
ELTE TTK HÖK 

ELNÖKI BESZÁMOLÓ 

 
2016.02 .09 .  –  2016 .04.12 . 

Időrendi bontás 
  

 ELTE Szenátus     – 2016.02.08. 

 TKK Egyeztető Testületének ülése  – 2016.02.08. 

 Hallgatói Alapítvány kuratóriumi ülés  –  2016.02.09 

 TTK HÖK Küldöttgyűlés    –   2016.02.09. 

 TTK HÖK Választmány    –  2016.02.15. 

 Dékáni Tanács ülés    –  2016.02.17. 

 TTK Kari Tanács ülés    –  2016.02.17. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés   –  2016.02.17. 

 TTK HÖK tisztségviselői ülés   –  2016.02.22. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés   –  2016.02.24. 

 Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülése   –  2016.02.25.  

 HÖOK Közgyűlés    –  2016.02.27. 

 TTK HÖK Választmány    –  2016.02.29. 

 TTK stratégiaalkotó műhelymunka  –  2016.03.01-02. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés    –  2016.03.02.  

 ELTE HÖK Küldöttgyűlés   –  2016.03.02. 

 Dékánjelölti bemutatkozás   –  2016.03.06. 

 ELTE Szenátus     –  2016.03.07. 

 TTK HÖK tisztségviselői ülés   –  2016.03.07. 

 TTK HÖK Küldöttgyűlés   –  2016.03.08.   

 OHÜB ülés     –   2016.03.09. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés   –  2016.03.09. 

 ELTE stratégiaalkotó műhelymunka  –  2016.03.10-11 

 Dékáni Tanács ülés    –  2016.03.16. 

 TTK Kari Tanács – dékánválasztó ülés  –  2016.03.16. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés    –  2016.03.16. 

 ELTE Szenátus     –  2016.03.21. 



 TTK HÖK Választmány    –  2016.03.21. 

 XI. Kerület ifjúsági koncepciójának bemutatása –  2016.03.30. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés    –  2016.03.30. 

 TTK HÖK tisztségviselői ülés   –  2016.04.04. 

 Kémiás mentorelbeszélgetés   –  2016.04.05. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés   –  2016.04.06. 

 Tanáris mentorelbeszélgetés   –  2016.04.07. 

 Biológus mentorelbeszélgetés   –  2016.04.08. 

 HÖOK Vezetőképző    –  2016.04.08-10 

 TTK HÖK Küldöttgyűlés    –  2016.04.12. 

 OHÜB ülés     –  2016.04.13. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés    –  2016.04.13. 

 ELTE EHÖK Küldöttgyűlés   –  2016.04.13. 

Az itt felsoroltakon túl természetesen volt még számtalan személyes egyeztetés. A február 25-i HJB ülésen Balogh 

Dániel helyettesített tanulmányi elfoglaltságok miatt. A március 2-án esedékes elnökségi ülésen szintén 

helyettesítettek, ugyanis a kari stratégiaalkotó műhelymunkára az EHÖK Küldöttgyűlés ülése előtti elnökségi 

ülésre nem értem vissza Budapestre. A dékánválasztó Kari Tanács ülés alatt Székely Gellért helyettesített az 

elnökségi ülésen, de a közepére odaértem. Egyéb elfoglaltság nyomán Rádl Attila tanulmányi elnökhelyettest 

kértem meg, hogy a március 21-i választmányi ülést vezesse. Március 30-án Horváth Tamás helyettesített az 

elnökségi ülésen. 



Szöveges beszámoló 

Előrebocsátom, hogy jelen beszámolóm terjedelme és részletessége koránt sem fog arányban állni 

azzal a munkával, ami az elmúlt közel két hónapot jellemzi. Általános összefoglalásul, az elmúlt 

időszakot alapvetően meghatározta a Kari SzMSz tárgyalása, az Alapszabály-módosítás 

elfogadtatása, a Kar dékánjának megválasztása, a LEN szervezési kérdéseinek tisztázása és a 

választásokra való felkészülés. Nagyjából ezen főbb pontokról fogok szót ejteni a továbbiakban. 

Kari ügyek 

Március elején a Kari Tanács napirendjére került a Természettudományi Kar új Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadása. Ahogy azt a legutóbbi küldöttgyűlési üléseken már jeleztem, 

a Kari Tanács összetétele is változni fog az új szabályzat értelmében, azonban akkor még nem volt 

tiszta, hogy pontosan hogyan. A változást az tette szükségessé, hogy a közvetlen dékáni irányítás 

alatt álló szervezeti egységek képviseleti létszáma csökken az aránytalanságok elkerülése érdekében, 

azonban azzal, hogy egy oktatói mandátum megszűnik, a hallgatói és doktorandusz delegáltak 

aránya túllépte volna az egyharmadot. Ezt elkerülendő tárgyalások kezdődtek, amelynek 

eredményeképpen a korábbi 2 doktorandusz/8 hallgató helykiosztás 1 doktorandusz/8 hallgatóra 

változott. A Kari SzMSz jelentősen egyszerűsítette a Kari Tanács nem hallgatói tagjainak 

megválasztását, amelyre most tavasszal, június elejéig bezárólag kerül sor. Ugyancsak a március eleji 

ülésen, a Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére a Kari Tanács külön napirendi pontban 

tárgyalta a Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék sorsát. Financiális okokból a Kari 

Tanács úgy döntött, hogy a tanszéket megszüntetni, azonban a tanszék által gondozott kurzusokat 

és órákat igyekszik a lehető legnagyobb mértékben átmenteni. Ennek apropóján az áprilisi Kari 

Tanács ülésén felállításra kerül egy bizottság, amely a tudományfilozófia oktatásának kérdéseit és 

lehetőségeit fogja megvizsgálni a TTK vonatkozásában. 

Március 9-én került sor a dékánjelölt(ek) bemutatkozására, ahol is kérdéseket lehetett feltenni az 

egyetlen pályázónak, a jelenlegi dékánnak, Dr. Surján Péternek. A kérdések egyaránt érintettek a 

Kar életének valamennyi szegmensét kezdve a gazdálkodási vetületű problémákkal, egészen az 

oktatási reformintézkedésekig bezárólag. Ezt követően március 16-án zajlott a dékánválasztás. A 

Kari Tanács ülését Dr. Michaletzky György vezette és vendége volt Rektor úr és Kancellár úr is. 

Végül 19 igen, 5 nem és 2 érvénytelen szavazattal adott ismételten bizalmat a következő 3 évre a 

Kari Tanács. 

Az ELTE HÖK aktuális ügyei 

Az ELTE HÖK Elnökségének fókuszában az utóbbi időben leginkább a korábbi nevén rektori 

kulturális és sport pályázat megreformálása állt. Ezen folyamat keretében kidolgozásra került 

Pozsár-Szentmiklósy Zoltán biztos úr segítségével egy pontrendszer, egy új bírálási metódus, 

valamint az új szempontokhoz illeszkedő pályázati kiírás. Szintén a hallgatói ügyek rektori 

biztosának közreműködésével folytatódott a közös gondolkodás arról, hogyan lehetne megalkotni 

egy, a Hallgatói Önkormányzat egészében érvényes, tisztségviselői definíciót. Ennek 



szükségességét jól mutatja az is, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény immár rendelkezik 

arról, hogy tisztségviselő valaki legfeljebb 4 évig lehet, azonban a jogszabály nem értelmezi, hogy 

mit jelent tisztségviselőnek lenni. Ezt a feladatot meghagyja az intézményeknek. 

A tavalyi évhez hasonlóan idén is döntést hozott az ELTE HÖK Elnöksége arról, hogy az ISZTK 

kereten lévő maradványból mintegy 20 millió Ft-tal támogatja az ELTE Életvezetési 

Tanácsadójának működését. Erre a tavalyi év teremtett precedenst. Az Elnökség hosszasan 

tárgyalta azt is, hogy pontosan milyen arányban kerüljön támogatásra a szervezet a 

részönkormányzati kereteken lévő maradványokból. Az EHÖK keretéből 14 millió Ft kerül 

átcsoportosításra erre a célra, a maradék 6-ot az ÁJK, BGGyK, IK, PPK, TÓK és TTK keretéből 

különítjük el.  

Lágymányosi Eötvös Napok szervezése  

Bár meglehetősen nehézkesen indult, azonban sikerült a szervezésben részt vállaló érintettekkel 

megegyezni a Lágymányosi Eötvös Napok alapvető koncepcionális kérdéseiben. Ezt követően, az 

igényekhez igazodva, Béni Kornél, mint az Egyetem által felkért személy, elkészítette a rendezvény 

műszaki leiratát, amely alapján szolgáltatási koncessziós közbeszerzés keretében ajánlatok lettek 

bekérve az EFOTT Kft-től, a K&B Fest Kft-től, illetve az ELTE TTK Hallgatói Alapítványtól. Az 

eljárásnak született eredménye és meg is kezdődött az egyeztetés a győztes jogi személlyel. A 

konstrukció értelmében a Hallgatói Önkormányzat elsődlegesen a fellépők költségeit állnák. Ebből 

az összegből magának az ajánlattevőnek is át kell vállalni valahány százalékot az ajánlattételi felhívás 

értelmében. 

Választások 

Korábban a TTK HÖK Küldöttgyűlése elfogadott egy Alapszabály-módosítást, amelyet a TTK 

Kari Tanácsa egyhangúlag támogatott, azonban a március 2-i EHÖK Küldöttgyűlést követően 

késve került megküldésre a többi részönkormányzati módosítással együtt az Egyetem igazgatási 

vezetése részére. Miután volt olyan szenátusi tag, aki előzetesen jelezte, hogy nem támogatja, hogy 

a késve megküldött EHÖK Alapszabály-módosító csomag tárgyalásra kerüljön a március 8-i 

szenátusi ülésen. Miután Rektor úr sem támogatta, csak március 21-én kerültek a Szenátus által is 

jóváhagyásra a februárban elfogadott módosításaink. Emiatt az ELTE HÖK Alapszabálya szerint 

március első hétfőjén kiírásra került választások a korábbi rendelkezések szerint történtek. Jelenleg 

is zajlik a választás a Neptun-rendszerében, azonban a szavazási időszak kezdetével komoly 

technikai gondok adódtak. Reméljük, hogy ezek minél hamarabb elhárításra tudnak kerülni. 

Zárszó 

A most előttünk álló nagy feladat, a választások sikeres lebonyolítása. Ez tipikusan az a tevékenység, 

amelyet nem tudnak néhányan elvinni a vállukon, úgyhogy kérek mindenkit, hogy a Hallgatói 

Önkormányzat töretlen működésének érdekében segítse sikerre vinni ezt az ügyet. Köszönet illeti 



azokat, akik eddig is keményen dolgoztak ezen, illetve mindazokat, akik kivették a részüket az 

elmúlt időszak feladataiból. 

Természetesen, ahogy mindig, úgy most is örömmel veszek bármilyen észrevételt szóban, írásban, 

előzetesen és az ülésen, névvel és név nélkül egyaránt. 

 

Hoksza Zsolt 

Elnök 

ELTE TTK HÖK 

E-mail: elnok@ttkhok.elte.hu 

 



 Küldöttgyűlési beszámoló 

Horváth Tamás 

Gazdasági elnökhelyettes 
ELTE TTK HÖK 

 

2015.02.06. – 2016.04.08. 



Időrendi Bontás 
2016.02.09. Küldöttgyűlés 

2016.02.11. Biológia SzaB 

2016.02.12. Választási Bizottság alakuló ülés 

2016.02.15. Választmány 

2016.02.16. Földrajz- és Földtudomány SzaB 

2016.02.17. LEN szervezői megbeszélés 

2016.02.22. Tisztségviselői ülés 

2016.02.24. LEN szervezői megbeszélés 

2016.02.29. Földrajz- és Földtudomány SzaCs 

2016.02.29. Választmány 

2016.03.02. ELTE HÖK Elnökségi ülés  

2016.03.02. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

2016.03.07. Választási Bizottsági ülés 

2016.03.09. Dékánjelölt bemutatkozó ülése 

2016.03.10. Földrajz- és Földtudomány SzaCs 

2016.03.17. LEN szervezői megbeszélés 

2016.03.30. ELTE HÖK elnökségi 

2016.04.04. LEN szervezői megbeszélés 

2016.04.04. Tisztségviselői ülés 

2016.04.04. Választási Bizottság ülése 

2016..04.07. Választási Bizottság ülése 

Ezen kívül természetesen több személyes egyeztetésen, megbeszélésen vettem részt.  

I. Gazdasági ügyek 
 

Mint láthattátok elkészült a tavalyi év gazdasági beszámolója, amit március 26-án 

feltöltöttem. A múltkori beszámolóban jeleztem, hogy főleg még a gólyatáboroknál voltak 

egyeztetendő tételek. Habár sajnos személyes egyeztetésre nem került sor az EHÖK 

Gazdasági alelnökével, online sikerült minden tételt egyeztetni. Ennek megfelelően pótoltam 

az elmaradt negyedéves beszámolókat is, amik már szintén megtekinthetőek a honlapon. 

Emellett elkészítettem az áprilisi költségbejelentőt, amit továbbítottam az illetékeseknek. 

A 3/2016-os számú kancellári utasítás még mindig érvényben van, eszerint csak 

alaptevékenységekkel kapcsolatos költéseket lehet folytatni. Az olyan beszerzések, melyek 

nem halaszthatatlanok vagy nem  szabályzati kötelezettségűek nem lehetséges. 

Az irodaszer megrendelő összeállítása egyszerűbbé vált, illetve kaptunk egy képes 

katalógust is a termékekről. 

Megtörtént a kisértékű leltár átadás-átvételi folyamata köztem és a leltárfelelősünk között. 

Elég súlyos gond, hogy gyakorlatilag teljesen kifogytunk a tonerekből. A januárban 

megrendelt termékekről folyamatosan érdeklődők, azonban érdemi információt nem kaptam 

arról, hogy mikor fog megérkezni. 

Elég nagy fejtörést okozott a mentorhétvége kérdése. Gondolok itt az időpontra, a fenti 

kancellári utasításra, illetve a finanszírozási kérdésekre is, illetve hogy a szakterületi 

elbeszélgetések nagyon közel esnek a megrendelő leadásának határához. Többszöri 

egyeztetésekkel sikerült minden problémás pontot megoldani, így jelenleg biztosított a 

hétvége megvalósulása. 



Lehetőség nyílt, hogy informatikai közbeszerzés keretén belül termékeket rendeljünk. A 

beszerzendő tételekről az Informatikussal és az Elnökkel közösen döntöttünk.Megrendelésre 

került 2 db számítógép,1 db notebook, 2 monitor,2 db pendrive,3 db optikai egér, 1db HDMI 

kábel. A termékek beérkezése várhatóan nyáron történik meg, és több nagyságrendi ugrást 

fog jelenti a jelenlegi helyzethez képest. Ugyancsak informatikai beszerzés, hogy várhatóan 

az Északi haliban kiépítésre fog kerülni 3 db végpont az ELTE IIG-vel való egyeztetésnek 

köszönhetően. 

II. Delegáltságok 
Delegáltságaimnak a 2016.03.21-ei Választmány kivételével minden esetben eleget 

tettem. 

 

Az alakuló Küldöttgyűlésen nem fogok újraindulni, így kérem aki érdeklődik a tisztség iránt 

az bátran keressen meg bármely kommunikációs elérhetőségen. 

Köszönöm, hogy elolvastad beszámolómat! Ha kérdésed merült fel a beszámolómmal 

kapcsolatban, keress bátran személyesen vagy valamely kommunikációs csatornán! 

Bp. 2016. 04. 08. 

 

Horváth Tamás 

Gazdasági Elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK 

 



ELTE TTK HÖK KÜLDÖTTGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ 

 

TANULMÁNYI ELNÖKHELYETTES 

 

Rádl Attila 

 

2016. 02. 09. – 2016. 04. 12. 

 

Időrendi bontás: 

 

2016. 02. 17. – ELTE TTK Kari Tanács ülése 

2016. 02. 18. – ELTE TTK Tanulmányi- és Oktatási Bizottság ülése 

2016. 02. 18. – ELTE TTK HÖK Tanulmányi Csoport ülése 

2016. 02. 26. – ELTE HÖK Tanulmányi Bizottság ülése 

2016. 02. 27. – HÖOK Közgyűlés 

2016. 03. 07. – ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlés ülése 

2016. 03. 09. – ELTE TTK  Kari Tanács Dékánjelölt bemutatkozás 

2016. 03. 10. – ELTE TTK Tanulmányi- és Oktatási Bizottság ülése 

2016. 03. 10. – ELTE TTK HÖK Földrajz- és Földtudomány SzaCs ülése 

2016. 03. 16. – ELTE TTK Kari Tanács ülése 

2016. 03. 17. – Ösztöndíjas Hallgatói Fórum 

2016. 03. 21. – ELTE TTK HÖK Választmány ülése 

2016. 04. 02. – ELTE TTK HÖK Projektnap 

2016. 04. 07. – ELTE TTK HÖK Tanulmányi Csoport ülése 

 

Általános feladatok 

A legutóbbi küldöttgyűlési ülés óta eltelt időszakban folyamatosan kezeltem a hallgatói 

részről felmerülő személyes problémákat, illetve két választmányi ülés kivételével minden 

delegáltságomhoz köthető ülésen részt vettem. A Földrajz- és Földtudomány Szakterület 

kérésére részt vettem a SzaCs ülésükön, amelynek témája a lehetséges tantervmódosítások 

voltak. 

