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Záró beszámoló 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

2015. 09. 16. – 2016. 05. 13. 

  

Időrendi bontás 

 

 2015. 09. 15. - Küldöttgyűlés 

 2015. 09. 17. – Kémia Szacs 

 2015. 09. 21. – Választmány 

 2015. 09. 23. – Kémiás Filmdélután 

 2015. 09. 29. – Választmány 

 2015. 10. 01. – Kémia GT Afterparty 

 2015. 10. 05. – Választmány  

 2015. 10. 07. – Kémiás Filmdélután 

 2015. 10. 08. – Kémia Szacs 

 2015. 10. 13. – Küldöttgyűlés 

 2015. 10. 19. – Választmány 

 2015. 11. 04. – Kémiás Filmdélután 

 2015. 11. 06.  – Kémia Szacs 

 2015. 11. 07. – Kémiás Gólyaavató 

 2015. 11. 09. – Tisztségviselői ülés 

 2015. 11. 10. – Egyeztetés a Kémia Intézet kiváló oktatói díjáról 

 2015. 11. 27. – Gólyabál 

 2015. 12. 01. - Küldöttgyűlés 

 2015. 12. 03. – Kémia SzaCs 

 2015. 12. 07. – Választmány 

 2016. 01. 21-23. – Educatio Kiállítás 
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 2016. 01. 29. – Nyílt Nap 

 2016. 02. 01. – Választmány, Tisztségviselői ülés 

 2016. 02. 02. - Üzemlátogatás 

 2016. 02. 03. – Kémia SzaCs 

 2016. 02. 09. - Küldöttgyűlés 

 2016. 02. 11. – Kémia SzaB 

 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 

 2016. 04. 12. - Küldöttgyűlés 

 2016. 04. 14. – Kémiás Játékest 

 2016. 04. 18 – Választmány 

 2016. 04. 23-24. - Mentorhétvége 

 2016. 04. 30. – Tanár-diák kirándulás 

 2016. 05. 04-06. – LEN 

 2016. 05. 05. – Gólyatábori megbeszélés 

 2016. 05. 09. - Választmány 

 2016. 05. 12. – Kémia SzaB 
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Szöveges beszámoló 

 

A választmányokon és tisztségviselői üléseken lehetőségeimhez mérten részt vettem. A 

delegáltak beszámoltak nekem a munkájukról illetve a szakterületi csoport tagjait/érdeklődőket 

igyekeztem minél előbb tájékoztatni a Választmányok/Tisztségviselői ülések témáiról. 

 

Szakterület 

Az őszi félévben több SzaCs is volt, melyeken a szakterületi programokat igyekeztünk 

megtervezni az őszi és tavaszi félévre. Szerencsére új tagokkal bővültünk, akik nagy segítséget 

jelentettek az események megszervezésében. Ahogy a pályázatomban ígértem, felújítottam a Kémiás 

honlapot (kemia.elte.hu), ebben segítségemre volt Fetter Dávid. Idén elsőként került meghirdetésre a 

Kémia Intézet Kiváló Oktatója díja, melynek operatív levezetésében vettem részt. A kezdeti 

nehézségek ellenére (elég kevés oktatók terjesztettek fel a díjra), a jogosultak harmada adta le a 

szavazatát valamely oktatóra. 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. 

A 2013-ban felvételizők számára nem csak új BSc-s tanterv, hanem MSc-s tanterv és készült, 

így akik most tavasszal végeznek az új tantervvel rendelkező mesterképzésre fognak jelentkezni. 

Ennek a hallgatók felé való kommunikálásával kapcsolatban egyeztettem Tóth Gergellyel a Kémia 

Intézet oktatási igazgatóhelyettesével. Megbeszéltünk február 8-ára egy tájékoztató előadást, ahová 

szeretettel vártuk az MSc-re jelentkező hallgatókat, hogy tisztában legyenek a tantervvel és a 

képzéssel, kapcsolatos információkkal. Az előadás jól sikerült, sok fontos információval 

gazdagodhattak a jelenlévők. Ezután áprilisban tartottunk egy fórumot, ahol a jelenlegi MSc-s 

hallgatók mondhatták el a véleményüket és javaslataikat a reform tantervről. 

A februári SzaB alkalmával meghatároztuk a mentorkeretszámokat, illetve megválasztottuk 

Járó Kristófot mentorfelelősnek. A májusi alkalommal a szakterületi koordinátor személyéről dönt a 

bizottság. 

 

Programok 

A hagyományos Kémiás programok mindegyike meg lett tartva. Elsőként a kémia GT 

Afterparty szervezésében és lebonyolításában vettem részt a két Gólyatábor főszervező mellett. Az 

elejére tervezet rövid 4/6-os túra szerintem jól sikerült, sajnos csúszásban voltunk, ezért az utolsó két 
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állomást nem tartottuk meg. A buli jól sikerült, szép számmal képviselték rajta magukat a gólyák és 

jó pár felsőbbéves is velünk volt.  

