az önrendelkezésbe, hiszen jogában áll. 

Természetesen erre egyedül nem lennénk képesek. Aktívan építek a Szakterületi 

Koordinátorokra és a képviselőkre, akik közelről ismerik a szakterületek problémáit, 

jelegzetességeit és mindenek előtt a közösség elképzeléseit. Reményeim szerint általuk olyan 

irányba tudjuk fejleszteni az egyetemi közéletet, ami minden szakterületnek előnyére válik. 

Úgy érzem, hogy a covid utóhatásai még mindig érződnek, többek közt az is, hogy a Hallgatói 

Önkormányzat működését az újonnan érkezett hallgatók nem ismerik eléggé. Szeretnénk ezen 

változtatni, közelebb hozni a működést a hallgatókhoz és megmutatni nekik, hogy a közösségért 

tenni mennyire kifizetődő tud lenni. Bízom a TTK híresen jó közösségében, és hagyományosan 
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aktív érdekképviseletében, ugyanakkor ahhoz hogy ez így is maradjon aktív lépéseket kell tenni. 

Megválasztásom esetén erre nagy hangsúlyt szeretnék fektetni. 

Végezetül szeretném, ha az Elnökhelyettes jelölt, Pádár Kitti bemutatkozása is szerepelne a 

pályázatban, hiszen az ő személye és munkája legalább olyan fontos mint az elnöké. 

1.2. Elnökhelyettes bemutatkozása 

Pádár Kitti vagyok (VAI4AU), harmadéves angol-biológia tanárszakos hallgató. 2000. január 

26-án születtem Egerben, gimnáziumi tanulmányaimat is itt végeztem az Egri Szilágyi Erzsébet 

Gimnáziumban. 2019-ben tettem érettségi vizsgát, majd pedig sikeresen felvételt nyertem az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem osztatlan tanárképzésére. 

Az egyetem közélete iránti érdeklődésem már az első évemben megmutatkozott, hiszen minden 

programot és lehetőséget kihasználtam arra, hogy megismerjem a hallgatói közeget, valamint a 

Hallgatói Önkormányzat rendszeréről minél több ismeretet szerezzek. Első lépcsőfoknak a 

Mentorrendszerbe való bekerülést tekintettem, ahol lelkesedésemnek köszönhetően mind a 

2020/2021-es, mind pedig a 2021/2022-es tanévben aktívan tevékenykedhettem, mint 

megválasztott mentor. Sajnos az első mentorságomat beárnyékolta a covid időszaka, azonban 

ez sem akadályozott meg engem és mentortársamat abban, hogy egy nagyon jó csapatot 

sikerüljön összekovácsolnunk, és ez érvényes az előző évi gólyacsapatra is. 

A képviselői választásokon először 2020-ban indultam, ahol hallgatótársaim bizalmat szavaztak 

nekem, így a Küldöttgyűléseken képviselhettem a tanárszakos hallgatók érdekeit. Az 

érdekképviseleti tevékenységeimet a későbbiekben is szerettem volna folytatni, ezért döntöttem 

úgy, hogy 2021-ben ismételten elindulok a választásokon, ahol újból elnyertem egyetemista 

társaim bizalmát. A két ciklus során nem csak képviselői feladataimnak tehettem eleget, hanem 

mint az EHÖK Sportügyi Bizottságába delegált, a sporttal kapcsolatos teendőket is én láthattam 

el. Sportdelegáltságom révén már a BEAC-cal is dolgoztam együtt, mely közvetlen és 

folyamatos szakmai kapcsolat a mai napig fennáll. Mindezen kötelességek mellett, második éve 

foglalkozom a Rendszeres, illetve Egyszeri Sportösztöndíjak bírálásával, ezzel betekintést 

nyerve egy másfajta hallgatói ügyeket szolgáló feladatkörbe. 

2021. szeptemberében a Küldöttgyűlés pályázatom alapján megválasztott a 

Természettudományi kar rendezvényszervezős referensének. Ennek a tisztségnek köszönhetően 

újabb képet kaphattam a hallgatóság igényeiről, s ezeknek megfelelően dolgozhattam a 

kulturális és szociális kínálatú programokon. A 2021/2022-es nem indult könnyen a 

rendezvények szempontjából, mind a hallgatók, mind pedig jómagam próbáltuk kitapasztalni a 

covid utáni igényeket. Örömömre szolgált az, hogy lassan bár, de biztosan, újra elindult a karon 

a közösségi élet, melynek köszönhetően újabb és újabb típusú események kerülhettek 

megszervezésre. 

A hallgatói érdekképviselet a Hallgatói Önkormányzat elsődleges feladata. Elnökhelyettesként 

való megválasztásom esetén legfőbb feladatom az lesz, hogy a kari alapszabályban szereplők 

szerint segítsem az elnök munkáját, mellyel biztosítani tudjuk az érdekképviseleti cél 

beteljesedését. Továbbá fő feladataim között szerepel a tisztségviselők munkájának segítése, a 

tisztségviselői ülések megszervezése és összehívása; valamint a folyamatos, informatív 

kapcsolatfenntartás velük. Mindezek mellett szeretném a delegáltak munkáját is felügyelni, 

illetve segíteni szeretnék egy hatékonyabb, kommunikációs-ismereti hálót kialakítani a 

képviselők és a hallgatók között, hogy egyre több egyetemi polgár megismerje érdekei 

képviseltetését. 
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Továbbá elengedhetetlennek tartom egy jó, közvetlen szféra kialakítását a Hallgatói 

Önkormányzaton belül; ezért szeretnék majd minél választékosabb csapatépítő programokat 

szervezni, annak érdekében, hogy az egymás közötti munka minél gördülékenyebben folyjon. 

Fontosnak tartom az utánpótlásképzést, valamint a meglévő tisztségviselők továbbképzését, így 

szervezői múltammal élve szeretnék majd az elnökkel együtt megszervezni egy kari 

vezetőképzőt, ahol a lexikális ismeretek mellett a különböző készségek fejlesztésére is 

hangsúlyt fektetnénk. 

A Hallgatói Önkormányzat a hallgatókért van, ezért elsődleges céljaim között szerepel a 

hallgatók bevonása az önkormányzat munkájába, életébe. Alapvetőnek tartom azt, hogy 

ismerjék a rendszer nyújtotta lehetőségeket, a felépítettségét; valamint tisztába legyenek a 

képviselők, tisztségviselők, delegáltak és mentorok feladatkörével. Hiszem, hogy a jó 

kommunikáció segítségével képesek vagyunk megteremteni a lehetőséget a hallgatóknak 

ahhoz, hogy megismerjék a Hallgatói Önkormányzatot, és éljenek a lehetőségeikkel. 

2. Program 

2.1. TéTékás Nyúz 

Szeretett újságunk a karantén kezdete óta nem igazán nyerte vissza korábban tervezett alakját. 