 

Kari Tanács 



A TTK Kari Tanácsa kétszer ülésezett a vonatkozó időszakban. Az első ülés során történt a 

Kari SzMR tárgyalása, amelynek része a Tanulmányi- és Oktatási Bizottság felépítése is. A 

Hallgatói Önkormányzat előterjesztését a Kari Tanács nem fogadta be, így az összetételt 

illetően a Bizottság nem változott. A Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék 

megszüntetését ugyancsak támogatta a delegáltak többsége, azzal a feltétellel, hogy egy 

újonnan létrejövő testület fogja vizsgálni a tanszék kutatási profiljának megfelelő keretek 

között létrejövő további gondozását. A meghirdetett kurzusok továbbra is elérhetőek lesznek, 

az oktatók megkapták hozzá az intézeti hozzájárulást. A Tanács másik, dékánválasztó ülése 

előtt megismerhették a delegáltak a dékánjelölt programját. A pályázatból két tanulmányi 

téren fajsúlyos változtatási tervet érdemes kiemelni. A mesterképzések pusztán angol nyelvű 

indításának lehetősége szerepel a pályázatban, amely a nemzetközi piacon elismertebb és 

vonzóbb képzést eredményezhetne a Karon. A másik kiemelhető programpont, az oktatók és a 

hallgatók tehermentesítésének tervezete.  A Nemzeti Felsőoktatási Törvényben meghatározott 

minimális féléves óraszámhoz képest a TTK-n nagyon magas szemeszterenként a kontaktórák 

száma. A kredit 30 tanulmányi munkaóra egy szemeszterben a definíciója szerint. Jelenleg a 

TTK-n elérhető tárgyak döntő többségére igaz, hogy a kreditszám a kontaktórák heti 

mennyiségének felel meg, így nem veszi kellő súllyal figyelembe az egyetemen kívül 

befektetett időt. Az egyes kurzusok kreditértékének növelésével lehetne inspirálni a tanórákon 

túli, önálló hallgatói tevékenységet és a tanszékek oktatási tevékenysége is csökkenhet a 

megfelelő mértékben. 

 

Tanulmányi- és Oktatási Bizottság 

A Tanulmányi- és Oktatási Bizottság elfogadta az ügyrendjét, így a Kari Tanács jóváhagyása 

esetén a testületnek lehetősége nyílik az elektronikus szavazásra. Szerkezeti változást is hoz 

magával a módosítás, a tanárszakosok képviseletét egy delegált tanácskozási joggal láthatja el 

a jövőben. A Kar Kiváló Hallgatója pályázat kiírása és pontozása némileg módosult. A 

publikációk esetében teljesen új besorolás született, hogy minden beadott cikket egyértelműen 

lehessen pontozni az intézeteknek. 

 

ELTE HÖK Tanulmányi Bizottság 

A Bizottság egyszer ülésezett az időszakban, ahol többek között felmerült az Oktatói Munka 

Hallgatói Véleményezése riportok helyzete. A kari delegáltak megismerhették a PPK által 

kidolgozott alternatív kérdőívet, amely teljes nyilvánossággal párhuzamosan fog működni az 

OMHV mellett. A jelenlegi szabályozás nem ad lehetőséget arra, hogy a Karok önállóan 



határozzák meg a riportokban megjelenő kérdéseket, ezért szorulnak a két kérdőív független 

kiírására. A Párhuzamos Képzési Kompenzáció támogatással kapcsolatban módosítási 

javaslat született, mivel a legutóbbi pályázási időszak során elnyerők tanulmányi eredménye 

sok esetben rendkívül gyenge volt. Az ösztöndíj alapvetően teljesítmény alapú, így indokolt a 

határozat, amely a szociális pontok csökkentését tűzte ki célul. A Bizottság kitűzte a 

tanulmányi ügyekkel foglalkozó projektnap dátumát is (április 30.), amelyen minden karról 

várjuk a tanulmányi ügyek iránt érdeklődőket, hogy megismerhessék az egyetemi szintű 

érdekképviseletet. 

 

Tanulmányi Csoport 

A Tanulmányi Csoport számára két ülés volt meghirdetve, amelyeken a Kar Kiváló Hallgatója 

pályázatokkal foglalkoztak az érdeklődők. Az első ülés során a közéleti pontrendszer 

felülvizsgálata zajlott, számos esetben a pontosabb meghatározás érdekében történt 

változtatás. A másik ülésen zajlott a Kar Kiváló Hallgatója pályázatok bírálása. A matematika 

szakterület kivételével mindenki képviseltette magát, így a szakos sajátosságokat is 

hatékonyan tudtuk értékelni.  

 

Hallgatói Fórum 

A tanulmányi ösztöndíj kérdése ígéretes témának tűnt, azonban az érdeklődők száma messze 

elmaradt az elvárttól. A megjelentek ennek ellenére konstruktív hozzáállást tanúsítottak a 

beszélgetés során.  Számos elvi kérdés megvitatása történt, amelyek mentén lehet 

kezdeményezni a rendszer megfelelő mértékű átalakítását. A legutóbbi félévben szétosztott 

juttatásokról számos statisztika készült Balogh Dániel ösztöndíjakért felelős biztos 

közreműködésével, ezek alapján elmondható, hogy jelentős különbségek adódtak a 

támogatottak szakok közötti megoszlásában, így érdemes átgondolni ennek kiegyenlítését. 

Mesterszakosok esetében elterjedt nézet, hogy az ösztöndíjaik alacsonyabbak alapszakos 

társaikhoz képest, azonban ennek ellenkezőjét hozta a statisztikai felülvizsgálat. A jelenleg 

alkalmazott technika igazolása lehet összességében, hogy legutóbbi Közgyűlésén a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciája nagy többséggel határozatot hozott egy ajánlásról, 

miszerint minden felsőoktatási intézmény esetében kurzusonként a hallgatók egymáshoz 

képest elért eredményét érdemes figyelembe venni az ösztöndíj keret szétosztásánál. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Amennyiben kérdésed, észrevételed lenne, 

keress nyugodtan elektronikusan a taneh@ttkhok.elte.hu címen vagy személyesen! 



 

Siófok, 2016. április 9. 

Rádl Attila 

Tanulmányi elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK 
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Időrendi bontás 

2016. február 15. Választmány 

2016. február 16. Biológia szakterület bevonó 

2016. február 17. EHSKB ülés 

2016. február 18. Fizika szakterület bevonó 

2016. február 18. Tanárképzési szakterület bevonó 

2016. február 22. Tisztségviselői ülés 

2016. február 23. Környezettudományi szakterület bevonó 

2016. február 25. Mentorelőadás 

2016. február 29. Választmány 

2016. március 3. HSzSK plakátolási megbeszélés 

2016. március 7. Tisztségviselői ülés 

2016. március 8. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

2016. március 9. EHSKB ülés 

2016. március 12. Kommunikációs tréning (EHSKB) 

2016. március 16. EHSKB ülés 

2016. március 17. Hallgatói ösztöndíjas fórum 

2016. március 21. Választmány 

2016. március 23. EHSKB ülés 

2016. március 29. Mentorkirándulás 

2016. március 30. EHSKB ülés 

2016. április 2. Projektnap 

2016. április 4. Tisztségviselői ülés 

2016. április 7-10. HÖOK Vezetőképző 

 

Ezeken kívül több személyes találkozón is részt vettem (lásd lentebb). 

Bevezetés 

Az elmúlt időszak rengeteg feladattal járt: sokan kerestek meg különböző hirdetések miatt 

(konferenciák, versenyek…), illetve elég sok programunk futott egyszerre. Az események 

összeegyeztetése, mikor mi kerülhet ki stb. elég sok gondolkodással járt, végül persze 

mindent sikerült megoldani. 

Offline felületek 

Plakátok 

 

Február közepén végre elfogadásra került a régóta húzódó három részönkormányzati 

plakátolási szabályzat, mely felkerült a honlapunkra is. Igyekszünk hozzá következetesen 

ragaszkodni, de sokszor mégis eltekintünk tőle, amikor ELTE-s plakátokat hoznak. Amióta él  
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a szabályzat, a közös felületek kezelése szerencsére egyszerűbbé vált. A behozott plakátok 

mindig maximum két napon belül kihelyezésre kerülnek. Egy dolog bosszantó, amikor úgy 

hoznak be plakátot, hogy vagy már fut az esemény, vagy másnap lesz. Ilyenkor már teljesen 

felesleges bármit is kihelyezni, semmivel sem érnek el így több embert. Ezért a szabályzatot 

módosítani fogjuk arra, hogy egy héttel korábban hozzák be lehetőség szerint a plakátokat, 

különben nem garantáljuk kihelyezésüket. 

Tétékás Nyúz 

Az új főszerkesztővel való együttműködés eddig gördülékenyen ment, a hirdetések és a HÖK-

ös oldalak megbeszélése mindig könnyen ment. Hol egyszerűbben, hol nehezebben, de 

mindig sikerült a kért oldalszámokat megtölteni. Én magam is írtam a legtöbb eddig 

megjelent számba: 

- 52. félévfolyam 1. szám: Plakátkommandó! 

- 52. félévfolyam 2. szám: Ellenőrizz minket 

- 52. félévfolyam 3. szám: Hallgatói kérdőív 

- 52. félévfolyam 4. szám: Tartós élelmiszergyűjtés (faliújság) 

- 52. félévfolyam 7. szám: Projektnap 

Online felületek 

Honlapok 

Tétékás Nyúz honlap 

A Tétékás Nyúz honlapján az elmúlt időszakban nem jelent meg új poszt, ennek az az oka, 

hogy nem volt semmi olyan megkeresés, ami kulturális jellegű lenne és a facebookon kívüli 

megosztást kívánna. 

TTK HÖK honlap 

Továbbra is az a policym, hogy a honlapra csak a legfontosabb dolgok kerülnek ki. Emiatt 

összesen három posztot jelentettem meg rajta. 

A legfontosabb közülük a Hallgatói kérdőív volt, mely nagyon jól teljesített a kitöltők 

számában. A részletes kiértékelés itt található:  

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/elte_ttk_hallgatoi_kerdoiv_2016.pdf 

A kérdőív kitöltőinek nagy számához minden bizonnyal hozzájárult a hozzákötött 

nyereményjáték is, a nyeremények felajánlását köszönöm a Hallgatói Alapítványnak! 

Emellett apró, de véleményem szerint hasznos dolog volt, hogy Rádl Attilának illetve Sudár 

Mariannak megtanítottam az űrlap kezelését a honlapon. 

 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/elte_ttk_hallgatoi_kerdoiv_2016.pdf
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Facebook 

TTK HÖK oldal 

A HÖK facebook oldalán 52 posztot jelenítettem meg. Közülük nagyjából fele-fele arányban 

voltak saját hírek és kérés alapján kitett hirdetések. 

Az elmúlt időszak statisztikája: 

- A rajongók száma 1814-ről 1828-ra emelkedett. 

- Az elérésünk mélypontján 100-200 fő volt, szerencsére ez összesen kb. 5 nap volt. Az 

átlagos elérésünk kb. 1500, két csúcs jelent meg: március 15. körül (5000 fő) illetve 

most a választásnál, ahol elértük a 10000 főt. 

A legnépszerűbb posztok: 

február: 

- „A csúszóknak is jár már ösztöndíj”: 14 lájk, 1820 elérés 

- Hallgatói kérdőív (töltsd ki): 11 lájk, 2400 elérés 

március: 

- Állásfoglalás a közoktatásról: 18 lájk, 1126 elérés 

- Kockásinges fotó: 114 lájk (!), 9123 elérés, 27 megosztás 

- TÉGY: együtt megcsináltuk: 8 lájk, 1470 elérés 

- Húsvéti üdvözlőkép: 56 lájk, 2132 elérés 

április: 

a választások tarolnak, az albumokra és a képekre is rengeteg lájk érkezik, hatalmas az elérés 

és folyamatosan nő. 

 

 

 

 

ÉRDEKESSÉGEK 

A rajongók ország szerinti megoszlásában Magyarország után az Egyesült Királyság 

következik, de pl. India is benne van az első tízben. A rajongóink 0,28%-a indonéz 

nyelvű (ezzel a hetedikek a sorban). 
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Tétékás Nyúz oldal 

Ezen az oldalon 11 posztot osztottam meg, kulturális és önkénteskedés témakörben. 

Az elmúlt időszak statisztikája: 

- A rajongók száma 850-ről 874-re emelkedett. 

- Az elérésünk mélypontján 100 fő alatt volt, sajnos az elmúlt időszak kb. 

egyharmadában. Az átlagos elérésünk kb. 450, három csúcs jelent meg: március 10-én 

(2400 fő), 17-én (1800) illetve 30-án (970). 

 

HÖK-ös kommunkáció 

Talán nem meglepő, hogy a facebookos magánbeszélgetéseinkben is gyakran megjelenik a 

HÖK. Ennek egy különleges formája lett a Riadóláncz elnevezésű csoportos beszélgetést, 

melyben a szakterületi koordinátorok, SzaB elnökök és a mentorkoordinátor vannak benne. 

Az aktuálisan megosztásra váró, fontos dolgokra hívom fel a figyelmüket. A csoport 

rendkívül jól működik, egy-egy felhívás után mindig kikerül a kért dolog, a dinamikus 

munkájukért nagyon hálás vagyok! 

Események 

HÉV 

Az választási kampányban aktívan részt vettem eddig. Az alap grafikai koncepciót Kovács 

Fanni állította össze, később én is megtanultam használni azt az oldalt, ahol ő az anyagokat 

készítette, így volt már két-három poszt a választással kapcsolatban, amit én készítettem. 

A Fanni által készített grafikákon túlnyomó többségben az általam kiötölt szövegek 

szerepelnek. Az esemény háttércsoportjában folyamatosan zajlik az ötletelés, illetve Fannival 

rendszeresen egyeztettünk facebookon, az ő segítségét ezúton is szeretném megköszönni. 

Az eseménynél hat posztot tettem közzé, 2800 elért személyünk és 500 megtekintésünk van. 

Az esemény sikere eddig megkérdőjelezhető, a kampány viszont eddig sikeres volt, megfelelő 

számú képviselőjelölt jelentkezett. A továbbiakban ezt a fajta aktivitást meg kell tartanunk a 

szavazás idejére is. 

ÉRDEKESSÉGEK 

A rajongók ország szerinti megoszlásában Magyarország után Indonézia következik, 

az első tízben Örményország és Malajzia is benne van. Míg a TTK HÖK oldalán csak 

magyar városok vannak a leggyakoribbak között, itt Budapest után Palembang, Kuala 

Lumpur, Jakarta és London következik, csak ezután jön újabb magyar város, 

Székesfehérvár. A rajongóinknak már 6,33%-a indonéz nyelvű! 
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Tartós élelmiszergyűjtés – TÉGY! 

Az élelmiszergyűjtés ötlete az EHÖK kabinetülésen merült fel, mely mögé azonnal beállt a 

Kommunikációs Bizottság. A gyűjtést megelőző héten az ülés meghatározó része erről szólt, 

stratégiát terveztünk hozzá. A behozott élelmiszerek száma Karunkon alulmúlta a vártat, ezért 

kitaláltam, hogy az emberek humorosabb énjére hatva létrehozom Rudit, a perselyt, melyben 

bárki bármennyi összeget elhelyezhet. Ez a kezdeményezés nagy sikerrel zárult, a hallgatók 

összesen több, mint 12000 forintot gyűjtöttek össze. 

Hallgatói Ösztöndíjas Fórum 

A fórumot a tanulmányi ösztöndíj köré szerveztük. Az esemény statisztikája az összesen két 

kirakott poszt ellenére meglehetősen jó volt: 7300 elért személy, 858 megtekintés. Az 

érdeklődők közül is sokan voltak. Ennek ellenére ténylegesen nagyon kevesen jöttek el, ami 

kissé szomorú, de az megmentette a helyzetet, hogy azok, akik eljöttek, hajlandóak voltak 

véleményt nyilvánítani, és rengeteg építő hozzászólás érkezett. Erről az eseményről Rádl 

Attila írt cikket a Tétékás Nyúzba. 

Kockásinges fotózkodás 

Ennél az eseménynél csak a leírás szerepelt, külön poszt nem volt. Ennek ellenére 11 ezer főt 

értünk el, 948 megtekintéssel és meglehetősen sokan el is jöttek. Ebből is látszik, hogy ami a 

hallgatókat érdekli, nagy hírverés nélkül is átjön. 

Projektnap 

A Projektnap statisztikája is egészen jól alakult, 457 megtekintéssel és 4000 elért személlyel. 

Összesen 7 posztot raktam ki, ami igyekezett arra rámenni, hogy szépen folyamatosan 

bemutatjuk, mi lesz az eseményen, így felépítve az esemény promócióját. 

Sajnos az érdeklődők viszonylag korrekt száma ellenére drasztikusan kevesen jöttek el, így az 

esemény gyakorlatilag önképzőbe ment át. Ennek ellenére az ott lévők saját bevallásuk szerint 

is jól érezték magukat és sokat tanultak. Saját véleményem is az, hogy egy hasznos és jó 

esemény volt, viszont a jövőben át kell gondolni az ilyesfajta események létrehozását, és egy 

előre megtervezett promócióval kell előállnunk, olyannal, ami képes átlépni a hallgatók 

ingerküszöbét. 

Levelezés 

A levelezésen belül három dolgot szeretnék megemlíteni. 

1) Az elmúlt időszakban két infolevél került kiküldésre, a Hallgatói kérdőívvel és a 

választásokkal kapcsolatban. A jövő héten szükséges lesz egy újabb kiküldése magáról 

a szavazásról. 
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2) A képviselőlistán kértem, hogy a képviselőállításhoz írjatok saját tapasztalatokat, amit 

motivációként kirakhatok a hallgatóknak. Erre összesen ketten reagáltak, így 

kénytelen voltam a tavalyi felhívásokat újrahasznosítani. 

