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Szöveges beszámoló 

Így a ciklus végéhez érve már több beszámolón vagyok túl; bár most éves számadást lenne célszerű 

tenni, attól eltekintenék, hogy a különálló beszámolók tartalmát egymás után fűzve felvázoljam azt 

az utat, amelyet egy év alatt bejártunk, és amelyet a Küldöttgyűlés alaposan nyomon tudott követni. 

Ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a körülmények sajnálatos alakulása folytán a 

végzett munkánkról nem biztos, hogy ezen sorok olvasásával teljes képet lehet kapni, ennek talán 

ellenkezője valószínűbb is. Egészen a múlt hétig még bízni lehetett abban, hogy egy belső 

feszültségeket nem nélkülöző, de a Hallgatói Önkormányzat egésze számára külső szemlélő 

számára botrányoktól mentes évet zárhatunk, azonban a Lágymányosi Eötvös Napok eseményei 

végérvényesen elhessegették minden erre vonatkozó reményünket. Az ember pszichológiailag 

hajlamosabb arra, hogy a negatív érzelemtöltetű emlékeket előbb előhívja, azonban nem szerencsés 

leragadni ezeknél. Minden sikertelenségből tanulnunk kell, és ha meg akarjuk növelni a sikereink 

számát, akkor szükségszerűen meg kell növelnünk a kudarcaink számát is.  

Az elmúlt időszak fontosabb eseményei 

Bár beszámolóm elsődleges célja rövid értékelését megadni az elmúlt közel egy évnek, azonban 

néhány igen fontos fejleményre feltétlenül muszáj reflektálni.  

Mindannak ellenére, hogy az egyetem vezetése által teremtett közeg kedvező alkotólégkört 

eredményezett és a munka is időben el tudott (volna) indulni, nagyon sokáig bizonytalan volt a 

Lágymányosi Eötvös Napok helyzete. A bizonytalanság egészen kitartott a rendezvény előtti 

hétig, amikor végre aláírásra került egy szerződés a rendezvényt lebonyolító piaci szereplővel. Az 

előzetes egyeztetések során körvonalazódott, hogy külső partnerrel szeretné az ELTE HÖK 

megszervezni a LEN-t, amely elképzeléshez a részönkormányzatok – így mi is – csatlakozni 

tudtunk, bízva abban, hogy a tiszta piaci verseny fogja biztosítani a legideálisabb paramétereket a 

rendezvény számára. Később még részletezni fogom, hogy miért gondolom azt, hogy nem ez 

történt. Mindenesetre, a logika szabályai azt diktálják, hogy vagy maga az elképzelés hamis, vagyis, 

hogy a tiszta verseny meg tudja teremteni az ideális opciót, vagy jelen esetben a szituáció nem 

egészen ez volt.  

Ajánlattételi felhívásos szolgáltatási koncesszióra irányuló közbeszerzés került lebonyolításra. 

Ennek lényege, hogy az ELTE készített egy ajánlattételi felhívást, amely tartalmazta az általunk 

elképzelt rendezvény főbb műszaki paramétereit, majd ajánlatokat kért be piaci szereplőktől, hogy 

az ajánlatok elbírálását követően a nyertesnek kvázi eladja a rendezvény lebonyolításának jogát. Két 

fő szempont volt a bírálás során: az, hogy az ELTE HÖK által finanszírozott fellépők költségéből 



a jogi személy mekkora részt tud átvállalni, illetve a szakmai ajánlat tartalma, kidolgozottsága, 

színvonala. A bírálásban a hallgatói érdekeket Kiss Edina EHÖK elnök képviselte, amely eljárás 

végeredményben a K&B Fest Kft. ajánlatát állapította meg győztesnek. Az ajánlatok ismertetésére 

– bár erre igényt fogalmaztunk meg – nem került sor. (Szomorúan konstatálom, hogy jelen 

pillanatig se.), ahogy arra sem, hogy pontosan milyen szakmai szempontok játszottak szerepet 

annak megállapítására, hogy mely ajánlat volt színvonalasabb, illetve kidolgozottabb. A céggel való 

kapcsolattartás személyi felelőse az EHÖK elnöke, Kiss Edina volt. Több ígéretet kaptunk, hogy a 

szerződés megkötése után a bírálás részletei meg lesznek ismertetve az egyetemi közvéleménnyel, 

azonban a szerződés már körülbelül 2 hete aláírásra került, de a kérdéses információk továbbra sem 

jutottak el hozzánk. Ez annál is inkább szomorú, mert a részönkormányzatoknak az illetékes Karok 

felé is engedélykérelmet kellett benyújtaniuk a rendezvény megtartásához, amely a specifikumok 

ismerete nélkül bizalmi alapon történt. Bizalmat igényelt meg a szervező cég felé, az EHÖK felé, 

és a kari vezetés részéről a részönkormányzatok felé.  

Másik aspektus, ami miatt elfogadhatatlan az eljárás, az a fellépők díjai, amik a részönkormányzati 

költségvetést terhelik, és amiknek a mértékéről az érintett részönkormányzatok nem kaptak 

tájékoztatást. Mindezen anomáliák után vette kezdetét a LEN május 2-án. Csütörtökön a LEN 

facebook oldalán panaszok érkeztek a biztonsági személyzet magatartására, amelyek több ízben, 

több független beszámoló által meg lettek erősítve. Ezen a ponton vélelmezhetően a határozott 

fellépés elmaradt a megrendelő és a felelős fővállalkozó részéről. Pénteken szervezési bonyodalmak 

adódtak mind a kis-, mind a nagy rendezvénysátorba való beengedésnél. Itt már csak 

feltételezésekre alapozva lehet rekonstruálni jelenleg az események láncolatát. Mindenesetre 

szervezési szempontból komoly hiányosságok adódtak. A biztonsági szolgálat tevékenysége hamar 

a média érdeklődésének középpontjába került és hamar evolválódott a rendezvénnyel kapcsolatos 

kommunikáció egyfajta – szerepeljen itt minősítések nélküli – válságkommunikációba.  

Ezzel párhuzamosan érkezett hozzám jelzés, hogy a lebonyolító cég az ajánlattételi felhívás műszaki 

dokumentációjában foglaltaknak nem tett maximálisan eleget, amelyről vélelmezhető teljesítési 

elmaradásról tájékoztattam Kiss Edinát is. Miután a botrány kirobbant, csúnyán megtépázva a 

Lágymányosi Eötvös Napok mindezidáig töretlen hírnevét, ismét nehéz helyzetbe hozva a hallgatói 

rendezvényszervezést az Egyetemen kérdéseket intéztem az EHÖK elnökéhez, amelyek az itt 

részletezett problémák valamennyi aspektusára kiterjedtek. A kérdéseimre a beszámolóm írásáig 

nem kaptam választ. 

Ominózus levelem a következő sorokkal zártam: 

„Annak idején, amikor döntés született a konstrukcióról pontosan azt hoztam fel érvként az 

általunk javasolt változatra, hogy folyamatosan a Hallgatói Önkormányzat kontrollja alatt tud 



maradni a rendezvény szervezésének valamennyi momentuma, nem egy profitorientált szereplőnek 

szolgáltatjuk ki a rendezvényszervezési piac ezen szegmensét, hanem egy olyan szereplőnek, ami 

egzisztenciájának célja a lágymányosi hallgatók számára minél színvonalasabb szolgáltatások 

biztosítása. Ezzel szemben állt a rendezvényszervezési profizmus és a potenciális nagy fellépők – 

immár világosan látható – a valóságtól elrugaszkodott ígérete. Ha a profizmus azon definíciójával 

dolgozunk, hogy nem jelent mást, mint, hogy minden eddiginél több negatív értékelést kap a 

rendezvény, akkor valóban sikerként könyvelhető el. Minden más tekintetben az elképzelés az én 

értékelésemben az eddig látottak alapján nem felelt meg az elvárásoknak. (…) Jelen eset – amikor 

a Hallgatói Önkormányzat keze nyomát viselő szervezésben voltak a legsúlyosabb hiányosságok – 

őszintén remélem, hogy nem marad következmények nélkül és előbb-utóbb paradigmaváltás 

köszönthet be az effajta kérdésekhez fűződő viszonyunkban.” 

Április 25-én ülésezett az Egyetem legfőbb döntéshozó testülete, az Egyetem Szenátusa. Több 

napirendi pontja is volt az ülésnek, amelyek közül most egyet emelnék ki és egyről számolnék be 

részletesebben. Ezen az ülésen a Szenátus elfogadta az Egyetem 2016-os évre vonatkozó 

költségvetését. Ennek keretében mintegy 26 milliárd Ft allokációjáról született döntés. A tavalyi 

évhez képest jelentős különbséget jelentett a forrásallokáció elveiben a kiemelt egyetemi és 

kutatóegyetemi támogatás. A tavalyi évben ez a támogatás, ami összesen 2 milliárd Ft körül van, a 

központi költségvetésbe szánt rész levonása után jó közelítéssel a BTK és TTK között oszlott meg. 

Ehhez képest az idei évben a keret a korábbi tudományos normatíva arányában került felosztásra, 

amely értelmében a Természettudományi Kar szignifikánsan kisebb részhez jutott a korábbihoz 

képest. Mindez súlyos hiányt vágott a Természettudományi Kar költségvetésében, amelyet a többi 

kar keresztfinanszírozásával sikerült valamelyest mérsékelni, azonban elhárítani nem.  

Ennél fogva a TTK szempontjából igen nehéz helyzet képe rajzolódik ki a költségvetési számokból. 

A szenátusi ülésen a Kar szenátorai fel is hívták minderre a figyelmet. A rendszerszintű probléma 

legalapvetőbb okának az látszik, hogy a természettudományos képzés önköltsége sokkal magasabb, 

mint más képzési területeké (leszámítva azokat az eseteket, amikor talán nem), azonban ez a 

felsőoktatás finanszírozási elveiben nem látszik és az egyetemi belső mechanizmusok sem tudják 

megfelelően kompenzálni a különbséget és konszolidálni a költségvetést.   

Végezetül beszámolnék arról, hogy a kari könyvtár új vezetőt kapott Szabó Noémi személyében. 

Már volt is vele egy egyeztetésem és őszintén bízom benne, hogy mindkét fél számára hasznos és 

tartalmas együttműködésnek nézünk elébe. Az a kérés fogalmazódott meg felénk, hogy vitassuk 

meg, milyen metódus lenne a legideálisabb a könyvtári tartozások kérdéskörének hallgatók számára 

is megnyugtató rendezésére. 

  



 

Az elmúlt ciklus rövid értékelése 

Sokaknak talán nem hordozza magában az újszerűség élményét, azonban nem határolódnék el saját 

gondolataimtól, amiket a 2016-os elnöki pályázatomba írtam: 

„A Hallgatói Önkormányzat két számomra legmeghatározóbb aspektusát hordozza magában a 

neve, egyrészt hallgatók képviseletét látja el, másrészt demokratikus értékek letéteményese. Ez meg 

is határozza két alapvető küldetését. Egyrészt képviselni a hallgatók érdekeit az egyetemi 

testületekben, fórumokon, másrészt ápolni azt a demokratikus kultúrát, amely nélkül nem is 

létezhetne. Az első szakmai felkészültséget, profizmust és leginkább hatékonyságot igényel, mivel 

hallgatótársaink iránt viseltetünk felelősséggel.”  

„Az elmúlt egy év tevékenysége sajnos nagyrészt a napi érdekképviseleti feladatok ellátására 

korlátozódott. Ahogy mondani szokás, minden kezdet nehéz, és egy év pontosan annyit jelent a 

Hallgatói Önkormányzat életében, hogy az ember mindent megtapasztal egyszer. Sokszor még ez 

sem segít, hiszen Egyetemünk egy dinamikusan változó közeg jelenleg is, nem csak a HKR vagy a 

Hallgatói Önkormányzat Alapszabálya módosult, de újraírásra került a Természettudományi Kar 

teljes Szervezeti és Működési Szabályzata. Dékánválasztás is zajlott, amely során – azt hiszem a 

többi delegált nevében is beszélve – mondhatom, hogy igyekeztünk a lehető legfelelősségteljesebb 

döntést hozni. Megszületett az ELTE erőszakmegelőzési-koncepciója a gólyatábori eseményekre 

reflektálva, amely egyúttal a gólyatáborok programjainak keretét is hivatott meghatározni. A 

különböző kereteken lévő maradványainkból támogattuk mind az ELTE Életvezetési 

Diáktanácsadó működését, mind a Nagytétényi úti Kollégium tervben lévő felújítását, bízva abban, 

hogy ezek a támogatások meg fognak térülni a mindenkori hallgatók javára. A tehetséggondozási 

formák frontján előrelépést jelentett, hogy kidolgozásra került a Karon a Honorácior Státusz 

rendszere, bár egyelőre ebből még nem tudott profitálni senki. Ami viszont már többeket is érintett 

az a Kari Ösztöndíjbizottság átalakulása volt és az, hogy hallgatói fórumok szervezésébe kezdtünk 

az ösztöndíjakkal kapcsolatos igények felmérésére. 

Az elmúlt ciklusra gondolva vegyes érzések fognak el, számos vállalás tekintetében nem sikerült 

előrelépést produkálni, azonban a korábbi pályázatban lefektetett elvekhez – úgy vélem – sikerült 

tartani magunkat. Most abban a szilárd elhatározásban adom be ezt a pályázatot, hogy a benne 

foglaltak megvalósítása a Hallgatói Önkormányzat életének sokkal központibb eleme lesz.” 

A friss fejlemények kapcsán is kénytelen vagyok tenni némi kiegészítést. Világos, hogy a TTK HÖK 

nem tud a környezetétől függetlenül létezni, hisz Alapszabálya szerint is egy másik szervezeti egység 



része. Ennél fogva nyilvánvaló, hogy a tevékenysége nem szeparálható el sem az EHÖK sem a 

többi részönkormányzat működésétől. Ahhoz, hogy eredményesen tudjuk képviselni a hallgatói 

érdekeket, sokszor fontos az, hogy megteremtsük az ehhez szükséges feltételeket, amelyek sokszor 

csak magán az ELTE HÖK-ön múlik. Azonban a külső képviselet csak akkor tud hatékonyan 

megvalósulni, ha a belső – szervezeti kultúránkból természetesen adódó – kisebb-nagyobb botlások 

nem rónak ránk elviselhetetlen terhet. Fontos tehát, hogy egységes célok fogalmazódjanak meg. 

Ennek reményében írtam elnöki pályázatomat, bízva abban, hogy olyan főbb pontokat sikerül 

benne kijelölni, amely közös célként lebeghetnek a szemünk előtt a következő évben.  