A legfontosabb lépés felélesztéséhez egy stabil szerkesztői háttér és kreatív csapat. Szeretnénk, 

hogy a TéTéKás Nyúz egy olyan újság legyen, ami tartalmas, informatív és támogatja a kar írói 

vénával rendelkező hallgatóit. 

Mindehhez szükséges egy ötletekben gazdag főszerkesztő, valamint a szerkesztőségbe való 

csatlakozás hangsúlyosabb promotálása a kar hallgatói felé. 

2.2. Honlap 

A TTK HÖK honlapja sajnos továbbra is nehezen navigálható és funkcióját nem tudja teljes 

értékűen ellátni, ami végső soron az információszerzést megnehezíti a hallgatók számára. 

A következő ciklus elején prioritást fog élvezni a honlap átfogó megújítása. Terveink szerint 

nem csak új designt, de új technikai hátteret is kapni fog, aminek eredményeképp a TTK HÖK 

aktualitásait és dokumentációit az eddigieknél könnyebben és gyorsabban lehet majd elérni. Ez 

nem csak praktikum szempontjából fontos, de az átláthatóságunk egyik alap pillére is. 

2.3. Külügyek 

Azon hallgatók akik terveznek részt venni az Erasmus+ programban, nehézséget okoz a tanterv 

kötöttsége. A jelenlegi tantervek mellett egy külföldön töltött félév szinte mindig csúszással jár, 

ami végső soron csökkenti a hallgatók kedvét a programban való részvételre. 

Más karokon erre már bevált megoldás a mobilitási ablak, aminek tantervbe építését 

szorgalmazzuk a TTK-n is, figyelembe véve az egyes szakok speciális igényeit. A mobilitási 

ablak kialakításának folyamatában szeretnénk, ha a korábban Erasmus+ programban részt vett 

hallgatók tudnának közreműködni és tapasztalataikkal segíteni a lehető legjobb kialakítást. 

Továbbá a kreditátvitel és elfogadás kérdésében szeretnénk kiállni azon hallgatók mellett, 

akinek bármilyen okból nem sikerült elfogadtatni a kint megszerzett krediteket. 
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2.4. Tantervreform 

A tantervreform már az elmúlt két félévben aktívan zajlott az összes szakterületen, hol teljesen 

gördülékenyen, hol fennakadásokkal. A következő félévben fognak először életbe lépni a 

módosítások, ezzel kapcsolatban a fennakadások és problémák elhárítása fontos szerepet fog 

kapni. Szeretnénk, ha minden szakterületen olyan tanterv kerülne kialakításra, ami a leginkább 

szolgálja a hallgatók érdekeit és ahol esetleg ez nem sikerül, ott megfelelő támogatást megadni 

a Szakterületi Koordinátoroknak. 

Biztosítani kell továbbá, hogy a kifutó tárgyak órái meg legyenek tartva még, hiszen az előző 

tantervben kezdett hallgatóknak még ez szerepel a tantervében. Ne szenvedhessen egy hallgató 

se hátrányt a taterv módosítás miatt. 

2.5. Mentorrendszerek 

Legnagyobb örömünkre sikeresen működik mind a külügyi mind az általános mentorrendszer a 

karon. Véleményünk szerint a mentorrendszerek sikerének kulcsa, hogy a koordinátorok 

autonóm módon tudják szervezni a mentorképzést és magát a programot is, mi ehhez szeretnénk 

minden támogatást megadni. 

Természetesen ez azt jelenti, hogy amennyiben akár szakmai akár egyéb jellegű segítséget 

tudunk nyújtani a mentorrendszernek azt megtesszük, de a rendszer szerkezetét, tartalmát és 

hangulatát semmiképp se szeretnénk változtatni. 

2.6. Események 

Az elmúlt félévben szerencsére nagyrészt visszaálltunk a jelenléti oktatásra, ami ismét teret 

adott a közösségi és szakmai programoknak egyaránt. 

A szakmai programok népszerűségnek örvendtek az előző félévekben is, mindenképp 

szeretnénk, ha ez a jövőben is így maradna. Ide tartozanak a TDK népszerűsítő programok, 

előadás sorozatok és kerekasztal beszélgetések. 

Ami a szabadidős programokat illeti, szintén van érdeklődés rájuk. A jövőben mindenképp 

figyelni kell arra, hogy a programok megfelelő mértékben és módon legyenek közvetítve a 

hallgatók felé. 

Örömmel hallottuk a szakterületek önálló programjainak hírét, valamint, hogy egymás közti 

kollaboráció is történt a karantén vége óta, erre továbbra is szeretnénk bíztatni a Szakterületi K 

oordinátorokat. 

2.7. Tudományos élet 

A Tudományos referenssel egyeztetve tervben van a TDK témákat összefogó honlap fejlesztése, 

ami egy hiánypótló eszköz lenne a tudományos élet lendületben tartására. A programok 

szervezésében szeretnénk továbbra is szabad kezet adni. 

2.8. Tanulmányi ügyek 

A tanulmányi ösztöndíj rendszer felülvizsgálata már megkezdődött annak érdekében, hogy 

minél igazságosabban lehessen elosztani a keretet. Ezzel kapcsolatban tervezünk lépéseket tenni 
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a következő félévben természetesen az Ösztöndíjakért Felelős Referens meglátásaival 

összhangban illetve a kari vezetés álláspontjait figyelembe véve. 

2.9. Esélyegyenlőség 

A jelenléti oktatás visszatérésével ismét előjöttek esélyegyenlőségi kérdések is. Célunk, hogy a 

kar és maga az épület is a lehető legbefogadóbb legyen a fogyatékkal élő hallgatótársaink 

számára és tudjuk őket segíteni a hétköznapokon. 

Az Esélyegyenlőségi Referenshez futnak be első körben az ezzel kapcsolatos kérdések és 

igények, így az ő ötleteinek megvalósításait szeretnénk támogatni, mind ötletekkel mind 

határozott fellépéssel, illetve növelni szeretnénk az esélyegyenlőségi kérdések láthatóságát a 

kari közéletben. 

Fontosnak tartjuk, hogy semmiféle hátrányos megkülönböztetés ne érhessen hallgatót se 

oktatót, származás, vallási hovatartozás vagy identitás miatt, szeretnénk megőrizni a kar nyitott, 

befogadó légkörét, így fel szeretnénk lépni minden jellegű diszkrimináció ellen, de reméljük, 

hogy ilyenre nem kerül sor. Ezt a SHÜTI meglátásai szerint szeretnénk megtenni, valamint a 

tisztségviselőket és a képviselőket szeretnénk felkészíteni arra, hogy mit tegyenek ha ilyennel 

találkoznak. 

2.10. Utánpótlásképzés 

Ahogy azt a pályázat elején is említettem az érdekképviselet csak akkor tud jól működni, ha 

minél többekhez eljut, aminek fontos pontja az utánpótlás képzése. 

A HÖK műkédését szeretnénk közelebb hozni a hallgatókhoz, hiszen minél többet hallanak róla 

és minél átfogóbb képet szereznek annál valószínűbb, hogy kedvet kapnak egy-egy pozíció 

elvállalásához. 

