
 

Pályázat 
Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségre  

Bemutatkozás 
Az elmúlt években közelről megismerkedtem a hallgatói mozgalom és mozgalmiság megannyi 

lépcsőfokával. Az ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat egykori elnökeként, és így az Alapítvány Felügyelő 

Bizottság elnökeként bepillantást nyertem az ott folyó tevékenységi körökbe is. Az elmúlt félévben 

szintén részt vettem az Alapítvány megbeszélésein és igyekeztem hozzájárulni a munkához. 

Az Alapítvány munkájának átszervezése 
Forrásbevonás, pályázatok és kampányok 

A pályázat figyelés kultúráját újra kell éleszteni az Alapítványban. Szerencsére az Alapítvány egyik 

alkalmazottja most szerzett hasonló témában képesítést. A pályázatok jelentik az Alapítvány 

forrásainak számottevő részét, ezért a hatékony kihasználásuk elengedhetetlen. Ezzel a feladatkörrel 

megbízhatók a gyakornokok, erről a továbbiakban még lesz szó. Viszont az önkéntesek és gyakornokok 

munkájának koordinálását, és a pályázatok megírását a már szakképzett munkaerő végezné.  

A források további jelentős része az adó 1%-ból és az érettségi-előkészítőkből folyik be. Kiemelt 

fontosságú tehát, hogy ezek reklámozását hogyan kivitelezzük, ennek részleteiről azonban a 

későbbiekben fejtem ki az elképzeléseimet.  

Kénytelenek vagyunk új forrásokat behozni, így meg kell keresnünk mi az, ami épp hiányzik a 

hallgatóink életéből, vagy nekünk kell megteremteni ezt a hiányt és értelemszerűen be is tölteni. 

Két pillérre építkezhetünk, az egyik, hogy termékekkel állunk elő, a másik, hogy szolgáltatásokat 

nyújtunk. A termékek árusítása jelenleg falakba ütközik, hogy ezt ledöntsük, a Kancelláriával kell 

felvenni a kapcsolatot, ez már több hónapja folyamatban van. Viszont egy újonnan indult projekt, a 

kiadványok piaci rést jelentenek. 

A szolgáltatások mezejére már régen betört az Alapítvány, elég csak a rendezvényekre gondolnunk, 

illetve az új ötlet az utazások szervezése is több lehetőséget rejt magában. Persze ezeknek körét is 

lehet bővíteni. Mind az Alapítvány, mind az Önkormányzat profitál abból, ha a gólyabál, bizonyos 

gólyatáborok, és a Lágymányosi Eötvös Napok szervezésében és megvalósításában oroszlánrészt vállal 

az Alapítvány. A profit nem csak anyagi bevételben mérhető természetesen. 

Az általános szponzoráció az, ami úgy tűnik, mindig kimarad a képletből. Az Alapítványnak fel kell 

vennie a kapcsolatot cégekkel, szervezetekkel, amelyeknek érdekében áll megmutatnia magát a 

hallgatóságnak, akár TDK, szakdolgozati téma miatt, vagy gyakornoki helyek és álláslehetőségek 

ajánlása miatt. Állandó hirdető felületet tudunk biztosítani, illetve rendezvényeinken való megjelenést. 



 
Térjünk át a pályázatok másik oldalára is. Az Alapítvány stabilitásának megőrzése érdekében 

szükségszerűnek tartom, hogy átgondoljuk, milyen rendezvényeket és mekkora mértékben tudunk és 

akarunk támogatni. Erre egy sablon kidolgozását látom célszerűnek, amelyen mérlegre helyezhetjük 

az információnkat. Ugyanakkor a szakterületek és így egyúttal az Önkormányzat igényeire nagy 

hangsúlyt fektetnék, a hallgatók érdekében. 

Jelenleg is fut egy kérdőív szolgáltatások témában, ennek eredményeit a továbblépéshez 

szükségszerűnek tartom megvárni. 

Gyakornoki és önkéntes programok 

Az Alapítvány életében volt már rá példa, hogy több gyakornok tevékenykedett valamilyen formában. 

Tekintve, hogy az önkéntesek bevonása folyamatosan kudarcot vall, úgy gondolom érdemes a 

gyakornoki programokat feléleszteni, az önkéntesek bevonását újragondolni. 

Egyre népszerűbb, hogy bizonyos helyzetekben kötelezővé teszik az önkéntességet, viszont akinek 

kellene, az nem talál megfelelő lehetőséget erre. Ezt tanácsos volna kihasználni. 

A középiskolásoknak az érettségi feltétele 50 óra közösségi munka, ez elég sok lehetőséget rejt 

magában. Önkénteseket tudnánk bevonzani, akiknek egyúttal Karunkat is népszerűsítenénk. 

Az osztatlan tanári képzésben szerepel egy 12 órás közösségi gyakorlat, melynek Campuson való 

elvégzését szintén biztosíthatnánk az érintetteknek. Bár a konkrét keretek megteremtése utánajárást 

igényel. 

Ugyanakkor Karunk képzésein is vannak kötelező szakmai gyakorlatok néhány hallgatónak biztosan 

tudna az Alapítvány helyet biztosítani, pályázat felkutatás és megvalósítás terén. 