Zárszó 

Talán a legfontosabb részét a beszámolómnak a végére hagytam. Ugyanis itt szeretném megragadni 

az alkalmat, hogy megköszönjem az egész éves munkáját valamennyi tisztségviselőnek, 

képviselőnek, mentornak és mindenkinek, aki fontosnak érzi a hallgatók ügyeinek felkarolását és 

erőt és energiát fektet abba, hogy Karunkon virágzó hallgatói közéletről beszélhessünk.  

Hoksza Zsolt 

Elnök 

ELTE TTK HÖK 

E-mail: elnok@ttkhok.elte.hu 
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Horváth Tamás 

Gazdasági elnökhelyettes 
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I. Beszámoló az elmúlt ciklusról 

Transzparencia 

Pályázatomban első helyen szerepelt a transzparencia kérdése. Ezt teljes mértékben sikerült 

teljesíteni. A honlapon megtalálhatóak az összes gazdálkodásunkkal kapcsolatos beszámolók. Viszont 

jó pár negyedéves beszámoló nagy csúszással az év végén készült el. Ennek oka, hogy habár 

folyamatosan jeleztem az igényt az analítikára az adott negyedév után nem minden esetben kaptam 

kézhez. A hallgatói felmérés alapján a hallgatók nem tartják túl átláthatónak a TTK HÖK gazdálkodását. 

Ennek okaira a kérdőív nem tért ki. Úgy gondolom, ha valakit érdekel, akkor megtalál minden 

tájékoztatót erről a honlapon. Persze érdemes azt megvizsgálni, hogy milyen kommunikációs 

csatornákon tudunk eljutni még a hallgatósághoz. 

Gazdasági csoport 

A gazdasági csoport jelenleg létezik, azonban gyakorlati hasznát az elmúlt időszak alatt nem 

tapasztaltam. Érdemes lehet felülvizsgálni ennek szükségességét.  

Iskolaszövetkezet-KHTEÖ 

Az előzetes szándéknak megfelelően 2015 nyarán megszüntetésre került a KHTEÖ és helyét az 

ELTE Iskolaszövetkezeti kifizetés vette át. Nagyon elhibázott döntés volt úgy átállni egy másik 

rendszerre, hogy egyáltalán nem történt meg az előkészítése. Sajnos semmi jele nem mutatkozott annak 

az ösztöndíj megszüntetésekor, hogy az átállás szeptemberre nem fog megvalósulni. Folyamatos 

hallgatói megkeresések érkeztek felém a kifizetések, belépés időpontjával kapcsolatban, azonban én 

sem rendelkeztem megbízható információkkal. Egészen 2016. február-márciusig kellett várni arra, amíg 

az ELTE és az Iskolaszövetkezet szerződést kötött és elkezdhettek belépni a hallgatók. A kifizetések 

pedig áprilisban kezdtek megérkezni többé-kevésbé probléma mentesen. Az Iskolaszövetkezettel való 

együttműködésen még nagyon sok javítani való van.  

Költségvetés 

A ciklus elég rendhagyó volt költségvetés szempontból. Gondolok itt a kancellária rendszerének 

bevezetésére, ezen kívül a legfontosabb változás pedig a forrásallokáció megalkotása volt. Habár az 

allokáció elfogadásra került és ezek alapján történt a kari keretek meghatározása, a források nem lettek 

lekönyvelve a kari körzetekre, hanem minden a T400-ason maradt. Az SAP-hoz a kari gazdaságisok 

kaptak lekérdezési jogot, azonban csak az 5,6-os forrásról költött összegeket tudtuk nyomon követni, a 

0,1-es forrásokról való költést a fenti okok miatt nem. A gólyatáborok megvalósítása és elszámolása 

volt a legkiemelkedőbb probléma a tavalyi évből. Mi is és mindenki azzal számolt hogy kb. a 2014-es 

tábori költségek fognak jelentkezni. November közepéig semmit nem lehetett tudni mennyibe kerültek 

a táborok, akkor derült ki a befizetések adókötelezettségére és arra, hogy nagyon sok szolgáltatás után 

reprezentációs adót kellett fizetni. Így mintegy 3x annyiba kerültek a táborok mint eredetileg terveztük 

volna. Emiatt a költségvetésünket közel 2 milliós deficittel zártuk. A többi tételnél láthatóan mindenhol, 

alul költöttünk a tervezetthez képest. Sajnos vezetőképző nem került megerendezésre sem ősszel, sem 

tavasszal. Egyébként költéseink a megszokott tételek voltak. Örömteli hír, hogy ismét meg tudtuk 

rendezni a gólyabálunkat az egyetem épületében egy év kihagyás után.  

Beszerzések 

A tavalyi évben szűnt meg az Egyetem nyomdai keretszerződése. Az új keretszerződés augusztusban 

került megkötésre. Már ezzel az új szerződéssel rendeltük meg a Gólyanyúzt. Azonban az irreálisan 

magas árak miatt úgy döntöttünk, hogy nem kívánjuk a továbbiakban ezzel a keretszerződéssel kiadni 

az újságunkat. A Hallgatói Alapítványnak köszönhetően 2 heti papíros megjelenés biztosított. 

A toneres keretszerződés is lejárt. Új keretszerződés nem került megkötésre, helyette az IIG-hez 

került ezeknek a beszerzése. A januárban leadott megrendelésünk áprilisban került teljesítésre. Ez idő 

alatt a déli hallgatói irodában a munkavégzés nehézkesen folyt.  

A pályázatomban szorgalmaztam az eszközpark mielőbbi felújítását. Sajnos ez a tavalyi évben nem 

tudott megvalósulni, azonban idén jeleztük igényünket az Informatikai Kar felé használt, de jó 



állapotban lévő számítógépek iránt. Ezen kívül az IIG általi közbeszerzésen keresztül várhatóan nyáron 

jelentős fejlesztésben fog keresztül menni az eszközparkunk. 

Az elmúlt időszakban, több panasz is érkezett az ülőbútorok állapotára, ezért megindítottam új 

irodabútorok beszerzését. Ez jelenleg is folyamatban van. 

Raktár 

A nagyraktárban történt selejtezés után, nyáron felmértem az ott található dolgainak és új leltárrendet 

alakítottam ki. Az egykori ösztöndíj pályázatok a raktár, mintegy 50%-át foglalják el, ennek selejtezését 

sajnos nem tudtuk még megvalósítani. Ezen kívül a fényképes adatbázis sem valósult meg az 

eszközeinkről. A kancellári rendelkezéseknek, és a szabályzatoknak megfelelően Gazdasági 

elnökhelyettes feladatköre közül kikerült a leltárfelelősség, és a Dékáni Hivatal leltárfelelőse vette át ezt 

a feladatot. 

Egyéb 

Amíg nem volt kommunikációs elnökhelyettesünk, addig igyekeztem a hallgatói kommunikációval 

is aktívan foglalkozni. A déli irodában rendet tartottam, próbáltam megoldani az éppen felmerülő 

gondokat, ahol tudtam segítettem. Örülök, hogy megvalósításra került a pályázatomban szorgalmazott 

2 hetente lévő tisztségviselői ülések.  

Tanulmányi okokon kívül, delegáltságaimnak minden esetben eleget tettem. 

 

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

kapcsolatban, keress bátran személyesen vagy valamely kommunikációs csatornán! 

Bp. 2016. 05. 10. 

 

Horváth Tamás 

Gazdasági Elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK 
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Általános feladatok 

Fogadóóráimat egész évben rendre megtartottam, esetleges időpontváltozásról minden 

esetben tájékoztattam a honlapra látogatókat. A megkeresések száma rendkívül 

alacsonyan alakult a fogadóórákon. A levelezést igyekeztem a lehetőségeimhez mérten 

megfelelően kezelni. A Tétékás Nyúzban minden olyan tudnivaló megjelent, amelyek a 

Karon hallgatók számára elengedhetetlenek voltak tanulmányaik gördülékeny 

folytatásához. A választmányi üléseket az utóbbi időszakban részben felváltották az 

tisztségviselői ülések, amik jelentősen segítenek a társak projektjeinek és céljainak 

megismerésében, hatékonyabbá teszik az együttműködést. 

 

Kari Tanács 

A Kari Tanács valamennyi ülésén részt vettem a vonatkozó időszak során. A ciklus során 

számos esetben került véleményezésre Hallgatói Követelményrendszer módosítására 

javaslat, mindig igyekeztünk a delegáltakkal együtt olyan álláspontot kialakítani, amely 

megfelelő a Kar hallgatói számára. Az év meghatározó Tanács ülése volt a 

dékánválasztás, ez alkalommal nagy felelősség hárult a hallgatói képviselőkre. A 

dékánjelölt pályázatában számos olyan pont szerepelt, amely alapvetően lehet hatással 

a Karon tanulmányokat folytatók lehetőségeire. Többek között felmerült a pusztán 

angolnyelvű mesterszakok indítása, illetve az oktatói és hallgatói leterheltség 

csökkentése az óraszámok redukálásával. Ezen kérdések esetében közel sem 

egyértelmű számunkra, hogy a hallgatói vélemények és érdekek miképpen alakulnak. Egy 

teljeskörű kérdőív kidolgozását javasolta ezért az Önkormányzat elnöke, amely 

megfelelően felmérné a tantervekkel és tanulmányokkal kapcsolatos kérdéseket. A 

kidolgozás a következő ciklusra marad, azonban a kezdeményezésnek semmiképp nem 

szabad elhalnia. A Kar Kiváló Oktatója cím díjazottjait szokás szerint egy ilyen témájú 



hallgatói kérdőív kiértékelése után terjesztettük fel, az idei elismerést Ispánovity Péter 

Dusán egyetemi adjunktus (Fizikai Intézet) és Gémes Margit műszaki gazdasági tanár 

(Matematikai Intézet) nyerte el. 

 

 

Tanulmányi- és Oktatási Bizottság 

A Bizottság tevékenysége számos alkalommal ütközött problémákba. A hosszú ideje 

kidolgozásra és elfogadásra váró ügyrend elfogadásra került, így sokkal szervezettebb 

keretek között folyhat a delegáltak munkája. Sajnos nem minden szakterület képviselteti 

magát jelenleg sem, és előfordult, hogy azonos képzésről érkezők rendkívül hamar 

váltották egymást, ami hosszú távon a megítélés javulása ellen dolgozik. 

  

ELTE HÖK Tanulmányi Bizottság 

A Bizottság aktivitása a ciklus folyamán nagyon alacsony volt. Az egyetemi hallgatói 

képviseletet érintő kérdések vitája nem történt meg a testület szintjén. A folyamatos 

információhiánynak köszönhető számos olyan eset fordult elő, ahol az érekképviseleti és 

tájékoztatási rendszer alapvetően sérült. Az ilyen jellegű hibák utólagos korrekciója is 

rengeteg problémát okozott. Az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezésének 

nyilvánossága terén nem sikerült a tervek ellenére sem előrelépni egyetemi szinten, így 

a Pedagógiai és Pszichológiai Kar OMHV mellett párhuzamosan működő, bárkinek 

elérhető kérdőívét lehetne alapul venni a jövőben. 

 

Tanulmányi Csoport 

A Tanulmányi Csoport működése javult valamelyest a ciklus alatt, az összehívott 

üléseken általában minden szakterület képviseltette magát legalább egy fővel. Az 

üléseken megvitatott álláspontok alapján sokkal hatékonyabban végezhető az 

érdekképviselet. Alapvető segítség volt a szakos vélemények megismerése is, példának 

lehet venni a Képzési- és Kimeneti Követelmények módosítási javaslainak 

véleményezését, amely során kialakult észrevételeket hatékonyan tudtunk a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciája felé továbbítani. 

 

Tanulmányi ösztöndíj 

A tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatban a beszámoló összeállításakor folyamatban van 

egy módosított számítási rendszer kidolgozása. Az ösztöndíjas biztossal karöltve 



vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy a jelenlegi rendszer kiegészítéseként az elégtelen 

érdemjegyet szerző hallgatók eredményei is bekerülnének a számításba. Az előzetes 

információk szerint jelentősen nem változna a támogatást elnyerők aránya ezáltal, 

azonban a javulást eredményez azon szakok esetében, ahol tipikusan az átlagnál jóval 

alacsonyabb a juttatást megkapók száma. A teljeskörű módosítái javaslat kidolgozása 

még hátravan, jelenleg a statisztikai kimutatások elkészítése történik. 

 

Köztársasági ösztöndíj és Kar Kiváló Hallgatója pályázatok 

Az alapvető fontosságú pályázatok bírálása során felmerült számos hiányosság. Az elvi 

kérdések közül a legmeghatározóbb, hogy a Tanulmányi- és Oktatási Bizottságnak milyen 

mértékű beleszólása van a részpontszámok alakulásába. A HÖK részéről valamennyi 

pályázási időszakban elkészített közéleti pontrendszer is hasonló problémákkal küzd. 

Rendkívül sokszínű a tevékenységek köre, amelyek évről évre folyamatosan változnak. 

A jelenleg általunk alkalmazott koncepció szerint, amely a pályázatok eltérő részeiben is 

előfordul, szinte minden tevékenységet mérlegelés után, önállóan pontozunk. A 

tapasztalatok ugyanakkor azt mutatják, hogy az álláspontot nehéz megvédeni sok 

esetben. Kisebb mértékű módosítások már a legutóbbi Kar Kiváló Hallgatója pályázat 

kiírásánál megjelentek részünkről. 

 

Kari Nyílt Nap és Educatio Kiállítás 

A szokásoknak megfelelően a ciklus folyamán is a tanulmányi elnökhelyettes szervezői 

tevékenysége alatt folyt a Kari Nyílt Nap és az Educatio Kiállításon való képviselet. A 

programok az eddigi évekhez hasonlóan zajlottak, egyező érdeklődői létszámmal, ezért 

is indokolt átgondolni annak a lehetőségét, hogy az érdemi megvalósítás során a 

mindenkori tanulmányi elnökhelyettesnél rendezvényszervezéshez hozzáértőbb személy 

végezze a Nyílt Nap helyszínének kialakítását, a programok tervezését és lebonyolítását. 

 

Értékelés 

A pályázatomban lefektetett célok egy részét nem sikerült elérni különböző, sokszor külső 

tényező miatt. A kezdeti rutintalanság minden új tisztségviselőnek gondot okoz, ez sajnos 

nálam is megfigyelhető volt. Csak részleges előrelépést sikerült elérni az 

Önkormányzaton belüli és a hallgatói oldal felé történő kommunikáció esetében. A 

fentebb említett, függőben levő ügyek befejezése érdekében szeretnék pályázni a 

tisztségre ismét.  



 

Az időrendi bontás ismételt felsorolásától eltekintenék, a korábbi beszámolókban 

elérhetőek. Az ciklus során felmerült, kisebb horderejű események ugyancsak 

megtalálhatóak a korábbi dokumentumokban. 

 

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

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

 

Budapest, 2016. május 10. 