Már az őszi félévben szeretnénk, ha kerekasztal beszélgetések és előadások keretében be tudna 

mutatkozni a tisztségviselői gárda a hallgatóknak, ezzel is kicsit közvetlenebbé téve a 

hangulatot. Ezáltal nem csak a tisztségeket és az azokat betöltő személyeket tudják majd jobban 

megismerni a hallgatók, de teret is kapnak arra, hogy megosszák elképzeléseiket, ötleteiket a 

tisztségviselőkkel. 

A tavaszi félévben nagyobb hangsúlyt kapna a képviselők rekrutációja, hogy minden 

Szakterület fel tudja tölteni a maximális létszámot. Ezt különböző bevonó programok keretében 

tervezzük, ahol ismét a konzisztencián van a hangsúly. Nem egy-egy nagy eseményben 

gondolkodunk, hanem kb kétheti rendszerességű programokban amik egyszerre informatívak 

és figyelemfelkeltőek. 

2.11. Tisztségviselők 

A tisztségviselői gárda az Önkormányzat motorja és mint olyan, elengedhetetlen, hogy 

effektíven tudjon működni, mind belsőleg mind külsőleg. 

A Küldöttgyűlés produktív működéséhez szükséges, hogy a képviselők naprakészek legyenek 

a kar ügyeiben, valamint, hogy ehhez megkapják a megfelelő támogatást. Az egyes 

szakterületek képviselőit a Szakterületi Koordinátorok fogják össze, azonban úgy gondoljuk, 
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hogy a mi feladatunk, hogy nekik segítsünk ebben. Szeretnénk, hogy rendszeresüljön a 

Küldöttgyűlések előtti információ csere a képviselők közt, ezért a Küldöttgyűléseket megelőző 

napon szeretnénk biztosítani egy foglalt termet minden szakterület képviselőinek és Szakterületi 

Koordinátorainak, ahol időt kapnak a beszámolók elolvasására és az aktualitásokról való 

tájékozódásra. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy ennek nem az a célja, hogy a szakterületek képviselői egységes 

álláspontot képviselve érkezzenek a Küldöttgyűlésre, sokkal inkább az, hogy esetleges 

diszkussziónak és érdemi vitának a Küldöttgyűlésen ne állja útját az, hogy a képviselők nem 

rendelkeznek elegendő információval a kérdéses üggyel kapcsolatban. 

A tisztségviselők közti szorosabb kapcsolat kialakítása érdekében szeretnénk, ha több 

csapatépítő programra kerülhetne sor. A hétköznapi élet gördülékeny szervezéséhez 

elengedhetetlen, hogy a tisztségviselők egymást ismerjék és merjék keresni problémák esetén. 

Ezen felül tervezünk szakmai jellegű programokat is szervezni a tisztségviselőknek, ezzel is 

segítve a munkájukat. Egy vezetőképzőt szeretnénk tartani az őszi félévben, viszont egy ilyen 

programnak akkor van értelme, hogyha tartalommal tudjuk megtölteni, ebben segítségünkre 

lesz az EHÖK tisztségviselői gárdája illetve reményeink szerint egyéb hallagtói 

érdekképviseletben jártas személyek is. 

Megválasztásom esetén a korábbi elnökségekhez hasonlóan szeretném fenntartani a szoros 

együttműködést az az ELTE Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal, mert sok kihívás 

kezelésében, probléma megoldásában kölcsönösen segíthetjük egymást. Emellett fontosnak 

tartom a kapcsolatot Doktoranduszok Országos Szövetségével, mivel sok olyan kérdés van, 

amely országos szinten érinti a doktoranduszok életét. 

3. Mellékletek 

3.1. Pályzati kiírások 



EÖTVÖS LORÁND 

TUDOMÁNYEGYETEM   

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR   

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT     

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Telefon/fax: 372-2654    

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS KÜLÜGYI REFERENS TISZTSÉGRE    

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki külügyi referensi tisztségre.    

A külügyi referens feladatköre:    

• az Önkormányzat külügyének megszervezése;    

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;    

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;    

• együttműködés a kari Erasmus koordinátorral;    

• külügyi mentorok toborzása;    

• külföldi hallgatóink tájékoztatása az őket érintő tanulmányi és közéleti ügyekről;    

• programok szervezése külföldi hallgatóinknak.    

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.    

    

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 

a hallgatói normatíva X százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat 

is állapíthat meg.    

    

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a 
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló 
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek 
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel 
eltekinthet.”    

    

     

Juharos Eszter Diána 

elnökjelölt   

    



EÖTVÖS LORÁND 

TUDOMÁNYEGYETEM   

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR   

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT     

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Telefon/fax: 372-2654    

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS GAZDASÁGI REFERENS TISZTSÉGRE    

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki gazdasági referensi 

tisztségre.   

A gazdasági referens feladatköre:   

• az Önkormányzat gazdasági ügyeinek intézése;   

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;   

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;   

• negyedévente gazdasági beszámoló készítése;   

• beszerzések lebonyolítása;   

• iktatás;   

• leltár vezetése;   

• az irodák és a raktárak rendben tartása;   

• parkoló ügyek intézése.   
A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.   

   
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a 

hallgatói normatíva X százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is 

állapíthat meg.   

   

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a 
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló 
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek 
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel 
eltekinthet.”   

  

  

Juharos Eszter Diána 

elnökjelölt  

    



EÖTVÖS LORÁND 

TUDOMÁNYEGYETEM   

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR   

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT     

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Telefon/fax: 372-2654    

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TANULMÁNYI REFERENS TISZTSÉGRE    

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki tanulmányi referensi 

tisztségre.   

A tanulmányi referens feladatköre:   

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;   

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;   

• tanulmányi faliújság frissítése;   

• a tanév rendjének kommunikációja;   

• képviseli a Hallgatói Önkormányzatot tanulmányi és hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos 

ügyekben érdeksérelmek ügyében;   

• hallgatói kérelem alapján eljár egyéni, vagy a hallgatók csoportját érintő érdeksérelmek 

ügyében;   

• felel a Kar hallgatói által benyújtott panaszoknak az elnök és elnökhelyetteshez való 

eljutásáért;   

• közvetítő személyként lép fel a hallgatók és a tanszékek között. Célja a hallgatók és oktatók, 

illetve tanszékek közötti konfliktusok megoldások elősegítése.   

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.   

   
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a 

hallgatói normatíva X százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is 

állapíthat meg.   

   
TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a 
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló 

küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek 
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel 
eltekinthet.   

   

   

   
Juharos Eszter Diána  

elnökjelölt  
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HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT     

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Telefon/fax: 372-2654    

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÖSZTÖNDÍJAKÉRT FELELŐS REFERENS TISZTSÉGRE    

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki ösztöndíjakért felelős 

referensi tisztségre.   

