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Bemutatkozás: 

1997-ben láttam meg a napvilágot, az általános iskolát Edelényben végeztem, majd a 

miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban szereztem érettségit, ahonnan utam 2016-ban az 

ELTE matematika-fizika osztatlan tanárképzésére vezetett (ez azt jelenti, hogy most 

vagyok negyedéves és két évem van még jó esetben hátra). 

Tapasztalat: 

Idén mentorként segítettem az elsőéveseket és emellett képviselőként is funkcionáltam. 

Elláttam delegálti feladataimat mind a matematikai és fizikai Intézeti Tanácsban. 

Utóbbiakban idén nagy hangsúlyt fektettek a gazdasági kérdésekre, így már egy kis 

betekintést kaptam a kar gazdasági ügyeibe. 

Motiváció: 

A képzés végéhez közeledve kevesebb kontaktórám van, és az így felszabadult időmet 

szeretném hasznosan eltölteni. 

A kari közéletbe idén kapcsolódtam be igazán, és nagyon megtetszett! Most szeretnék 

többet tenni a közösségért. A kiírásban szereplő feladatokat nagyon szívesen ellátnám.  

A tisztség betöltéséhez elengedhetetlen a jó csapatmunka, és úgy gondolom, hogy jó 

csapatjátékos vagyok. Kíváncsian várom a közös munkát! 

Tervek: 

A tisztséggel való ismerkedésem során arra kellett rájönnöm, hogy ez nem egy hatalmas 

újítási lehetőségekkel tarkított poszt. Természetesen fejlődni és jobbá válni mindig 

tudunk és kell is! 

 Az iktatásnak és a parkolási ügyek intézésének van egy megadott rendje s módja, 

ezen nincs mit változtatni. Az iktatórendszerrel megismerkedtem, és használni is 

tervezem! 

 

 Az irodák és raktárak rendben tartásával lesz majd tennivaló. Az általános 

rendrakási dolgokon kívül a déli iroda szellőzőrendszerét is szeretném 

kitisztíttatni. Továbbá a raktárban található bokáig érő papírtengerrel is kezdeni 

szeretnék valamit, például újrazsákoznám a padlón tengődő iratokat. 

 

 A szükséges beszerzések mellett a jelenleg leltározott eszközeink helyét és 

állapotát is szeretném megvizsgálni, ha szükséges selejtezni. 

 

 Remek ötletnek tartom a „Gazdos kisokos”-t, és nagyon szívesen folytatom a 

megírását, nagyban megkönnyíti a betanulást. Ezt ki szeretném egészíteni 

mintákkal, korábbi iratokkal, hogy a jövendőbeli utódképzés még 

gördülékenyebb és hatékonyabb lehessen. 

 



 Az elkészítendő gazdasági beszámolókat ki szeretném egészíteni 

diagrammokkal. Ezzel szerintem mindenki számára könnyebben átláthatóvá 

válik a HÖK gazdasági helyzete és az érdeklődő hallgatók is könnyebben 

tájékozódhatnak. 

 

Köszönetnyilvánítás: 

Nagyon szépen köszönöm a felkészítést és a kérdéseimre adott válaszokat Ungi 

Balázsnak, Horváth Lucának, Lekics Lászlónak, Józsa Kornélnak és Őri Bálintnak, 

valamint Lőrincz Péternek. 

 

Ha a pályázatommal kapcsolatban bármilyen kérdés felmerülne keressetek bátran a  

kosztyo.peter@ttkhok.elte.hu email címen vagy akár telefonon keresztül a 

+36703819146 -os telefonszámon. 
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