Rádl Attila 

Tanulmányi elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK 
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Török Mátyás 

kommunikációs elnökhelyettes 

Jelen beszámolómban az elmúlt időszakban történt eseményekre szeretnék kitérni, illetve 

értékelni a ciklusban végzett munkám, a pályázatom figyelembevételével. 

Az eddigi beszámolóimat ezeken a linkeken találhatjátok: 

Az első beszámolóm 

A második beszámolóm 

A harmadik beszámolóm 

A negyedik beszámolóm 

Időbontás 

2016. április 13. EHSKB ülés 

2016. április 18. Választmány 

2016. április 25. Tisztségviselői ülés 

2016. május 9. Választmány 

 

Az elmúlt időszakban ezeken az üléseken jelentem meg tisztségemből kifolyólag. Ezeken kívül 

személyes találkozások történtek, melyeket később kifejtek. 

A beszámoló részletesebb kifejtése 

Plakátok 

Továbbra is rengeteg plakát érkezik, amiket általában kétnapos határidővel kirakok. Sajnos 

mostanában egyre gyakrabban találkozom félig leszedett plakátokkal, amik csak lógnak, nem 

tudom, ki csinálja, de igyekszem minél hamarabb rendesen visszahelyezni az ilyeneket. 

Emellett a plakátolási szabályzat kiegészült egy sorral, hogy csak akkor vállaljuk egy határidős 

plakát kihelyezését, ha minimum egy héttel az esemény előtt behozzák azt, így elkerülhetővé 

vált a felesleges összeütközés olyanokkal, akik a „holnap délelőtt kilenckor lesz az esemény, ki 

tudnátok még rakni?” típusú mondatokkal érkeznek az irodába. 

Tétékás Nyúz 

A Tétékás Nyúz főszerkesztőjével továbbra is jó a munkakapcsolat, az általa igényelt, 

megfelelő oldalszámú HÖK-ös cikkek rendszerint elkészülnek. A cikkírók kiválogatásában 

nagy köszönet jár a szakterületi koordinátoroknak, SzaB elnököknek, akik megkereséseimre 

mindig készségesen válaszolnak. 

Honlapok 

Az elmúlt hónapban egy hírt raktam ki a TTK HÖK honlapjára, a Babits Mihály emlékévhez 

kötődő versenyekről, mivel Rádl Attilán keresztül erre kért meg Török Gabriella. 

 

 

 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-10/kommeh_beszamolo_okt_10.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-11/beszamolo.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-02/kommeh_beszamolo_160206.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-04/kommeh_beszamolo.pdf
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Török Mátyás 

kommunikációs elnökhelyettes 

Facebook 

TTK HÖK 

A TTK HÖK facebook oldalára 23 hírt raktam ki az elmúlt időszakban, ennek a nagy része a 

választásokhoz kötődött. A népszerű posztok is ehhez tartoznak, pl. a szakterületek állása 321 

kattintást generált az áltagos 40-hez képest, illetve az elmúlt időszak legnépszerűbb posztja a 

KÖSZI! album volt, 7500 kattintással és 234 reakcióval (lájk, hozzászólás, megosztás). Annak 

ellenére, hogy első körben többen kételyüket fejezték ki ezzel az ötlettel kapcsolatban, 

bebizonyosodott, hogy a hallgatók számára sokkal fontosabb a képpel kifejezett 

köszönetnyilvánítás, mint a puszta statisztika. 

Tétékás Nyúz 

Az elmúlt időszakban összesen egy hírt raktam ki erre az oldalra. Ennek két oka is van: az egyik 

az, hogy nem volt több kulturális megkeresés, amit érdemes lett volna kirakni, a másik pedig 

az, hogy Lívia az elődjénél sokkal jobban kihasználja a facebook nyújtotta lehetőségeket, és a 

Nyúz tartalmaival annyira felpörgette az oldalt, hogy épp elég információ megy ki onnan a 

hallgatókhoz. 

Események 

Események tekintetében a legfontosabb a választás volt. Ennek kommunikációjában Kovács 

Fannival több újítást is kipróbáltunk, amelyek többsége pozitív visszajelzést kapott a 

hallgatóktól. Ezúton is köszönöm segítségét, aktív munkáját, ami nélkül nem tudtunk volna 

ilyen szép eredményt elérni. 

HÖK-ön belüli kommunikáció 

A Riadóláncz nevű facebook beszélgetés továbbra is pörög, ha bármi megkeresés éri az 

Önkormányzatot és / vagy valamilyen belső feladat adódik, mindig számíthatok a szakterületek 

segítségére. 

Levelezés 

A levelezésem folyamatosan kezelem, nincsenek megválaszolatlan megkeresések. Az előző 

küldöttgyűlés óta kiküldtem egy infolevelet, amely a képviselőválasztásról szólt. Ennek jó volt 

az időzítése, mert jelentősen megdobta a százalékokat. 

Megkeresések 

Leginkább online megkereséseket kaptam, melyek többsége érdektelen volt. Ami nem, azt 

megosztottam a facebookon. Személyes megkeresésekben kiemelkedő volt Szondi Boglárka, 

az Illyés Sándor Szakkolégium Kommunikációs Bizottságának tagja, akivel azt beszéltük meg, 

hogy a jövőben szorosabb együttműködést szeretnénk kialakítani a szakkollégium és a HÖK 

között, hiszen a szakkollégiumban a pedagógia nagy hangsúlyt kap – így a tanárszakosok 

tanulmányaiban elhanyagoltabb területekről is információkat kaphatnának az érdeklődők. 
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Török Mátyás 

kommunikációs elnökhelyettes 

EHSKB 

Az EHSKB ebben az időszakban takaréklángon égett, mindenki a választásokkal volt 

elfoglalva. Egy fontosabb projekt volt: az angol nyelvű honlap anyagainak végleges elkészítése. 

Jómagam a Neptunnal illetve a tárgyfelvétellel kapcsolatos információkat szedtem össze. 

Tisztségen kívüli teendők 

A Kémia Gólyatábor egyik főszervezőjeként szervezői megbeszélést tartottam, illetve a tábor 

körülményeiről (helyszín, programok…) egyeztettem főszervező társaimmal. 

A LEN kommunikációért és marketingért felelős megbízottjaként kezeltem a LEN facebook 

oldalát, az eseményt és az info@len.elte.hu címet. A grafikai anyagok elkészülését is én 

koordináltam.  

Összesített értékelés 

HÖK-ön belüli kommunikáció 

Nagy előrelépés, hogy most már minden második héten vannak tisztségviselői ülések, ez 

véleményem szerint hozzájárult a dolgok gördülékenyebb menetéhez. Sajnos elmaradás a 

csapatépítések megrendezése. Ennek két oka van: az első két alkalommal szemben tanúsított 

érdektelenség, illetve az idő hiánya – mind saját részről, mind az Önkormányzat részéről. 

Egyetemen belüli kommunikáció 

Bevonó tábort nem tartottunk, helyette bevonó nap történt az Egyetemen. Ennek sikeressége 

kétséges, de véleményem szerint kezdetnek jó volt. 

Utódképzés tekintetében tartottunk egy, a tisztségviselők munkáját bemutató délutánt, ezen az 

érdeklődők egészen nagy számban jelentek meg. Ezen felül négy szakterület bevonóján 

tartottam előadást a HÖK-ről, ezek jól sikerültek, a következő ciklus képviselői között sok 

olyan embert láthatunk, akik ezeken megjelentek. 

A mentorképzésben előadást tartottam a HÖK-ről és a HÖK kommunikációjáról. 

A plakátolás gördülékenyen megy, persze a segítő kezek jól jönnének. 

A szakmai programok szervezése kissé elsikkadt, de voltak jó kezdeményezések (pl. az 

ösztöndíjas fórum). Ezeket jobban bele kell építeni a köztudatba, hogy nagyobb népszerűségnek 

örvendő események legyenek. 

Megjelenések: a HÖK sikerrel képviselte magát az Educatio Kiállításon, illetve a szakterületek 

helyt álltak a nyílt napon. Sajnos a LEN-en való megjelenés elmaradt, leginkább idő hiányában, 

de tekintve, hogy a szakterületek jó része saját sátorral képviseltette magát, nehéz is lett volna 

emberi erőforrást találni. 

 

 

 

 

mailto:info@len.elte.hu
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Török Mátyás 

kommunikációs elnökhelyettes 

Egyetemen kívüli kommunikáció 

Az Intézetek szakmai programjait minden megkeresés esetében hirdettük, ezzel leginkább a 

Biológia Intézet élt. 

A középiskola program belső érdektelenség miatt elhalt, de én továbbra is látom benne a 

potenciált, így egy lelkes csapat összefogásával meg lehetne próbálni újraindítani. 

 

Összességében úgy gondolom, hogy ez az új tisztség kiforratlan feladatkörökkel indult, melyek 

az elmúlt hónapok során nagyjából körvonalazódtak. Az Önkormányzat kommunikációja 

nagyjából helyrekerült, a kommunikációs biztosok után hagyott űrt sikerült betölteni. Innentől 

kezdve az a közös felelősségünk, hogy egy hallgatóbarát, hallgatóközpontú, modern 

kommunikációt tudjunk felépíteni, olyat, amire valóban felfigyelnek. 

Köszönöm az elmúlt ciklus közös munkáját! 

Budapest, 2016.05.10. 

Török Mátyás 

kommunikációs elnökhelyettes 
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Záró beszámoló 
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Időrendi bontás 

Az időrendi bontásomba az április 12-ei küldöttgyűlés utáni események szerepelnek. 

2016.04.13. Kémia Intézeti Tanács 

2016.04.20. Kari Tanács 

2016.04.21. EHSZÖB ülés 

2016.04.23-24. Mentorhétvége 

2016.05.02. Tisztségviselői ülés 

2016.05.11. Kémia Intézeti Tanács 

2016.05.12. Kémia SzaB 

Szöveges összefoglaló 

Szeretném összefoglalni, hogy a szeptemberi megválasztásomkor kitűzött célok közül melyiket 

milyen módon sikerült megvalósítani, illetve hogy milyen problémák, vagy kérdések merültek 

fel a szakterületen, akár kari akár egyetemi szinten. 

Kommunikáció 

Ösztöndíjak terén a hallgatók sajnos türelmetlenek, és elvárják az azonnali választ, vagy 

ügyintézést. Ebben az előző ciklushoz képest sokat fejlődött a szakterület. Sajnos az olyan 

esetekben, ahol én is csak másodlagos információ szolgáltató vagyok, ott elhúzódtak néha a 

dolgok, de sikerült megfelelően kommunikálni a hallgatókkal. A jó kommunikációhoz tartozik 

a Facebook-os Ösztöndíjas fórum, ahol szintén mindig napra kész információkat szolgáltattam, 

minél gyorsabb reakcióidővel. A pályázatomban külön pontként szerepelt a weboldal. Ez 

megvalósításra került, és jelenlegi funkcióját jól betölti. Ennek a fejlesztésére van pár ötletem, 

de azt majd a pályázatomból megismerhetitek. Összegezve a hallgatókkal való 

kommunikációt, úgy gondolom nagyon nagy változást érzékelhettek a hallgatók, viszont a 

hallgatók felé való kommunikációt mindenképpen fejlesztenünk kell, hogy egyáltalán 

tisztában legyenek a pályázati lehetősségeikkel. 

Adminisztráció 

A tisztség átvételekor, egy jókora adminisztrációs hiányosságot kaptam örökségnek, ami igaz 

volt mind az emlékeztetőkre, mind a döntésekre a Neptunban. Ezeket mindenképp szerettem 

volna kijavítani, hiszen a megfelelő adminisztráció alapfeltétele az átláthatóságnak, amelyet a 

hallgatói pénzügyek megkövetelnek. Ezeket a hiányosságokat november elejére sikerült 

behozni, és utána már a különböző táblázatok folytonos vezetésével, jegyzőkönyvek 1-2 

napon belüli megírásának köszönhetően a kaotikus rendszerből egy átlátható, könnyen 

kezelhető rendszer lett. Sajnos ezeknek az utólag beírt döntéseknek, lett egy olyan 

visszhangja, hogy aki esetleg nem kapta meg az ösztöndíját, az hevesen reklamált, 

megjegyzem teljesen jogosan. Ahol még hallgatói jogviszonnyal rendelkezett a hallgató ott az 
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utalást pótoltuk, viszont volt olyan eset, amikor már nem rendelkezett jogviszonnyal, ez sokkal 

kínosabb volt, de elnök úr segítségével sikerült megbeszélni a dolgot a hallgatóval. 

Pályázatok felülvizsgálata 

Már amikor elkezdtem a munkát, akkor is egy kisebb reformálást hajtottam végre a pályázati 

kiírásokon. Azonban időközben ezt a munkámat katalizálta, hogy egy HKR módosítást is meg 

kellett írni, így annak megfelelően kellett újra gondolni a kiírásokat. Így bevezetésre kerül két 

új ösztöndíj, az egyszeri tanulmányi versenyeken és konferenciákon való részvétel támogatása 

illetve a szakmai ösztöndíj, utóbbiból mind rendszeres, mind egyszeri. Ezzel együtt kivezetésre 

került az egyszeri tudományos, illetve szétválasztásra került a sport és a kulturális pályázati 

kiírások. Mindent egybe véve jó úton haladunk egy átláthatóbb, hallgatóbarátabb kiírási 

rendszer felé. A tavaszi félévre tovább növeltük a megítélhető támogatás mértékét. Azonban 

egy olyan problémával kellett szembe néznem, amit nem a legegyszerűbb leküzdeni, ez pedig 

az, hogy túl sok maradványuk képződött ISZTK kereten az évek során, így elképzelhető, hogy 

a maradványunk esetleg jövőre máshova kerül, így a következő éves kiírásoknál ezt figyelembe 

véve, én már nem is szeretnék kari gátat belerakni a kiírásokba, csak a HKR iránymutatásait 

követni. De úgy gondolom sikeres módosításokat sikerült keresztül vinnem a ciklus során. 

Ösztöndíjas csoport 

Célomnak tűztem ki, hogy felrázom az ösztöndíjas csoportot. Itt csak részsikert könyvelhetek 

el, mivel szoctám időszakban egy nagy jó csapat jött össze, azonban a továbbiakban a 

lelkesedés, kicsit lecsökkent, amiben magamat is felelősnek érzem, ezen jövőre változtatni 

kell, amire vannak ötleteim. 

A fent említett négy pont az, amit a pályázatomban kitűztem, mint cél, és úgy gondolom, hogy 

meg is valósítottam őket és ennek fényében egy sikeres cikluson lehetek túl. Most pedig 

összegezném az egyéb történéseket. 