A befogadó képesség jelenleg projektek hiányában igencsak korlátozott, nem is tudnánk lekötni 

gyakornokok és önkéntesek tömegét. Viszont a mindennapi feladatok beszippanthatnak lelkes 

újoncokat, akik pedig hoznák az új ötleteket és megteremtik a lehetőséget a fejlődésre. Így önálló 

projektjeikkel színesíthetik majd az Alapítvány palettáját. Végül az első év után egy önmagát generáló 

folyamatot kapunk. 

Tevékenységi kör és szolgáltatások  

Ez a rész elsősorban olyan leendő projektek lehetőségeire koncentrál, amelyek a hallgatók számára 

emeli a Campuson és az Egyetemen töltött idejének színvonalát. A másik szempont, hogy hogyan 

tudjuk beépíteni az Alapítványt a hallgatói köztudatba. 

Már a forrásbevonásoknál említettem a cégekkel való kapcsolatfelvételt. Egészen konkrétan olyan 

ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat szervezhetünk a hallgatóknak, mint például az állás- és 

szakmai gyakorlatbörze. Ez a hallgatóknak jó, mert különösebb erőfeszítés nélkül találhatnak helyeket, 

illetve a cégeknek pedig elvégzi az Alapítvány a közvetítő műveleteket. Kevés erőfeszítéssel két oldalát 

erősíthetjük az Alapítványnak, ismertebbek leszünk és szponzori támogatást is nyerhetünk. 



 
A Hallgatói Önkormányzat 

A két szervezet közötti együttműködés az utóbbi években szorosabbá vált, ebből kapcsolatból nem 

kívánok engedni, sőt ha lehet, még jobban segítjük az Önkormányzatot. 

A hallgatói rendezvényeket továbbra is támogatni kell, amennyiben azt a körülmények engedik.  

A mentorrendszer támogatása kiemelt fontossággal bír, hiszen az Alapítvány pályázatainak alapját is 

adja a képzés. Minden támogatást igyekszünk megadni a mentoroknak mind szervezési, mind anyagi 

szinten.  

A Tétékás Nyúz magas költséget jelent az Önkormányzat számára, így szorgalmaznám, hogy megfelelő 

megállapodás keretein belül az Alapítvány adja ki, de a felelős kiadó maradjon az Önkormányzat. 

Persze előtte mindenképp elő kell teremteni a kiadáshoz szükséges forrásokat, és az Önkormányzatnak 

és a Kuratóriumnak is ezen állásponton kell lennie. Elképzelésem szerint az újság képes az 

önfenntartásra. Az előzőekben említett forrásbevonó projektek segítségével. 

Civil összefogás az Egyetemen és azon kívül 

Fontosnak tartom, hogy az Egyetemünkön működő civil szervezetekkel felvegyük a kapcsolatot, a 

meglévő jó kapcsolatokat fenntartani, megerősíteni. A Lágymányosi Campuson működő szervezetekre 

természetesen kiemelt figyelmet kell fordítani. Így a Földrajzos Klubbal, a Környezettudományi Klubbal, 

a Mafihe-vel, a karokon működő hallgatói önkormányzatokkal és további hallgatói 

kezdeményezésekkel való összefogás a kardinális jelentőségű egy-egy cél elérésében, ilyen lehet 

például az egykori kampusz-fejlesztés projekt. A Pázmány-Eötvös Alapítvánnyal kiépített jó viszony 

fenntartása létszükség, hogy a Karral eredményesen működhessünk együtt.   

Továbbá a Nemzeti Ifjúsági Tanácsban (NIT) is sikeresen dolgozott együtt az Alapítvány, eme kapcsolat 

fenntartása és az új szervezet segítése a későbbiekben kamatozó lehet. A NIT-ban felsorokazó civil 

szervezettekkel is igyekezett az Alapítvány képviselete jó kapcsolatot kiépíteni, ezeket is célravezető 

gondozni. 

Szabályzati környezet 

Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata jelenleg egy igen elavult dokumentum. Ennek 

korszerűsítése, az Önkormányzat Alapszabályával és a jogszabályi környezettel való összhangba hozása 

praktikus előnyöket is hajthat, és feloldaná a jelenlegi ellentmondásokat. Fontosnak tartom azt is, hogy 

ezt a szabályzatot bárki számára elérhetővé tegyük. 

Az Alapítványban meghatározott munkakörök vannak, melynek átszervezése, meglátásom szerint, 

nem feltétele a hatékonyságnak, ugyanakkor nem egy elvetendő ötlet. Ezt mindenképp az érintettek 

bevonásával kell megtenni, így a pályázatom e része nem is konkrétan erre koncentrál. 



 
Megjelenés 
Brand és arculat építés 

Az Alapítvány 25. évfordulója magával hozta a brand megújulásának folyamatát is, ami több 

lehetőséget rejtett magában, mint amennyit végül sikerült kihasználni.  A logó és a mottó megalkotása 

kicsit elhamarkodottnak tűnt, ami valószínűleg abból is adódott, hogy megítélésem szerint a 

szükségesnél később kezdtek el foglalkozni vele  ez bár egy leköszönő csapatnál érthető, de sajnos egy 

jó lehetőséget szalasztottak el. 