Az ösztöndíjakért felelős referens feladatköre:   

• az Önkormányzat ösztöndíj ügyeinek intézése;   

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;   

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;  •   ösztöndíj pályázási kiírások 

tervezetének előkészítése;   

• ellenőrizni az elbírált pályázatokat.   
A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.   

   

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a 

hallgatói normatíva X százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is 

állapíthat meg.   

   

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a 
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló 

küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek 
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel 
eltekinthet.”   

   

   

   

Juharos Eszter Diána  

elnökjelölt   
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS KOMMUNIKÁCIÓS REFERENS TISZTSÉGRE    

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki kommunikációs referensi 

tisztségre.   

A kommunikációs referens feladatköre:   

• az Önkormányzat kommunikációjának megtervezése és koordinálása;   

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;   

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;   

• a TTK HÖK kommunikációs csatornáinak kezelése;   

• hallgatók tájékoztatása;   

• kérdőívek készítése és kiértékelése.   

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.   

   

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a 

hallgatói normatíva X százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is 

állapíthat meg.   

   

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a 

tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló 
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek 
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel 
eltekinthet.”   

  

Juharos Eszter Diána 

elnökjelölt  
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS INFORMATIKUS TISZTSÉGRE  

  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki informatikusi tisztségre.   

Az informatikus feladatköre:   

• az Önkormányzat informatikai hátteréért felelős;   

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;   

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;   

• az informatikai struktúra karbantartása, esetleges fejlesztése;   

• az informatikai problémák megoldása;   

• az Informatikai Igaztagósággal való kapcsolat fenntartása, fejlesztése;   

• levelezési listák igénylése, levelezés átadása az új tisztségviselőknek;   

• a levelezési listák és a levelezés beállításainak betanítása a tisztségviselőknek;  •   a 

weboldalak karbantartása, fejlesztése, átlátása, funkcióinak ismerete és használata;   

• új domainek igénylése, az IP címek ismerete és pontos használata.   

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.   

   

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a 

hallgatói normatíva X százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is 

állapíthat meg.   

   

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a 
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló 

küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek 
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel 
eltekinthet.”   

  

Juharos Eszter Diána  

elnökjelölt   
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS MENTORKOORDINÁTOR TISZTSÉGRE  

  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki mentorkoordinátori 

tisztségre.   

A mentorkoordinátor feladatköre:   

• az Önkormányzat mentorrendszeréért felelős;   

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;   

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;   

• mentorprogramok megszervezése, programjának összeállítása és lebonyolításának 

koordinálása;   

• felelős a mentorok és szakos mentorfelelősök képzéséért és munkájáért;   

• felelős a mentorkoncepcióban foglaltakért.   

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.   

   

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a 

hallgatói normatíva X százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is 

állapíthat meg.   

   

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a 
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló 
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek 
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel 
eltekinthet.”   

   

   

   

Juharos Eszter Diána  

elnökjelölt   
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS DIÁKJÓLÉTI REFERENS TISZTSÉGRE  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki diákjóléti referensi tisztségre.   

A diákjóléti referens feladatköre:   

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;   

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;   

• önkéntes programok szervezése a társadalmi felelősségvállalás jegyében;   

• tájékoztatja a hallgatókat az esélyegyenlőségi lehetőségekről és a kollégiumokról;   

• kapcsolattartás a kari fogyatékos ügyi koordinátorral és a Fogyatékos Ügyi központtal;   

• kapcsolattartás a KolHÖK-kel;   

• a kar rekrutációs programjainak segítése.   
A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.   

   

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a 

hallgatói normatíva X százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is 

állapíthat meg.   

   

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a 
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló 
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek 
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel 
eltekinthet.”   

   

   

   

Juharos Eszter Diána  
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ REFERENS TISZTSÉGRE  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki rendezvényszervező 

referensi tisztségre.   

A rendezvényszervező referens feladatköre:   

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;   

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;   

• kari, egyetemi események szervezése és koordinálása, sport élet szervezése;  

• segíti a szakterületi koordinátorok munkáját szakos programok szervezésében;   

• rendezvények keretein belül kapcsolatot teremt és együttműködik a többi karral és a 

szakkollégiumokkal.   

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.   

   

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a 

hallgatói normatíva 20 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is 

állapíthat meg.   

   

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a 
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló 
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek 

elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel 
eltekinthet.”   

   

   

   

Juharos Eszter Diána 

elnökjelölt   
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ TISZTSÉGRE  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki jegyzőkönyvvezető 

tisztségre.   

A jegyzőkönyvvezető feladatköre:   

• az Önkormányzat átláthatóságáért felelős;   

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;   

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;   

• Küldöttgyűlés, Választmány és Kari Ösztöndíj Bizottság jegyzőkönyveinek írása, 

iktatása és közzététele   

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.   

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a 

hallgatói normatíva 15 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is 

állapíthat meg.   

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a 
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló 
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek 
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel 
eltekinthet.”  

   

   

Juharos Eszter Diána 

elnökjelölt  
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁGI TAGSÁGRA  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki Ösztöndíjakért felelős 

bizottság tagságra.   

Az Ösztöndíjakért felelős bizottság tag feladatköre:   

• az Önkormányzat ösztöndíj ügyeinek intézése;   

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;   

• hallgatók tájékoztatása, legalább heti 1 fogadóóra tartása, elektronikus kapcsolattartás;   

• pályázatok elbírálásának koordinálása;   

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.   

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a 

hallgatói normatíva 20 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is 

állapíthat meg.   

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a 
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló 
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek 
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel 
eltekinthet.”  

   

   

Juharos Eszter Diána 

elnökjelölt  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM   

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR   

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT     

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Telefon/fax: 372-2654    

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TUDOMÁNYOS REFERENS TISZTSÉGRE  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki Tudományos Referens 

tisztségre.   

A tudományos referens feladatköre:   

• az Önkormányzat tudományos és kulturális életének megszervezése;   

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;   

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;   

• TDK népszerűsítése;   

• rendszeres tudományos ösztöndíj szempontrendszerének létrehozásában részvétel;   

• tudományos programok szervezése és lebonyolítása.   

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.   

  

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a 

hallgatói normatíva 20 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is 

állapíthat meg.  

  

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a 
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló 
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek 

elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel 
eltekinthet.”  

   

   

Juharos Eszter Diána 

elnökjelölt  
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS KÜLÜGYI MENTORKOORDINÁTOR TISZTSÉGRE  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki külügyi mentorkoordinátori 

tisztségre.   

A külügyi mentorkoordinátor feladatköre:   

• mentorrendszer megszervezése a karon mobilitási program keretei között 

tanuló  

hallgatók részére;   

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;   

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;   

• a mentorrendszerben résztvevő hallgatók tájékoztatása az őket érintő 

tanulmányi és közéleti ügyekről;   

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.  

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a 

hallgatói normatíva 20 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is 

állapíthat meg.  

  

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a 
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló 

küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek 
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel 
eltekinthet.”  