Egyszeri MA/MSc ösztöndíj 

Sajnos az őszi félév során az Oktatási Igazgatóság bele szállt ebbe a pályázatunkba, akkor még 

teljesen jogosan, de télen ismét elkaszálták. Ekkor elkezdtem keresni az alternatív 

lehetőségeket, és az tűnt a legmegvalósíthatóbbnak, ha külön részt szentelnénk neki a HKR 

általános részében. Ebben kértem Lőrinczi Réka segítségét. Sajnos az ügyintézés megakadt a 

félév során az OktIG elérhetetlensége miatt. Így ez a projekt tovább halasztódik őszre, de 

mindenképp szeretném még végig vinni. 

Szoctám 

Az én ciklusom alatt került bevezetésre az egységes rendszer bevezetése. Ez, mint minden új 

dolog kisebb hibákkal indult, de alapvetően jól szuperált. Számomra az egyetlen kifogásolható 

dolog, az akkori keret kb. teljes kiköltése, és így nagyon magas ösztöndíjak odaítélése. 
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Utóbbival természetesen nem lett volna probléma, ha nem következett volna egy szűkösebb 

tavasz, erre későbbiekben jobban oda kell figyelni. A téli pályázási rendszer már 

gördülékenyebb volt, de természetesen kisebb finom hangolások még szükségesek. Itt tartom 

még szükségesnek megjegyezni, hogy felmerült a rendkívüli szociális ösztöndíj egységesítése, 

aminek előkészítése már folyamatban van. 

EHSZÖB 

Az átalakítások után feles bizottsággá alakuló EHSZÖB-ben a munka hol gördülékenyen, hol 

pedig nagyon lassan haladt, pár közalkalmazott miatt. Ezenfelül rendszeresen volt ülés, ahol 

meg beszélhettük a problémát. 

Tanulmányi ösztöndíj 

Ezzel kapcsolatban, mint mindig több panasz is érkezett, leginkább azoktól a hallgatóktól, akik 

nem részesültek benne. A tartott Hallgatói Fórum sajnos nem mozgatta meg a hallgatókat. 

Kicsit elkeserítő számomra, hogy amikor a saját ösztöndíj lehetőségükről van szó, az se érdekli 

a hallgatókat. Ennek ellenére, ott elvi síkon fogalmazódtak meg érdekes álláspontok. Rádl 

Attilával elkezdtük a jelenlegi számolás finomhangolását, amely jelenleg is folyik. 

Záró gondolatok 

Azt gondolom, hogy egy felfele ívelő pályára sikerült állítani az ösztöndíjakat, és továbbra is 

ezen szeretném tartani, hogy amikor majd átadom a tisztséget, az utódom ne egy völgyben 

szálljon fel rá, hanem még a hegyre felfele. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdés merülne fel benned, keress 

akár e-mail akár személyesen. 

Budapest, 2016. május 10. 

Balogh Dániel 

ELTE TTK HÖK 

Ösztöndíjakért felelős biztos 



 

 

Záró Küldöttgyűlési beszámoló 

Esélyegyenlőségi biztos 

2015. május 16. – 2016. május 13. 

Seres Ákos 
 

 

Szöveges Beszámoló 

 

Tartalmas időszakon vagyunk túl, amely alapvető változásokat is hozott az esélyegyenlőség 

terén. Sok tekintetben úgy érzem jobb helyzet áll fent, mint egy évvel ezelőtt, de még mindig 

vannak olyan hiányosságok, amelyeknek létezése igen kellemetlen. Éves beszámolómban 

ezeket szeretném bővebben körüljárni és egy kis kitekintést tenni a jövőbeli feladatok, tervek 

felé. 

Az évértékelés előtt, engedjétek meg kérlek, hogy az áprilisi-májusi időszakról szóljak pár szót. 

Április-május 

Április 18-án ülésezett az ELTE HÖK Esélyegyenlőség Bizottsága. Egy fontosabb feladat lett 

volna az Ügyrend elfogadása, de sajnos elég kevesen voltuk az ülésen, így ez végül nem volt 

lehetséges. Szó volt még a személyi segítők rendszeréről is, de erről még bővebben is 

szeretnék írni a későbbiekben. 

Továbbá, a Fogyatékosügyi Központ megkérte a Bizottságot, hogy regisztrációs héten segítse 

a speciális szükségletű hallgatók beiratkozását. Számomra még nem teljesen világos hogyan 

fog ez zajlani, de ha igény van rá, szívesen segítek bárkinek.   

 

A másik fontosabb esemény ebben az időszakban a LEN volt. Nekünk is volt sátrunk, ami 

keddtől pénteking várta az érdeklődőket. Én támogatnám, hogy az ESB minden évben kint 



legyen a LEN-en, ahogy láttam az emberek nem zárkóznak el az esélyegyenlőség témájától, 

több embert kifejezett érdekelt is. Alapvetően pozitívan értékelném az idei rendezvényen való 

részvételünket (bár csak szerdán és csütörtökön voltam kint), a várthoz képest több ember 

jött ki. Természetesen jövőre más programokkal is kiegészítve és hosszabb nyitva tartással 

még nagyobb látogatószámot érhetünk el. 

 

 

Évértékelés 

 
Rövid összefoglaló  

 
Az Alakuló Küldöttgyűlés után, az első fontosabb esemény a tisztséghez köthetően a 

Vezetőképző volt. Érdeklődve vártam ezt a hetet, hiszen ez volt az első alakalom, hogy a többi 

karral közösen végezhettünk érdemi munkát. A Bizottsággal együtt jó pár ötlettel és teendővel 

vágtunk neki a szeptembernek.  

Az ősz egyértelműen egyik legmeghatározóbb része a Fogyatékosügyi Központtal való közös 

együttműködésének a megkezdése volt. Az esélyegyenlőséghez köthető források elosztása is 

megváltozott ekkor. Jelenleg minden Kar külön pályázik az eszközökért/szolgáltatásokért, 

melyről egy bizottság dönt. Ennek köszönhetően (remélhetőleg) egy hatékonyabb rendszer 

alakul ki, mint ami eddig volt. Fontos még kiemelni, hogy a személyi segítők 

szerződéskötésének a rendszere is a Fogyatékosügyi Központon keresztül zajlik már.  

A tél folyamán a téli szünet és a vizsgaidőszak miatt kevesebb említésre érdemes 

megmozdulás történt. A Bizottság keretein belül a Témanap (Téma hét) megszervezése zajlott, 

ami végül nem valósult meg.  

A tavasz kezdetén nagyon örültem neki, hogy a HÖOK-ba bekerült egy esélyegyenlőségi 

szekció is, ami hatalmas lendülettel kezdte el a munkát, de sajnos ez a lendület mára eléggé 

megkopott.  

Természetesen több más esemény is zajlott ezen időszak alatt, akit ez jobban érdekel, az előző 

beszámolóimban bővebben is olvashat róluk. 

 

Most térjünk át pár fontosabb kérdésre.  

 

ELTE HÖK Esélyegyenlőségi Bizottság 
 

Az ESB egy nagyon fontos szerepet tölt be az esélyegyenlőség terén. Jelenleg több minden 

abba az irányba mutat, hogy sokkal inkább egyetemi szinten kell gondolkozni az 

esélyegyenlőség kapcsán, nem pedig Kar specifikusan. Természetesen lehetnek kivételek itt 

is, de cél nyilván az, hogy minél több embert segítsünk és vonjunk be az egyetemi közösségbe. 

Az év folyamán elég sok ötlet merült fel a Bizottság keretein belül, ám sajnos nagy részüket 

nem sikerült megvalósítani.  Az elmúlt időszak során úgy éreztem nem mindig sikerült teljesen 

összetartanunk és hatékony munkát végeznünk a többi karral közösen. Nyilvánvalóan ez 

valamilyen szinten minden tag hibája és remélhetőleg a következő ciklusban ez már nem lesz 

probléma. 



 

Fogyatékosügyi Központ 
 

Sokszor említettem már és nem is szeretném ismételni magam, igazából csak annyit, hogy az 

elkövetkezendő ciklusban(okban) nyilvánvalóan nagyon fontos lesz a megfelelő 

együttműködés és kapcsolattartás a Központtal, hiszen az esélyegyenlőséghez köthető 

személyek egy nagy hányadát teszik ki a speciális szükségletű hallgatók, akikkel a Központ 

komolyabb szinten foglalkozik.  Ebben a ciklusban is megpróbáltuk az ESB-vel közösen minél 

inkább együttműködni az FK-val, remélhetőleg ez a későbbiekben még sikeresebb lesz. 

 

Személyi segítők rendszere  

A személyi segítők rendszerét az egyik legfontosabb megsegítési formának tartom az 

egyetemen. Nem tudom, hogy mennyire jutott el köztudatba a segítők rendszere, igyekeztem 

ezt többször is hirdetni és a jövőben is egy fontos teendőnek tartom. Sajnos személyi segítőt 

nem mindig olyan egyszerű találni, aminek több oka is lehet. Jelenleg nem érzem teljesen 

hatékonynak azt a módszert, ahogy a segítőket keressük, de nem tudom, hogyan lehetne ezt 

a problémát megoldani. Volt egy olyan ötlet, hogy készítsünk egy adatbázist a lehetséges 

emberekről, akik szívesen vállalnának ilyet, így könnyebb lenne a keresés folyamata. Ezt meg 

lehet próbálni, a későbbiekben kiderül mi lesz belőle.  

 

A speciális szükségletű hallgatókon túl  

 
Mindenki tudja, hogy az esélyegyenlőség nem csak a speciális szükségletű hallgatókról szól. 

Úgy tűnhet (lehet úgy is van), hogy sokkal nagyobb hangsúlyt kapnak a spec. szükségletű 

hallgatók, mint a több érintett. 

Jobban belegondolva a hátrányos helyzetű hallgatók elsődleges megsegítése a szociális 

ösztöndíjakon keresztül történik. A legtöbb esélyegyenlőséggel kapcsolatos probléma 

szerencsére nem igazán merül fel a Karon (diszkrimináció stb.). Természetesen ezek 

megelőzőséről, érzékenyítésről lehet tartani előadásokat, eseményeket. Erről volt is szó, de 

aztán nem lett belőle semmi kézzelfogható. A következő ciklusban remélhetőleg ilyen irányú 

megmozdulások is lesznek majd. 

 

 

Záró gondolatok 

 
Pályázatomat olvasva nem mindent sikerült maradéktalanul teljesíteni. A regisztrált 

hallgatókkal való kapcsolattartás már többször felmerült, EHÖK szinten is. Ezt a jövőben 

szeretném még felvetni az ESB-nek. 

 Mikor a ciklust elkezdtem még nem igazán volt ismert, hogy a Karon létezik Esélyegyenlőségi 

biztos. Remélem azért ez már nem így van. Ha mást nem, remélem ezt azért sikerült elérni és 



szeretném, hogy a jövőben is megmaradjon a tudat, hogy a tisztség létezik, és nyugodtan fel 

lehet keresni a tisztséget épp betöltő személyt. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm! Bármilyen kérdést vagy észrevételt szívesen 
várok!  
 

 

 

Budapest, 2016. május 10. 

Seres Ákos 

Esélyegyenlőségi biztos 

eselyegybiz@ttkhok.elte.hu 

 

 

 

 

 



Beszámoló 
TTK HÖK Kollégiumi biztos 

2016.04.10 – 2016.05.10 

Beszámolóim az idei tanévben: 

1. beszámolóm 

2. beszámolóm 

3. beszámolóm 

 

Szöveges beszámoló: 

KolHÖK küldöttgyűlés: 
 

Az elmúlt időszakban nem volt tartva KolHÖK gyűlés, így arról 

nem tudok információval szolgálni. 2016.05.12-én lesz megtartva 

az Eötvös Collegiumban a KolHÖk elnökválasztó küldöttgyűlése.  

Ezen az ülésen kerül megválasztásra a KolHÖK Elnöke és 

Alelnöke, továbbá a KolHÖK delegáltjai az Egyetemi Hallgatói 

Önkormányzat Küldöttgyűlésébe, a 3 póttaggal. Megválasztását 

követően az Elnök kinevezi a KolHÖK referenseit. Lezajlott a 

felsőbbéves kollégiumi jelentkezés kisebb, nagyobb bukkanókkal. 

Sok hallgatói megkeresést kapok, hogy nem oda vették fel őket, 

ahova szerettek volna jelentkezni. Sokan alaptalanul, de sokan 

nagyon magas pontokkal nem kerültek be az általuk elsőként 

megjelölt kollégiumba. Ilyenkor megy a fellebezés, majd 

meglátjuk, hogy lesz-e eredmény. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat 

 

Járó Kristóf 

Kollégiumi biztos       

          2016.05.10 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-11/kollbiz_beszamolo.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-02/kollbiz_beszamolo.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-04/kollbiz_beszamolo.pdf


ELTE TTK HÖK 
 

Fricz Gergely, Külügyi biztos 

(kulbiz@ttkhok.elte.hu) 

Beszámoló 

2015. május – 2016. május 

 

Célkitűzések 

Beszámolóm első felében szeretném felidézni a külügyi biztosi pozícióra beküldött pályázatom 

célkitűzéseit. 

1.) Erasmus hallgatóknak szánt orientációs nap 

2.) Rendezvények, információs estek 

3.) Tanulmányi csúszás 

4.) Idegen nyelvű kurzusok 

 

Megvalósítás 

1.) A második félév elején került sor az egyetemre érkező külföldi hallgatók orientációs napjának 

megtartására. Ennek során 16 olyan külföldi hallgató hallhatott információkat az egyetemről, 

hallgatói életről és magáról a karról, akik a jelentkezésük során mentort igényeltek. Az 

információs nap során tett séta a Campus környékén nagyban segítette a hallgatókat a félév 

folyamán a tájékozódásban. 

2.) A rendezvények közül mindössze a Külügyi börze (október), a Lágymányosi Erasmus 

Tájékoztató (február) és a Kari Erasmus tájékoztató (március) került megrendezésre. Az alacsony 

érdeklődésre való tekintettel a Börzét követően nem szerveztem az Erasmus tájékoztatókon kívül 

más információs estet. 

3.) A tanulmányi csúszást illetően vegyesek az érzelmeim. Egyfelől, az a hallgató, akinek nem áll 

szándékában az évhalasztás, annak van lehetősége kombinálni a kurzusokkal, leginkább 

alapszakon. Ezen felül az oktatók nagyarányban támogatja a külföldön tanulni kívánó hallgatókat, 



így egy gyors egyeztetést követően, könnyedén egyéni tanrend állítható fel. Másrészt a 

mesterszakok jelentős részén továbbra is nagy gondot jelent az évhalasztás, melyre szélesebb 

körű megoldás szükséges. 