A brand építéshez először meg kell értenünk, hogy a brand nem csak egy logó, egy szlogen és egy 

dizájn. Tudnunk kell, hogy mi az az érték, amit képviselni akarunk. Ha ezt valahogy magyarázni kell, 

akkor már rossz úton haladunk. Az Alapítványnak egy olyan egységes, reprezentatív képet képzelek el, 

amely kifejezi a benne rejlő lendületet és lehetőséget, ugyanakkor mutatja együttműködését a Karral 

és az Önkormányzattal.  

Kommunikációs csatornák tudatos kihasználása 

A honlap, mint kommunikációs eszköz, a legalapvetőbb forma egy szervezet életében. Ezért azt minél 

hamarabb fel kell tölteni a friss információkkal. Továbbá a transzparencia jegyében a közérdekű 

információkat és adatokat közvetlenül is elérhetővé kell tenni a website-on. A honlap felépítése a már 

említett projektek miatt hatalmas fejlődésen menne át, a tartalma pedig többszörösére bővülne. 

A fiatalos kommunikációs csatornák effektívebb kihasználását is megkönnyítené, ha egységes 

megjelenést biztosítanánk. Egyszerű, követhető információátadásra kell törekednünk, melynek ütős 

marketing értéke van. 

Záró gondolatok 
Meglátásom szerint az utóbbi lassan négy évben az Alapítvány rengeteget fejlődött, köszönhetően a 

vezetés munkájának. A pályázatban felmerülő témakörök többsége pedig szóba került már az 

Alapítvány berkein belül. 

A pályázatomban próbáltam a teljesség igénye nélkül, részletekbe nem bocsátkozva összefoglalni azt, 

hogy milyen új irányt vehet az Alapítvány a vérfrissítéssel. Az átadás-átvételéhez szükséges bírósági 

bejegyzés eljárási ideje alatt lesz lehetőség átvenni, teljes mértékben megérteni és átlátni az Alapítvány 

működését. 

Köszönöm, hogy olvastad a pályázatom. Ha bármilyen kérdés felmerül a pályázattal kapcsolatban, 

keressetek bátran! 

Budapest, 2016. február 5. 

Kovács Fanni 

kovacs.fanni@ttkhok.elte.hu 

+36 30 957 6311 

mailto:kovacs.fanni@ttkhok.elte.hu
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Bemutatkozás 

Lukács Károly vagyok, az ELTE földrajz alapszakos hallgatója. Legmagasabb iskolai 

végzettségem: gimnáziumi érettségi. (Jedlik Ányos Gimnázium) Rendelkezem angol 

középszintű nyelvvizsgával (B2); ECDL FULL vizsgával; B kategóriás jogosítvánnyal. 

Szakmai tapasztalatom: 2014 nyara óta az alapítvány állandó önkéntese, és tavaly óta a 

kuratórium tagja vagyok. 

Motivációm 

A hallgatói mozgalom oszlopos tagjaként mindig is kerestem azokat az eszközöket, 

amelyekkel a leghatékonyabban lehetett kiszolgálni a hallgatóság igényeit és megoldani 

az egyetemi életük során felmerülő problémákat. Az alapítvány az idő előrehaladtával 

meglátásom szerint ebben a szerepében egyre hangsúlyosabb tényezővé vált, ugyanakkor 

helyzete bár stabil, de nem probléma mentes. Úgy érzem tapasztalataim és kiállásom 

képessé tesznek arra, hogy az alapítvány útját elnökként tovább egyengessem, és biztos 

mindig rendelkezésre álló eszközzé tegyem a HÖK számára. Az alapítvány vezetésével 

kapcsolatos kihívásokat és a szervezet helyzetét alaposan megismertem, és feladatot 

érdekesnek és testre szabottnak találom. 

Munkatervem 

Az alapítvánnyal kapcsolatos elképzeléseimről a legtöbb és elsősorban a legérintettebb 

tisztségviselővel sikerült személyesen átbeszélnem. Akikkel idő hiányában eddig erre nem 

tudtam sort keríteni, azokkal megválasztásomat követően a lehető legrövidebb időn belül 

pótolom ezt a hiányosságot. Ugyanis elképzeléseimnek alapköve, hogy ha lehet még 

teljesebbé tegyük az együttműködést. Természetesen az alapítvány önálló szervezet, 

önálló költségvetéssel és önálló célokkal, de ezen célok között elsődleges helyen szerepel 

a kari hallgatói közélet segítése. 

A már természetesnek vett szerepkörei mellett az alapítvány zászlajára tűzhet olyan - 

rendszeresen hangoztatott, ám mégis üres - célokat is, mint a kampuszfejlesztés. Az 

alapítvány és a hallgatók küldöttgyűlésnél kisebb fórumai ( Szabok, Szacsok, Mecs, 5vös5, 



stb..) közt erősíteni kívánt kommunikáció reményeim szerint olyan ötletelést hoznak ami 

látványos előrelépést eredményez sok eddig elhanyagolt részletkérdésben. És azzal, hogy 

a hallgatókhoz közelebb visszük az alapítványt értelmezhetővé is válik az alapítvány 

önkéntes keresése, és a humánerőforrás területén maga is profitálhat belőle. 