3) A fizikus bevonó után Horváth Balázs átküldte nekem a tudkomos hallgatók névsorát, 

egy levél kíséretében, melyben leírta, hogy már nagyon régóta várják egy tudkomos 

levelezőlista létrehozását, hogy az infólevél hozzájuk is eljusson. Kérését és a 

hallgatók névsorát továbbítottam Fetter Dávid informatikusnak, aki felvette az 

illetékesekkel a kapcsolatot. Sajnos azonban ezután a dolog elhalt, február 19-én 

érkezett az utolsó információ. Ami viszont érdekes, hogy tudománykommunikációs 

levelezőlista már létezik, és a matekszk a listatulajdonos. Ez a probléma még 

megoldásra vár, remélhetőleg minél hamarabb el tudjuk intézni. 

EHSKB 

Az EHSKB munkáját az elmúlt időszakban három dolog határozta meg: a TÉGY!, az angol 

nyelvű honlap és a választások. 

A TÉGY! minden részönkormányzaton belül sikert aratott, az össz-ELTE-s csomag igen nagy 

méretű lett. Az angol nyelvű honlapon az őszi tréningnapunkon kezdtünk el dolgozni, ezt 

Bencsik Gergő átnézte, javaslatokat fűzött hozzá és visszaküldte nekünk. Április folyamán el 

fogjuk készíteni a teljes magyar nyelvű anyagot, melyet le fognak fordítani. 

A választások témakörében először a közös esemény stratégiáját dolgoztuk ki közösen, a 

részönkormányzati választások esetében pedig megbeszéltük, ki mit csinál, milyen stratégia 

jött be neki. 

Az EHSKB március 12-én tréningnapot tartott, amelynél online kommunikációval foglalkozó 

feladatokat oldottunk meg, összeszedtük a kommunikációval kapcsolatos munkákat, illetve 

Grósz Renáta előadását hallgattuk meg a Social media témakörében. 

Utánpótlás képzése 

Az elmúlt időszakban négy bevonón vettem részt, a biológia, fizika, környezettudományi és 

tanárképzési szakterületeken. Ezen kívül a mentorképzés előadásán is részt vettem. Mind az 

öt alkalmon a Hallgatói Önkormányzatról tartottam kb. 15 perces előadást, kiemelve azt, hogy 

miért fontos a HÖK létezése, hogyan tudunk a hallgatókért tenni, illetve felhívtam a 

jelenlévők figyelmét arra, hogy milyen fontos a legitim Küldöttgyűlés léte és hogy emiatt 

vegyenek részt a választásokon. 
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Megbeszélések, megkeresések 

Hallgatói Szolgáltató- és Sportközpont 

A HSzSK a saját plakátolási felületeinek kezelését egy új cég , az USP-TEAM Kft. vette át.  

A cég képviselője, Bujdosó Péter megkereste a lágymányosi részönkormányzatokat illetve a 

BTK-t, hogy tárgyaljon velünk a hökös plakátolási felületekről. A cég szerette volna átvenni 

ezek kezelését is, ettől azonban a lágymányosi részönkormányzatok teljes mértékben 

elzárkóztak. Végül abban egyeztünk meg, hogy a nagyon „hirdetés szagú” plakátokat nem 

fogjuk átvenni, azokat továbbítjuk Péternek, ez a megoldás mindenkinek megfelelt. 

Emellett Balázs Dóra, a HSzSK kommunikációs munkatársa rendszeresen megkeres 

hirdetnivalókkal, az elmúlt időszakban ezek a következők voltak: Limpár Imre előadása, 

Erasmus+, Virtuális Állásbörze, Biológus állásbörze. 

Initon Kft. 

Az Initon Kft. vezetőjével, Szabó Benjáminnal tárgyaltam arról, hogy munkalehetőségeiket 

hirdessük. A plakátjaik kihelyezését vállaltam, a továbbiakban pedig a Hallgatói 

Alapítványhoz irányítottam őt, hogy a további megjelenésekről velük tárgyaljon (pl. Tétékás 

Nyúz hátlapon való megjelenés), anyagi támogatásért cserébe. 

Alexandra Könyváruház 

A könyváruháztól Pálosné Kozma Erika keresett meg, egy kölcsönös együttműködés 

ügyében. Az együttműködés lényege az lenne, hogy a hallgatók általunk regisztrálnak a 

törzsvásárlói rendszerbe, cserébe a vásárlásaik értékének 2-3%-át vissza tudnák hozzánk 

juttatni készpénzben. Ennek mikéntjéről a Hallgatói Alapítvánnyal fogok egyeztetni, hiszen 

ők tudnak számlát kiállítani. 

Visit Kollégium 

Süveges Balázs, a Visit Kollégium vezetője megkereste az Önkormányzatot, hogy a 

magánkollégiumuk megnyitóján vegyünk részt vendégként. Végül összesen ketten mentünk el 

a kollégiumi biztossal. Körbevezettek minket, megmutatták a szobákat és elmondták a 

működési alapokat. Összességében nagyon tetszett a hely, és remek alternatívának gondolom 

az albérletek mellett azok számára, akik nem kerülnek be ELTE kollégiumokba. 

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 

Szűcs Katalin, az Alapítvány munkatársa keresett meg azzal kapcsolatban, hogy a hallgatóink 

között lelkisegély-szolgálatos önkénteseket keresnek. Mivel ez az ügy rendkívül fontos, főleg 

amiatt, hogy a fiatal generáció ki van téve az internetes bullying káros hatásainak, a plakátjaik  

 



 Beszámoló  Török Mátyás 

 2016.02.10 – 2016.04.08.                  kommunikációs elnökhelyettes 

 

lassan két hónapja kint vannak a felületeinken, annak reményében, hogy minél többen fognak 

jelentkezni. 

Egyéb 

A mentorkiránduláson én vittem a kémiás állomást. 

A szakterület segítségével elkezdtük az idei Kémia Gólyatábor alapjainak lefektetését, illetve 

elkezdtünk szervezőket keresni. 

A Választmány szimpátiaszavazása mellett jelenleg én veszek részt a TTK részéről a LEN 

szervezésében. Jelenleg négy megbeszélésen vagyunk túl, emellett igen aktív online munka 

van már a szervezésben. A rendezvény promóciója hétfőn indul, és a LEN szervezői közül 

engem bíztak meg a kommunikáció-marketing rész koordinálásával. Kaiser Jánossal, a 

facebook oldal tulajdonosával történt egyeztetések alapján szerkesztői jogot kaptam az 

oldalhoz, így a feladat ellátásának alapjai már megvannak… 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Kérdésekkel keressetek bátran. 

Siófok, 2016.04.08. 

Török Mátyás 

kommunikációs elnökhelyettes 
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Időrendi bontás 

2016.02.10. Kémia Intézeti Tanács 

2016.02.11. Kémia SzaB 

2016.02.15. EHSZÖB ülés 

2016.02.17. Kari Tanács 

2016.02.19. Kari Ösztöndíjbizottság ülés 

2016.02.22. Tisztségviselői ülés 

2016.02.25. EHSZÖB ülés 

2016.03.02. EHSZÖB ülés  

2016.03.02. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

2016.03.07. Tisztségviselői ülés 

2016.03.08. Rendkívüli küldöttgyűlés 

2016.03.09. Kémia Intézeti Tanács 

2016.03.09. Dékáni bemutatkozó előadás 

2016.03.16. Kari Tanács 

2016.03.17. ELTE HÖK SZÖB ülés 

2016.03.17. Tanulmányi ösztöndíjas hallgatói fórum 

2016.03.21. Kari Ösztöndíjbizottság ülés 

2016.04.02. Projektnap 

2016.04.08.-04.10. HÖOK Vezetőképző 

Szöveges beszámoló 

Sűrű két hónapon vagyunk túl az ösztöndíjak terén, de szerencsére nagyobb problémák 

nélkül zajlott le. 

Rendszeres szociális ösztöndíj 

Az idén 120-al kevesebb pályázat érkezett be, mint az ősz folyamán. Ez betudható annak, 

hogy akik nem kapták meg ősszel azok most már nem is pályáztak. A bírálások mondhatni 

zökkenőmentesen teltek el, de sajnos akadt pár súlyos hiba is. A hallgatók részéről még 

mindig az egyik legnagyobb probléma, hogy nem olvassák el megfelelően a pályázati kiírást. 

Akik követik az Ösztöndíjas fórumot, azok tudhatják, hogy a ponthatár húzás után, egy nagy 

hallgatói elégedetlenségi hullám következett, mivel az őszihez képest magasabb ponthatár 
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lett húzva, de ennek ellenére kevesebb ösztöndíjat kaptak a hallgatók. Erről még az este 

folyamán írtam a hallgatóknak egy posztot, hogy miért is kevesebb idén, ami tavaly több 

volt, illetve pár nappal később az ELTE Online is lehozott erről egy cikket. Úgy gondolom, 

hogy a probléma lekommunikálása megfelelő volt, és a hallgatók nagy százalékával sikerült 

megértetni az idei kialakult helyzetet. Sajnos a hallgatók nagyon gyorsan elfelejtik az egy-két 

évvel ezelőtti összegeket, de ha visszatekintünk korábbi évekre, láthatjuk, hogy ez egy 

átlagos szociális ösztöndíj.  

A pályázási időszak után több panasz is érkezett, amelyeket lehetett felvettem a korrekciós 

listára, ez összesen 20 fő volt, és ebből 15 főnek a Neptun nem adta meg az „A” kategóriát, a 

maradék 5 főnél kisebb bírálási hibák voltak. Akiknek olyan problémáik voltak, hogy nem 

tudtam felvenni őket a korrekciós listára, azokat tájékoztattam a fellebbezés lehetőségéről 

és menetéről. 

További rendszeres ösztöndíjak 

A többi rendszeres ösztöndíjunknál is visszaesést tapasztalhattunk a pályázók létszámában, a 

leglátványosabb a rendszeres tudományos ösztöndíj amelyre 35-tel kevesebb hallgató adott 

le pályázatot, mint ősszel. Három panasz érkezett a bírálattal kapcsolatban, ebből egy nem 

volt teljesen megalapozott, kettőnek pedig javítottuk a pontszámát. A rendszeres sport 

ösztöndíjnál egy reklamálás volt, amely jogos is volt, így a KÖB javította a pontszámát a 

pályázónak. A rendszeres közéleti ösztöndíjnál több pályázat érkezett be, mint ősszel annak 

ellenére is, hogy a korrepetitor szervezetek már a rendszeres szakmai ösztöndíjra 

pályázhatnak. Itt a bizottság több pályázatnál se találta reálisnak a feltüntettet óraszámokat, 

így azoknak csak egy részét vette figyelembe.  A bizottság számára az egyik legnagyobb 

fejtörést az újonnan bevezetett rendszeres szakmai ösztöndíj okozta, mivel a kiírást nem 

szűkítettük eléggé. Aki leadta a pályázatát, és megfelelő igazolást is csatolt az megkapta az 

adott ösztöndíjat, jellemzően tíz- és húszezer forint között. Az utolsó rendszeres 

ösztöndíjunk pedig a tanulmányi ösztöndíj. Idén tavasszal már a csúszók is kaphattak 

ösztöndíjat, ez kb. 250 emberrel növelte meg a jogosultak számát. A KÖB úgy döntött, hogy 

mivel ez egy teljesítmény alapú ösztöndíj, inkább kevesebb embernek próbál többet adni, így 

a jogosult hallgatók 33 %-a kap ösztöndíjat, azaz 965 hallgató. Természetesen idén is voltak 

hallgatók, akik rossz néven vették, hogy nem kaptak tanulmányi ösztöndíjat, főleg MSc-s 

hallgatók. Azonban az ösztöndíjas fórumra feltöltött statisztikában jól látszik, hogy 

arányaiban még mindig több MSc-s hallgató kap ösztöndíjat, mint BSc-s vagy OTAK-os. 
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Március folyamán Rádl Attilával több lehetőséget is megvizsgáltunk, hogy hogyan lehetne 

javítani az MSc-s ösztöndíjakat, azonban bármilyen új számolási módot próbáltunk ki, sose 

kaptunk jobb eredményeket, sőt inkább csak rosszabb ösztöndíj összegek jöttek ki. Így 

alapvetően azt gondolom, hogy a jelenlegi rendszer kellően igazságos. Ehhez kapcsolódott a 

márciusban megrendezett Ösztöndíjas fórum is, amire sajnos nagyon kevés hallgató jött el, 

de így is hasznos vitákat folytathattunk, igaz leginkább csak elvi síkon. 

Egyéb ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatok 

Az ELTE HÖK SZÖB ülésén felmerült a gondolat, hogy a rendszeres szociális ösztöndíj után a 

rendkívüli szociális ösztöndíjat is tegyük egységessé. Ezt a TTK KÖB egyhangúan támogatta. 

Sikerült elkezdeni egy egyeztetést Cseszregi Tamással az Oktatási Igazgatóság igazgatójával a 

terepgyakorlatok támogatásáról, remélhetőleg ez minél hamarabb és pozitív irányba fog 

dűlőre jutni. Ezenfelül Lőrinczi Réka segítségével továbbra is tervben van az Egyszeri 

MA/MSc ösztöndíj jogcím bevezetése, erről egyeztetéseket folytat Cseszregi Tamással. 

Delegáltságok 

A delegáltságaimnak eleget tettem, az összes ülésen megjelentem, ahova delegálva lettem. 

Általános feladatok 

Szoctám időszak alatt természetesen csak úgy égtek a vonalak, próbáltam mindenkinek 

maximum 12 órán belül válaszolni az összes kommunikációs fórumon, ez az esetek nagy 

százalékában 1-2 órás intervallummal sikerült. 

A pályázatomban fontos célnak tűztem ki az adminisztráció és az átláthatóság fejlesztését az 

ösztöndíjak terén. Jelentem elkészültem a feladattal. Most már megtalálható a HÖK oldalon 

a 2015-ös és 2016-os jegyzőkönyvek, illetve a Neptun kliensben is vezetve vannak a 

döntések. 

Sajnos az április 2-án megrendezett Projektnapra csak 3 hallgató érkezett, de nekik egy 

nagyon hasznos délután volt. 

Az április 4-én tartott tisztségviselői ülésen betegség miatt nem tudtam megjelenni. 

Habár a pályázat leadásáig ez nem történik meg, de április 7-10 között kerül megrendezésre 

a HÖOK Vezetőképző, ahol az ösztöndíjas szekció munkájában fogok részt venni. Itt egy új, 

országos, vagy regionális szinten egységes szoctám rendszer kialakítása cél, amely már az 

őszi vezetőképzőn is elkezdődött. 
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Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdés merülne fel benned, keress 

akár e-mail akár személyesen. 

Budapest, 2016. április 05. 

Balogh Dániel 

ELTE TTK HÖK 

Ösztöndíjakért felelős biztos 



 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Esélyegyenlőségi biztos 

2016. február 10. – 2016. április 12. 

Seres Ákos 

 

Időrendben: 

2016.02.19. Kari Ösztöndíjbizottság ülés 

2016.02.22. Tisztségviselői ülés 

2016.02.24. HÖOK Műhelymunka  

2016.03.02. ELTE HÖK Küldöttgyűlés 

2016.03.07. ELTE HÖK ESB ülés 

2016.03.07. Tisztségviselői ülés 

2016.03.08. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

2016.03.21. Kari Ösztöndíjbizottság ülés 

2016.04.04. Tisztségviselői ülés 

  



 

 

Szöveges Beszámoló 

 

 

Az elmúlt időszak eleinte nagyon ígéretesnek ígérkezett, de sajnos több nagyobb terv is még 

csak elméletben létezik, ami így április elején már nem igazán szerencsés. 

 

ELTE HÖK ESB ülés 

Az egyik, a fentebb említett tervek közül az Esélyegyenlőségi Témanap (ami először 

Esélyegyenlőségi Hétnek indult, majd Témanap lett belőle). Többször is írtam már erről a 

beszámolóimban, így ehhez csak annyit fűznék hozzá, ha ebben a félévben nem is, a 

következőben már remélhetőleg sikerül megvalósítani ezt az eseményt. 

A HÖK Esélyegyenlőségi Bizottságának szerintem egyik fontos feladata a Fogyatékosügyi 

Központtal való együttműködés. Sajnos ebben még mindig vannak hiányosságok, ami egyik 

félnek sem túl szerencsés. További probléma még, hogy jelenleg nem igazán tisztázódott az, 

hogy mi tartozik még HÖK feladati közé és mi került már át a Központhoz. Ezek kapcsán az ESB 

ülésen megbeszéltünk több kérdést és javaslatot is, amelyet az EHÖK Esélyegyenlőségi 

Referense tolmácsol(t) a Központ felé. Jelenleg nincs információm arról, hogy ezek eljutottak-

e már a Központhoz, avagy sem.  

 

HÖOK Műhelymunka 

 
Még februárban megrendezésre került a HÖOK Műhelymunka az esélyegyenlőség kapcsán, 

amit nagyon jó ötletnek tartok. Nem tudom mennyire köztudott, de a HÖOK elnökségben 

helyett kapott egy az esélyegyenlőségi ügyekért felelős tag is, Simon Balázs személyében. Az 

első műhelymunka nagy része lényegében azzal telt, hogy minden egyetem elmondta, náluk 

mi zajlik az esélyegyenlőség terén, hogyan segítik a fogyatékossággal élő hallgatókat. A 

speciális szükségletű hallgatók regisztrálása és különböző módon való megsegítése az ELTE-n 

kívül nem igazán volt. Az egyetemen belüli személyi segítők rendszeréről még senki sem 

hallott, (nem a HÖOK mentorprogramra gondolok) ami számomra kicsit meglepő volt. Mint 

megtudtuk, a fogyatékosságal élő hallgatókat nagyjából a többi hallgatótársaik segítik, ha 

szükségük van valamire. Ez nagyon szép dolog, hogy több hallgató összefog és segít rászoruló 

társának, de nyilván sokkal kényelmesebb lenne, ha létezne a személyi segítők rendszere. Így 

akarva-akaratlanul az ELTE lett a követendő példa ezen a téren. Igyekeztünk elmondani nálunk 

hogyan zajlik az esélyegyenlőség, regisztráció, mit csinál az FK és ehhez hasonló dolgokat. 