   

Juharos Eszter Diána 

elnökjelölt  



 

 

3. számú melléklet 

 

Mig András pályázatának szövege 

 

 

„Ha én ablak volnék, akkora nagy lennék, 

hogy az egész világ láthatóvá váljék.” 

Bródy János 

Bemutatkozás 

Elnökjelölti bemutatkozás 

Mig András vagyok, 1999. július 8-án születtem, Budapesten. 2018-ban érettségiztem a Budai 

Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, majd felvételt nyertem az ELTE TTK Fizika BSc 

alapképzésére. Az itt eltöltött idő alatt megismerhettem környezetünk alapvető fizikai 

összefüggéseit, és célom, hogy a jövőben tovább tudjam mélyíteni az ismereteimet. 

Az ELTE TTK HÖK életében már gólya koromtól aktívan részt veszek. 2019 tavaszától vagyok 

küldöttgyűlési képviselő, 2020-ban mentor, 2021-ben fizika szakterületi mentorfelelős voltam. 

Azóta a fizika szakterületi koordinátor tisztséget töltöm be. Ezen évek alatt sikerült mélyebben 

belelátnom a TTK HÖK működésébe és tapasztalatot szereztem az érdekképviseleti munkában. 

Szakterületi koordinátorként lehetőségem volt a legtöbb tisztségviselővel együtt dolgozni, 

hiszen ez a tisztség rendkívül szerteágazó feladatkörrel jár. 

A Hallgatói Önkormányzat létét elengedhetetlennek tartom a színvonalas egyetemi képzés és a 

diák élet szempontjából. Ahogy egyetemünk küldetésnyilatkozata írja, „Az ELTE (...) arra 

törekszik, hogy magas színvonalon jelenítse meg a hagyományos universitas koncepció mindkét 

oldalát: az oktatók és hallgatók alkotó közösségét (universitas magistrorum et discipulorum) és 

a sokféle tudományterületet művelő egyetem (universitas scientiarum) ideálját. 

E célkitűzések megvalósítását az egyetem vezetése, oktatói, kutatói, hallgatói és az ELTE összes 

munkatársa egymással együttműködve segítik.” 

Véleményem szerint az egyetemet ez különbözteti meg más felnőttképzési intézményektől. Az 

oktató és a hallgató kapcsolatát nem szolgáltató-fogyasztó, hanem sokkal inkább a közös célért 

munkálkodó társiasság jellemzi. A cél pedig nem más, mint a tudomány művelése, és hogy 

országunknak és a világnak értelmiségi, és képzett fiatalokat adjunk. Természetesen az ilyen 

fajta együttműködés nem létezhet bármifajta strukturált berendezkedés nélkül. Hallgatói 

oldalról ezt a feladatot Hallgatói Önkormányzat tölti be. Fontosnak tartom, hogy a körülbelül 

4000 egyetemistát tömörítő Természettudományi Karon figyelembe vegyék a hallgatói 

véleményeket a kar döntéshozói, mely reprezentatív érdekképviseleten keresztül történhet meg. 

Megválasztásom esetén ezek szellemében fogok én is munkálkodni. Célom lesz, hogy a 

hallgatók minden információt megkapjanak az őket érintő ügyekkel kapcsolatban és 

lehetőségük nyíljon véleményük kinyilvánítására. Nélkülözhetetlen ehhez működésünk 

megfelelő átláthatósága, és hogy a diákok ismerjék az Önkormányzat munkáját. Úgy gondolom, 

hogy mentorrendszerünk, mely segíti az újonnan érkező hallgatóink egyetemi életbe való 



 

 

bekapcsolódását, valamint az Önkormányzatunkra jellemző Szakterületi Csoportülések 

kulcsfontosságú szerepet töltenek be ebben. 

Szeretném itt megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem, hogy végig olvassátok a 

pályázatomat. Keressetek bizalommal, bármilyen kérdésre szívesen válaszolok. Alább 

találjátok az általam felkért elnökhelyettes-jelölt, Fritz Petra bemutatkozását, a programomat, 

melyben rövid és hosszú távú terveim szerepelnek, a következő ciklusra a tisztségviselői 

pályázati kiírásokat, valamint a képzésünk során folyósított közéleti ösztöndíjakról szóló 

igazolást. 

Elnökhelyettes-jelölti bemutatkozás 

Fritz Petra vagyok, harmadéves földtudományis hallgató, meteorológia szakirányon. 2019ben 

érettségiztem Esztergomban, az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnáziumban és ezt követően 

kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat az ELTE Természettudományi Karán. Az alapképzést 

ugyan terveim szerint idén befejezem, de meteorológus mesterszakon fogom folytatni 

tanulmányaimat, szintén a TTK-n. 

Már gimnazista koromban is aktívan kivettem a részem a közösség szervezésében, így amikor 

megérkeztem az egyetemre, egyből tudtam, hogy itt is keresni fogom erre a lehetőségeket. A 

2020/2021-es tanévtől kezdve vagyok aktív a TTK HÖK és a szakterületem életében. Az 

egyetemen töltött második évem legelején megválasztottak kommunikációs referensnek, ezzel 

együtt pedig mentori és képviselői tevékenységeimet is elkezdtem. Ezek után februárban 

pozíciót váltottam, azóta én töltöm be a Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátori 

tisztséget. 

Elnökhelyettesként, ahogy azt az alapszabály is írja, elsődlegesen az elnök munkáját segíteném. 

Feladataim közé tartozna még a tisztségviselők tevékenységének koordinálása, 

érdekképviseleti munkára vonatkozó továbbképzése, valamint az érdeklődő hallgatók 

tájékoztatása az Önkormányzat érdekképviseleti munkájáról, és az ebbe történő 

bekapcsolódásuk segítése. 

Úgy gondolom, hogy ezalatt a 19 hónap alatt – mióta belelátok a TTK HÖK munkájába és 

segítem azt – jobban átlátom a Kart érintő dolgokat, természetesen még inkább a saját 

szakterületemhez kapcsolódó feladatokat és problémákat, de a felkészülésem során már 

elkezdtem megismerni a többi szakterület igényeit is. Ezen kívül KÖB delegáltként szerencsém 

volt átfogóbb képet kapni az ösztöndíjakat érintő ügymenetről is. 

Szerintem ahhoz, hogy egy csapat tagjai megfelelően és hatékonyan tudjanak együtt dolgozni, 

elengedhetetlen a jó kommunikáció. Szeretném, ha egy a közös célért együttműködő, jól 

funkcionáló csapat alakulna ki. Ennek fejlesztése érdekében nem csupán csapatépítő 

tréningeket szerveznék, hanem közös élmények szerzésére is lenne lehetőség. A tréningeken 

pedig nemcsak a csapatépítésre, de saját képességeik továbbfejlesztésére is sor kerülne, pl. 

konfliktuskezelés. A programok között lennének a képviselők számára is nyitott alkalmak, 

hiszen nagyon fontosnak tartom, hogy ismerjük egymást, ismerjük a többi szakterület 

delegáltjait, és ha nem idegenként ülünk egymás mellett pl. Küldöttgyűléseken, talán növelhető 

lenne az aktivitás. 