A felismert problémák közül az egyik legnyilvánvalóbb, hogy a hallgatók nagy része nem 

találkozik velünk, vagy ha igen, csak mint rendezvények szervezőjével. Az apró konkrét 

célok sorából az egyik legüdvözöltebb volt azok körében kikkel felkészülésem alatt erről 

beszéltem, az a Hallgatói Alapítvány gyűjteménye a szakos könyvtárakban. Mindenki 

találkozott már a jelenséggel, hogy az egész évfolyam számára szükséges könyvből a 

könyvtárban néhány példány található. Ezt az alapítvány egy gyűjtemény rendelkezésre 

bocsájtásával sok esetben tudná orvosolni. 

Azt, hogy utóbbi években a rendezvényszervezéssel kezdte a közvélemény azonosítani a 

szervezetet, nem a valós hallgatói érdeklődésre számot tartó bulik mögüli kihátrálással 

szeretném megoldani, hanem az egyéb közhasznú tevékenységek gyarapításával. 

Amennyiben sikerül közelebb kerülnünk a hallgatókhoz, és élénkebb kölcsönhatásba lépni 

velük az szerintem csakis mindenki számára előnyös szimbiózishoz vezethet, és 

reményeim szerint az a probléma is felszámolódna, hogy az alapítványt ismerő hallgatók 

híján nincs a vezetőségének utánpótlása. 

Jelszavam a jövőre vonatkozóan is az lesz, hogy a feladatot el kell végezni, a problémát 

meg kell oldani, a baj az meg nem itt kezdődik! 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom! A felmerült kérdéseket, észrevételeket és 

random ötleteket szívesen fogadom a lukacs.karoly(a)alapitvany.elte.hu címen vagy 

személyesen! :) 

Lukács Károly 

06-20-515-3216 

lukacs.karoly@ttkhok.elte.hu 

lukacs.karoly@alapitvany.elte.hu 2016.02.06 

mailto:lukacs.karoly@ttkhok.elte.hu
mailto:lukacs.karoly@alapitvany.elte.hu


2016. március 5.  Pályázat az ELTE TTK HÖK részére 

Bemutatkozás 
 

László Lívia vagyok, az ELTE TTK-n elsőéves, biológia Bsc-s hallgató. 

Az újságírás jelentős szerepet játszik az életemben, régóta foglalkozom vele. 2010-ben egy nyári 

táborban kezdtem el tanulni Zsiborás Gergőtől (jelenleg a Forbesnál ír) a cikkírás és az Adobe 

InDesign rejtelmeit. 2014-ben már nem táborozóként, hanem tanárként vettem részt a tábor 

életében. 

Kicsit kifejtve milyen is ez a nyári elfoglaltság – a PEOPLE TEAM™ egy olyan tábor, ahol négy 

turnusban váltják egymást a gyerekek, és egy hétig egy általuk választott szekción (lehet tánc, angol, 

fotózás, újságírás, stb.) vesznek részt. Egy ilyen szekción a délelőtti órákban foglalkoztatjuk a 7–17 

éves gyerekek. A mi óráinkon szerkesztőséget alakítunk és egy napilapot adunk ki. Turnusonként 15-

20 gyereket foglalkoztatunk, de ez a szám növekvő tendenciát mutat. A táborban hetente 350-400 

gyerek szokott megfordulni. 

Amikor elkezdtem a tanítást Lederer Balázs (Nullkernek írt) mentorálása alatt, 2014 ben még 

nyomtatott formában adtuk ki a helyi print újságot – 200-300-as példányszámban. Mivel magunknak 

nyomtattunk, emiatt jártas vagyok a nyomdatechnikában, nyomdakészre tudom csinálni az újságot 

(többek közt tudok kilövést és elosztást csinálni) és nagy tapasztalatom van a tördelésben is. 

2015-ben megszüntettük a print újságot és már csak online felületen voltunk jelen. Annak érdekében, 

hogy a tartalmat tovább színesítsük, csináltunk rádiót, híradót, podacast, helyszíni tudósítást és a 

cikkeket gif-ekkel tettük dinamikusabbá. Ezenfelül tapasztalatot szereztem egy újság 

működtetésében és a feladatok koordinálásban. 

Ezalatt a hat év alatt nem tudtam megunni az újsággal való foglalkozást, sőt minden évben egyre 

jobban és jobban elbűvöl a világa. Az ELTE-re kerülésem kezdetétől részt veszek a Tétékás Nyúz 

szerkesztésében – egyaránt írok és tördelőszerkesztői tevékenységet is végzek. 

A nyomtatott mellett az online forma megerősítése azonban itt, az ELTE-n még előttünk áll, és a 

korábban szerzett tapasztalataimat ebben a megújításban tudnám igazán kamatoztatni. 