Szerencsére mindenki nagyon lelkes volt és már több egyetemen bevezették/tervezik 

bevezetni a HÖK-ben az esélyegyenlőséghez tartozó tisztséget. 



A HÖOK beszélt a saját terveiről is, amelynek fő irányvonala egyfajta tanulmány írása, 

amelyben összefoglalnák, mik a javasolt teendők, követendő példák ezen a téren. Nem igazán 

világos még számomra, hogy mit is takar pontosan ez a tanulmány, de kíváncsian várom. 

A következő ülés elmaradt és egy másik időpont került szavazásra, ami sajnos nekem nem volt 

jó, de nem értesültem arról, hogy végül meg lett-e tartva a II. Műhelymunka. 

 

Általános feladatok 
 

Általános feladataim nagyobb része a mentorrendszerhez kapcsolódott, ezeket igyekeztem 

elvégezni. Ha volt megkeresés e-mailben, személyesen arra igyekeztem hamar válaszolni. 

Delegáltságaimnak eleget tettem, fogadóóráim próbáltam mindig az adott időpontban 

megtartani.  

Záró gondolatok 

Beszámolómból úgy tűnhet, hogy a HÖK ESB ebben a hónapban nincs a helyzet magaslatán. 

Úgy vélem ez csak átmeneti állapot és a következő időszakban már minden helyre áll és 

végre létrejöhet valamilyen egyetemi szintű cselekvés az esélyegyenlőséggel kapcsolatban.  

Sarkad, 2016. április 09. 

Seres Ákos 

Esélyegyenlőségi biztos 

eselyegybiz@ttkhok.elte.hu 

 

 

 

 

 



Beszámoló 

TTK HÖK Kollégiumi biztos 

2016.02.06 – 2016.04.10 

Szöveges beszámoló: 

KolHÖK küldöttgyűlés: 

Az elmúlt időszakban két gyűlés is volt. Az elsőn megbeszéltek alapján, március 

első felében lezajlott a kollégiumok elégedettségi kérdőíveinek kitöltése. A 

számok bíztatóak, elég sokan vették a fáradságot (az akár 15-20 percet is 

igénybe vevő) kérdőívek kitöltésére. A visszajelzések feldolgozása folyamatban 

van, a felsorolt problémákat prioritási sorrendbe szedve (majd valamikor) a 

kollégiumok felújítása is megkezdődik. A második gyűlésen az éppen zajló 

felsőéves kollégiumi jelentkezésről volt szó. Az idei ügyrendbe kerültek kisebb 

változtatások, ám ezek nagyrészt csak formai változtatások voltak. A kollégiumi 

jelentkezés neptunos felületével voltak kezdetben problémák, ám ezek gyorsan 

megoldásra kerültek. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ismerőseinek, 

diáktársainak hangsúlyozzák, hogy a jelentkezési határidő április 17! 
 

Egyéb: 

Két nyúzba is írtam cikket, az egyik a Visit kollégium bemutatására irányult, a 

másik pedig egy „emlékeztető” volt a hallgatóknak a kollégiumi jelentkezésről. 

Mentorfelelősként segítettem a tesztek javításában, és részt vettem a 

mentorelbeszélgetésen, megvannak a kémiás mentorok. Köszönjük a segítséget 

Vajda Leventével Hoksza Zsoltnak és Égerházi Bálintnak 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

 

Járó Kristóf 

Kollégiumi biztos 

2016.04.09. 



ELTE TTK HÖK 
 

Fricz Gergely, Külügyi biztos 

(kulbiz@ttkhok.elte.hu) 

Beszámoló 

2016. január - március 

 

Kapcsolattartás 

Az elmúlt időszak mozgalmasan telt számomra, hiszen február közepétől március közepéig 

lehetett pályázni az Erasmus+ tanulmányi és szakmai gyakornoki kiírásokra. Ennek megfelelően 

számos megkeresés érkezett, melyekre időben válaszoltam. Több személyes találkozóm is volt a 

jelentkezésekkel kapcsolatban.  

A fogadóórákon összesen egy hallgató keresett fel a két hónap alatt. Megjegyzendő, a 

fogadóórám idejét módosítottam a tanulmányi időszakhoz, a délelőtti időpontot délutánra 

helyeztem, valamint a hosszát kibővítettem másfél óráról két és fél órára.  

A hirdetőfelületeket rendszeresen frissítettem. Terveim között szerepel egy új külügyi honlap 

tervének felvázolása, a megvalósítására viszont már az utódomnak lesz lehetősége. 

Projektek 

Az elmúlt időszakhoz két nagyobb szabású esemény köthető. 

Időrendi sorrendben az első: Erasmus pályázási időszak. A karról összesen 52 jelentkezés 

érkezett. Az intézeti elbírálások során a fizika, kémia és matematika szakosok rangsorolásán 

vettem részt. A kari lista várhatóan a jövő hét folyamán készül el. Ehhez köthető, hogy az 

egykori pontozási rendszert egyedül a kémiások használják. Célom, hogy egy átgondolás után az 

új pontozási rendszernek megfelelően, az összes szak ez alapján állítsa fel a rangsorát.  

Ehhez szeretném hozzátenni, hogy mind kari, mind néhány szak szintjén előadásokat tartottunk 

Demeter Máriával (a kari koordinátorral) a pályázás esetleges buktatóiról, illetve a folyamatáról. 

A kari előadáson 48 hallgató jelent meg. 



A másik nagyobb esemény a külügyi mentorfelvételi. A szóbelin az ESN alelnöke, a TTK külügyi 

főmentora, illetve jómagam vettünk részt. Számos kiváló jelentkező közül végül 11 hallgató 

kapott lehetőséget az ESN ELTE-től, hogy TTK-s mentor lehessen. 

Utódképzés 

Mivel az egyetemi pályafutásom lassan véget ér, így szükséges utódot találnom. Egy lelkes 

hallgató személyében már találtam is jelöltet, vele a hét folyamán ülök le beszélgetni a 

terveiről, illetve a külügyi biztos feladatköréről. Számos kidolgozott tervem van, melyet 

megosztanék vele, illetve kikérem véleményét is róluk.  

Amennyiben kérdések merülnének fel beszámolómmal, vagy egyéb, a külügyhez kapcsolódó 

eseményekkel, folyamatokkal kapcsolatosan szívesen veszem a kulbiz@ttkhok.elte.hu e-mail 

címen. 

 

Fricz Gergely

2016. április 9. 
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TTK  HÖK Küldöttgyűlési beszámoló 
Sportbiztos 

 
Székely Gellért Zsombor 

 

2016 február 9. – 2016. április 12. 
 
 

 

Időrendi bontás: 

 

2016. február 9. – Sportbizottsági ülés (ELTE HÖK) 

2016. feburár 9. – Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2016. március 29. - Mentorkirándulás (ELTE TTK HÖK) 

2016. április 4. - Tisztségviselői ülés (ELTE TTK HÖK) 

2016. április 10. - 5vös 5km szervezői ülés  

2016. április 12. – Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2016. április 17. - ELTE Labdarúgó Kupa 

2016. április 26. - I. ELTEOnline Focikupa 

2016. április 28. – Sportbizottsági ülés (ELTE HÖK) 

2016. április 30. - VI. Fiziqs Foci 

2016. május 5. - 5vös 5km (ELTE) 

2016. május 6. - II. Coca-Cola-ELTE Teqball Cup 

 

 

Sportbiz. Ülés (02.09.) 

 

 Az ÁJK ekkor jelentette be a már hivatalosan is futó eseményét, az ELTE Labdarúgó 

Kupát. A BGGyK a Szex-és Sportnapját, amiről azonban azóta semmit sem hallottam. A 

TÓK a már le is ment Kari Napok keretében szervezett Sportnapját. Valamint itt került 

szóba a Dunai Regatta, amelyre azóta összejött az ELTE-s Sárkánycsapat, úgyhogy most 

már csak meg kell próbálniuk nem utolsónak lenni, de legalább valami jó helyezést (első 10 

:') ) elérni – szurkoljatok, ez már legalább 3 éve nem megy az ELTE-nek! 

 Valamint átbeszéltük az Éjszakai Sportnap hibáit és hogy min lehetne jövőre 

javítani. Szóba került a nyári vezetőképző, kik maradnak tisztségben, kik nem, kinek van 
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már utódjelöltje. Végezetül beszéltünk a májusban esedékes sportösztöndíjról és a május-

júniusban esedések rektori sportpályázatról. 

 

5vös 5km  

 

Az 5vös 5km szervezése egyelőre „látatlanban” való tevékenykedéssel folyt – azaz 

megszereztem a póló mintákat (színek, méretek, forma) valamint a kupák kiválasztása 

folyamatban van (megint új garnitúra érkezett a Serlegüzletbe). Ezen felül Varga 

Normannal próbáltuk megtervezni a verseny felépítését (színpad, hangosítás, technika, 

öltöző és ruhatár sátrak, önkéntesek egy esetleges mobil záráshoz, önkéntesek 

kajacsomagja) de ezekről majd a KGy-n a vasárnapi ülés után tudok (és szeretnék) 

beszámolni. Intézem az ELTE HÖK Rektori Sportpályázatán elnyert pénz részleteinek a 

kiutalását (szerződési adatok megírása stb.) valamint a szponzorokat. Sajnos a NIKE 

Futóbusz igen-igen kétséges, hogy eljöhet hozzánk, mert nem férünk bele a költségvetésüke 

(legalábbis ezt mondták) valamint a hallottak alapján remélem, hogy Boka Ákos Coca-Cola 

kapcsolattartó velem nem teszi meg, amit máshol igen, mert nekem megígért 2 darab 

Mojo-t (USB-s CC-s hangfal), mint a legjobb nő és férfi díjazása, valamint samplingot (ez 

az ingyenes, hostess lányok általi termékosztogatás). Szerencsére ami tuti, hogy az Eisberg 

jön és osztogatni fogja a salátáit, meg hoznak nyereménycsomagot. Normannal pedig azt 

beszéltük, hogy tud intézni szűrőkamiont. Valamint Dukán András Ferenctől el fogom 

kérni a Pénzes doktor főnökeinek számát és akkor remélhetőleg tud jönni ő is.  

A díszvendég személye sajnos még ismeretlen, azonban mind a TTK Dékán és ELTE Rektor 

urat meghívtuk fővédnökként, a BEAC és MEFS elnököt, valamint Újbuda polgármesterét 

pedig védnökként. Ami még nagyon fontos és hátra van, hogy a BKKnak és a rendőrségnek 

bejelentsem a versenyt. A parkolózárási papír Hoksza Zsolt aláírása után megy a 

Dékánokhoz (TTK, TáTK, IK). Valamint Pásztor Zsolttal és Dukay Károllyal már beszéltem 

az eseményről.  Illetve a Cheer-csapat felkérését kell még megcsinálnom :)  

 

EGYÉB 

 

Továbbra is várom Kiss Edinától a megkeresést egy LEN-sportnap megszervezésére, 

amelyet az 5vös 5km elé képzeltem el május 5-én, csütörtökön. Sajnos amennyire ez nem 

jön, úgy nem fogjuk tudni kivitelezni mindazt, amit szerettem volna... 
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Segítetőként részt vettem a Mentorkiránduláson és az szuper volt, remélem Bálint 

visszajelzésként csupa jót hallottál a Lómai állomáslól! :)  

Valamint a Tisztségviselői ülés is hasznos volt, még pár sérelem és probléma is 

megbeszélésre került – vagy legalábbis elindult a megbeszélés útján.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm! 

 

 

 

Budapest, 2016 április 9.                            Székely Gellért Zsombor 

ELTE TTK HÖK 

Sportbiztos 
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Időponti felosztás 

 

2016.03.10. SZACS 

2016.03.17. BTDK megbeszélés 

2016.03.25. Bolyai kollégiumi megbeszélés 

2016.04.02. Projektnap 

2016.04.04. Tisztségviselői ülés 

 

Szöveges beszámoló 

 

Kapcsolatfelvétel 

 

A tisztségem beltésével elkezdtem felvenni a kapcsolatot elsősorban a szervezetekkel: 

a Bolyai, Eötvös Szakkollégiumokkal. A két szakkollégium közül a Bolyaival egy 

megbeszélést is sikerült lebonyolítani, az Eötvös kollégium titkársága azonban nem 

válaszolt eddig. A kar tanszékvezetőivel felvettem a kapcsolatot, amelyből 11 tanszék 

visszajelzett és a legtöbben örömmel értesítenek a rendezvényeikről, valamint az 

információs fórumokról.  

Felvettem a kapcsolatot a kat TDK fellelőseivel, valamint a kari TDK felelősével. Több 

felelelős elküldte a tavalyi ODTK résztvevők listáját, valamint a munkacsoportuk 

rendezvényeit is megadta és örömmel fogadták, megkeresésem. 

Megkerestem az MTA rendezvényszervezési osztáját és engedélyezték, hogy a TTK 

HÖK honlapját is hirdessük a hallgatók számára érdekes rendezvényeket.  

Valamint a Földrajzos klub-ban is elkezdük a közös hirdetést. 

 

Informálódás 

 

A HÖK honlapján létrehoztunk egy a hallgatók által elérhető és kitölthető kérdőívet 



azért, hogy felmérjük az igényeiket. Egyenlőre kevés hallgató töltötte ki, de elégséges 

ahoz, hogy olyan témában szervezzünk előadásokat, ahoz, hogy a legtöbb hallgatót 

megfogjuk. A kérdőívet még 1 hétig tervezzük kinttartani az oldalon a lezárásig, 

ezután összesítjük és elemzük. 

 

Rendezvényszervezés 

 

Több programot kezdtünk el szervezni. 

1. TDM előadások. Ezek olyan előadások, amelyeken hallgatók tartanak hallgatóknak 

tudományos előadást. A 2015-ös OTDK résztvevőket elkezdtük felkeresni. Ez még 

folyamatban van. És több hallgató már visszajelzett, hogy szívesen tartana előadást. 

2. Szól a szöveg. Ez szakcikk magyarázó előadások lesznek. Egyenlőre még csak a 

szakcikkek összegyüjtésénél tartunk. 

3. Felvettük kutatókkal a kapcsolatot, hogy a jövőben több előadást tudjunk tartani. 

4. Egyenlőre kísérleti jelleggel elkezdtünk egy a végzősöknek készlő szakkört, amellyel 

szakmai munkájuk minőségibb lehet. Ezt egyenlőre a Társadalom és Gazdaságföldrajzi 

Tanszék oktatóival kezdtük szervezni. Amennyiben sikeres lesz, szeretnénk 

kiterjeszteni több szakterületre is. 

 

TDK 

 

Az elmúlt héten volt a kari TDK felelősök űlése. Sajnos személyes problémák miatt 

nem tudtam jelen lenni, azonban a kar TDK felelősével Horváth Ákossal tervezzük a 

kar TDK honlapjának igazgatását, adatainak feltöltésével.  

 

BTDK 

 

A Biológus TDK vezetőjével Müller Viktorral összeülni egy megbeszélésre, amelyen a 

hallgatói lehetőségek növelését a hallgatói aktivitás pezsdítését és a támogatói 

lehetőségek beszerzését tűztük ki célul. Ez a jövőben folytatódni fog. 



 

Bolyai Kollégium  

 

A megbeszélésen főként a rendezvények kölcsönös hírdetésén egyeztünk meg. Ezt a 

kari honlapon elkezdtük. Természetesen a szakkollégiumi lehetőségét is szeretnénk 

hirdetni. A kollégium vezetője ismertetett a szakkolégiumi lehetőségekről, valamint a 

tevékenységekről. 

 

Porjektnap 

 

A HÖK rendezvényén ismertettem a résztvevőket a Tudományos csoport 

tevékenységéről, valamint közösen gondolkodtunk, hogy miként lehet a tudományo 

csoport tevékenységét olyan szintre emelni, hogy több hallgatót érintsen és 

informálisabb legyen. 

 

Egyéb 

 

A Hallgatói önkormányzat honlapján és a Facebook közösségi oldalon is több 

rendezvényt is hirdettünk, és hirdetünk folyamatosan, azért hogy teljesen kihasználva 

legyen a rendezvény, valamint, hogy a hallgatók minél több rendezvényről 

értesüljenek a csoporton keresztül. 

A fogadóóráimat minden alkalommal megtartottam, egyetlen hallgatói 

megkereséssel. 

A 2016.04.06. Dátummal kijövő Tétékás Nyúzban rövid ismertetővel bemutattam a 

hallgatóknak a csoport tevékenységét. 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Bármilyen kérdést szívesen fogadok. 

 

Budapest, 2016. Április 08. 



Győrödi Lajos   

ELTE TTK HÖK 

Tudományos Biztos 

tudbiz@ttkhok.elte.hu 







Informatikus beszámoló 

(2015. 12. 03 – 2016. 02. 06) 

Az előző küldöttgyűlés óta az informatikai struktúrában nem történt jelentősebb fizikai változás, 
csak elméletben gondolkodtunk a fejlesztésen. Horváth Tamás gazdasági elnökhelyettessel 
elkezdtünk egy informatikai közbeszerzést indítani, amely segítségével két számítógép és egy laptop 
kerülne a számítógépparkunkba.  

A Kioskokkal kapcsolatban is történt előrelépés. A korábbi felvetésem életbelépett, így a két Kiosk 
megkapta a Windows 10 operációs rendszert, és nagyon jól üzemel rajtuk! Más kérdés, hogy a 
beépítés még nem történt meg, ez főleg időhiány miatt történt. 