4.) Mivel csak részben számít a hatáskörömbe az idegen nyelvű kurzusok indításának 

kérelmezése, így csak lokálisan, próbaszerűen tettem rá kísérletet. A Földrajz- és Földtudományi 

Központ képviselőivel számos alkalommal leveleztem, mely során több helyen is ígéretet kaptam 

idegen nyelvű kurzusok indítására. Ezen felül ki kell emelni, hogy számos esetben az oktatók a 

félév elején felajánlották a kurzus angol nyelven való oktatását és a kezdeményezés a hallgatókon 

bukott el. 

A felsoroltakon kívül új alapokra helyeztem az ELTE-TTK és az ESN ELTE közötti kapcsolatot, 

lezajlott az első külügyes mentorfelvételi, így jelenleg közel 12 külügyi mentor tevékenykedik a 

karon.  

A külügyi honlap is nagyszabású frissítésre került, minden információ naprakész. 

A kapcsolattartásra is nagy hangsúly fektettem, hiszen mind az EHÖK-kel, mind a szakterületi 

erasmus koordinátorokkal jó viszonyt alakítottam ki. 

Végezetül köszönöm az elmúlt egy évet, hiszen számtalan tapasztalattal gazdagodtam és 

mélyebben beleláthattam az egyetem működésébe. Megfigyelhettem, hogy a sokszor 

egyszerűnek tűnő dolgok nem is olyan könnyűek. Nem is olyan könnyű tisztségviselőnek lenni, 

mint azt mezei hallgatóként véltem. 

Külön köszönöm minden hallgatónak, aki bizalmával megtisztelt, felkeresett kérdéseivel, 

problémáival akár levélben, akár személyesen. Garantálom, hogy a kar külügyi élete felfelé ívelő 

pályán van, amely a következő években folytatódni fog. 

 

Budapest, 2016.05.10. 

Fricz Gergely 
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TTK  HÖK Küldöttgyűlési záró beszámoló 
Sportbiztos 

 
Székely Gellért Zsombor 

 

2015. május 16. - 2016. május 13. 

 
Időrendi bontás 

 
2015. május 16. – Alakuló Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2015. május 26. – BEAC Küldöttgyűlés 

 2015. május 28. – MECS 

 2015. június 5. – Rendkívüli Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2015. június 30. – Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2015. július 6-10. – Vezetőképző (ELTE HÖK) 

2015. július 24-26. – Meniortábor (ELTE TTK és BGGyK HÖK) 

2015. augusztus 16-19. – Gyógymatek GT 

2015. augusztus 23-28. – Fizikus GT 

2015. szeptember 11. - Sportképzés 

2015. szeptember 15. – Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2015. szeptember 29. – XXIX. 5vös 5km  

2015. október 1. – Első KEKSZ megbeszélés 

2015. október 5. – Választmány (ELTE TTK HÖK) 

2015. október 6. – Sportbizottsági ülés (ELTE HÖK) 

2015. október 8. – Második KEKSZ megbeszélés 

2015. október 13. – Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2015. október 13. – KEKSZ helyszínnézés   

2015. október 21. – XXX. 5vös5km megbeszélés 

2015. november 2. – Választmány (ELTE TTK HÖK) 

2015. november 10. –  I. Tudósok vs Kockák (KEKSZ) 

2015. november 24. – Rendkívüli Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

2015. december 1. – Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 
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2015. december 4. – BEAC Sportkarácsony (ELTE-BEAC) 

2015. december 11. – ELTE Éjszakai Sportnap (ELTE-BEAC) 

2015. december 19. - I. Szombat Esti ICE 

2015. december 14. – Sportbizottsági ülés (ELTE HÖK) 

2016. január 9. - II. Szombat Esti ICE 

2016. január 23. - Jégpályák Éjszakája – Szombat Esti ICE 

2016. január 30. - III. Szombat Esti ICE 

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

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

2016. február 13. - Valentine on ICE – Szombat Esti ICE 

2016. február 16. - Fizika SzaB 

2016. február 22. - Tisztségviselői ülés (ELTE TTK HÖK) 

2016. február 25. - I. Fiziqs Kori 

2016. március 1. - Dunai Regatta Roadshow 

2016. március 1. - II. Tudósok vs. Kockák 

2016. március 3. - II. Fiziqs Kori  

2016. március 9. - Elnökségi ülés (ELTE HÖK) 

2016. március 10. - Mentorrendszeres előadás (ELTE TTK HÖK) 

2016. március 23. - Fiziqs Túra 

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

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

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

2016. április 11. - Fizika SzaCs 

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

2016. április 17. - ELTE Labdarúgó Kupa 

 2016. április 23-24. - Mentorhétvége (ELTE TTK és BGGyK HÖK) 

 

2016. április 26. - I. ELTEOnline Focikupa 

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

2016. április 28. - IK vs. TTK Paintball 

2016. április 29. - KolHök Majális  

2016. április 30. - VI. Fiziqs Foci  

2016. május 5. - 5vös 5km (ELTE) 
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2016. május 6. - II. Coca-Cola-ELTE Teqball Cup 

2016. május 7. - Dunai Regatta 

2016. május 11. - BEAC Elnökségi ülés 

2016. május 13. - Rendkívüli Záró Küldöttgyűlés (ELTE TTK HÖK) 

 

5vös 5km 

 A mostani majdnem kerek egy éves ciklus alatt kettő darab 5vös 5km futóversenyt 

szervezhettem, mely közül az elsőn rekordlétszám és rekordidős eredményhirdetés volt, a 

másodikon meg sok egyéb rekord, például normális színpad, öltöző és ruhatársátor, igen erős 

tombolafelhozatal, jól megszervezett póló&frissítő osztás és rajtszámosztás (persze utóbbi kettőben 

nyilván a dolgozó hallgatók is sokat segítettek) valamint jól kitalált rajt és befutó.  

 A versenyzők száma sajnos a tavaszi szezonra lecsökkent, ennek azonban több oka is van. 

Az egyik az, hogy elég későn kezdtük el mind az online kampányt, mind a plakátolást, a másik 

azonban az, hogy a BME az utolsó pillanatban szólt, hogy idén egy saját, belső körű sportnapot 

szerveznek, s az ottani futóversenyen való indulást fizetik ki a hallgatóiknak, nem az 5vös5öt. Így a 

teljes BME RUN csapat otthon maradt május ötödikén és mi vesztettünk ~250 futót.  

 Azonban a Coca-Cola támogatását sikerült szorosabbra fűzni (reklámért és megjelenésért 

cserébe ~50 000 Ft értékű tombolaajándékot hoztak nekünk, valamint az Eisberg is megnövelte az 

ajándékai mennyiségét, ugyanis most már 9 saláta+öntet+salátakiszedő+bevásárlószatyor kombót 

hoztak, meg persze a sampling salátákat.  

 Továbbá Varga Norman és a VitaliStab támogatásának megszerzése dobta fel a verseny 

infrastruktúráját, először a 16 év alatt volt a versenynek saját öltöző és ruhatár sátra és saját, jó 

állapotban lévő, használható, szoknyával is rendelkező színpadja. A hangosítás és a speaker a 

visszajelzések szerint szuper volt (mind szervezői, mind versenyzői részről).  

 A meghívott vendégeink mind nagyon élvezték a futást és a beszélgetést is, Hámori Jenő 

olimpiai bajnokból csak úgy dőlt a szó, de Nagy Tímea és Vaskuti István sem szégyenkezhet e 

téren, sok-sok érdekes információt tudhattunk meg róluk / tőlük. Sajnos párbajtőröző 

olimpikonunknak el kellett mennie a gyerkőceiért, így a díjkiosztón a két úr maradt, de végigállták 

és boldogan osztogatták az érmeket, jutalmakat és persze a puszikat, de ebben Dr. Horváth Erzsébet 

sem maradt alul, hiszen díjat is kapott (ahogy Vaskuti István úr is) és díjat is adott át, valamint a 

Legjobb Karnak járó kupát is ő vette át a TTK nevében.  

 A verseny előtti pillanatban még esett az eső, azonban a rajtra elállt, tehát a lehető legjobb, 
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friss illatú, éppen felmelegedő időben futhattak, akik rajthoz álltak, s ezt a legtöbben meg is 

köszönték – több egyéni rekord meg is dőlt. A terelők és a regisztrációsok nagyon jó munkát 

végeztek, valamint most kettő felvezető is volt, a leggyorsabb fiú és a leggyorsabb lány előtt is 

tekert egy-egy.  

 Persze kisebb problémák akadtak, például egy 10-15 fős csapat el lett irányítva a Magyar 

Tudósok körútján, azonban a későbbiekben kiderült, valószínűleg az egyik futó hibája volt, aki 

félrenézett valamit. A regisztrációs munka sem tudott időben kezdődni, azonban ennek legfőbb oka 

az volt, hogy nem nagyon vettek minket komolyan a LEN szervezők, hogy mi – velük ellentétben – 

tényleg el tudjuk kezdeni időben a dolgainkat, de végül „csak” 20 percet csúsztunk és sikerült 

mindent megoldani.  

 A problémák legnagyobb elszenvedői a BEACosok voltak, ahonann Varga Réka lett 

megkérve egy aerobik edzés megtartására 14 órakor, de semmi sem állt rendelkezésére, főleg nem 

közönség, valamint Lengyel Barbara, a BEAC-os koordinátor és szervező meghívta a Rippel-

testvéreket, akik szintén nem léptek fel, mert 15 órakor sem volt ott senki – szünnap ellenére sem. 

Végül a jiu-jitsusok léptek fel egyedül (vagyis tartottak egy edzést) amit, ha más nem, a 

regisztrációnál dolgozók láttak. Ebből a tanulság, hogy ezt jövőre jobban kell megszervezni, 

átgondolni és sokkal, de sokkal jobban bepromózni.  

 A verseny megnyitója, a zenés bemelegítés (Varga Rékával) és az 

eredményhirdetés+tombolázás valamint a záró beszéd jól sikerült, az eredményhirdetés ideje alatt 

elég sokan voltak – a két nagy cég futói közül (Nokia, Ericsson) is igen-igen nagy számban voltak 

ott.  

 A képeket Maszlag Szilvia (valamint az ELTEOnline fotósa) készítette, amiket nemsokára 

meg lehet tekinteni, az eredményekkel együtt.  

 Összességében azt mondanám, hogy a XXIX. és a XXX. versenyeket ötvözve lehetne 

megalkotni a legszuperebb 5vös 5km futóversenyt, vagy legalábbis elindítani egy magasabb 

fokozaton. Illetve a BME-s kapcsolatot kell újrafűzni, valamint a további budapesti egyetemekkel 

kellene kapcsolatot létesíteni, amely eddig azonban nem sikerült.  

 

Téli Eventek 

 Télen igen sok korcsolyázós program megszervezésében és lebonyolításában segítettem, 

sajnos a hallgatóság nemigen volt kapható az efféle programokra, pedig mindegyik jó helyen, 

megfizethető áron és jó időben volt megtartva. Ennek ellenére töretlen lelkeseddésel mondanám 
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következő télen is bárkinek, hogy menjen korcsolyázni, mert az jó dolog, s talán egy képviselős-

tisztviselős korcsolyázás is lehetne (de az már nem az én tisztem lesz megszervezni). Még mindig 

nagy álmom, hogy sikerül feléleszteni az ELTE JegesEst programot, amiből gimis korunkban még 

kettő is volt telente, hiszen az egy olyan ELTE-s összefogó és összehangoló rendezvény, amelynek 

látogatottsága egy-egy nagyobb ELTE-s buliéhoz volt hasonló.  

 

Mentorrendszer 

 Másfél éven keresztül segítettem a mentorrendszerben ott, ahol tudtam, legfőképp 

állomásokat tartottam a különböző programokon és zsűriztem. Ezen tevékenységemet persze 

szívesen folytatom a továbbiakban is, amennyiben szükség lesz rá, hiszen én is nagyon élveztem. 

Bár szívesen látnék majd az idei rendszerből is visszajelzéseket, a tavalyiból kaptunk s akkor elég jó 

értékelések jöttek a Fizikus Állomásra, mind a túra, mind a hétvége után.  

 

Közös Kari rendezvények 

 Az egész ciklus alatt igyekeztem együtt dolgozni a többi kari sportosokkal és azon 

rendezvényeket előremozdítani, vagy népszerűsíteni, melyben láttam lehetőséget. Az első ilyen az 

IK-val létrehozott Tudósok vs. Kockák csocsó,biliárd,póker és darts verseny-sorozat, melyből az 

elsőn még hatalmas IK-s fölény érvényesült, a másodikra már sikerült javítani az arányokon, sőt a 

BGGyK is képviseltette magát és a TÓK is meg volt hívva. Úgy gondolom, ez egy nagoyn jó 

kezdeményezés, főleg nekünk, mert a hely ingyen van ilyenkor, valamint közel is van és ráadásul az 

ember ezen sportok űzése közben ihat, amennyit akar.  

 A következő az első ELTE Labdarúgó Kupa volt, melyet az ÁJK talált ki, de sajnálatos 

módon az általános vélekedés miatt nem sokan vették őket komolyan, s így végül csak az IK, mi és 

az ÁJK vettek részt az eventen, melynek eredménye: I. TTK (lőtt gól 31 – kapott gól 8) II. ÁJK (l.g. 

17 – k.g. 16)  III. IK (l.g. 7 – k.g. 31). A focizást mindenki nagyon élvezte, ám sajnos beárnyékolta 

a dolgot a tudat, hogy a PPK meg sem próbált kiállítani egy csapatot (habár van arrafelé pár 

évfolyamnyi sportszervezős és focista, ráadásul a sportfelelősük is tagja a női kispláyás ELTE-

BEAC válogatottnak) valamint a BTK az utolsó pillanatban mondta le, az előző napi ivászatra 

hivatkozva (hogy a TáTK és a TÓK focicsapatairól ne is beszéljünk, ők nem is jeleztek, hogy mi 

van velük). 

 A KolHök majális elég gyászosra sikerült résztvevői szempontból, habár mi ott is odatettük 

magunkat. Végezetül, mint kiderült, a csoportmeccsek után már nem is volt semmi, mivel mind az 
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ELTE HÖK, mind a TTK HÖK csapata hazament – hiszen a KolHök mellet még a PPK HÖK 

csapatának kikiálltott, a KCSSK-ból összeverbuvált futsal-csapattal kellett volna mérkőzni 

mindenkinek még egyszer. Reméljük legközelebb összehoznak valami olyat, mint a tavalyi, mert 

azt mindenki élvezte.  

 A Dunai Regattának – mivel már az elv, hogy miért veszünk részt rajta, is szánalmas – csak 

a hirdetésében segédkeztem, ám egyetlen jó dolog mégis volt az egészben – a D.R. Roadshow kijött 

hozzánk is és kaptunk egy babzsákot ajándékba (Déli Haliban látható) valamint hoztak csocsót és 

ingyen teát is, aminek aznap mindenki nagyon örült.  