Tervek a jövőre nézve 
 

Elsődleges feladatomnak tekintem az újság népszerűsítését a hallgatók számra. Ezt több eszköz 

segítségével szeretném elérni: 

Olvasottság növelése  

Elsősorban az online felület olvasottságát szeretném növelni, mivel a köztudatba még nem ivódott 

bele a Nyúz ilyesforma megjelenése. Ezt úgy szeretném elérni, hogy az eddigi rendszer mellé 

bevezetnék egy Wordpress alapú honlapot. Ennek a felületnek az lenne a lényege, hogy az issuu-s, 

tördelt újságot is megjelenítené, miközben az írók cikkei egyenként is olvashatóak lennének. 

Ez amiatt fontos, mert ezáltal minden cikk olvasottságát külön-külön lehetne mérni. Az ezúton nyert 

statisztikák szolgáltatnák az alapot egy új kifizetési rendszerhez, amelynek a lényege az lenne, hogy az 

online számok idején a cikkírók alapfizetését csökkenteném, de az olvasottságok alapján a 

bónuszukra különböző szorzókat kapnának. Ennek az lenne a következménye, hogy ők maguk is 

http://indafoto.hu/kecskenewsas/image/16218651-f1d84961/503851#nagyitas
http://kecskenewsas.hu/2015/07/mekkreggeli-2-adas/
http://kecskenewsas.hu/2015/08/csekkoltad-mar-people-team-hiradojat/
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hirdetnék különböző felületeken a cikkeiket, ezáltal több olvasót csábítva a Nyúz oldalára. 

Továbbá a terveim között szerepel nem írott szöveges tartalmak megjelenítése is. Ez azt jelentené, 

hogy videókkat (interjú, kísérlet, tudósítás, riport) és podcasteket is közzétennénk. 

Például a Földrajzos Klubtól kölcsönkért GoPro-val a szerkesztőség egyik tagja is részt vehetne az 

5vös 5km-en, ezáltal egy sokkal színesebb helyszíni riportot biztosítva az olvasók számára. 

Erre a feladatra kiválóan alkalmasnak tartom magam, mivel már részt vettem ilyen célú projektben, 

az ott szerzett tapasztalataimat tudnám a Tétékás Nyúzos rendszerben alkalmazni. 

Arculati újítás  

A felkészítésem során tudomásomra jutott, hogy már az előző főszerkesztő is tervezett egy 

komolyabb ráncfelvarrást. Tehát a terveim közt szerepel a dizájn megújítása is. A tervek szerint az 

arculat letisztultabb lenne, hogy a tartalomra irányítsa a figyelmet, de nem zárkózna el az izgalmas 

tördelői megoldásoktól sem. Ez a megoldás a Tétékás Nyúz már így is magas színvonalát még tovább 

emelné. 

Minőség 

Nagy hangsúlyt fektetnék a cikkek minőségére is, mert fontos a külcsín, de a belbecs méginkább az. 

Ezt azáltal tervezem elérni, hogy az előző főszerkesztő által kidolgozott minőségbiztosítási rendszert 

életbe léptetném. 

Amatőr, de lelkes csapattal dolgozunk, viszont gyakran a profi újságíróknál is a minőség rovására 

megy a mennyiség. Úgy szeretném kiküszöbölni ezt a problémát, hogy a karakterszámok alsó határát 

néhány rovatnál csökkenteném, az így nyert teret pedig képekkel tölteném ki. 

Az intézkedés folyamodványaként az újság mit sem veszítene komolyságából, hiszen az 

illusztrációkkal alátámasztott cikkek sokkal jobb referenciákkal rendelkeznek, mint maga a puszta 

szöveg. Továbbá pont ezzel válnának a cikkek figyelmfelkeltővé, olvashatóbbá. Igaz, a 

szürkeárnyalatos belív miatt ez egy komoly kihívás, de természetesen, megfelelő grafikai és 

szerkesztői tudással/tapasztalattal ez a probléma megoldható. 

(ld. National Geographic) 

Olvasók bevonása és aktivizálása, utánpótlás  

Szívügyemnek tekintem az olvasók bevonását az újság életébe (akár még utánpótlást is 

biztosíthatnak) a social media segítségével. Különböző nyereményjátékokat, szavazásokat, 

versenyeket tervezek szervezni és ezáltal aktivizálni őket. Például: 

 küldjenek címlapra szánt grafikát, és amelyikre a legtöbben szavaznak (Facebookon like-kal), 

az kap csokit vagy ajándékkönyvet, továbbá a következő címlapon az ő munkája fog 

megjelenni. 

 próbáljanak minél viccesebb helyen pózolni a Tétékás Nyúzzal. 

 minden újságban elrejtünk valahol egy űrlényt, és aki az összeset megtalálja, az 

nyereményben részesül. 

 aki az előző félévfolyam összes nyomtatott számát be tudja mutatni, az valami díjazást kap. 

Fontosnak tartom a szerkesztőség tagjainak az utánpótlását. Az ELTE TTK nyílt napjain való 

részvétellel szeretném a leendő hallgatók érdeklődését felkelteni az újság iránt. A jelenlegi hallgatók 

lelkesítését pedig az alábbiakkal szeretném biztosítani. Megtartanám az előző főszerkesztő által is 

preferált külön nyílt napot, amikor betekinthetnek a szerkesztőség életébe. Félévenként, az első 

hónapban tartanám meg. Emellett pedig a közösségi médiára is nagyban támaszkodnék. 
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Közösség kialakítása  

Tervezem a szerkesztőségi csapatépítések bevezetését különböző programok keretében, ezáltal sok 

egymás mellett dolgozó emberből egy baráti kört alakítani, így is növelve a munka hatékonyságát. 