Megkeresett Zelenyászki Helga PhD. hallgató, a tlclab.elte.hu oldal vezetője, hogy szeretné a 
ttkdok.elte.hu oldalt vezetni, és szerkeszteni. Kérésére telepítettem a drupalt a kért címre (a 
ttkhok.elte.hu mutlisitejaként). A jövő héten kerül sor a betanításra, hogy mit és hogyan tud 
kezelni az oldalon. Kérte tőlem, hogy hadd kapja meg a ttkhok.elte.hu designját, ennek nem láttam 
akadályát. 

Kiss Edina és a LEN szervezői kérték, hogy a len.elte.hu oldalon is végezzek a jövőben megfelelő 
módosításokat. Így a megbeszélések elkezdődtek, és hamarosan jelentősen megváltozik majd az 
oldal felépítése. 

Sajnos minden viszonyban kifogytunk a tonerekből. Ez lehetetlenné teszi a papíros munkát, 
amelyből nagyon sok hátrányunk származik. Ezen felül a Déli Hallgatói Irodában a Hp2516os 
nyomtató (Középfölde) beadta az unalmast. Sajnos hardware javítás téren nem vagyok a toppon, 
így ha valaki érez magában elég tudást és erőt, akkor várom a segítségét a használatba tételhez. 

Többször lettem hívva, hogy Rozit, az Északi Hallgatói Irodában lévő nyomtató, fénymásoló 
mutlifunkciónális gép nem működik megfelelőképpen. Szerencsére sikerült mindig helyrehozni a 
meghibásodást. Lukács Márton irodavezetőnek egy rövid kiképzés keretén elmondtam a legtöbb 
hiba megoldását, azóta kevesebb a megkeresésem. 

A foldutd.elte.hu alá tartozó multisiteok Coreját frissítettem, így mostantól a Wordpress 2.4.4 
core muzsikál az ezt a CMSt tartalmazó oldalak mögött. 

László Lívia segítségével elkezdődött egy modernebb nyuz.elte.hu létrehozása. Egy új sablont kap az 
oldal, más menüpontokat az átláthatóság kedvéért. Úgy gondolom ráfér az oldalra ez az újítás. 
Világosabb, élénkebb oldal. 

Horváth Zsolt elnök úrral egyeztettem a HÖKhöz tartozó levelezési listákról, a ttkhok.elte.hu 
oldalon található jogokról illetve a shared imapok kiosztásáról. Emiatt többen is tapasztalhattak 
változásokat. 

Kiküldésre került a tisztségviselőknek egy email, hogy milyen lista tartozik hozzájuk, és melyikre 
van még szükség. A mai napon továbbítottam az eredményeket a listmasternek, így a jövőben több 
lista is megszűnik, illetve megkapják a tisztségviselők az elfelejtett jelszavaikat.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm! Ha bármi kérdésed van, keress az elérhetőségeimen. 

Üdvözlettel: 

Fetter Dávid 



informatikus@ttkhok.elte.hu 
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ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlési 

beszámoló 

 

Mentorkoordinátor – Égerházi Bálint 

 

 

 

 

Az előadások 

 Az előadássorozat a tavalyitól egy lényeges dologban tért el, nem volt végig 

forgórendszeres, csak a harmadik alkalmon, ami kellett, hogy kicsit felpezsdítse a jelölteket, 

mivel valljuk be, rá lehet unni harmadik hétre az előadásokra, akármilyen érdekesek is. Ezen 

kívül minden a koncepció szerint zajlott, a jelöltek legtöbbje részt vett legalább két alkalmon 

(összesen 8 embert kellett azért kiejteni a képzésről, mert nem jelent meg és nem is mondta 

vissza önmaga).  

Abból az elgondolásból raktam a harmadik napra - és egybe - a kisebb előadásokat 

(sport, esélyegyenlőség, OTAK, külügy, kollégium), hogy a forgórendszer, a monotonitásból 

való kitörés biztosítsa azt a 15-15 perc minimális figyelmet, amit ezek a szekciók 

megigényeltek. (A HÖK/Alapítványt azért az elsőre, mert akkor még nagy a „hype” 

mindenkiben és oda tudnak figyelni rá, a tanulmányis és ösztöndíjas szekciót pedig azért 

egybe és a második alkalomra, hogy kihangsúlyozhassam fontosságukat és így hallgathassák 

meg a jelöltek.) Arra azonban valóban jóhiszeműségből nem számítottam (ami utólag 

belegondolva kicsit vicces) hogy a harmadik napra a fele társaság már nem jön el, mert 

„kijátsszák” az egy lehetséges hiányzást. Ezért ezt a jövőben újra kell gondolni, ha kell, akkor 

mindhárom előadás legyen kötelező, ha már heti két lehetőséget biztosítunk a jelölteknek. De 

természetesen, ez még a jövő zenéje. 

Ezúton is köszönöm a tisztségviselőknek, akik előadásukkal és kisokosbeli 

szekciójukkal hozzájárultak a felkészítéshez! 

  



Mentorteszt 

 A teszt az első mélypontom volt tisztségviselőként, ha szabad ilyet írnom. Többen is 

mondták/mondtátok, hogy az 50%-os bukási ráta átlagos az eddigi éveket tekintve, de én 

akkor sem érzem ezt elfogadhatónak, jónak pedig pláne nem. Úgy gondolom, hogy a teszt a 

tavalyihoz képest lényegesen egyszerűbb volt, gyakorlati dolgokra hangolva, és nem jó az, 

hogy 20 ember így sem teljesítette legalább az egyik részt. Ez abszolút nem - készülésre vall, 

főleg, hogy UV-n legtöbbjüknek mind a három rész meglett. Ezért szinte biztos vagyok 

benne, hogy jövőre az UV feltételévé kell tenni a vizsgán legalább az egyik rész teljesítését, 

különben nincs értelme ennyi lehetőségnek. 

 Felmerült kritikaként jelöltek és tisztségviselők részéről is, hogy egy-két kérdésnek 

nincs gyakorlati haszna a mentorok számára, helyettük mondtak alternatívákat, amikre 

azonban lenne relevancia rákérdezni egy tesztben, köszönöm mindenki meglátását, a jövőre 

nézve mindenképp megfontolandó. Örülök, ha építő jellegű ötleteitek vannak, ezt a 

szokásotok tartsátok meg! 

 Az UV után 19 embert kellett elbocsájtani a rendszerből, amiért nem teljesítette a 

tesztet, vagy meg sem jelent. Ezt viszont már elfogadható mennyiségnek tartom. 

Mentorkirándulás 

 Alapvetően csak azt tudom elmondani róla, hogy nagyon jó hangulatban zajlott, az 

első alkalom volt, hogy a jelöltek kicsit feloldódjanak, csapatban működjenek és meg is 

tették. Március 29.-én tartottuk Kamaraerdőn, az állomásokat előzetesen verbuváltam a 

szakterületi koordinátorok segítségével (ezúton is köszönöm). A legtöbben megjelentek, 

annak ellenére, hogy ez volt a tavaszi szünet utolsó napja és esett egy kis eső is.  

Az állomások elmondása alapján mindegyik csapat nagyon ügyesen részt vett a 

játékokban és lényegében csak dicsérni tudták őket, többen kiemelték a Biológia szakterület 

meglepően erős szereplését és ez meglátszott a pontozáson is, ők nyerték ugyanis a 

vetélkedőt. Gratulálok nekik ismét! 

A szóbelik alkalmával több jelölt is kiemelte, hogy a társait igazán a kiránduláson 

ismerte meg, így én úgy gondolom legfőbb célját betöltötte az esemény. 

Szóbelik 

 Április 8.-ra minden szakterület szóbelije sikeresen megvalósult és a mentorok 

kiválogatásra kerültek. Összességében szerencsések voltunk olyan szempontból, hogy a 

legtöbb helyen sok ember volt kevés helyre, így a szóbeliztetés és a válogatás külön kihívást 

jelentett. Minden szakterületen lemondtam a saját szavazati jogomról, két okból: egyrészt 

legtöbben nem tudtam végig részt venni, így nem éreztem korrektnek, hogy csak az általam is 

meghallgatottakról szavazzak. A másik ok pedig, hogy továbbra is tartom, hogy a szakterületi 

mentorfelelős és a koordinátor jobban ismerik a jelölteket, mint jómagam. A véleményemet 

minden szóbeli alkalmával elmondtam és minden szakterület díjazta, így nagyon 

konstruktívan tudtunk együtt működni. Úgy gondolom ezzel a mediátori jelenlétemmel tettem 



a legjobbat a szóbelivel, és köszönöm a szakterületek tagjainak, hogy jól együtt tudtunk 

működni és segíteni egymást. 

 Külön köszönöm Hoksza Zsoltnak, hogy - mikor ideje engedte - ő is eljött a szóbeli 

meghallgatásokra és segített kérdéseivel meglátásaival, ezzel is könnyítve a bizottságok 

munkáját. 

 A szakterületenként megszabott keretszámok és a beválogatott mentorok száma: 

Biológia - 12 , FF – 8-8, Fizika – 11, Kémia – 6, Matematika- 12, Tanári - 11  

Jövőbeni teendőim 

 Mivel a kiválogatás megtörtént, így a hátralévő két nagy képzési esemény 

megszervezése a fő feladatom, fokozottan odafigyelve a mentorok fejlődésére, problémáikra, 

míg tart a képzés. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm! 

Kérdéssel, meglátással nyugodtan keress bármelyik elérhetőségemen, szívesen válaszolok. 

2016. április 8. 

Égerházi Bálint 

Mentorkoordinátor – ELTE TTK HÖK 

(e-mail: mentorkord@ttkhok.elte.hu) 



 

  Pintér Kornélia 

 

 

 

 

 

 

TITKÁRI BESZÁMOLÓ 

2016.02.09. – 2016.04.12. 

IDŐRENDI BONTÁS 

2016.02.09. – Küldöttgyűlés 

2016.02.15. – Választmány 

2016.02.22. – Tisztségviselői ülés 

2016.02.29. – Választmány 

2016.03.07. – Tisztségviselői ülés 

2016.03.08. – rendkívüli Küldöttgyűlés 

2016.03.21. – Választmány 

2016.04.04. – Tisztségviselői ülés 

 

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

EMKÉKEZTETŐK 

Tanulmányi okokból az emlékeztetők készítésével sajnos megcsúsztam, de reményeim szerint 

április 13-ával ismételten teljes erővel folytatom az írásukat. Az elkészült emlékeztetők mind 

fenn vannak már a honlapon is. A nálam lévők félkész állapotban vannak (egyik sincs 0%-on) 

és amikor időm engedi, írogatom őket (csak hát hosszúak…). 

 

IKTATÁS 

Az iktatni való dokumentumokat a beérkezés után, amint a TTK-n vagyok, iktatni szoktam, ha 

pedig nem vagyok egyetem-közelben, akkor 2 napon belül távoli számítógép vezérlésével 

végzem el.   

 

EGYEBEK (parkolási engedélyek, kulcsfelvétel, belépőkártyák, fogadóóra) 

Az elmúlt hetekben a Kar Kiváló Hallgatója pályázatokhoz szükséges közéleti igazolásokat is 

fogalmaztam. 



 

  Pintér Kornélia 

 

 

 

 

 

Február 25-től indult el a második féléves parkolási engedélyek leadása. Az előző félévi 

engedélyek március 15-ig voltak érvényesek. 1-2 igényléssel volt fennakadás, akik a 15.-e előtti 

néhány napra már igényelték volna a parkolást, azonban a második féléves igénylések 

csoportjában maradtak. A kezdeti nagy leadási roham óta nyugodtabb a helyzet, nagyjából 

hetente továbbítom a néhány beérkezett igénylést. A későbbiekben értékelném, ha a panaszok 

ténylegesen hozzám futnának be, mert úgy gyorsabban tudnék intézkedni  

A kulcsfelvételi jogok a személyi változásoknak megfelelően módosítva lettek. 

Fogadóórámat minden héten, a honlapon szereplő időpontban megtartottam. 

 

Ellenőrző Bizottság hiányában néhány feladat rám is hárult. A március 8-i rendkívüli 

Küldöttgyűléssel megszűnt 5 darab képviselői mandátum, így a Küldöttgyűlésen szavazati 

joggal rendelkezők száma 37 főre csökkent. A következő időszakra tekintve, jó lenne, ha 

mindenki legalább egyszer megnézné az Alapszabály 54. paragrafusát, mely a képviselőkkel és 

képviselő póttagokkal szemben alkalmazható szankciókról rendelkezik. 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Kérdéseket, észrevételeket szívesen fogadom 

személyesen, vagy bármely elérhetőségemen. A Küldöttgyűlésen sajnos nem tudok részt venni, 

de bármilyen felmerülő kérdés esetén elérhető vagyok telefonon és neten is. 

Budapest, 

2016.04.09. 

Pintér Kornélia 

titkar@ttkhok.elte.hu 

 

 

 

Amennyiben érdekel a Tanárképzési Szakterület hogyléte, görgess lejjebb! 

 

 

 

mailto:titkar@ttkhok.elte.hu


 

  Pintér Kornélia 

 

 

 

 

 

TANÁRKÉPZÉSI SZAKTERÜLET – BESZÁMOLÓ 

Ugyan nem kötelességem, de a lelki békém érdekében mégiscsak beszámolnék a tanárképzés 

terén történtekről is  

 

IDŐRENDI BONTÁS 

2016.03.18. – Tanáris bevonó 

2016.02.25. – Tanárképzési Szakterületi Bizottsági ülés 

2016.03.02. – ELTE TKK Műhelymegbeszélés; Tanárképzési Szakterületi Bizottsági ülés 

2016.03.18-19. – KonTRA, alias Konferencia a Tanárképzés Releváns Alapjairól 

2016.03.17. és 21. – mentorteszt 

2016.03.29. – mentorkirándulás 

2016.03.31. – Tanárképzési Szakterületi Csoport ülés, majd ELTE HÖK Tanárképzési 

Bizottság ülése 

2016.04.07. – tanáris mentorszóbeli; Tanáris Hallgatói Fórum 

 

2016. 02.29-én Sudár Mariann lemondott a tanárképzési szakterületi koordinátori tisztségéről. 

A Szakterületi Bizottság március 2.-án – a tisztségre jelentkező hiányában – bizottsági elnököt 

választott. Két jelölt is volt a posztra: File Ágnes, illetve jómagam. A szavazatok alapján 2-4 

arányban kerültem megválasztásra. 

 

Az első nagy esemény a KonTRA elnevezésű első, országos tanárszakos konferencia volt, mely 

a KCSSK kollégiumban került megrendezésre az EHÖK illetve a HÖOK, de leginkább Nagy 

Anett jóvoltából  A konferencián az ELTE mellett a Pécsi és Szegedi Tudományegyetemről, 

valamint az egri Eszterházy Károly Főiskoláról érkeztek hallgatói képviselők. Részletes 

beszámolót nem írnék erről, mivel a Tétékás Nyúzban, illetve az ELTE Online felületén is jelent 

meg róla cikk. Az első nap két szekcióban dolgoztunk, ezek voltak: TTK-IK és BTK-PPK. A 

második nap délelőttje már egy szekcióban zajlott, itt a képzés egyes problémáit beszéltük át, 

és próbáltunk megoldási javaslatokat is találni rájuk. A hétvége zárásaként egy kerekasztal 

beszélgetést tartottunk, amelyen jelen volt Kiss Edina (ELTE HÖK elnök), Gulyás Tibor 

(HÖOK elnök) és dr. Pintér Mihály (a hallgatói önkormányzatok jogásza) is. A konferencia 

szerintem valóban hasznos volt, össze tudtuk vetni a problémáinkat, vagy épp a jól működő 

részeket a többi intézménnyel. A résztvevőkkel a kapcsolatot továbbra is fenntartjuk, hogy 



 

  Pintér Kornélia 

 

 

 

 

 

bármikor bármelyik intézménytől tudjunk tanácsot kérni, segíthessünk egymásnak. 

Remélhetőleg a konferencia az elkövetkezendő években is megrendezésre fog kerülni, akár 

vándorrendezvényként is. 

 

Mentorképzés: A képzés során sajnos sok jelölt kiesett a rendszerből. Többen visszaléptek, 

vagy épp a vizsgán buktak el. A mentorkirándulásra mindössze 9 jelölt jött el. A nagyjából 15 

hiányzó közül sokan írtak előre kimentést, a jelzést sem küldőkben viszont nagyot csalódtunk. 

A kirándulás ennek ellenére jó hangulatban telt és jól is teljesített a csapat. Az utóvizsgára 

mindössze 3 jelölt jött el, akiknek sikerült is teljesíteniük azt. Az tesztet teljesítők száma csupán 

13 volt, ők vettek részt a csütörtöki szóbeli elbeszélgetésen. A szóbeli lezártával úgy 

döntöttünk, hogy 11 főből fog állni az idei tanáris mentorgárda. 

 

Tanáris Hallgatói Fórum: A tanévben másodjára került megrendezésre a fórum, melyen a 

tanárképzési referensek adtak tájékoztatást az tanárképzés aktuális helyzetéről. A fórumon a 

novemberihez képest valamivel többen vettek részt, de még így is alacsony volt a létszám. 

Amiről szó esett: - szakképzettség választás 

 - rövid illetve hosszú tanítási gyakorlatok 

 - záróvizsga 

 - szakdolgozat 

 - portfólió 

A tájékoztatás után az előre beérkező, illetve helyben felmerülő hallgatói kérdések kerültek 

megválaszolásra.  

A helyszínen történő igényfelmérés alapján elkezdünk foglalkozni az osztatlan tanárszakosokra 

szabott tanulmányi ösztöndíj kidolgozásával, valamint elkezdjük szervezni az össztanáris 

felezőbulit, mely a pünkösdi hosszúhétvége elé van tervezve. 

 

Köszi, hogy ezt is elolvastad!  