 Ezen kívül megpróbáltuk a TÓK-kal közösen beszervezni Hevesi Krisztina 

szexuálpszichológust egy BGGyK-TÓK-TTK előadás-sorozatba, ám sajnos a tanárnő lemondta a 

második kettőt, túlterheltségre és a túl sok ingyen előadásra hivatkozva, így végül csak a BGGyK-n 

lehetett őt meghallgatni.  

 Valamint segédkeztem az Éjszakai Sportnap és a CC Teqball-Cup megszervezésében is.  

 

Összegzés 

 Végezetül úgy gondolom, bár sokan nem hittek benne, mégiscsak sikerült tartalommal 

megtölteni a sportbiztosi tisztséget és a TTK sportéletet, inkább a hallgatók azok, akiket ennek 

ellenére sem lehet egykönnyen mobilizálni (hiszen ha csak inni, vagy már oda sem mennek el, 

akkor lehet akár milliós nyeremény is egy focitornán, az sem motiválná azokat, akik alapvetően 

nem imádnak focizni...), valamint az 5vös5 brand is mintha elkezdte volna foglalkoztatni a nagyobb 

cégeket (évek óta a Nokia viszi haza a céges kupát, de az Ericsson idén az orrukra koppintott 

rendesen, több, mint 10 futóval többen érkeztek célba), aminek remélhetőleg nagyobb futólétszám 

és esetleg szponzoráció is a következménye lesz.  

 Bár a Dunai Regatta még mindig szomorú, hogy több időt kap a Sportbizottságban, mint 

bármelyik MEFOB, amelyeken a pontszerzés sok-sok pénzt érne a MEFS-től az ELTE-nek, ennek 

ellenére valami ott is elindult, több sportos észrevette a közös együttműködésben rejlő igen nagy 

potenciált, ami örömmel tölt el, és remélem, hogy ezt folytatni fogják.  

 Sajnos utódot nem sikerült találnom a helyemre. Akiket megkerestem, azok nem 

szeretnének foglalkozni ilyesmikkel. [Olyannak meg, akinek a legtöbb köze a sporthoz annyi, hogy 

évente megnéz két Fradi-meccset, vagy még ennyi sem, nem szívesen ajánlanám ezt a tisztséget.]  

 Valamint mindkét időszakban finomítottunk Balogh Dániel ösztöndíjakért felelős biztossal a 

rendszeres sportösztöndíjunkon, s talán a mostani kiírás lett olyan, ami igazságos és vállalható is, 
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nem pontoz túl senkit és nem is pontoz alul bizonyos sportágakat.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm! 

 

 

 

Budapest, 2016. május 8.                                       Székely Gellért Zsombor 

ELTE TTK HÖK 

Sportbiztos 
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Győrödi Lajos Péter Tudományos biztos 

záróbeszámolója 

2016. 03. 09 - 2016. 05. 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Időbeli lebontás 

 

2016.03.10. SZACS 

2016.03.17. BTDK megbeszélés 

2016.03.25. Bolyai kollégiumi megbeszélés 

2016.04.02. Projektnap 

2016.04.04. Tisztségviselői ülés 

2016.04.12. Küldöttgyűlés 

 

Kapcsolattartás 

 

Tisztségem betöltése alatt felvettem a kapcsolatot a kar hallgatóit érintő két 

szakkollégiummal, amelyek közül a Bolyai Szakkollégiummal együttműködtünk. 

A kar összes tanszékvezetőjével, amelyből 12 tanszék jelölt vissza, 3-4 tanszékkel 

pedig folyamatos kapcsolattartás folyik.  

Igyekszünk felkeresni minél több OTDK - TDK résztvevő hallgatót. Sajnálatos módon 

csak a Földrajz-Földtudomány, Fizika és Biológia szakos hallgatók megkereséséig 

jutottam. Azonban sikeresen elkezdtük a munkát több szak TDK felelősével. Horváth 

Ákos kari TDK felelőssel is felvettük a kapcsolatot, azonban a személyes találkozó 

elmaradt.  

Törekedtünk felvenni a kapcsolatot több hallgatóval, a Hallgatói előadások terén, 

mind e-mailben, mint Facebook üzenetben, azonban igen kevesen jeleztek vissza és a 

visszajelzések közül is csak igen kevesen vállalnának előadást.  

A kapcsolatot felvettük az MTA kommunikációs osztályával, valamint eddig egy MTA 

munkatárssal is.  

A Földrajzos klubbal is sikerült felvenni a kapcsolatot. 



Az ELTE Tudományos és Tehetséggondozási bizottsága nem tartott ülés ám 

kezdeményezés volt rá. 

Több hallgatóval levélben sikerült kommunikálni, ám sajnos sok esetben más biztost, 

vagy elnökhelyettest érintő ügyben. Megpróbáltam többeket kielégíteni válaszommal, 

azonban sajnos nem minden hallgatót.  

Elkészült két kérdőívben is próbáltunk informálódni a hallgatóktól. Sajnos a 

Tudományos rendezvények szervezését érintő kérdőívet kevesen, 65-en töltötték ki, 

főként Biológia, Fizika, Földrajz-Földtudomány és Matematika szakos hallgató. A 

kiértékelés a beszámoló megírásáig nem készült el. Minden eredményt továbbítom a 

megfelelő embereknek. 

A másik kérdőívre eddig semmilyen kérés nem érkezett. 

A honlapon a hozzánk beérkező információkat igyekeztünk minél hamarabb 

megjeleníteni. 

  

Rendezvényszervezés 

  

Tisztségem alatt igen kevés idő állt rendelkezésemre, amelyet a zh időszak is lefedett. 

Emellett figyelmünket arra összpontosítottuk, hogy a hallgatók igényét felmérjük, 

ugyanis olyan előadások és események szervezését kell elindítanunk, amelyre a 

hallgatók kielégítő számban jelenjenek meg. 

Főként a nyári időszakra készültünk fel, amikor kellő időt és energiát fordíthatunk az 

előadásokra, a tudományos rendezvények szervezésére, ütemezésére és 

meghatározására.  



Több hallgatóval is személyesen beszélgettem, amelyeknek köszönhetően olyan 

információhoz jutottam, amely eredményes lehet újraválasztásom esetén. 

  

Tudományos csoport 

  

A tudományos csoporttal nem sikerült ülést tartanunk. Ennek oka, hogy a 

megkeresésekre vegyes reakciók kaptunk. Volt hallgató, Tudományos csoporttag, aki 

szívesen vette volna ki részét a munkából, volt aki megszűnt mandátuma miatt, vagy 

más kötelezettségei miatt nem kívánt a továbbiakban sem együtt gondolkodni, 

szervezni a csoporttal. Akadt azonban olyan hallgató is, aki semmilyen reakciót nem 

mutatott.  

Pályázásomnál megemlítettem, hogy véleményem szerint nem csak küldötteknek 

kellene bizottsági tagnak lenni, hanem más, HÖK-höz más módon nem kapcsolódó 

hallgatóknak is. Habár szükséges, hogy 1-2 tag küldött legyen a megfelelő 

kommunikáció miatt. Ezért meghirdettük a tudományos csoportba való 

bekapcsolódási lehetőséget. Sajnos azonban senki sem jelentkezett a felhívásunkra.  

  

Hirdetmények 

  

A tudományos csoporthoz beérkező különböző rendezvényeket (előadások, 

konferenciák ...) a honlapon és a közösségi hálón is igyekeztünk hirdetni. A beérkező 

rendezvények a Statisztikai és valószínűségszámítási tanszék által szervezett 

előadások, a Földrajzos klub által hirdetett programok, és az Élőadás 

programlehetőségek voltak első sorban. Ezeket minden alkalommal hirdettük, amint 



tudomást szereztünk róluk. Folyamatosan hirdettük a Bolyai kollégium által szervezett 

Csütörtök estét, valamint a szemináriumokat is. Más a korábbi kategóriába nem 

sorolt előadásokat és konferenciákat is hirdettünk/hirdetünk, azonban több tanszék is 

úgy vélte, hogy az információkat ők majd a saját hallgatók részére közlik. 

  

Honlap 

  

A tudományos biztosi pályázatomban megjelölten létrehoztuk a Tudományos Diák 

munkákat összegyűjtő honlapot. Egyenlőre ez egy üres oldal, mivel szeretném több 

hallgatóval elfogadtatni a dokumentum megjelenítés szabályrendszerét, hogy a 

plagizálást, el tudjuk kerülni. Ennek egy verziója készen van, de módosítási 

lehetőséget elfogadunk. 

  

Tudományos koncepció 

  

A tudományos koncepció módosításáról nem készítettem javaslatot. Ez főként a 

tudományos csoport aktivitásának hiánya miatt van. Azonban a koncepció 

módosításának tervét a továbbiakban is fenntartom. 

  

Zárszó 

  



Tisztségem rövid ideje alatt kevés lehetőségem adódott a rövid távú projektek 

elvégzésére. Azonban kellően felkészültem arra, hogy a további munkát tudjam 

folytatni és az őszi programokat meg tudjuk szervezni teljes mértékben.  

Ezúton jelzem, hogy az alakuló küldöttgyűlés során szeretnék újra jelentkezni a 

tisztség betöltésére.  

  

Köszönetnyilvánítás 

  

Szeretném köszönetemet nyilvánítani azok számára, akik írásaikkal, személyükkel, 

támogatásaikkal, információikkal segítettek a munkámban. Szeretném megköszönni a 

támogatást és a bizalmat minden képviselőnek és tisztségviselőnek. 

 Köszönöm, hogy elolvastad beszámolómat. Minden észrevétel és kérdést szívesen 

fogadok. 

Gőrödi Lajos Péter           2016.05.10. 

Tudományos Biztos 

tudbiz@ttkhok.elte.hu 

+3630/264-0618 

mailto:tudbiz@ttkhok.elte.hu
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LÁSZLÓ LÍVIA – FŐSZERKESZTŐ
2016.03.07–2016.05.09.

Az utóbbi időszak nagyon tanulságos volt számomra, hiszen egy teljesen új 
pozícióba kerültem – a TéTéKás Nyúz főszerkesztője lettem.

Igencsak mozgalmas volt ez a pár hónap, 
mivel szerettem volna az eredeti terveim 
szerint mindent megvalósítani és emellett 
a színvonalat (a Nyúz és a tanulmányaim 
területén) is tartani. Szerintem ez többé-ke-
vésbé sikerült. A pályázatom főbb célki-
tűzéseit elértem – ezek voltak az olvasott-
ság növelése, az arculat megújítása és az 
utánpótlás. Ezeknek a pontoknak a megva-
lósítását fejteném ki egy kicsit bővebben.

OLVASÓI BÁZIS ÉS OLVASOTT-
SÁG NÖVELÉSE
Igyekszem minél változatosabb tartalmat 
biztosítani az olvasók számára, ezenkívül 
a nagyobb elérés érdekében a social media 
marketingbe fektetek most nagy energiá-
kat, mert nem éreztem eddig úgy, hogy a 
rendelkezésünkre álló felületek ki lenné-
nek használva. Igyekszem folyamatos (és 
változatos!) tartalommal ellátni a word-
press oldalunkat és a facebook oldalt is. 

ARCULAT, ONLINE FELÜLETEK 
KIHASZNÁLÁSA
Az új dizájnú Nyúzt igyekeztem már az első 
print megjelenés előtt ismertté tenni az olva-
sók körében, hogy az előtte levő online szá-
mot már abban szerkesztettem. Ezzel az volt 
a célom, hogy ne sétáljanak el majd a kitett 
Nyúzok mellett, megszokásból ne régebbi 
stílust keressék. Sok visszajelzést kaptam 
az arculattal kapcsolatban, pár véleménytől 
eltekintve csak pozitívat vagy építő jellegűt. 
Az újság küllemén a továbbiakban még vár-
hatóak apróbb finomítások, de a lényegi vál-
toztatások már megtörténtek.
Emellett új külsőt kapott a weblap is, az eddig 
is használt nyuz.elte.hu. Maga a tartalomke-
zelőrendszer nem változott, csak a felületen 
és a cikkek megjelentetésén módosítottam.  
Ez azt takarja, hogy az eddig is használt archí-
vum rendszert nem vetettem el, viszont csak 
a nyomtatott számokat tördelem be és csak 
azoknak a pdf fájlát töltöm fel. Online számok 
esetén a cikkeket összegyűjtöm egy posztba 
és linkelve mutatnak az adott írásra, szintén az 
archívum kategóriában.
A cikkek ugyebár külön-külön jelennek 
meg, ennek az az előnye, hogy mobilra op-
timalizálttá válik az olvasásuk, a szerzők 
profiljához köthető (ha rákattint az olvasó 

a cikkíró nevére, akkor az összes cikkét fel-
dobja), továbbá a kulcsszavak segítségével 
kereshetővé válnak a cikkeink. Erre tökéle-
tes példa az, hogy amikor feltöltöttem egy 
régebbi cikket próbának az írás tárgya – a 
magyar film, a Félvilág – facebook oldala 
azonnal megosztotta a posztunkat. Így jóval 
több embert értünk el.

UTÁNPÓTLÁS
A szerkesztőségünk az elmúlt időszakban 
több taggal is bővült, például jelentkezett 
hozzánk egy sportbloggeri múlttal rendelkező 
hallgató is, ezáltal tovább színesítve a Nyúz 
által kínált tartalmat az olvasók számára. 
Ezenkívül a szerkesztőség összes tagját meg-
kértem arra, hogy keressenek fel személyesen, 
hogy megvitathassuk a változásokat és kikér-
tem a véleményüket, tanácsukat az újításokkal 
kapcsolatban. Ez nagy segítség volt számomra, 
továbbá így megmaradt a demokratikus ösz-
szhang is. Egy-két ember kivételével az ösz-
szes aktív taggal konzultáltam, de a többiekkel 
is sort kerítünk majd egy-egy beszélgetésre.  
A meeting és a minőségbiztosítási rendszer 
folyamodványaként drasztikusan csökkent a 
lapzárta után leadott cikkek száma, amit én egy 
igencsak pozitív eredményként könyvelek el.
Az április huszonkilencedikei szerkesz-
tés folyamán pedig elkezdtem egy új tör-
delőszerkesztő betanítását. Az első alka-
lom nagyon jól ment, továbbra is lelkes 
és gyorsan tanul. Reményeim szerint a 
következő félévben már önállóan is tud 
majd szerkeszteni.
Mindezek felett nagy örömömre szolgált, 
hogy nem állandó szerkesztők, hanem vál-
lalkozó kedvű hallgatók is megpróbálkoztak 
az újságírással és lelkesen küldtek cikkeket a 
Tudósítástól kezdve a Négyeshatos rovatig.