Ezekről a programokról a későbbiekben élménybeszámoló cikkek is születhetnének, ezáltal is 

vonzóbbá téve az újságírói létet a hallgatók számára. 

Erre a feladatra azért találom magam megfelelő személyek, mert közvetlen személyiség vagyok, 

hamar alakítok ki kapcsolatokat az emberekkel, senkinek nem szokott gondot okozni, hogy 

valamilyen problémájával hozzám forduljon, és ezekre én megpróbálom a mindenki számára 

megfelelő megoldást szolgáltatni. Jól átlátom a rendszereket, hamar kiismerem magam egy 

társaságban és igen nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy egy csapat a lehető legsúrlódásmentesebben 

tudjon együtt dolgozni. 

Támogatások  

További célom támogatókat és hirdetőket szerezni az újságnak. Szeretnék megkeresni majd 

különböző rendezvényszervező cégeket, koncerthelyszínt. Hirdetési felületet ajánlok majd pénzbeli 

támogatásért vagy akár sajtójegyért is. Ennek érdekében szeretnék majd egyeztetni a HÖK-kel és a 

Hallgatói Alapítvánnyal is. 

Egyéb 

Az archívum rendszerét nagyon jónak találom, ezért azt is nagyon szeretném folytatni, hiszen fontos 

az ilyenforma átláthatóság biztosítása is. 

Összefoglalás 
 

Áttekintésképp: az online média, arculat, olvasottság, minőség és közösség területén szeretnék 

változásokat elérni. Ha megválasztanak a fent leírt akciótervet fogom végrehajtani. Az ELTE 

intézméményéhez méltó színvonalra fogok törekedni. 

Bármilyen további kérdésre szívesen válaszolok, elérhetőségeim alább találhatók. 

Tisztelettel, 

László Lívia 

livialaszlo97@gmail.com 

+36 20 331 8715 

mailto:livialaszlo97@gmail.com
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   Győrödi Lajos  

Földrajz Bsc   

 

“Tanulj a tegnapból, élj a 

mának és reménykedj a 

holnapban. A legfontosabb 

azonban, hogy ne hagyd 

abba a kérdezést.” (Albert 

Einstein) 



 

Bemutatkozás 

 

Győrödi Lajos vagyok negyed éves földrajz szakos hallgató. Budapesthez kötődök 

mind élőhelyemként mind tanulmányaimmal. A közösségi tevékenységek mindig is 

érdekeltek, ám az egyetemi közélet iránt csak az elmúlt 2 évben kezdtem el 

érdeklődni. Tevékenységemet szeretném magasabb szintre emelni azzal, hogy 

tudományos biztosként teszek a hallgatók érdekeiért. 

 

Motiváció 

 

Az elmúlt 3 és fél év, amely során az egyetem falai között járkáltam, feltűnt, hogy 

kevés tudományos ügyekkel kapcsolatos hirdetés van a többi hirdetéshez képest. Ez 

komoly aggodalomra ad okot, hiszen fontos, hogy a hallgatók lehetőséget kapjanak 

szakmai és általános ismereteik elmélyítésére. Szükségét érzem, hogy legyen valaki, 

aki megfelelő mennyiségben szervez programokat és a hallgatók figyelmét és 

érdeklődését is felkelti ezekre a programokra.  

Sajnos évek óta igen alacsony a versenyeken és konferenciákon való részvétel. E 

mellett hatalmas problémának vélem azt, hogy kevés hallgató jelentkezik valamilyen 

tudományos ösztöndíjra. A hallgatókkal való kommunikáció során azt láttam a 

legnagyobb problémának, hogy a hallgatók nagyon kevés informálást és tájékoztatást 

kapnak és sokszor csak utólag tudják meg, hogy milyen lehetőségeik voltak. 

Szeretném elérni, hogy a hallgatók ne csak másod, harmad évben ismerkedjenek meg 

a felsőoktatásban jelenlévő tudományos lehetőségekről. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, 

hogy a karon a hallgatói önkormányzat is színesítse a tudományos közéletet. 

Szeretném a hallgatók lehetőségeit bővíteni és az ügyintézésüket megkönnyíteni. 

 

Céljaim 

 



Sajnos évek óta a HÖK honlapján a tudományos menüpont haldoklik. Semmilyen 

információval nem rendelkezik a hallgatók felé semmilyen témában sem. Ezen 

szeretnék változtatni. Szeretném a HÖK honlapján a Tudományos ügyeket 

felfrissíteni, tudományos versenyekkel, konferenciákkal, pályázatokkal kapcsolatos 

információkkal megtölteni, és létrehozni a legnépszerűbb közösségi hálón egy 

információs csatornát, amely során a hallgatók sokkal gyorsabban informálódhatnak 

és nagyobb tömegeket érhetünk el. 