 

Amennyiben tanárszakos témában lenne kérdésed, írj a tanarszk@ttkhok.elte.hu címre, vagy 

keress személyesen! Igazából a titkári címre is jöhet… úgyis elolvasom. 

mailto:tanarszk@ttkhok.elte.hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELTE TTK HÖK 

Biológia Szakterületi Koordinátor 

Beszámoló 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Biológia Szakterületi koordinátor – Beszámoló 

2016.02.09.-2016.04.09. 

 

Időrendi bontás 

 2016.02.09. Küldöttgyűlés 

 2016.02.11. Szakterületi Bizottsági ülés 

 2016.02.15. Választmány 

 2016.02.16. Biosz mentoros tájékoztató 

 2016.02.17. Mentorrendszer bevonó  

 2016.02.29. Mentoros ismerkedés  

 2016.03.07. Tisztségviselői ülés 

 2016.03.08. Küldöttgyűlés 

 2016.03.10. Mentoros ismerkedés 

 2016.03.17. BTDK-s megbeszélés 

 2016.03.21. Választmány 

 2016.04.04. Tisztségviselői ülés 

 2016.04.06. Szakterületi Bizottsági ülés 

 2016.04.08. Mentor szóbeli   

 

Tevékenységek 
 

A legutolsó Küldöttgyűlés óta tartottunk darab Szakterületi Bizottsági ülést. A februári ülésen 

megválasztásra került szakos mentorfelelősnek Dolgos Rita. Valamint a delegáltak 

beszámoltak tevékenységükről, illetve ötleteket gyűjtöttünk a képviselőtoborzásra és 

mentortoborzásra. Az áprilisi ülésen pedig meghatároztuk a biológia szakos mentorok 

keretszámát, amely 12 lett.  

 

Február 16-án megrendeztük a Biosz mentoros tájékoztatót, amely során a mentorság iránt 

érdeklődő hallgatóknak a volt mentorok és a szakos mentorfelelős elmesélték tapasztalataikat 

és legjobb élményeiket. A program során Égerházi Bálint és Török Mátyás tartott nekik egy 

rövid előadást, hogy jobban megismerhessék a mentorrendszert és a HÖK-öt. Ezt követően 

pedig az érdeklődők meséltek egy kicsit magukról. A hangulat nagyon családias volt, de 

szerintem mindenki jól érezte magát, aki eljött. Az eseményről pedig egy cikket is írtam a 

Tétékás Nyúzba. Részt vettem a mentorrendszer bevonón, amelyen a szakos részért feleltünk 

Dolgos Ritával együtt. Itt is egy közös ismerkedéssel kezdtük, majd különböző játékokat 

játszottunk. Ezen a programon sokkal több biológus hallgató vett részt. Annak különösen 

nagyon örültünk, hogy olyan hallgatók is eljöttek, akik az előző napi mentoros tájékoztatón is 

jelen voltak. Részt vettem továbbá két, Dolgos Rita által szervezett mentoros ismerkedős 



napon. Szerintem hasznos volt. Mindenkit megismertünk és csapatépítő játékokra is sor 

került. Sajnos egészségügyi okok miatt a mentorkiránduláson és a játéknapon nem tudtam 

részt venni. Április 8-án megtartottuk a mentor szóbelit, amely Bizottságába meghívtuk 

Hoksza Zsoltot és Seres Ákost is. A szóbeli során a megmaradt 17 jelöltből sikerült 12 mentort 

és 2 póttagot kiválasztani.    

 

Nagy örömömre ebben az évben nemcsak 3, hanem 7 képviselőjelöltünk van. Ők még nem 

voltak képviselők, ezért néhányukkal még jelentkezés előtt megbeszéltem személyesen, hogy 

mivel is jár a képviselősség. Természetesen a jelöltek kihirdetése után szintén felajánlottam 

egy személyes megbeszélést azoknak, akikről nem tudtam, hogy indulni terveznek. Sajnos 

eddig közülük csak egy jelölt élt ezzel a lehetőséggel. Persze továbbra is bármikor 

rendelkezésre állok a jelölteknek ez ügyben.   

 

Március 17-én Győrödi Lajossal részt vettünk egy közös BTDK-s megbeszélésen Müller Viktor 

tanár úrral és Hubai Andrással. Célja egy szorosabb közös együttműködés kialakítása, amit 

azért tartok jó ötletnek, mert mindenki jól jár. A BTDK-soknak segítek eljuttatni minél több 

hallgatóhoz a programjaikat, de ők is segítenek majd nekünk. Egyes tagok azt is felajánlották, 

hogy szívesen részt vesznek majd programok szervezésében. Az IQ-terápiások is aznap 

megkerestek egy szorosabb együttműködés érdekében. Velük is a közeljövőben várható lesz 

egy megbeszélés.  

 

Ebben az időszakban kísérletet tettem egy rendszeres biológia szakterületi hírlevél 

elindítására, mivel úgy láttam szükség lenne rá. A tervek szerint a hírlevél 3 részből állna, de 

egyelőre csak 2-ből áll. Az első rész határidőket és fontos információkat tartalmaz tanulmányi 

és ösztöndíjas ügyekről, illetve külügyről. A második rész HÖK-ös, BTDK-s és IQ-terápiás 

programajánlatokat. A harmadik részbe pedig TDK-s helyeket hirdetnék majd, de ehhez 

szükségünk lesz a BTDK-sok és az oktatók segítségére.  Eddig két hírlevelet küldtem ki, és 

tervezem folytatni, mivel szóban kaptam pozitív visszajelzéseket róla.  

 

Fetter Dávid a KÉKO-sok segítségével bevezette az online jelentkezést a RuBiSCo esetében. 

Illetve a korrepetitorok hamarosan fognak kapni egy papírt, amin ki kell majd tölteniük, hogy 

ki, kinek, kb. hány főnek és mikor tartott korrepetálást. Az előző esetében köszönjük a KÉKO 

segítségét!   

 

A BReKi-t sajnos még nem sikerült elindítanunk, amelynek legfőbb oka az időhiány és az 

időjárás volt. De bízok benne, hogy esetleg vizsgaidőszak után lesz lehetőség egy program 

szervezésére.  

 

A különböző levelekre, üzenetekre próbáltam minél előbb válaszolni. A különböző híreket, 

eseményeket megosztottam. Az elmúlt időszakban részt vettem még a Tisztségviselői 



üléseken.  A fogadóóráimat egy kivételével megtartottam, és a delegáltságomnak is eleget 

tettem.    

        

Szeretném mindenkinek megköszönni, akik az elmúlt időszakban segítettek nekünk!    

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!  

 

Szívesen válaszolok bármelyik kérdésre, tehát nyugodtan keress fel, akármilyen 

kommunikációs csatornán keresztül!  

  

Budapest, 2016.04.09. 

 

 Nagy Anikó Zsuzsanna 

Biológia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

bioszk@ttkhok.elte.hu 

mailto:bioszk@ttkhok.elte.hu


Fizika szakterületi 

koordinátor beszámolója 
2016. január 7. – 2016. április 9.  

 

 

 

Időrendi bontás  

 február 8. – Magyar Fizikushallgatók Egyesületének ELTE Helyi Bizottságának 

elnökségi ülése 

 február 9. – Küldöttgyűlés 

 február 15. – Választmány  

 február 16. – Szakterületi Bizottsági ülés 

 február 18. – Fiziqs Bevonó 

 február 22. – Tisztségviselői ülés 

 február 9. – Választmány  

 március 3. – Fiziqs Korcsolya 

 március 7. – Tisztségviselői ülés 

 március 8. – Rendkívűli Küldöttgyűlés 

 március 9. – Dékáni bemutatkozás 

 március 10. – Gravitációs Hullám Party 

 március 29. – Mentorkirándulás 

 április 4. – Tisztségviselői ülés 

 április 7. – Mentorelbeszélgetés 

 április 11. – Szakterületi Csoport ülés 

A hivatalos ülések mellett több szóbeli egyeztetésen, szervezői megbeszélésen részt 

vettem.   

 

 



Közéleti bevonás 

A közelgő mentor- és képvsielőjelentkezés is indokolta egy közös közéleti bevonó 

megszervezését, amelyre meghívtunk egyéb, a szakterületen tevékenykedő szervezeteket is.  

A TTK HÖK  (és Mentorrendszer) mellett a Magyar Fizikushallgatók Egyesülete és ennek ELTE 

Helyi Bizottsága, illetve a Budapest Young Minds Section is képviseltette magát 

tisztségviselőik személyében. Az érdeklődők először a fizika szakterületről általában, a 

Szakterületi Bizottság tevékenységéről és a képviselők, delegáltak feladairól juthattak új 

információkhoz, majd a kommunikációs elnökhelyettes beszélt a Kari Hallgatói 

Önkormányzatról. Főképp ösztöndíjakkal és a gólyatáborokkal kapcsolatos kérdések 

merültek fel. A mentorrendszert és a képzést a szakos mentorfelelős mutatta be, majd 

korábbi mentorok meséltek tapasztalataikról. A Mafihe, EHB és a BYMS elnökségi tagjai 

bemutatták a tisztségviselőik feladatkörét és felhívták a résztvevők figyelmét, hogy hol van 

szükség utánpótlásra. A bevonó családias hangulatban telt, úgy gondolom elegendő 

létszámban vettek részt új érdeklődők, amelyek közül főképp gólyák voltak, de akadt 

felsőbbéves is. A legtöbben a mentorrendszer iránt érdeklődtek, amely észrevehető volt a 

jelentkezők számán is.  

 Mentorrendszer 

A februárban megválasztott mentorfelelőssel átbeszéltük, hogy milyen újításokat szeretnénk 

bevinni a szakterületi mentoréletbe. Úgy gondolom, hogy egy erős, jó csapat gyűlt össze:  14 

mentorjelölt jelentkezett, amelyből 11-en váltak mentorrá. A mentorfelelőssel közösen 

vezettük a szakos csapatot a mentorkiránduláson, illetve meghallgattuk a jelölteket a szóbeli 

elbeszélgetésen.  

 Képviselőválasztás 

A több felületű kampányolás után több  hallgató érdeklődött az érdekképviselet iránt, 

amelyből végül 5 hallgató adta le a jelentkezését – ebből négyen érvényesen. Bízok benne, 

hogy hasznos és mozgalmas lesz a következő ciklus.  

 

Gravitációs Hullám Party 

A gravitációs hullámok kísérleti bizonyítékainak kimutatására a fizika szakterület is 

kötelességének érezte, hogy megfelelő módon reagáljon, így született meg a gondolat, hogy 

szervezzünk egy ismeretterjesztő előadást egy egyetemen kívűli helyen, amely akár buliba is  

átalakulhat. Ezúton is köszönöm az ötletet és a szervezés koordinálását Béni Kornélnak. 

Talán a téma aktualitásának is köszönhető, hogy az esemény iránt a szakterület életében is 

kiemelkedően sokan érdeklődődtek, akár más szakokról is vagy az Egyetem hallgatóin kívűl 

is. Az esemény láttán a Klub Rádió meghívott egyik élő adásába, ahol a Gravitációs Hullám 

Party szervezése mellett a közösségi szerepvállalásról és az ismeretterjesztésről is szó esett. 

 

 



A fentieken kívűl delegáltságaimnak eleget tettem és általános feladataimat elláttam. 

Kérdéseiteket a fizikaszk@ttkhok.elte.hu címre várom. 

 

Budapest, 2016.április 9. 

Berekméri Evelin   

fizika szakterületi koordinátor 
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ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlési beszámoló 

 

Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor beszámolója 

Sipos Fanni 

2016.02.09.-2016.04.08. 

 

 

 

 Időrendi bontás:  

 2016.02.09. Küldöttgyűlés 

 2016.02.14. Szakterületi Bizottsági ülés 

 2016.02.15. Választmány 

 2016.02.17. Mentorrendszer bevonó 

 2016.03.03. Földes Űrkiállítás 

 2016.03.08. Küldöttgyűlés 

 2016.03.10. Szakterületi Csoportülés 

 2016.03.19. Földes Csapatépítő kirándulás 

 2016.03.21. Választmány 

 2016.03.29. Mentorkirándulás 

 2016.03.30. Földes Bevonó 

 2016.04.01. Földes Felező 

 2016.04.05. Szakterületi Csoportülés 

 2016.04.08. Mentorszóbeli 

 2016.04.11-04.14. Országos Geográfus Találkozó 

 

 

 

 

 

Tevékenységek/általános teendők 

 

Megválasztásom után szükségét éreztem egy szakterületi bizottsági ülésnek, melyen 

megválasztásra került az új Földtudományi korrepetálás felelős, illetve megvitattuk a 

tavaszi félév menetét. A korrepetálások folyamatosan tartanak, a felelősökkel együtt 

kidolgozásra került egy új koncepció, ami alapján több korrepetitor foglalkozik a 

hallgatókkal (ez főleg Föltudományon hasznos a Fizika 1,2 tárgynál)  



Több Szakterületi Csoportülést is tartottunk, mivel az elmúlt időszakban több hallgató 

is megkeresett a Földrajz képzés tantervével kapcsolatos problémáival. Így néhány 

hallgató és oktató segítségével megrendezésre fog kerülni egy Hallgatói fórum, 

aminek szervezése most is folyamatban van. Ezen fórumon (mely egy kötetlen 

beszélgetés keretén belül fog megvalósulni) többek között javaslatokat teszünk, 

észrevételeinket ismertetjük, illetve szakunk munkaerőpiacának mibenlétéről is 

beszélni fogunk. 

 

Szakterületünkön idén is sokak érdeklődését felkeltette a mentorkodás mikéntje. A 

Mentorbevonó véleményem szerint jól sikeredett. Mentorfelelőseinkkel próbáltunk 

minél több olyan programot szervezni, amely által jobban megismerhettük 

jelöltjeinket, és persze ők is egymást, így a jobb időre tekintettel szerveztük egy 

csapatépítő kirándulást Hűvösvölgybe, mely remek hangulatban telt (csapatépítő 

játékokat játszottunk, játékos kvíz formájában kérdeztük vissza ismétlő jelleggel a 

mentorkisokost, majd beszélgettünk a mentori szerepkörről). A Mentorkirándulásra, 

pedig már egy jól összeszokott csapat indult a Kamaraerdőbe. 

A szóbeli kiválasztásnál nehéz dolgunk volt, hiszen több hallgatót is alkalmasnak 

találtunk volna a feladatra, de a lehető legjobb döntést meghozva kiválasztásra került 

a 8-8 fő mind két szakról. 

 

Idén is megrendezésre került a nagy hagyományokkal bíró Földes felezőnk a 

Földrajzos Klub közreműködésével, melyen több mint 200 ember megfordult (felezők, 

felsőbb évesek, öreg diákok, oktatók). A hagyományos tanár-diák vetélkedő nagy 

sikert aratott, melyet egy zenés, táncos mulattság követett. 

Véleményem szerint nagyon jó hangulatban telt, mindenki jól érezte magát. 

Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen több aktív szakterületi tag is kivette a 

részét a buli megszervezéséből. 

 

A Választásokra tekintettel meghirdettünk egy földes bevonót, melyen a régebbi, 

illetve e ciklus képviselői mesélhettek képviselői tevékenységükről, szerepkörükről az 

első éves hallgatóknak. Véleményem szerint sikeresnek könyvelhettük el, hiszen ez 

évben 16 képviselőjelölttel indultunk el a választáson. 



 

Az elmúlt időszakban a Földrajzos Klub által részt vehettem egy vezetői- és szervezeti 

továbbképzésen, melyen fejleszthettük képességeinket, így az elkövetkezendő 

időszakban a Klubbal együtt még többet adhatunk szakterületünknek (szakmai 

programok, terepgyakorlatok stb.), hiszen általában a szervezett események 

sikeressége nagyban függ a szervezettségtől és felkészültségtől. 

 

Összefoglalás 

Az elmúlt időszakban próbáltam minél több programot szervezni (pl: Űrkiállítás 

meglátogatása). Fogadóóráimat megtartottam, sokszor kerestek meg online és 

személyesen problémákkal, melyeket próbáltam minél előbb megoldani.  

 

Szeretném megköszönni megválasztásomkor a bizalmatokat és az elmúlt időszakbeli 

segítségeteket! 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Ha bármi kérdésed, illetve észrevételed lenne, nyugodtan keress fel akár személyesen 

akár online felületen keresztül!  

Budapest, 2016.04.09. 

 

Sipos Fanni 

Földrajz- és Földtudományi Szakterületi 

Koordinátor 
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Beszámoló 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

2016. 02. 09. – 2016. 04. 12. 

  

Időrendi bontás 

 2016. 02. 15. – Választmány 

 2016. 02. 22. – Tisztségviselői ülés 

 2016. 02. 25. – Gólyatábori megbeszélés 

 2016. 02. 29. – Választmány 

 2016. 03. 04. – Kémia Intézet Kiváló Oktatója Díj átadása 

 2016. 03. 07. – Tisztségviselői ülés 

 2016. 03. 10. – Kémiás Játékest 

 2016. 03. 21. – Választmány 

 2016. 04. 01. – Üzemlátogatás 

 2016. 04. 02. – Kémiás Mentorszóbeli 

 2016. 04. 04. – Tisztségviselői ülés 

 2016. 04. 07. – Tavaszköszöntő Vegyészbuli 

 2016. 04. 11. – Fórum az új vegyész MSC-ről 

 

Szöveges beszámoló 

 

A választmányokon részt vettem, sajnos a rendkívüli Küldöttgyűlésen betegség miatt nem tudtam 

részt venni. A delegáltak beszámoltak nekem a munkájukról illetve a szakterületi csoport 

tagjait/érdeklődőket tájékoztattam a Választmányok/Tisztségviselői ülések témáiról. 