PROJEKTNAP
Április másodikán a HÖK Projektnapja 
került megrendezésre, ahol a Nyúz is 
képviseltette magát a kommunikáció és 
sajtó szekció keretében. A workshop jel-
legű projektnapra egy interaktív játékkal 
készültem a sajtóetikával kapcsolatban. 
Végül nem én prezentáltam a sajtórész-
leget, hanem Török Mátyás, mivel a  
Projektnap pont egy nyomtatott szám 
szerkesztésének a napjára esett.

MENTORHÉTVÉGE
Április huszonharmadikán a mentorok-
nak és senioroknak tartott hétvégére lá-
togattam le, ahol röviden vázoltam az ot-
tani hallgatóságnak a Nyúz céljait. Ezzel  
kapcsolatban az egyik mentor megkere-
sett a LEN-en és kérte, hogy győzzem 
meg arról, hogy érdemes kinyitnia az 
újságot – ez pár mondattal sikerült is, 
úgyhogy ezt egy szívmelengető, pozitív 
esetként könyvelem el.

LEN
A Lágymányosi Eötvös Napok alatt a  
TéTéKás Nyúz újságjai fellelhetőek vol-
tak a Hallgatói Alapítvány sátránál. Ami-
kor volt időm, akkor én is felkerestem és 
az arra járó érdeklődök kérdéseire öröm-
mel válaszoltam, továbbá véleményüket 
is szívesen meghallgattam.

ÖSSZEGZÉS
Egy elég nehéz félévet tudhat maga mö-
gött az újság, mivel a főszerkesztőváltás 
nagyon hirtelen ment végbe. Ehhez képest 
szerintem álltam a sarat, a csapattal is ha-
mar összebarátkoztunk (ez véleményem 
szerint első sorban a privát megbeszélé-
seknek tulajdonítható) és a Nyúz megjele-
nését mindig biztosítottuk. Összességében 
sikeres ciklust zártunk, mivel nem kevés 
időt és energiát fordítottam az ötleteim ki-
dolgozására, megvalósítására (és utólagos 
kozmetikázására). Ez természetesen nem 
ment volna segítség nélkül, így ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani
• Fetter Dávidnak a honlap beindítá-

sában való segétkezéséért
• Lukács Károlynak, hogy mindig 

volt egy jó tanácsa számomra
• a Hallgatói Alapítványnak az újság 

kiadásáért
• Égerházi Bálintnak a sok változatos 

témájú cikkért
• Török Mátyásnak a támogatásért
• a szerkesztőség tagjainak
• továbbá mindenkinek, aki gondos-

kodott arról, hogy a közös munkánk 
gördülékenyen és jó hangulatban 
teljen!

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolóm!

László Lívia
főszerkesztő

TéTéKás Nyúz
ELTE TTK HÖK

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
+36 20/331-8715

2016. május 9.
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A SZERKESZTŐSÉG AKTÍV TAGJAI:
Czauner Borbála (cikkíró, olvasószerkesztő)
Ferenc Kata (cikkíró, rovatvezető)
Hausz Bálint (cikkíró)
Ignácz Attila (cikkíró)
Luczi Richárd (cikkíró)
Medveczky Zsófia (cikkíró, olvasószerkesztő)
Néma Judit (cikkíró)
Papp Luca (cikkíró, olvasószerkesztő)
Resch Borbála (cikkíró, rovatvezető, 
olvasószerkesztő)
Szendrei Zoltán (cikkíró)
Szigeti Balázs (cikkíró, olvasószerkesztő)
Telek Máté (cikkíró, olvasószerkesztő)
Tóth Teodóra (cikkíró, rovatvezető)
Vörös Éva (cikkíró)

NYÚZ NAPTÁR
március 4–6. 5204 szerkesztése
március 9. 5204 megjelenése (online)
március 10. fogadóóra
március 11–13. 5205 szerkesztés
március 16. 5205 megjelenése (online)
március 17. fogadóóra
március 25–27. 5206 szerkesztése
március 30. 5206 megjelenése (nyomtatott)
március 31. fogadóóra + ELTE Press találkozón való részvétel
április 1–3. 5207 szerkesztése + projektnap
április 4. tisztségviselői való ülésen való részvétel és szóbeli beszámoló
április 6. 5207 megjelenése (nyomtatott)
április 7. foadóóra
április 8–10. 5208 szerkesztése
április 12. részvétel küldöttgyűlésen
április 13. 5208 megjelenése (online)
április 14. fogadóóra 
április 15–17. 5209 szerkesztése 
április 20. 5209 megjelenése (nyomtatott)
április 21. fogadóóra
április 22–24. 5210 szerkesztése + mentorhétvége
április 27. 5210 megjelenése (online)
április 28. fogadóóra betegség miatt elmarad
április 29 – május 1. 5211 szerkesztése + tördelőszerkesztő betanításának elkezdése
május 4. 5211 megjelenése (nyomtatott) + LEN
május 6–8. 5212 szerkesztése
május 11. 5212 megjelenése (online)

AZ ONLINE SZÁMOK  
A NYUZ.ELTE.HU CÍMEN  

ÉRHETŐEK EL
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A FACEBOOK OLDAL STATISZTIKÁI



KÜLDÖTTGYŰLÉS BESZÁMOLÓ

A NYUZ.ELTE.HU STATISZTIKÁI



ELTE TTK HÖK KÜLDÖTTGYŰLÉS 
Fetter Dávid, Informatikus 

 ÉVES BESZÁMOLÓ 
(2015. május. 04. – 2016. május. 10) 

 

Az elmúlt évben sok változást történt az informatikával kapcsolatban a TTK HÖK-ön belül. Több 

projekt elkezdődött, és még a korábbiak be is fejeződtek. Több ellenőrzésen átestek a gépek, a 

listák, de még a felhasználók is. 

 

Bevezetésre került véglegesen a Caesar SoGo klasztere, amely mindenkiből kezdetben negatív 

érzéseket váltott ki. Folyamatos frissítéseken esik keresztül, és a hibák javítása mindennapi. 

Erről igyekeztem folytonos tájékoztatást adni mindenkinek. 

 

A weboldalakkal kapcsolatban is rengeteg változás történt.Új weboldalak, weboldal designok, 

alkalmazások láttak napvilágot. A Tétékás Nyúz új főszerkesztőt kapott, akinek (mint korábban 

is) más elképzelései voltak, mint elődjének. Ennek fényében a weboldal kinézete is megújult. A 

tudományos biztos megválasztásával elkezdődött a Tudományos Diákmunkák (tdm.elte.hu) 

oldal szerkesztése is. Core-nak egy Wordpress alapú motort kapott. Fellendült az 

osztondij.elte.hu oldal is, amelynek segítségével a hallgatók mindig friss információkhoz 

juthatnak. Elkészült a ttkhok.elte.hu beta2 designja, amely jelenleg is használatban van. 

Tisztában vagyok a design hibáival, és problémáival, de még a megoldásokat nem sikerült 

kiötlenem. A len.elte.hu oldallal kapcsolatban jelenleg fenn áll egy probléma, amit ha van 

érdeklődő kifejtek, de egyébként annyit jeleznék, hogy a megoldás úton van ;) 

 

Levelezési listákkal kapcsolatban egy óriási változás történt. Több, mint 20 listát töröltettünk a 

listbox.elte.hu oldalról, miután nem voltak használatban: 

 

ttkhok-jutker ttkhok-fizikaalumni ttkhok-fizikakep 

ttkhok-fizikamsc2009 ttkhok-fizikamentor ttkhok-fizika2009 

ttkhok-fizikamsc2010 ttkhok-fizika2010 ttkhok-fizikamsc2011 

ttkhok-fizikamsc2012 ttkhok-foldalumni ttkhok-sportcsoport 

ttkhok-bio2004 ttkhok-bevono ttkhok-kampuszcsoport 

ttkhok-szerda ttkhok-foldtudtanar2014 ttkhok-tanarimcs 

ttkhok-matekgt ttkhok-maszatlista ttkhok-szervezok 

Ezen kívül a tisztségviselő váltások során úgy tűnik mindig elmarad a jelszavak átadása, így a 

félév során nagyon sok jelszóemlékezetőt kellett kérni a Listmastertől. Ezúton szeretném felhívni 

a figyelmet, hogy kérlek figyeljetek ezekre az apróságokra, és a jelszavakat úgy tároljátok, hogy 

az vagy átadható formában legyen, vagy átadáskor együtt megváltoztassátok!  



 

A pályázatomban ismertetett Informatikai üléseket megtartottam, és 2 érdeklődő el is jött. Velük 

együtt sikerült a ttkhok oldalnak szebb megjelenést adni. Sajnos rá kellett jönnöm idővel, hogy 

az informatika ebben a formában nem túl kelendő, így a következő ciklusban (megválasztásom 

esetén) és új és kifinomult rendszert szeretnék bevezetni. 

 

Az eszközökkel kapcsolatban egyelőre nem történt változás. Az Informatikai Kartól való 

igénylésről egyelőre nem kaptunk hírt, és sajnos az informatikai közbeszerzésre leadott 

rendelésről sincs információm, hogy mikor érkezik. Amint ezek megérkeznek, egy nagy 

átalakuláson fog átmenni az informatikai struktúránk. 

 

A Hallgatói Alapítványban van egy multifunkcionális gép, amely mint kiderült nem 100%-osan, 

de működik. Képes fénymásolni, és valószínűleg a scanneléssel is megbírkózik. Egy kis 

tárgyalás után szeretném, ha ez a gép a jövőben a Déli Hallgatói Iroda tárgyalójában foglalna 

helyet. 

 

Ha valamit kifelejtettem, akkor a korábbi beszámolóimat megtalálhatjátok a régebbi 

Küldöttgyűlési meghívóknál, illetve az alábbi Google Drive linken. 

Link 

 

Fetter Dávid 

Informatikus 

informatikus@ttkhok.elte.hu 

https://drive.google.com/folderview?id=0B1Pys8Qn8TXtfmhTTlhMUmRaaF9ZUW81OUtRcUdlM1NrLW1qbk1pWlRpbERzdGJNZXNKdFU&usp=sharing
mailto:informatikus@ttkhok.elte.hu
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ELTE TTK HÖK  

Záró Küldöttgyűlési beszámoló 

 

Mentorkoordinátor – Égerházi Bálint 

 

Megválasztásom után 

 Tisztségbe kerülésem első teendői főleg az előző Mentorrendszer levezető 

intézkedéseit és az új rendszer megalapozását foglalták magukba. Elkészítettem és hirdettem, 

majd kiértékeltem az MMGV-t, felvettem a kapcsolatot minden volt mentorfelelőssel és a 

szakterületi koordinátorokkal, kikértem tapasztalataikat a rendszerrel és mentorokkal 

kapcsolatban személyesen és egy rövid MMSZV segítségével is. Ezek után elkezdtem 

hirdetni az újonnan induló Mentorrendszert, erre a plakátolási felületeket, a Nyúzt, a 

szakterületi koordinátorok és a volt mentorok segítségét vettem igénybe. A 200 feletti előzetes 

jelentkezések száma azt igazolja, volt haszna. A jelentkezés elindítása előtt felülvizsgáltam a 

Mentorkoncepciót is, amelyet a küldöttgyűlés nagy többségben elfogadott erre az évre. 

Képzés & kiválogatás 

 Az előadások 3 hétig tartottak (1. hét: HÖK, Alapítvány, Mentorrendszer. 2. hét: 

Tanulmányi ügyek, Ösztöndíj ügyek, Online praktikumok. 3. hét: Sport, Tanárképzés, 

Kollégiumi ügyek, Esélyegyenlőség & Külügy.). Minden héten 2 alkalommal ugyanazt 

tartottuk a jelölteknek, így valamelyikre bizonyosan megtalálták az időt, hogy részt tudjanak 

venni. 1 előadást hagyhattak ki, ám a jövőre való tekintettel szorgalmaznám ennek 

szigorítását, mert sokan szándékosan kihagyták a harmadik előadást, révén, hogy egy 

hiányzás engedett volt. Ez a teszten is meglátszott, meglepően sokan nem teljesítették elsőre 

az egyéb szekciót. Javaslom, ha továbbra is heti két alkalmat biztosítunk számukra, ne 

engedjünk hiányzást. 

 Az írásbeli tesztet sokan nem teljesítették elsőre, annak ellenére, hogy ennél könnyebb 

teszthez már nem szívesen adtam volna a nevem. Szerencsére az UV-t komolyan vették 

később. A szóbeli kiválogatásnál általánosan elmondható, hogy inkább a bőséggel 

küszködtünk, ami még mindig jobb, mint ha kevés jelölt maradt volna. A szakterületi 

mentorok száma a kiválogatások után: Biológia - 12 , FF – 8-8, Fizika – 10, Kémia – 6, 

Matematika - 11, Tanári – 11. 

  



ELTE TTK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT –  

ÉGERHÁZI BÁLINT, MENTORKOORDINÁTOR 

Mentorkirándulás 

Egy igazán jó hangulatú közös program volt. Ez volt az első alkalom, melyen a 

jelöltek kicsit feloldódhattak, csapatban működhettek és ezt meg is tették. Március 29.-én 

tartottuk Kamaraerdőn, az állomásokat előzetesen verbuváltam a szakterületi koordinátorok 

segítségével. 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. Ezt még a szóbeli kiválogatás előtt 

tartottuk, így mindenki feloldódhatott egy kicsit, a felelősök és szacskók is jobban 

megismerhették a gárdát. A szóbelik alkalmával több jelölt is kiemelte, hogy a társait igazán a 

kiránduláson ismerte meg, így legfőbb célját betöltötte az esemény. 

 

Mentorhétvége 

 Április 23-24.-én tartottuk a Csillebérci Szabadidő Központ Ifi szállójában, és a tábor 

környékén. A rendezvényt komolyabb fennakadás nélkül sikerült lebonyolítani (ami gond 

adódott, azt sikeresen hárítottam, így nem volt látványos fennakadás).  

A helyszínen megkérdeztem minél több mentort, akivel beszélni tudtam, és 

elmondások alapján is nagyon jól érezték magukat. Mivel erről az eseményről még a 

küldöttgyűlés felé abszolút nem számoltam be, az EHÖK-nek írt szakmai beszámolót is 

mellékelem ezen beszámolóm mellé, hogy teljesebb képet kapjon, aki nem vett részt az 

eseményen. 

 

Aktuális projektek 

 Ami lényeges szervezést igénylő program az idei mentorképzésből hátra van, az a 

Mentortábor. Ennek szervezése még gyermekcipőben jár, épp a forrásallokáció van terítéken. 

Mindemellett a szakterületek serényen mentorosdiznak még, én pedig a logótervek 

megszavazására is időt fordítok, közben pedig valamikor még a tárgyaimat is teljesítem. 

Köszönöm, hogy elolvastad a záró beszámolóm! 

Kérdéssel, meglátással nyugodtan keress bármelyik elérhetőségemen, szívesen válaszolok. 