Ennek megvalósításában szeretnék folyamatos kapcsolatban lenni a karon működő 

tanszékekkel, és a szakkollégiumokkal, hogy az információk a legmegfelelőbben 

áramoljanak a HÖK, az oktatók és a hallgatók között.  

 

Az idei ciklusban habár létezik tudományos csoport, még semmilyen gyűlés, vagy 

megbeszélés sem történt. Pedig nagy előrelépés lenne, ha a csoport aktív lenne. 

Szeretném a kommunikáció és a szervezés magasabb szintre emelése érdekében életre 

hívni a tudományos csoportot. Terveim szerint a csoport tagjai főként a tanszékekkel 

való kommunikációban, a különböző szakterületeket érintő előadások szervezésében 

és hirdetésében segédkeznének, illetve a tudományos ösztöndíjak esetében a 

pályázatok szakmaiságának megítélésében. 

A jövőben, megválasztásom esetén szeretném, a tudományos csoport tagjainak olyan 

képzést és segítséget nyújtani, amely után a csoport tagjai közül többen is tudják 

vállalni a tudományos biztosi tisztséget. Így gyakorlati tapasztalattal ellátott utódot 

lehetne kinevezni. 

Fontosnak tartom, hogy a csoport tagjai ne feltétlenül képviselők legyenek, mivel így 

olyan emberek is tehetnek a tudományos rendezvények szervezésében, akiket a HÖK, 

és a Küldöttgyűlés kevésbé érdekel. 

 

Rengeteg lehetőség van arra, hogy a hallgatók bekapcsolódjanak a tanárok 

kutatómunkáiba, illetve önálló kutatásokba kezdjenek. Szeretném növelni a 

versenyeken, konferenciákon való részvételt illetve növelni a hallgatói részvételt a 

szakcikkekben, előadásokban, mint előadók, illetve a versenyeken. Ez legjobban a 



tudományos pályázatok ismertetésével és népszerűsítésével lehetne. Ezt a felvételt 

nyert hallgatók informálásával és a folyamatos promótálásával lehet megvalósítani. 

 

Szeretném a tudományos csoport segítségével elérni, hogy minden szakon működjön 

tudományos jellegű diákkörök, amelyeket a tudományos csoporttagokkal együtt 

szeretném létrehozni, ahol szükséges, fenntartani és hirdetni. 

Szeretnék folyamatosan kapcsolatot tartani tanárokkal, hogy a tudományos 

munkáikba diákok is bekapcsolódhassanak. 

 

Szeretnék olyan előadásokat szervezni, amely során több szakterületen oktató tanárok 

saját szemszögükből mutatnának be egy interdiszciplináris témát.  

Sok hallgató érdeklődik a társadalomtudományok, vagy a bölcsészeti, képzőművészeti 

ismeretek iránt. Ennek megfelelően szeretnék egy hallgatói felmérés során ilyen 

jellegű tudományos előadásokat szervezni. 

Szeretnék tudományos vitákat folytatni, a kar oktatói között, amelyek során nagyobb 

ismereteket halmozhatunk fel komoly tudományos témákkal kapcsolatban. 

Szeretnék olyan előadókat keresni tudományos előadásokra, amely nem 

természettudományi témájú szakemberek, azonban az előadó személye, vagy témája 

vonzó lehet a kar összes hallgatója számára. 

 

Szeretnék olyan hallgatók által tartott előadásokat szervezni, amelyet azok a hallgatók 

tartanának, akik versenyeken helyezéseket értek el, illetve valamilyen díjat nyertek 

valamilyen projekt munkával. Ezzel lehetne élénkíteni a diákok részvételét a 

tudományos rendezvényeken, a hallgatói munkákat és növelni a tudományos 

ösztöndíjra való felterjesztések számát illetve a diákok ismeretét azzal kapcsolatban, 

hogy milyen tevékenységet végeznek a hallgatók a karon. 

A hallgatók tudományos publikációinak lehetőségét szeretném növelni a kari 

újságban való megjelenéssel illetve egy tudományos honlap létrehozatalával. 

Egy tudományos honlapot is szeretnék létrehozni, ahova bármely diák, tanári 

elismervénnyel, beküldhet tudományos munkát, értekezést, vagy tudományos 



értekezés elemzését. Szükséges lenne, ha diákok ily módon is publikálhatják szellemi 

termékeiket. 

 

Szeretném az Oktatástechnológiai Intézettel felvenni a kapcsolatot, hogy a hallgatók 

lehetőségeit a lehető legnagyobb szintre emelhessük. 

 

Szeretném hosszútávú terveimben felvetni, a fővárosi tudományos és 

kutatóintézetekkel való együttműködést, és kommunikációt, pályázatok, előadások és 

gyakorlati lehetőségek terén. 

Mivel az egyetemre elsősorban a Közép-Magyarországi régióból jelentkeznek a kar 

hallgatói, így fontos, hogy a környezetünkben lévő intézetekkel szoros kapcsolatot 

építsünk ki és a hallgatók is szakmai kapcsolataikat is megsegítsük. 

 

Szomorúan vettem észre, hogy a tudományos koncepció nem éppen mai 

gondolatokkal és állásfoglalással rendelkezik, így szeretném a tudományos koncepció 

felfrissítését, hogy a későbbiekben több segítséget és lehetőséget nyújtson. 