 

 

Azt gondolom, hogy a belső kommunikáción túl a hallgatók tájékoztatása is kulcsfontosságú, 

hiszen ha nincsenek ellátva megfelelő információval, nem lesz elég utánpótlás. Pont ezért 

fontosnak tartom a HÖK bevonó vagy az ehhez hasonló események megvalósítását akár a 

képviselők, mentorok segítségével. Pláne így a covid utáni időszakban érdemes erre még 

nagyobb hangsúlyt fektetni, hiszen ezalatt a pár év alatt nem volt lehetőség ilyen programok 

megszervezésére. 

Mig András elnökjelölttel már volt szerencsém együtt dolgozni szakterületi koordinátorságunk 

alatt, így meggyőződésem, hogy remekül tudnánk támogatni egymás munkáját, együttműködni 

a jövőben. Ezen kívül úgy vélem, sok új fejlődési lehetőséget magában rejtő kihívás lenne 

számomra az elnökhelyettesi pozíció. 

Program 

Nyelvi felkészítés angol mesterképzésre 

Az ELTE TTK minden mesterképzése indul angol nyelven is. Kiváló lehetőség ez a 

hallgatóknak, hiszen így ismereteiket olyan formában szerezhetik, ami nemzetközi szinten is 

megállja a helyét. A magyarul végzett alapképzést követően azonban nehézséget jelenthet az 

angol nyelvre való átváltás, mivel kevés lehetőség nyílik az angol szaknyelv elsajátítására az 

MSc előtt. A kémia és biológia alapképzéseken már van erre kezdeményezés. Célom, hogy a 

kar minden hallgatója megfelelő angol előkészítést szerezhessen az idegennyelvi mesterképzés 

megkezdésére. 

TéTéKás Nyúz 

Karunk büszkélkedhet az ország egyik legrégebbi hallgatói lapjával, a TéTéKás Nyúzzal. Az 

elmúlt időszak azonban megviselte, nincsen aktív szerkesztői csapat, pályázatom megírásakor 

a főszerkesztői tisztség is betöltetlen. Ahogy már írtam, az Önkormányzat megfelelő 

működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a hallgatók ismerjék a munkánkat. A Nyúz ebben 

kulcsfontosságú szerepet tudna betölteni. Célom, hogy következő évben kialakítsunk egy 

szerkesztői közösséget, és újra rendszeresen jelenjenek meg cikkek a honlapon, valamint 

lehetőség szerint évközben nyomtatott formában is kiadhassuk. 

Tanulmányi ösztöndíj reform 

Ahogy tavaly Jeges Viktor Péter, a jelenlegi elnök is írta pályázatában, folyik a tanulmányi 

ösztöndíjrendszer felülvizsgálata. Pályázatom megírásakor ez még nem ért véget. Amennyiben 

még ebben a ciklusban kialakul egy új számítási rendszer, annak szabályzatba emelése nagy 

valószínűséggel a következő tanévben fog megtörténni. Célom, hogy ami Viktor mandátuma 

alatt megkezdődött, befejezzük, és a tanulmányi ösztöndíjak olyan formán kerüljenek 

kiosztásra, hogy minden hallgató a teljesítménye alapján, igazságosan részesülhessen benne. 

Önkormányzati szabályzatok felülvizsgálata 

Bármilyen szervezet működésének és fejlődésének elengedhetetlen része annak szabályzatainak 

felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása. Önkormányzatunk alapszabálya jelenleg kettő, a 

legtöbb bizottságunk ügyrendje pedig négy éves. Ezen időszak alatt felmerültek olyan 

problémák, melyeket a szabályzatok nem, vagy csak részben fednek le. Például márciusban 



 

 

felmerült egy vitás eset a tisztségviselői pályázás menetével kapcsolatban, amelynél az 

ellenőrző bizottság is kiemelte, hogy a szabályzatok nem fedik le pontosan a kérdést. Célom 

lesz, hogy ezeket a szabályzatokat ellenőrizzük, és ha kell, a legnagyobb körültekintéssel, 

módosítsuk őket. 

Külügyi mentorrendszer 

Már ebben a ciklusban elkezdődött a külügyi mentorrendszer kialakítása, ami a gólyáknak szóló 

rendszerhez hasonlóan fog működni. Évről-évre egyre több külföldi hallgató érkezik hozzánk, 

és kiemelten fontosnak tartom, hogy őket is integráljuk az érdekképviseleti rendszerbe. A tervek 

szerint szeptembertől kezdődően segítik külügyi mentoraink a külföldről érkező hallgatókat. 

Mivel ez egy nagyon friss kezdeményezés, hatványozottan figyelnünk kell a visszajelzésekre, 

amiket kapunk. Célom, hogy a hozzánk érkező külföldi hallgatók minden segítséget 

megkapjanak tőlünk, hogy az itt eltöltött idejük mind hasznos, mindpedig élménydús legyen. 

Honlap 

Az Önkormányzat működéséhez elengedhetetlen a megfelelő átláthatóság és közérthetőség. Ezt 

a feladatot látja el weboldalunk is, ami sajnálatos módon elavult már. Szükséges annak teljes 

körű újraépítése és letisztázása. Bár már korábbi pályázatok tervei között is szerepelt, ezidáig 

nem valósult meg. Célom, hogy a következő évben létrehozzunk egy olyan internetes felületet, 

amelyen bárki könnyedén elnavigálhat, könnyedén választ kapjon a felmerülő kérdéseire, 

valamint hogy a weblap egyszerűbbé tegye az önkormányzat belső munkáját is. 

Digitális tudástár 

A járvány alatt megtudhattuk, hogy mennyire nagy segítséget jelentenek a hallgatóknak az 

online elérhető segédanyagok, legyen szó itt előadásokról készült videókról, vagy írásos 

jegyzetekről. Létre kívánok hozni egy olyan online felületet, amely összegyűjti és rendszerezi 

ezeket. Emellett nagy hangsúlyt fektetnék arra is, hogy új anyagokkal bővítsük ezt, így terveim 

szerint ez egy dinamikusan fejlődő és megújuló tudástár lesz a természettudós hallgatók 

számára. Természetesen ehhez szükség lesz az egyetem együttműködésére is, hiszen az 

Önkormányzat nem rendelkezik egy olyan infrastruktúrával, mellyel ezt megvalósíthatjuk, 

illetve az oktatók bevonása is emelné ennek színvonalát. Célom, hogy ennek megvalósításával 

csökkentsük a lemorzsolódást, miközben a hallgatók könnyedén elsajátíthatják a számukra 

szükséges ismereteket. 