 

Szakterület: Február 25-én tartottunk egy rövid egyeztetést a lehetséges Kémia Gólyatáborról. A 

gyűlés legfőbb célja az érdeklődők tájékoztatása volt a szervezői tevékenységekről.  
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A bizonytalan helyzet ellenére sokan megjelentek, a legközelebbi alkalmat akkor tervezem amint 

több és biztosabb információk birtokában leszek. Amíg ez megtörténik, folyamatosan zajlik az 

ötletelés és az érdeklődés konkretizálása a kémiás honlapon jelentkezés formájában. 

Március 4-én átadták a Kémia Intézet új díját a nyertesnek, melyen személyesen is részt vettem. 

A jövőre vonatkozóan egy-két dolog vár átvizsgálásra a díj kiírása kapcsán. 

Fetter Dávid segítségével üzembe állt a régóta mellőzött kémiás honlap, így a hallgatók egy újabb 

felületen is értesülhetnek a szakterületet és egyetemet érintő hírekről, információkról. 

A tavasz a melegen kívül új szakterületi programot is hozott. Március 10-én került sor az elő 

Kémiás Játékestre, mely szervezésében két ”újonc” is részt vett. Segítségüknek hála, nagyon jó 

hangulatban telt a délután/este és kémiás programhoz mérten elég sok érdeklődő jelent meg. A sikerre 

való tekintettel, most áprilisban is tervezünk egy ilyen alkalmat, ahol a hozott különféle 

társasjátékokkal közösen mulatjuk az időt. Ezúton is szeretném megköszönni két segítőm munkáját 

és számítok rájuk az elkövetkezendő időkben is programszervezés terén. 

 

Üzemlátogatás: Korábbi ígéreteimnek eleget téve az Üzemlátogatások sora sem szakadt meg. Az 

április 1-ei alkalom során Magyarország vezető gyógyszervállalatához, a Sanofihoz látogattunk el. A 

közel 3 órás körbevezetés során hasznos információk birtokába jutottunk mind szakmai szempontból, 

mind általános tudnivalók terén. Az ellátogató 20 fős csoport tagjai kifejezetten élvezték a ”szakmai 

túrát” így további üzemekkel veszem fel a kapcsolatot, mely elhelyezkedési szempontból is igen 

kedvező. 

  

Mentorrendszer: A március 29-ei Mentorkiránduláson Járó Kristóffal, a kémia szak 

mentorfelelősével együtt vezettük a kémiás mentorjelölteket a túrán. A kirándulás jó hatással volt a 

csapategységre és rendkívül jó teret teremtett az ismerkedésre. Április 2-án lezajlott a mentorszóbeli 

is, ahol megjelent Hoksza Zsolt is, akinek külön köszönöm a részvételt és a véleményét. A döntés 

nem volt egyszerű, hiszen tizenkét alkalmas mentorjelöltből kellett kiválasztani az a hatot, akik a 

következő félévben segítik a gólyákat. 

 

Tavaszköszöntő Vegyészbuli: Április 7-én megtartottuk a nagy hagyománnyal rendelkező 

”kémiás felezőt”. Az eseményre a Hétkerben került sor melyre szép számmal érkeztek mind 

felezősök, mind más évfolyamokból. Az este nagyon jó hangulatban telt.  
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Fórum az MSc tantervről: A fórum megtartásáról még korábban egyeztettem Koncz Benedekkel.  

A Kémia Intézet 2016 ősztől új tantervet vezet be a vegyész MSc-re jelentkezettek számára, melyben 

gyökeres változások szerepelnek az eddigihez képest. A résztvevő MSc-sektől egy konstruktív vitára 

számítunk, amelynek eredményét a hallgatói delegáltak képviselni tudják az intézetvezetés felé. A 

végzős BSc-s hallgatókat is szeretettel látjuk az eseményen, hogy meghallgathassák a végzettek 

tapasztalatait, és kérdezhessenek. 

 

Általános feladatok 

Általános teendőimet elláttam, a beérkező levelekre válaszoltam. A Facebook-os csoportokat napi 

rendszerességgel néztem és időben kikerültek az esemény felhívások illetve a különböző típusú 

lehetőségek.  

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van, keress meg e-mailben vagy akár 

személyesen.  

 

 

Vajda Levente 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

     kemiaszk@ttkhok.elte.hu 

mailto:kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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Beszámoló az ELTE TTK HÖK 2016. április 12-i Küldöttgyűlésére

2016. február 8-ai hatállyal lemondott Csutka Boglárka Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány titkári

tisztjéről. A Küldöttgyűlés titkárnak választotta Lukács Károlyt. A legutóbbi küldöttgyűlésen Dukán

András Ferenc lemondott az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány elnöki tisztjéről, az elnöki poszt azóta

betöltetlen.  Bíróságon  bejegyzett,  aláírási  joggal  bíró  képviselőként  továbbra  is  Dukán  András

Ferenc szerepel harmadik személyek felé. Március 21-én a felügyelőbizottság állásfoglalásában úgy

fogalmazott, hogy a stratégiai döntéshozás alapvetően a megválasztott kuratórium feladatköre, míg

az  Alapítvány  napi  szintű  működésével  kapcsolatos  nem  elvi  állásfoglalások  és  döntések

meghozása,  valamint  az  Alapítvány  képviseletében  eljárni  az  alapító  által  felhatalmazott

tisztségviselők (jelen esetben titkár) hatásköre.

A legutóbbi  beszámolónk  óta  is  problémamentesen  elláttuk  rutinfeladatainkat.  Továbbra  is  két

alkalmazottal és számos önkéntessel dolgoztunk együtt.  A belső feladatmegosztás átstrukturálása

folyamatban  van,  ezzel  szeretnénk  még  hatékonyabban  működni,  amire  nagy  szükségünk  van,

hiszen az Alapítvány tevékenységi köre folyamatosan bővül, ezzel egyre több feladatot kell napi

szinten ellátnia két alkalmazottunknak.

Március  18-án  ELTE-s  koncertsorozat  hagyomány  teremtő  szándékával  került  megrendezésre  a

Magashegyi  Underground  koncert  a  Fáklya  Klubban.  A  zenekar  kiválasztása  a  hallgatói

igényfelmérő kérdőív alapján történt, ugyanakkor a kései szerződéskötésből és a kevésnek bizonyult

promócióból fakadóan nem sikerült elég hallgatóhoz eljuttatni, így az esemény anyagi veszteséggel

zárult,  ám a 100-200 megjelent ELTE-s hallgató jó hangulatban élvezte a koncertet.  Az további

megfontolás tárgyát kell képezze, hogy akarunk-e ELTE-seknek szóló koncertet a jövőben, s ha

igen milyen paraméterek mellett. Az egészen biztos (ahogy ezt a koncert megszervezése előtt is

jeleztük),  hogy  a  TTK-s  közösség  önmagában  nem  elegendő  a  koncert  megszervezéséhez.  A

promóció fő hiányossága az volt, hogy az EHÖK, bár az Elnökség egyhangúan határozott róla és

szóban is megerősítést kaptunk rá, nem tett semmit az esemény hirdetéséért. Hogy ennek oka az

esemény szabotálási szándéka vagy szimpa szakmai alkalmatlanság volt, arról nincs információnk,

ugyanakkor reméljük, hogy a jövőben olyan vezetése lesz az ELTE HÖK-nek, amely meg akarja és

meg is akarja tartani az ígéreteit.
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Március 23. és 26. között osztatlan sikerrel zajlott le a Krakkói kirándulás. Következő, a pünkösdi

szünetre időzített szlovéniai kirándulásunkra e percekben is zajlik a jelentkezés. A kiránduláson 73-

an vettek részt, a visszajelzések alapján az elmúlt évek legsikeresebb rendezvénye volt résztvevői

elégedettség szempontjából. (A kitöltés több, mint 80%-os volt!)

A  NEA  pályázatok  közül  a  működésin  nyertünk  552  ezer  forintot,  míg  az  első  sorban  a

mentorrendszer segítését célzó szakmai nem. A Tesco egy társadalmi felelősségvállalási program

keretében kiírt pályázatán is indultunk, ez jelenleg elbírálás alatt van. A nyertes NEA pályázatának

szerződésének előkészítését megkezdtük.

A Lágymányosi Eötvös Napok megszervezésére más piaci szereplők mellett az Alapítvány is kapott

ajánlattételi  felkérést,  ajánlatunk  nem nyert.  A LEN  alatt  esedékes  5vös5km futóversenyt  ettől

függetlenül megszervezhetjük az egyetemvezetéstől kapott információink szerint.

Az Alapítvány  érettségi  előkészítője  jelenleg  szolgáltatás-bővítés  alatt  áll.  Ez  jelenti  egyfelől  a

jelenlegi érettségi előkészítők kiegészítését szóbelire felkészítő tréninggel, másfelől az őszi érettségi

időszakot  célzó  nyári  előkészítőket  is.  A  biológia  érettségi  akkreditációjának  előkészítését

megkezdtük.

A Tétékás Nyúz kiadása a továbbiakban is önerőből biztosított, jelenleg is keresünk hirdetőt hozzá.

Az  elmúlt  időszakban  több  lapszámot  is  megjelentettünk,  az  együttműködés  a  HÖK-kel  a

főszerkesztő-váltás után is zökkenőmentes.

Az  Alapítvány  gazdasági  helyzete  stabil,  lejárt  tartozásunk  nincsen.  Ha  nem  lesznek  további

bevételeink augusztusig (ami az érettségi előkészítők jelentkezései miatt idén is várhatóan az év

egyik legnagyobb pénzügyi forgalmú hónapja lesz), akkor is biztosított a működésünk júliusig. Ez

alapján  kimondhatjuk,  hogy  az  elmúlt  évek  (talán  évtized)  legjobb  helyzetéből  vágunk  neki  a

nyárnak. Természetesen nem célunk a stagnálás, a júliusra történő felkészülést megkezdtük, ahogy

ez a futó projektekből is látszik.

A  TTK  HÖK-el,  mint  alapítói  jogokat  gyakorló  szervvel,  folyamatos  egyeztetésben  állunk,
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különösen  az  alapító  okirat  módosításának  témájában.  Egyelőre  többek  közt  bizonyos  hiányolt

csatolmányok  híján  még  nem  történt  meg  a  bíróság  felé  a  hiánypótlás  benyújtása.  Ezúton  is

felhívjuk az Alapító figyelmét, hogy a 60 napos határidő nemsokára lejár.

Továbbra  is  várjuk  az  Alapítvány  operatív  csapatába  csatlakozni  vágyó  önkénteseket,  és  a

kuratóriumi tisztségek iránt érdeklődőket! Köszönjük, hogy elolvastad beszámolónkat,  igyekeztünk

most  is  a  lehető  legrövidebben összefoglalni  a  legutóbbi  beszámolónk óta  történt  legfontosabb

történéseket. Várjuk ezzel felmerült kérdéseiteket, ötleteiteket bármilyen formában!

Budapest, 2016. április 9.

Dukán András Ferenc
leköszönt kuratóriumi elnök

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

Érd, 2016. április 9.

Lukács Károly
kuratóriumi titkár

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány
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BESZÁMOLÓ AZ ELTE TTK HÖK 

2015. évi költségvetéséről 

 

 

Költségvetés rövid ismertetése 

 

Az ELTE HÖK Forrásallokációs modellje alapján 13 228 605 Ft működési keret állt 

rendelkezésre. Emellett a 2014. évi maradvány 2 323 654 Ft-tal növelte a rendelkezésre álló 

összeget. Az Önkormányzat összességében 15 552 259 Ft-tal gazdálkodott a 2015.évben. 

 

Költségtípusok szerinti lebontás: 
 

Költségvetési sor      Tervezet (Ft)       Felhasznált (Ft) 

Leltárfelelős          100 000        50 000  

Gólyatáborok      4 704 528             11 914 756 

Rendezvények  

Lágymányosi Eötvös Napok    2 400 000   2 100 000 

Gólyabál       3 000 000   2 000 000 

Tudományos rendezvények       400 000        92 743 

Irodafenntartás 

Telefonköltség           60 000        53 764 

Irodaszer          170 000      154 468 

Eszközfejlesztés, irodabútor        410 000      - 

Képzések 

Mentorhétvége,Meniortábor       757 731      713 622 

Önképző és bevonó hétvége       240 000      - 

HÖOK vezetőképző        240 000      144 000 

Nyomda 

Tétékás Nyúz      1 230 000      227 955 

PR        1 400 000      124 973

  

Összesen                15 552 259            17 564 890 
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Költségtípusok részletes kifejtése: 

 

1. Leltárfelelős 

A szabályzatoknak megfelelően a leltárfelelősnek közalkalmazottnak kell lennie. A 

megbízási díj került itt megjelenítésre. 

2. Gólyatáborok 
Tavaly is támogattuk elsőéves hallgatóink legnagyobb volumenű gólyaprogramját, a 

gólyatáborokat. A TTK HÖK összesen 5 gólyatábort támogatott (Fizikus, Geo-Bio, 

Kémia, GyógyMatek,Tanári napok),így a hallgatók kedvezményes árakon tudtak részt 

venni a táborokban. A korábbi évektől eltérően a táborok szervezését az Egyetem 

bonyolította le. Ennek következménye az lett, hogy az előzetesen kalkulált 

támogatáshoz képest majdnem háromszorosába kerültek a táborok, mellyel mi is az 

elszámoláskor szembesültünk. Az Egyetem nem tekinti alaptevékenységének a 

gólyatábor szervezést így a hallgatói befizetéseket ÁFA terhelte, az ellátás, pólók, és 

egyes kellékek után pedig reprezentációs adót (~52%) voltunk kötelesek fizetni.  

3. Rendezvények 

 LEN 

A Lágymányosi Eötvös Napok, azaz a LEN az év legnagyobb ingyenes rendezvénye. 

Tavaly a rendezvény ismételten 4 napos volt, melyen több mit tízezren vettek részt. A 

rendezvényt több hét előkészületi munka előzött meg. Programok három helyszínen 

voltak: Kis sátor, Nagy sátor, és Civil falu. A programok sokszínűek voltak: egyesületi 

előadások, sport programok és esténként zenés-táncos rendezvények, kulturális 

programok, élőzenés fellépések várták az ideérkezőket.  

 Gólyabál 

November 27-én tartottuk Gólyabálunkat a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

Hallgatói Önkormányzatával közösen. Az esemény helyszínéül a Lágymányosi Campus 

szolgált újra. 

 Tudományos rendezvények 

A Biokémia Tanszékre érkező külföldi vendégek fogadásának (repülőjegy,szállás) 

támogatása került itt megjelenítésre. 

4. Irodafenntartás: 

 Távközlés 

Az Önkormányzat két irodájában történő munka során elengedhetetlen a távközlés. Az 

átlagos havidíj ~ 4500 Ft környékén alakul minden hónapban. Ez az összeg az elmúlt 

évekhez képest jóval alacsonyabb, majdnem a felére csökkent a távközlés díja. 

 Irodaszer 

A papírok, nyomtatókban lévő tonerek, irodaszerek elengedhetetlen hozzátartozói a 

Hallgatói Önkormányzat működésének. Az előző évekhez képest jelentősen sikerült 

mérsékelni mind a papír mind a toner felhasználásunkat, köszönhetően az „újra papír” 

felhasználásának és az üléseink anyagainak elektronikus közzétételének. Az Északi 
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Hallgatói Irodában a multifunkciós fénymásológépünket TÜSZ keretében üzemeltetjük, 

így több év után sikerült újra működésbe hozni, illetve alacsonyan tartani az 

üzemeltetési költségeit. 

Az irodák saját kezelésünkben levő termek, így bérleti díjjal nem terheltek. 

5. Képzés 

 Mentorrendszer 

A mentorok elsőéves egyetemistákkal foglalkoznak, akiknek a gólyatábor pillanatától 

fogva segítenek az egyetemre történő beilleszkedésben. Feladatukat egy féléven 

keresztül át látják el. A mentorok több lépcsős szűrőn esnek át. A kötelező képzéseken 

elmélyítik tudásukat a tanulmányi ügyek, az ösztöndíjak, a külügyi lehetőségek, 

sportolási lehetőségek terén, illetve szituációs feladatokat oldanak meg. A mentorképzés 

célja emellett a mentorjelöltek számára egy olyan komplex tudásanyag átadása, mely 

lefedi az egyetemi élet legtöbb aspektusát. Ezáltal azok a személyek, akikből végül nem 

lesz mentor is profitálhatnak a részvételben, hiszen saját tanulmányaikat is megkönnyíti 

a megszerzett tudás. A tábor és kirándulások keretében a csapatépítésre is hangsúlyt 

fektetünk, így a többi szakterület hallgatóival is lehetőség nyílik a megismerkedésre. A 

mentorok semmiféle közvetlen pénzbeli támogatást vagy hallgatói juttatást nem kapnak 

tevékenységükért. 

A táborokban, képzéseken való részvétel kötelező egy mentor számára, a HÖK a 

költségek alacsonyan tartásához hozzájárult a szállás támogatásával. A mentorhétvége 

költsége 275 427 Ft , a meniortábor költsége pedig 407 754 Ft volt. 

A költségeknél megjelenik az ESN mentorhétvége díja is, ahol 5 fővel képviseltettük 

magunkat, ennek költsége 30 441 Ft volt. 

 HÖOK Vezetőképzők 

A TTK HÖK az országos vezetőképzőkön is konstruktívan képviselteti magát. A 

vezetőképzőkre fordított kiadások visszafogása végett csupán az elnökség és az 

aktuálisan illetékes tisztségviselők vesznek részt a képzéseken. A részvételi díjuk 

csökkentése miatt a TTK HÖK támogatja részvételi díjukat. A 2015-es évben 

megrendezésre kerülő két HÖOK vezetőképzőn képviseltette magát a TTK HÖK.  

A költségvetésben a tavaszi vezetőképző összege jelenik meg, mely 116 000 Ft volt 

illetve az Egerben tartott 2014. évi közgyűlés részvételi díja, amin 2 fővel vettünk részt 

és 28 000 Ft-ba került. 