 

Habár a félév során elindult a honorácior képzés, szeretném kivenni részem a 

lehetőség hirdetéséből illetve a diákok segítségét, hogy sokáig képesek legyenek a 

státuszt megtartani és tudományos munkáikat elkészíteni. 

 

Mivel eddigi tevékenységemben rájöttem mennyire fontos a jó kommunikáció és a jó 

közös munka, szeretném több ember segítségével végrehajtani mindent amit 

elterveztem. Így szeretnék több tisztségviselővel együttműködni, főként a 

kommunikáció és a honlap szerkesztésében. 

 

Szeretném a kar hallgatóinak érdekeit és tudományos lehetőségeit megfelelően 

képviselni és megteremteni minden csoportban és bizottságban. 

Szeretném a diákok igényeinek folyamatos felmérését végezni, hogy a tisztség 

betöltése során az igényeket felmérhessük, ezeknek megfelelően növeljük 



tevékenységeinket és a jövőbeli tudományos csoport és biztos is az igényeknek 

megfelelően tudjon tovább tevékenykedni. 

 

Zárógondolatok 

 

Szeretném, hogy az Hallgatói Önkormányzat a hallgatók tudományos fejlődéseiben 

minden lehetőséget megadja amelyet csak lehetséges. Ennek teljesítésében szeretnék 

mindent megtenni a következő egy évben, és szeretnék segítséget kérni a 

Küldöttgyűléstől, hogy ebben segítsenek megválasztásommal és a tisztség betöltése 

közbeni segítséggel. Adjuk meg azokat a lehetőségeket az általunk képviselt 

hallgatóknak, amelyek során a minőségibbé lehet tenni a az egyetemi életüket és 

emlékeiket. 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

Szeretném köszönetemet nyilvánítani azok részére, akik megkeresésem során 

segítettek, hogy jobban felkészülhessek a feladatra. Kiemelt köszönetemet szeretném 

nyilvánítani Kovács Tamás volt tudományos biztosnak, hogy segített felkészülni a 

rendszeres tudományos ösztöndíj elbírálásával kapcsolatos problémák és nehézségek 

megismerésében, ötleteim véleményezésében és a tudományos biztosi tisztség 

betöltésével járó nehézségeknek. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad pályázatomat.  

 

Bármilyen kérdés és észrevételt szívesen várok és fogadok. 

 

Győrödi Lajos Péter             2016.03.05. 

gyorodi.lajos@hotmail.com  

gyorodika@caesar.elte.hu 

 



A Fizika Szakterületi Bizottság Ügyrendjének módosítási javaslata 

 

Eredeti szöveg Módosítási javaslat Indoklás 

8. § Javaslattételi jogok 

1. A bizottságnak az alábbi személyi 

kérdésekben javaslattételi joga van a 

Küldöttgyűlés és a Választmány felé. 

A Küldöttgyűlés és a Választmány a 

javaslatot köteles figyelembe venni, de 

a javaslattól eltérő határozatot is 

hozhat. 

a. a Választmány Fizika 

Szakterületről delegált tagjára, 

b. a Kari Tanács egy hallgatói 

tagjára, 

c. a Fizikai Intézeti Tanács 

hallgatói tagjaira, 

d. a Kari Ösztöndíjbizottság 

Fizika Szakterületről választott 

rendes- és póttagjaira, 

e. a Tanulmányi és Oktatási 

Bizottság a Fizika Intézet által 

gondozott szakok hallgatóit 

képviselő tagjára, 

8. § Jelölési és javaslattételi jogok 

1. A bizottságnak a fizika 

szakterületi koordinátor 

személyére jelölési joga van a 

Küldöttgyűlés felé. A 

Küldöttgyűlés a jelölést köteles 

figyelembe venni. 

2. A bizottságnak az alábbi 

személyi kérdésekben 

javaslattételi joga van a 

Küldöttgyűlés és a Választmány 

felé. A Küldöttgyűlés és a 

Választmány a javaslatot köteles 

figyelembe venni, de a 

javaslattól eltérő határozatot is 

hozhat. 

a. a Választmány Fizika 

Szakterületről delegált 

tagjára, 

b. a Kari Tanács egy 

hallgatói tagjára, 

 

A TTK HÖK Alapszabályának 40. § (2) 

értelmében a szakterületi koordinátor 

személyére az érintett szakterület 

szakterületi bizottsága állíthat jelöltet. 

 

 

 

 

Az eredeti szöveg 8. § (1) d.törlése, mert a 

Kari Ösztöndíjbizottság összetételének 

változása miatt nem szükséges. 

 
 
 



f. a szakterületi koordinátor 

beszámolójának elfogadására. 

g. a fizika szakterületi 

koordinátor személyére 

 

c. a Fizikai Intézeti Tanács 

hallgatói tagjaira, 

d. a Tanulmányi és 

Oktatási Bizottság a 

Fizika Intézet által 

gondozott szakok 

hallgatóit képviselő 

tagjára, 

e. a szakterületi 

koordinátor 

beszámolójának 

elfogadására. 

 

 

  
 
 
 
 

 

 