Közösségi terek kialakítása 

A campuson jelenleg kevés berendezett közösségi tér van, ezek kimerülnek a büfékben, illetve 

egy-kettő folyosón elhelyezett székben és asztalban. Ennek ellenére mind igény, mind lehetőség 

lenne ezek kialakítására. Gondolhatunk itt az északi épület második emeleti teraszára, vagy 

magára a B épületre is. Ezen infrastrukturális fejlesztések megvalósítása érthető módon nem az 

Önkormányzat feladata, azonban az igen, hogy jelezzük az igényt, és hogy képviseljük azt, 

hogy milyen közösségi terek megfelelőek a hallgatóknak. Alternatívát jelenthetnek továbbá a 

kari könyvtárak is, viszont a jelenlegi nyitvatartásuk erre csak korlátozott lehetőséget ad. 



 

 

Erasmus lehetőségek 

Az Erasmus ösztöndíj program egy kiváló lehetőség minden hallgatónak, hogy megismerhessék 

más országok egyetemeit, képzéseit és hogy tudásukat és szemlélet módjukat tágítsák ezáltal. 

Sajnálatos módon a TTK hallgatóinak csak kis része él ezzel a lehetőséggel. Véleményem 

szerint ennek egy fontos oka, hogy a kint töltött félév alatt elvégzett kreditek nehezen 

egyeztethetőek a szakos tantervben szereplő tárgyakkal. Célom, hogy a megfelelő jogszabályi 

és szabályzati keretek között jobban egyeztethetőek legyenek a kreditek, és hogy a hallgatók 

megfelelő mértékben tájékozódhassanak lehetőségeikről. 

Bemutatkozó esemény 

Évről-évre azt tapasztaljuk, hogy kevés a hallgatói közélet felé érdeklődők száma. 

Gondolhatunk itt Nyúz szerkesztőkre, ösztöndíj bírálókra, vagy képviselőjelöltekre. Ennek egy 

oka lehet az is, hogy sokszor nem értesülnek ezekről a lehetőségekről, nem tudják mi lenne a 

feladatuk, illetve mennyi munkával jár. Ciklusom alatt szeretnék legalább egy eseményt, 

melyen a tisztségviselők, illetve más, az Önkormányzat életében fontos szerepet játszó emberek 

bemutathatják munkájukat, illetve ezeket a lehetőségeket. Célom, hogy több hallgató vegyen 

részt az Önkormányzat életében, és hogy bárki, akit érdekelhetnek ezek a lehetőségek, 

megkapja a szükséges információkat róla. 

Mentorrendszer 

A mentorrendszer elsődleges célja, hogy segítsük a frissen hozzánk érkező hallgatókat az 

egyetem megkezdésében. Impliciten azonban sok más pozitív hatása is van. A mentorok jobban 

átláthatják a tanulmányaik kereteit, ösztöndíjak rendszerét és egyéb lehetőségeket, amivel jó, 

ha tisztában van egy hallgató. Emellett megismerhetik más szakon tanuló társaikat, illetve 

jobban beleláthatnak az Önkormányzat munkájába. A gólyáknak pedig lehetőséget ad 

közösségek kialakítására, megismerhetik a felsőbb éveseket, kikapcsolódási lehetőséget nyújt 

a különböző eseményekkel, valamint növeli a TTK-s öntudatot. Úgy gondolom, hogy a 

kialakult rendszer jól működik, és azon kell dolgozni, hogy a színvonalát fenntartsuk. Célom, 

hogy a következő évek mentorrendszerei is olyanok legyenek, amelyre mind a gólyák, mind 

pedig minden TTK-s büszke lehet. 

Mellékletek 

Pályázati kiírások 

Az alábbiakban csatoljuk a kiírni tervezett tisztségviselői pályázatokat. 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS KÜLÜGYI REFERENS TISZTSÉGRE  

   
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki külügyi referensi 

tisztségre. A külügyi referens feladatköre:  

  
• az Önkormányzat külügyének megszervezése;  

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;  

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;  

• együttműködés a kari Erasmus koordinátorral;  

• külföldi hallgatóink tájékoztatása az őket érintő tanulmányi és közéleti ügyekről;  

  

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.  

  
  

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 

a hallgatói normatíva 20 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb 

ösztöndíjat is állapíthat meg.  

  
  

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, 

aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti 

időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott 

tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület 

ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”  
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS GAZDASÁGI REFERENS TISZTSÉGRE  

  

  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki gazdasági referensi 

tisztségre.  

A gazdasági referens feladatköre:  

• az Önkormányzat gazdasági ügyeinek intézése;  

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;  

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;  

• negyedévente gazdasági beszámoló készítése;  

• beszerzések lebonyolítása;  

• iktatás;  

• leltár vezetése;  

• az irodák és a raktárak rendben tartása;  

• parkoló ügyek intézése.  

  

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.  

  

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 

a hallgatói normatíva 30 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat 

is állapíthat meg.  

  

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, 

aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti 

időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott 

tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület 

ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet  
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS TANULMÁNYI REFERENS TISZTSÉGRE  

  

  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki tanulmányi referensi 

tisztségre.  

A tanulmányi referens feladatköre:  

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;  

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;  

• tanulmányi faliújság frissítése;  

• a tanév rendjének kommunikációja;  

• képviseli a Hallgatói Önkormányzatot tanulmányi és hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos 

ügyekben érdeksérelmek ügyében;  

• hallgatói kérelem alapján eljár egyéni, vagy a hallgatók csoportját érintő érdeksérelmek 

ügyében;  

• felel a Kar hallgatói által benyújtott panaszoknak az elnök és elnökhelyetteshez való 

eljutásáért;  

• közvetítő személyként lép fel a hallgatók és a tanszékek között. Célja a hallgatók és 

oktatók, illetve tanszékek közötti konfliktusok megoldások elősegítése.  

  

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.  

  

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 

a hallgatói normatíva 30 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat 

is állapíthat meg.  



  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR  

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Telefon/fax: 372-2654  

Mig András 

elnökjelölt  

  

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, 

aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti 

időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott 

tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület 

ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.  

  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÖSZTÖNDÍJAKÉRT FELELŐS REFERENS 

TISZTSÉGRE  

  

  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki ösztöndíjakért felelős 

referensi tisztségre.  

Az ösztöndíjakért felelős referens feladatköre:  

  

• az Önkormányzat ösztöndíjakkal kapcsolatos ügyeinek intézése, ide nem értve a 

pályázatok bírálását;  

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;  

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;  

• ösztöndíj pályázási kiírások tervezetének előkészítése;  

• ellenőrizni az elbírált pályázatokat;  

• kapcsolattartás a kari ösztöndíj bírálókkal;  

• kari ösztöndíj bírálók felkészítése.  

  

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.  

  
  



  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR  

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Telefon/fax: 372-2654  

Mig András 

elnökjelölt  

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 

a hallgatói normatíva 40 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat 

is állapíthat meg.  

  
  

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, 

aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti 

időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott 

tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület 

ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”  

  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS KOMMUNIKÁCIÓS REFERENS TISZTSÉGRE  

  

  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki kommunikációs 

referensi tisztségre.  