Idén is sor került, immár másodszor a Kémiás Gólyaavatóra, melyre elsősorban az elsőéveseket 

vártuk. A félév utolsó gólyaprogramjának keretében újra gólyatábori hangulatot próbáltunk 

teremteni, helyszín pedig a Lágymányosi Campus volt. Az eseményről a Nyúzba is küldtem egy 

beszámolót. Az elsőéveseket a mentorok/csapatvezetők várták pár játékos állomással és forralt borral. 

Sajnos az el-eleredő eső és a hideg miatt relatív kevesen jöttek el, de akik eljöttek remekül érezték 

magukat, így már lassan hagyományként jövőre is tervezem a megrendezését. 

A gólyabálon vezetésemmel a Kémia Szakterület csinálta a Gólyaszobát, mely igen sok 

érdeklődőt vonzott. A dekoráció szerintem jól sikerült és a levetített Gólyatábori képeknek is igencsak 

örültek az elsőévesek. A nyitvatartási idő alatt probléma nem volt. Szeretném megköszönni a 

felügyelőkön kívül a mentoroknak is, akik remek süteményekkel kedveskedtek a gólyáknak. 

Új szakmai programként megjelentek az üzemlátogatások, melyek során kiválasztott 

üzemekbe/gyárakba látogathatnak el az érdeklődők, hogy szakmai ismereteiket gyarapíthassák. Az 

első üzemlátogatás során a Bálint Analitika Kft-t látogattuk meg, majd az április 1-ei alkalom során 

Magyarország vezető gyógyszervállalatához, a Sanofihoz látogattunk el. Úgy gondolom 

kiemelkedően fontosak, ezek a programok, hiszen nagy befolyása lehet egy-egy hallgató későbbi 

elhelyezkedésére. Szeretném, hogy ez a hagyomány fent maradjon és ősszel újra sor kerüljenek 

ezekre a látogatásokra. 

Szintén új program a szebb napokat is megélt Filmdélutánok mellett a Kémiás Játékestek. 

Évközben 2 alkalom lett megszervezve, illetve a LEN-en 3 napon át vártuk az érdeklődőket. 

Összességében sikeresnek mondom ezt a kezdeményezést, hiszen az évközi alkalmakon legalább 30-

30 fő vett részt, még a LEN alatt a 3. napon volt nagy érdeklődés a társasok iránt. A játékestek 

lebonyolításában segítségemre volt két ifjú SzaCs tag, akik nélkül nehezebben ment volna a szervezés 

és lebonyolítás. 

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. Jövőre igyekszünk még több embert megmozgatni, hiszen ezen a 

programon azokat ünnepeljük, akik már túl vannak a képzésük felén. 

A LEN alatt újra kint volt a kémiás sátor a civil faluban. Az érdeklődőket látványos 

kísérletekkel és társasjátékokkal vártuk. A sátor nyitvatartása alatt több szakmai megkeresést is 

kaptunk, melyekkel kapcsolatban a kapcsolatfelvétel folyamatban van. 
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Az áprilisi kirándulás nagyon jól sikerült, a részt vevők jól érezték magukat és több oktató is 

megjelent az alkalmon. Szeretném tovább vinni ezt a hagyományt és további kirándulásokat 

szervezni. 

 

Gólyatábor 

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

legfőbb célja az érdeklődők tájékoztatása volt a szervezői tevékenységekről.  

A szervezői jelentkezés április 15-én lezárult, így egy végleges szervezői gárdával vágunk bele a 

programok kidolgozásába. A következő alkalom május 5-én volt, ahol friss információkat közültünk 

a szervezőkkel. A programfelelősi pályázat elfogadása nagy lökést adott, hogy újult erővel a 

gólyatábor megvalósításával foglalkozzak. 

 

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. A mentorhétvégén is részt vettem, ahol már a kiválasztott mentorokból igyekeztünk egy 

összetartó, profi csapatot építeni. Úgy gondolom ez sikerült, nagyon jó hangulatban telt a hétvége és 

egy jó csapat kovácsolódott össze. 

 

Egyéb 

 Mind az Educatio kiállításon, mind a Nyílt napon részt vettem, hiszen szerintem nagyon 

fontos az, hogy megfelelően legyenek informálva a lehetséges hallgatók a kémia szak nehézségéről 

és önmagában az ELTE-ről is.  

 

Általános feladatok 

A tisztség betöltése alatt számos megkeresés érkezett, ezekre válaszoltam és minden tőlem 

telhetőt megtettem, hogy a lehető legnagyobb mértékben eljusson a hallgatók felé. Az 

információátadást sikeresnek mondhatom, hiszen mind facebookon, mind a honlapon és 

levelezőlistán megjelentek a különböző típusú hírek és lehetőségek. A fogadóóráimat megtartottam, 

illetve azokon kívül is a hallgatók rendelkezésére álltam. A megrendezett eseményekről több cikket 
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is írtam a Nyúzban, melyet a továbbiakban is szívesen teszek. Ahogy közeledett a szakdolgozat leadás 

határideje úgy több időmet szántam annak elkészítésére, de igyekeztem így is helytállni és szem előtt 

tartani a hallgatók érdekeit. 

Remélem, újra bizalmat szavaznak nekem a képviselők, így folytatni tudom azt, amit elkezdtem. 

 

 

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