6. Nyomda 

 Tétékás Nyúz a TTK HÖK ingyenesen elvihető hetilapja, amely 1000 példányban, A/4-

es méretben, színes borítóval és 20 oldal terjedelemmel jelenik meg szerdánként, 

félévente összesen 13 alkalommal. Az újság egyik fő célja a hallgatók hiteles és 

naprakész tájékoztatása. 

Az őszi félév elején megjelenő Gólya különszámban az elsős hallgatókat látjuk az 

egyetemi élet elkezdéséhez szorosan kapcsolódó fontos és hasznos információkkal. 

Ennek összege került megjelenítésre.  

Az Egyetem augusztusban kötött új nyomdai keretszerződést. Sajnos a nagyon magas 

nyomdai költségek nem teszik lehetővé a heti megjelenést. 
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A megjelent lapszámok http://issuu.com/tetekas_nyuz honlapon és a nyuz.elte.hu 

weboldalon elérhetőek. 

 

7. PR  
Egy régi hagyományt élesztettünk újra. Ennek formája levélben történő köszöntés volt 

az ELTE TTK HÖK részéről a felvételt nyert hallgatók felé, valamint szakkollégiumi 

tájékoztatást illetve gólyatábori információkkal szolgáltunk szak specifikusan! 

Igyekeztünk minden első éves hallgatót köszönteni határon innen és túl. Ennek összege 

90 436 Ft volt. 

A 2014. évi gólyatáborokba megrendelt pólók ára nem időben került kiegyenlítésre, így 

késedelmi kamat lett kivetve, aminek díja itt kerül megjelenítésre. Ennek összege 

34 537 Ft volt. 

  

 

 

Budapest, 2016.március 22. 

 

 

Horváth Tamás 

Gazdasági elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK 

S.k. 

 

http://issuu.com/tetekas_nyuz
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BEMUTATKOZÁS  

Vida Nikolettnek hívnak, 1993. szeptember 14-én születtem, Győrben. Tanulmányaimat az 

Öttevényi Általános Iskolában kezdtem meg, majd a Győri Deák Ferenc Közgazdasági és 

Informatikai Szakközépiskolában folytattam, ahol angol nyelvi előkészítő osztályba jártam, 

közgazdasági tagozaton. Itt magas fokú angol- és közgazdasági ismereteket szereztem. 

2013-ban kezdtem meg az ELTE-n a tanulmányaimat, osztatlan tanárképzésben, Angol nyelv 

és kultúra tanára – Matematikatanár szakpáron.  

Terveim szerint, középiskolában fogok tanítani a későbbiekben, tanulmányaimat várhatóan 

2019-ben fejezem be.  

TAPASZTALATOK ÉS AKTIVITÁS  

A Szakterületi Csoporttal illetve a Hallgatói Önkormányzattal közelebbről harmadik félévemben 

ismerkedtem meg, azóta aktívan igyekszem segíteni a közösséget. Szerettem volna segíteni a 

hallgatóknak, új embereket megismerni, illetve rendkívül megtetszett a mentorrendszer, és 

valamilyen módon a részese akartam lenni.  

Kezdetnek, 2014-ben jelentkeztünk Katona Richárddal – az ezt megelőzően kicsit feledésbe 

merült, de – korábban nagy népszerűségnek örvendő Matekos Filmklub újraélesztésére. 

Igyekezetünk nem volt hiába való, azóta is kedvelt program, sokan látogatják és most már 

félévente legalább egyszer megrendezzük.   

Ettől kezdve rendszeresen jártam SzaCs ülésekre, igyekeztem segíteni a szakterületet, amelynek 

egyre inkább részévé váltam.  

Nem mondtam le a mentorkodással kapcsolatos ambícióimról sem, 2015-ben a matematika- 

és a tanárképzési szakterületek mentoraként tevékenykedtem. Úgy gondolom, hogy a 

munkámat lelkiismeretesen és kitartóan végeztem, igyekeztem a legtöbbet kihozni magamból. 

Ugyanebben az évben képviselhettem a matematika szakterületet az Educatio kiállításon, ami 

2016-ban is részben megvalósult – ekkor tanárszakok iránt érdeklődők tájékoztatásával 

foglalkoztam.  

A 2015-ben részt vettem az ELTE Bárczi-TTK Gólyabál szervezésében, ahol a külső 

kommunikációért és az arculati elemekért voltam felelős. Noha először végeztem ilyen jellegű 

munkát, és akadtak nehézségek, de úgy gondolom, hogy rengeteg tapasztalatot szereztem a 

területen belül, amelyeket azóta is hasznosítok. 

A Gólyabál szervezésével párhuzamosan kezdetét vette a Módszertani Mesék című 

tudományos diákköri műhely eseménysorozata is, amelynek elsődleges célja egy tudományos 

fórum biztosítása az osztatlan tanár szakos hallgatók számára, illetve diákköri munkába való 
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bevonás. A Módszertani Mesék szervezésében a kezdetektől részt vettem, az esemény sorozat 

azóta is fut, Zámbó Csilla Gyöngyvérrel közösen vagyunk felelősek az előadásokért, és Szabó 

Csaba tanár úr koordinálása alatt tevékenykedünk.  

Továbbá a 2015/2016-os tanévben részt vehettem a GyógyMatek ICE | Összecsúszás 

szervezésében is, amely könnyed téli kikapcsolódást hivatott biztosítani a GyógyMatek 

közösség számára. 

Végül, de nem utolsó sorban, igyekeztem – és a mai napig igyekszem – a különböző 

eseményekhez/oldalakhoz/rendezvényekhez grafikai munkáimmal hozzájárulni, és segíteni a 

szakterületet illetve a Hallgatói Önkormányzatot.  

TOVÁBBI TAPASZTALATOK:  

 Szervező: Tanári Napok Tata (2014) 

 LEN – Infópult (2015)  

MOTIVÁCIÓ  

Amikor megismertem a MatSzaCs-ot akkor egy rendkívül erős csoportot láttam, ahol az 

emberek jól tudnak együttműködni, élvezik is a közös munkát, és nem utolsó sorban azon 

dolgoznak, hogy a hallgatók egyetemi életét minél színesebbé és élvezhetőbbé tegyék, 

tanulmányi előmenetelüket megkönnyítsék. Fontosnak tartom kiemelni a precizitást és 

pontosságot, amit nem csak a hivatalos ügyek intézésével kapcsolatban, de a szakmai-közéleti 

programok szervezésénél is tapasztaltam.  

Munkámmal szeretném elérni, hogy ez ismét jellemző legyen a szakterületi csoportra, és minél 

nagyobb legyen az aktív emberek száma. Fontosnak tartom továbbá, hogy megfelelő 

kapcsolatot ápoljunk az intézettel, folyamatosan tartsuk a kapcsolatot közte és a hallgatók 

között.  

Szeretném, ha sok új dolgot tudnánk együtt megvalósítani, és a hallgatók bizalommal 

tudnának fordulni a SzaCs-hoz, bármilyen kérdésük is legyen. Mindezek mellett szeretnék egy 

olyan légkört kialakítani, ahol mindenki jól érzi magát. 

TERVEK 

MATSZACS 

Sajnálatos módon, a szakterületi csoport mostanában nem éli fénykorát, kevesebb az aktív 

ember, így sok minden ’takaréklángon ég’. Ez látszik többek között az események számán és 

azon, hogy a rendezvényekből néhol hiányzik a precíz munka és összeszedettség.  
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Aktivitás azonban nincs emberek nélkül, ezért megválasztásom esetén minden erőmmel 

törekednék arra, hogy minél több lelkes hallgatót csábítsunk a szakterülethez – ebben az 

időszakban főleg a gólyák bevonását tartom fontosnak. Szeretném elérni, hogy ismét a 

szomszéd teremből kelljen székeket hozni egy SzaCs ülésre, mert annyian vagyunk, és hogy 

ismét egy vidám, segítőkész és jól együttműködő csapat jöjjön létre, ahol szívesen dolgoznak 

együtt a hallgatók a közösségi élet jobbá tételén. 

Fontosnak tartom továbbá a precizitást is, hiszen a pontosság és profizmus alapvetően vonzó 

az emberek számára. Úgy gondolom, hogy az emberek sokkal inkább lennének tagjai egy 

olyan csoportnak, ami szervezetten és gördülékenyen működik. Mindemellett, a jól szervezett 

események is sokkal népszerűbbek, amikkel azon túl, hogy magasabb szintű szórakoztatást 

nyújtunk a hallgatóknak, új aktív személyeket is szerezhetünk. Ennek elérésére mindenképpen 

törekedni fogok. 

Jelenleg úgy látom, hogy a szakterület élete felívelőben van, amit mindenképpen meg kell 

ragadni és minél magasabb szintre fejleszteni, majd ott tartani. Ez véleményem szerint rendkívül 

nehéz feladat, de a szakterülettel együttműködve erre feltétlenül törekednék.  

Összességében tehát, az a célom, hogy erősítsük a MatSzaCs-ot, mind létszámban, mind 

programok, mind pedig profizmus terén, hogy ismét régi fényében tündököljön, esetleg 

túlszárnyalja azt.  

MASZAT 

A MASZAT-ra nagyobb hangsúlyt fektetnék, hiszen nagy segítség a hallgatóknak.  Korábbi 

években nagy népszerűségnek örvendett, feladatomnak érzem a törekvést arra, hogy minél 

több hallgató számára legyen hasznos. 

Ennek érdekében fontosnak tartom, hogy kellő hangsúlyt kapjon, hogy nem csak matekos 

hallgatók javát szolgálja, illetve a hirdetésbe is több energiát fektetnék, hogy minél több 

hallgatót elérjünk.  

Legjobb tudomásom szerint, jelenleg két fix időpont van, amikor minden héten van 

korrepetálás, ezen felül bármikor felkereshetőek a korrepetitorok előzetes egyeztetés 

függvényében. Terveim között szerepel többek között a korrepetitorok számának növelése –

ügyelve arra, hogy megfelelő szakmai tudással rendelkezzenek.  

Törekedni kell a jól szervezett és hatékony működésre, ebben mindenképpen szeretném 

segíteni a MASZAT mindenkori koordinátorát, hiszen egy rendkívül hasznos, és jó dologról van 

szó.  
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MENTORRENDSZER ÉS GÓLYATÁBOR  

Véleményem szerint a mentorrendszerben résztvevő személyek a legtöbb esetben tengelyét 

alkotják a szakterületnek, ezért igyekeznék a szakterületen kevésbé aktív matekos mentorokat 

is a közösségbe csábítani.  

A mentorok munkája továbbá kiemelten fontos a SzaCs életében, és törekedni kell arra, hogy 

azt a lehető legeredményesebben tudják végezni. Munkájukat mindenképpen felügyelném és 

segíteném, együttműködve a koordinátorral és a mentorfelelőssel. 

Elsődleges célom a már magas színvonal megtartása és növelése, törekvés arra, hogy minél 

többet hozzuk ki a képzésből. Ezt főleg rengeteg odafigyeléssel és a matekos képzés 

minőségének további javításával szeretném elérni.  

A képzés tökéletessége, problémamentes, gördülékeny működése vonzó lehet a gólyák 

számára is, akár már ezzel is nyerhetünk embereket, amit feladatomnak is érzek.  

A gólyatáborban mindenképp szeretnék részt venni, a főszervezőket lehetőségeimhez mérten 

segíteném, továbbá tolmácsolnám feléjük a szakterület igényeit, a minél jobb, és hatékonyabb 

működés érdekében. 

Úgy gondolom, hogy a gólyatábor egy jó lehetőség arra, hogy új embereket ’toborozzunk’, 

mind a szakterületnek, mind a Hallgatói Önkormányzatnak, ezért jó ötletnek tartom a táborban 

való népszerűsítésüket. 

ÉRDEKKÉPVISELET  

Úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb feladata a SzaCs-nak. A jelenlegi delegáltak 

ellátják feladatukat, erre, és a hatékonyság növelésére a jövőben is törekedni kell. 

Természetesen én is igyekezni fogok, hogy a hallgatók érdekei a döntéshozó testületeknél 

maximálisan képviselve legyenek. 

A szakterület életében a képviselőknek kiemelt szerep jut. Szeretném, ha az idei évben a 

képviselőnek jelentkezett hallgatók szakmai háttere kifogásolhatatlan lenne, ezen 

mindenképpen dolgozni fogok, illetve esetlegesen számítok már tapasztalt képviselők 

segítségére.  

Az érdekképviseleten belül fontosnak tartom, hogy a kapcsolat a Matematikai Intézet 

oktatóival és dolgozóival megmaradjon és javuljon, a kommunikáció megfelelő, és folyamatos 

legyen.  

Továbbá elengedhetetlen, hogy a hallgatókat folyamatosan informáljuk az aktualitásokról, és 

minden fontos tudnivalót időben eljuttassunk hozzájuk.   
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RENDEZVÉNYEK  

Mind a szakmai mind a fél-szakmai programok illetve táncos mulatságok is ugyan azt a célt 

szolgálják; a hallgatók szakmai fejlődését, kényelmét és kikapcsolódását, baráti kapcsolatok 

kiépítését. Úgy gondolom, hogy ezek a rendezvényeink fontosak, számukat semmiképpen sem 

csökkenteném, első sorban minőségjavításra törekednék, illetve lehetőségeinkhez mérten 

növelném az események számát.  

 NYÍLT NAP & EDUCATIO 

A szakterület képviselete ezeken a rendezvényeken kiemelten fontos, ezért törekednék 

olyan embereket keresni a feladatra, akik ezt el tudják látni, továbbá mint koordinátor, 

jómagam is részt szeretnék rajtuk venni. 

 SZAKDOLGOZATI KONFERENCIA & SZAKIRÁNYVÁLASZTÓ FÓRUM  

Fontosnak tartom a szakmai rendezvényeinket, szeretném, ha a közeljövőben is 

megrendezésre kerülnének, hiszen nagy segítséget jelentenek a hallgatók számára.  

 MATEKOS TEADÉLUTÁN  

A Matekos Teadélután az egyik legkedveltebb és legrégebbi program, amely minden 

héten megrendezésre kerül a Matematikai Múzeumban. Jelenleg is hihetetlenül aktív 

és látogatott, jó lenne ezt az állapotot fenntartani. Szívesen segítek a további 

fenntartásban és fejlesztésben.  

 PÍ-NAPÍ PÍKNIK  

A nagy hagyományoknak örvendő Pí-napí Píknik idén is megrendezésre került. Az idei 

évben Dera-Szurdok és Dobogókő volt a helyszín. Korábban ezt az eseményt bevett 

szokás volt összekötni egy Filmklubbal, ez idén sajnos nem valósult meg, de úgy 

gondolom, hogy a közeljövőben megéri erre törekedni.  

 MATEKOS FILMKLUB  

A Matekos Filmklubot már korábban említettem a tapasztalataimnál, hiszen ennek a 

programnak Katona Richárddal szervezői vagyunk. A tapasztalat azt mutatja, hogy 

egyre nagyobb népszerűségnek örvend a rendezvény. Jelenleg félévente egyszer 

nézünk meg egy filmet közösen, majd hallgatunk róla előadást, ezt a számot jó lenne 

két alkalomra növelni félévenként.  

 BARÁTSÁGBULIK ÉS ZENÉS-TÁNCOS MULATSÁGOK 

Szeretnék szorgalmazni – akár hagyományteremtő jelleggel is - barátság bulik 

szervezését, hiszen szerintem ez egy jó módja annak, hogy szorosabbra fűzzük a 

kapcsolatot a többi szakterülettel, és kikapcsolódás szempontból is remek alkalomnak 

számítanak. Szeretném a korábban nagy népszerűségnek örvendő eseményeket 

(Matekos-FiziQs bográcsozás, GeoMetria) visszahozni, a meglévőket – mint például a 

BioLogika – javítani, és még látogatottabbá tenni.  



 

6 

 

Véleményem szerint ezek a mulatságok az utóbbi időben nem igazán kerültek 

megrendezésre, vagy nem voltak nagy sikerűek. Ezen, úgy érzem, mindenképpen 

változtatni kell.  

 

TOVÁBBI TERVEK  

 KOMMUNIKÁCIÓ 

Fontosnak tartom, hogy a kommunikációs felületeink – Levelező listák, Facebook stb. – 

folyamatosan aktívan működjenek, állandó moderálás mellet. Külön ki szeretném 

emelni a honlapot (http://matszacs.elte.hu), ami egy még kihasználatlan, ugyanakkor 

fontos felületét képezi a kommunikációnak. Szeretném, ha aktivizálni tudnánk a 

honlapot, és feltöltenénk naprakész információkkal, ezzel kapcsolatban 

mindenképpen számítok egy hozzáértő segítségére, de személyesen is szeretnék részt 

venni a munkában.  

 

ZÁRÓ GONDOLATOK  

Eddigi feladataimat lelkiismeretesen végeztem, a felmerülő problémákból és nehézségekből 

inkább tanulni próbáltam, mintsem feladni és félbehagyni a munkámat. Kellőképpen 

rugalmasan állok a dolgokhoz, és ha a helyzet azt kívánja, határozott vagyok. Úgy gondolom, 

hogy sikeresen tudnám koordinálni a szakterületet, maximálisan együttműködve a benne 

résztvevőkkel.  

Megválasztásom esetén minden erőmmel azon leszek, hogy az általam megfogalmazott 

célokat véghezvigyem, kifogástalan munkát végezzek.  

 

Az esetlegesen felmerülő kérdésekkel keressetek bátran! 

Elérhetőségeim: 

Tel.: +36 70 431 4002 

E-mail: chew.nv@gmail.com 

 

 

 

Vida Nikolett                     Öttevény, 2016.04.09. 
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