A kommunikációs referens feladatköre:  

  

• az Önkormányzat kommunikációjának megtervezése és koordinálása;  

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;  

• elektronikus kapcsolattartás;  

• a TTK HÖK kommunikációs csatornáinak kezelése;  

• hallgatók tájékoztatása;  

• kérdőívek készítése és kiértékelése.  

  

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.  

  
  



  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR  

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Telefon/fax: 372-2654  

Mig András 

elnökjelölt  

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 

a hallgatói normatíva 25 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat 

is állapíthat meg.  

  
  

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, 

aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti 

időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott 

tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület 

ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”  

  

  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS INFORMATIKUS TISZTSÉGRE  

  

  
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki informatikusi tisztségre.  

Az informatikus feladatköre:  

  

• az Önkormányzat informatikai hátteréért felelős;  

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;  

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;  

• az informatikai struktúra karbantartása, esetleges fejlesztése;  

• az informatikai problémák megoldása;  

• az Informatikai Igaztagósággal való kapcsolat fenntartása, fejlesztése;  

• levelezési listák igénylése, levelezés átadása az új tisztségviselőknek;  

• a levelezési listák és a levelezés beállításainak betanítása a tisztségviselőknek; • 

 a weboldalak karbantartása, fejlesztése, átlátása, funkcióinak ismerete és 

használata;  

• új domainek igénylése, az IP címek ismerete és pontos használata.  



  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR  

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Telefon/fax: 372-2654  

Mig András 

elnökjelölt  

  

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.  

  
  

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 

a hallgatói normatíva 30 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat 

is állapíthat meg.  

  
  

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, 

aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti 

időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott 

tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület 

ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”  

  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS MENTORKOORDINÁTOR TISZTSÉGRE  

  

  
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki mentorkoordinátori 

tisztségre.  

A mentorkoordinátor feladatköre:  

  

• az Önkormányzat mentorrendszeréért felelős;  

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;  

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;  

• mentorprogramok megszervezése, programjának összeállítása és lebonyolításának 

koordinálása;  

• felelős a mentorok és szakos mentorfelelősök képzéséért és munkájáért;  



  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR  

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Telefon/fax: 372-2654  

Mig András 

elnökjelölt  

• felelős a mentorkoncepcióban foglaltakért.  

  

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.  

  
  

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 

a hallgatói normatíva 25 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat 

is állapíthat meg.  

  
  

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, 

aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti 

időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott 

tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület 

ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”  

  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ESÉLYEGYENLŐSÉGI ÉS LAKHATÁSI 

REFERENS TISZTSÉGRE  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki Esélyegyenlőségi és 

Lakhatási referensi tisztségre.  

A diákjóléti referens feladatköre:  

  

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;  

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;  

• önkéntes programok szervezése a társadalmi felelősségvállalás jegyében;  

• tájékoztatja a hallgatókat az esélyegyenlőségi lehetőségekről és a kollégiumokról;  

• kapcsolattartás a kari fogyatékos ügyi koordinátorral és a Fogyatékos Ügyi központtal;  



  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR  

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Telefon/fax: 372-2654  

Mig András 

elnökjelölt  

• kapcsolattartás a KolHÖK-kel;  

  

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.  

  
  

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 

a hallgatói normatíva 20 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat 

is állapíthat meg.  

  
  

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, 

aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti 

időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott 

tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület 

ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”  

  
  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ TISZTSÉGRE  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki jegyzőkönyvvezető 

tisztségre.  

A jegyzőkönyvvezető feladatköre:  

  

• az Önkormányzat átláthatóságáért felelős;  

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;  

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;  

• Küldöttgyűlés, Választmány és Kari Ösztöndíj Bizottság jegyzőkönyveinek írása,  

iktatása és közététele.  

  



  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR  

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Telefon/fax: 372-2654  

Mig András 

elnökjelölt  

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.  

  
  

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 

a hallgatói normatíva 15 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat 

is állapíthat meg.  

  
  

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, 

aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti 

időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott 

tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület 

ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”  

  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁGI TAGSÁGRA  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki Ösztöndíjakért felelős 

bizottság tagságra.  

Az Ösztöndíjakért felelős bizottság tag feladatköre:  

  

• az Önkormányzat ösztöndíj ügyeinek intézése;  

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;  

• az ösztöndíjakért felelős referens munkájának segítése; •  hallgatók tájékoztatása, 

elektronikus kapcsolattartás;  

• pályázatok elbírálásának koordinálása.  

  

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.  



  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR  

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Telefon/fax: 372-2654  

Mig András 

elnökjelölt  

  
  

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 

a hallgatói normatíva 20 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat 

is állapíthat meg.  

  
  

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, 

aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti 

időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott 

tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület 

ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”  

  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TUDOMÁNYOS REFERENS TISZTSÉGRE  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki Tudományos Referens 

tisztségre.  

A tudományos referens feladatköre:  

  

• az Önkormányzat tudományos és kulturális életének megszervezése;  

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;  

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;  

• TDK népszerűsítése;  

• tudományos programok szervezése és lebonyolítása;  

• együttműködés az ELTE szakkollégiumaival szakmai eseményeik hirdetésében;  

• a kar rekrutációs programjainak segítése.  

  

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.  



  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR  

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Telefon/fax: 372-2654  

Mig András 

elnökjelölt  

  
  

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 

a hallgatói normatíva 20 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat 

is állapíthat meg.  

  
  

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, 

aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti 

időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott 

tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület 

ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”  

    

  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ REFERENS 

TISZTSÉGRE  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki Rendezvényszervező 

Referens tisztségre.  

A rendezvényszervező referens feladatköre:  

  

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;  

• kari rendezvények szervezésének koordinálás;  

• szakterületi rendezvények szervezésének lebonyolítása;  

• együtt működés az EHÖK-kel és a részönkormányzatokkal rendezvények kérdésében.  

  

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.  
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elnökjelölt  

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 

a hallgatói normatíva 25 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat 

is állapíthat meg.  

  
  

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, 

aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti 

időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott 

tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület 

ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”  

    

  

PÁLYÁZATI KIÍRÁS KÜLÜGYI MENTORKOORDINÁTOR TISZTSÉGRE  

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki Külügyi  

Mentorkoordinátor tisztségre.  

A külügyi mentorkoordinátor feladatköre:  

  

• együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;  

• mentorrendszer megszervezése és koordinálása a karon mobilitási program keretei 

között tanuló hallgatók részére;   

• hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;  

• a mentorrendszerben részt vevő hallgatók tájékoztatása az őket érintő tanulmányi és közéleti 

ügyekről.  

A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános 

rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell 

ellátnia.  

  
  



  

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR  

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Telefon/fax: 372-2654  

Mig András 

elnökjelölt  

A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 

a hallgatói normatíva 20 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat 

is állapíthat meg.  

  
  

TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, 

aki a tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti 

időpont előtt 72 – alakuló küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott 

tisztségre és azt a képviselőknek elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület 

ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel eltekinthet.”  
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