2016. május 9. 

Égerházi Bálint 

Mentorkoordinátor – ELTE TTK HÖK 

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

 

mailto:mentorkord@ttkhok.elte.hu
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          Beszámoló 

ELTE TTK & BGGYK Meniorhétvége 

Budapest, 2016. 04. 23-24. 

Résztvevők: 

 A rendezvényre 105 fő jelentkezett. 

Események: 

Április 23. (szombat): 

 Találkozó a Széll Kálmán téren, onnan a meniorfelelősök koordinálásával utazás a 

Csillebérci Szabadidő Központig. 

 Megérkezés, rövid ebédidő. 

 Előadások (11:30 - 13:00): 

A mentorok a TétékásNyúzról, a kommunikációrólés a Hallgatói Önkormányzat 

effektív működéséről hallgattak meg előadásokat, zárásképp egy interaktív betekintést 

kaptak a mentori munka felelősségeiről, esélyegyenlőségről és személyiségtípusokról. 

Eközben a seniorok csapatépítő játékokat játszottak. 

 Szobák elfoglalása 

 Állomásos vetélkedő (14:00 – 17:30): 

Az állomásokat előre verbuváltuk a két HÖK tagjaiból, a csapatok pedig 

szakterületenként vettek részt rajta (mint minden vetélkedőn a nap folyamán). A tábor 

területén tartottuk, a szabadban. Összesen hat állomáson, különböző kreatív és 

ügyességi feladatok megoldása volt a cél. Leginkább a csapatmunkát, a hangulatot és a 

kreativitást pontoztuk mindenkinél. 

 Közös vacsora (18:00 – 19:00) 

 Szünet (19:00– 20:00) 

 Showhajtás (20:00 – 21:30): 

Az esti vetélkedő lényege a csapatok kreativitásának kihasználása és fejlesztése volt, 

40 feladatot kaptak, amik 1-1 mondatot vagy szót tartalmaztak.Ezeket 

kellettmegvalósítaniuk valamilyen formában (fénykép, videó, vers, rajz, élő 

bemutatás, stb.). Egy 6 tagú zsűrinek kellett bemutatniuk, amelyet a két HÖK 

elnökségéből önként jelentkezők alkottak. 

 Szünet 

 Jelmezverseny és performanszok (22:00-23:00): 

Tavalyi mintára idén is jelmezzel készültek a szakterületek, azonban kértem őket, 

hogy koronázzák meg egy 5 perces kis performansszal is, amely a választott jelmezük 

témájához kapcsolódik. Ugyanazon zsűri pontozta a jelmezversenyt is, mint a 

showhajtást. Általánosan elmondható, hogy mindenki nagyon kreatív és szórakoztató 

előadást tartott, örültünk, hogy ennyire jó megoldások születtek. Potenciálisan 

hagyományteremtőnek gondolom a jövőre nézve ezt az előfeladatot. 

 Szabadprogram és esti buli (23:00 – 04:00) 
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Április 24. (vasárnap): 

 Közös reggeli. 

 Szakterületi program (10:00 – 12:00): 

Megkértem a szakterületek képviselőit, hogy készüljenek egy vasárnapi programmal a 

saját szakterületüknek, mielőtt elhagyjuk Csillebércet, azonban erősen viharos 

időjárásra ébredtünk, így elálltak ettől az igénytől. Kivétel ez alól a fizika, matematika 

szakterületek és a seniorok, akik a számunkra lefoglalt rendezvényteremben tartották 

meg a tervezett csapatépítést, a többiek a rendrakás után hazaindultak. 

 Táborbontás közösen, majd hazautazás. 

Összefoglalás: 

A hétvége folyamán a szervezői gárda a maximumot nyújtotta, ennek volt köszönhető, hogy a 

tervezett időrenddel szemben nem volt jelentősebb csúszás. A hangtechnika megfelelően működött, 

így az esti programokkal sem volt jelentősebb probléma. A szálláson a személyzet segítőkész volt. 

Összességében minden a terv szerint működött, elháríthatatlan probléma nem mutatkozott, ennek 

fényében a résztvevőktől kapott direkt visszajelzés is teljes mértékben pozitív volt. Egy jó hangulatú, 

produktív hétvégét tudhatunk magunk mögött, összeszokottabb meniorokkal, előremutató 

Meniorrendszerrel. 

 

Budapest, 2016. 04. 26. 

 

Égerházi Bálint 

Mentorkoordinátor 

ELTE TTK HÖK 

mentorkord@ttkhok.elte.hu 

 



 

  Pintér Kornélia 

 

 

ZÁRÓ TITKÁRI BESZÁMOLÓ 

2015.06.30. – 2016.05.09. 

IDŐRENDI BONTÁS (csak az előző beszámolóm óta eltelt időszakról) 

2016.04.18. – Választmány 

2016.04.21. – ELTE Tanárképzési Bizottság ülés 

2016.04.23-24. – Mentorhétvége 

2016.04.25. – Tanárképzési Szakterületi Csoport ülés és Tisztségviselői ülés 

2016.05.02. – ELSŐ SZEMÉLYES HALLGATÓI MEGKERESÉS A FOGADÓÓRÁN!  

2016.05.02. – Tisztségviselői ülés 

2016.05.09 – Választmány 

 

Megválasztásom óta a 2016.04.12-i kivételével az összes Küldöttgyűlésen részt vettem, 

valamint Választmányokon és Tisztségviselői üléseken is. 

 

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

EMKÉKEZTETŐK 

Az őszi félév során gyorsabban haladt az emlékeztetők írása, már határidőn kívül 

(Küldöttgyűlés esetén 8 nap, Választmánynál pedig 5 nap a határidő az ügyrendek szerint), de 

nem nagy csúszással készültek el, és a másodlagos hitelesítés után fel is kerültek a honlapra. A 

tavaszi félév azonban nem ment ilyen könnyedén… aki ezt figyeli, láthatja, hogy nincsen fent 

kész emlékeztető, de folyamatosan íródnak. Ennek oka, hogy több munkám lett, illetve a 

tanulmányaimra is több időt kellett fordítani ebben a félévben. A záró Küldöttgyűlésig nem 

ígérem, de alakulóig mindenképpen befejezésre kerülnek a még hiányzó emlékeztetők. 

Fontos lenne átgondolni az emlékeztetők koncepcióját. El kell dönteni, hogy mit tartunk 

fontosabbnak: határidőre elkészülő, avagy részletes és használható jegyzőkönyvet? A jelenlegi 

határidőkkel a részletes jegyzőkönyv véleményem szerint nem kivitelezhető, ilyen gyorsan úgy 

lehetne kész, ha csak címszavakból és a felszólalók nevéből állna. De, ha erre lesz igénye a 

Küldöttgyűlésnek, akkor újbóli megválasztásom esetén így fogom írni.  



 

  Pintér Kornélia 

 

 

Online jegyzőkönyv: az elképzelést még mindig jónak és hasznosnak tartom, sok segítséget 

kaptam, amit ezúton is köszönök!  Sajnos láthattuk a kellemetlen kimenetelét az online 

írásnak, azóta csak egy kisebb körrel osztom meg a linket. Bár jó lenne, ha többen is írhatnának 

bele (hogy tudjuk, mi volt a felszólalás lényege pl. a leghátsó sorokban, mert az elől már nem 

hallatszik), újra a nagyobb szerkeszthetőséget nem kockáztatnám még meg.    

 

IKTATÁS 

Az beérkező iktatási feladatokat, amint a haliba kerültem, mindig elvégeztem gond nélkül. 

Egyedül a SzaB emlékeztetők iktatása ment nehézkesebben, ugyanis ezek ritkábban jutottak el 

hozzám, de ha kaptam (személyes üzenetben, vagy csak a lista tagjaként), iktattam őket. Szóval 

pls szacskók, szabelnökök küldjetek a SzaB emlékeztetőket, amint megírtátok! 

 

EGYEBEK (parkolási engedélyek, kulcsfelvétel, belépőkártyák, fogadóóra) 

A parkolási engedélyek feldolgozása rendben ment. A szeptember eleji és a március közepi 

időszakban érkezett a nagyja (az engedélyek lejárta miatt), ezen kívül hetente egynéhány 

érkezik. Az egyszeri parkolási engedélyek (doktori védés, utazás stb.) is problémamentesek 

voltak. 

Kulcsfelvételi listák frissítése a tisztségek betöltésének megfelelően rendben lezajlott. A 

belépőkártyák 2016. május 31-ig érvényesek. 

Fogadóóráimat igyekeztem megtartani, elmaradás esetén azt a honlapon előre jeleztem. Múlt 

héten megtörtént az első személyes hallgatói megkeresésem JÉJJ!! (bár fura problémájuk volt, 

szerencsére megoldódott).  

 

PLUSZ FELADATOK 

Az Ellenőrző Bizottság hiánya óta a képviselő jelenlétet is jegyzem, a mandátummegszűnéseket 

a képviselőlistán jeleztem. A Küldöttgyűlések előtt a szavazócetliket/lapokat is legyártom. 
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Március eleje óta a Tanárképzési Szakterület Bizottsági elnöke is vagyok. A szakterületen már 

többször is jeleztem, hogy szívesen töltöm be ezt a posztot mindaddig, amíg nincs alkalmas 

szakterületi koordinátor-jelölt. A mentorképzés folyamata rendben zajlott, a Tanári Napok 

szervezése is halad, a programfelelősi pályázat leadásra került. A most 6. aktív félévüket töltő 

hallgatók számára már elérhető Neptunban a szakképzettség választásához szükséges kérvény 

(mellyel nyilatkoznak arról, hogy 4+1, 4,5+1 vagy 5+1-es formában szeretnék folytatni a 

képzést). A héten, csütörtökön fog megrendezésre kerülni az első osztatlan tanáris évfolyam 

felezője (BTK, IK, TTK közös), melynek a Könyvtár Klub szolgál helyszínül. 

 

ZÁRÓ GONDOLATOK 

A júniusi titkári pályázatomban írtak közül sok mindent meg tudtam valósítani, ám még mindig 

van hova fejlődni (mint mindig). Szerencsére motivációmat az elmúlt év során sem vesztettem 

el, szívesen írogatom a jegyzőkönyveket még mindig   

Szeretném ezúton is megköszönni a megválasztásom óta kapott segítséget és bizalmat! 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a záró beszámolómat  Kérdéseket, észrevételeket szívesen 

fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen. Építő vagy nem építő jellegű kritikákat 

is szívesen látok, akár anonim címről is. 

Budapest, 

2016. május 9. 

Pintér Kornélia 

titkar@ttkhok.elte.hu 
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Biológia Szakterületi koordinátor – Beszámoló 

2015.05.16.-2016.05.13. 

 

Időrendi bontás 

 2015.05.16. Alakuló Küldöttgyűlés 

 2015.05.29. Szakterületi Bizottsági ülés 

 2015.05.29. Tisztségviselői ülés 

 2015.06.05. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 2015.06.10. Intézeti Tanács 

 2015.06.17. Kari Tanács 

 2015.06.30. Küldöttgyűlés  

 2015.07.02. Tanulmányi Csoport  

 2015.07.03. Mentorbeszélgetés  

 2015.07.08. Intézeti Tanács   

 2015.07.15. Kari Tanács  

 2015.07.24-2015.07.26. Mentortábor   

 2015.08.03. Borítékolás  

 2015.08.04. Gólyatábori megbeszélés  

 2015.08.07. Szakterületi Bizottsági ülés   

 2015.08.07. Gólyatalálkozó   

 2015.08.23. Gólyatalálkozó  

 2015.08.24.-2015.08.26. Gólyatábor  

 2015.08.31. MSc beiratkozás   

 2015.09.01. Kritériumdolgozat felügyelés   

 2015.09.03. BSc beiratkozás  

 2015.09.08. Szakterületi Bizottsági ülés   

 2015.09.11. Küldöttgyűlés 

 2015.09.21. Választmány 

 2015.09.29. Szakterületi Csoport gyűlés  

 2015.10.02. ELTEfeszt 

 2015.10.05. Választmány 

 2015.10.08. Gólyaavató 

 2015.10.13. Küldöttgyűlés 

 2015.10.19. Választmány 

 2015.11.03. Csapatépítés 

 2015.11.09. Tisztségviselői ülés 

 2015.11.19. Coo(rep) ülés 

 2015.11.20. Tanulmányi Csoport ülés 

 2015.11.23. Szakterületi Csoport ülés 

 2015.11.24. Küldöttgyűlés 



 2015.12.01. Küldöttgyűlés 

 2015.12.03. Vizsgaidőszak felkészítő EA 

 2016.01.21. Educatio kiállítás 

 2016.01.22. Educatio kiállítás 

 2016.01.29. Nyílt nap 

 2016.02.01. Tisztségviselői ülés 

 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   

 2016.04.12. Küldöttgyűlés 

 2016.04.18. Választmány 

 2016.04.23. – 2016.04.24 Mentorhétvége  

 2016.04.25. Tisztségviselői ülés 

 2016.04.27. Bio-Fizika felező 

 2016.05.02. Tisztségviselői ülés  

 

 

Legutóbbi tevékenységek 
 

A legutóbbi küldöttgyűlés óta elkezdtem keresni hallgatói delegáltakat az MSc-s felvételi 

bizottságba, eddig egy hallgató jelentkezett, de hamarosan még egy levelet fogok írni ez 

ügyben az MSc évfolyamlistákra.  

 

Részt vettem a Mentorhétvégén is, amelyen az összes biológia szakos mentor is jelen volt. 

Szerintem jól sikerült, és mindenki jól érezte magát. Sajnos a rossz idő miatt a szakos 

ismerkedéses program elmaradt, de Dolgos Ritával mindenféleképpen be szeretnénk azt 

pótolni.  

 

A Bio-Fizika felező egy, a fizikai szakterülettel közös rendezvény volt. A biológia szakterület 

részéről Valánszki Luca és Sarkadi Fanni voltak a főszervezők. A szervezés nem ment olyan 



egyszerűen, és sok probléma is felmerült vele (nem a legjobb időpontot választottuk). Sajnos 

kevesen jeleztek vissza az eseménynél, de végül a vártakhoz képest többen jöttek el.   

 

Fetter Dávid a jelenlegi RuBiSCoordinátor már elkezdte keresni az utódját az egyes 

évfolyamcsoportokban. Az elmúlt időszakban a korrepetitori gárda is bővült.  

 

A választások során a következő ciklusra képviselőnek megválasztották: Bauer Krisztina Rita, 

Hausz Bálint Lóránt, Nagy Anikó Zsuzsanna, Nagy Lőrinc, Szebik Huba, Szente András és Valánszki Luca.  

 

A közeljövőben lesz egy szakterületi bizottsági ülésünk is a záró küldöttgyűlés előtti napon. A 

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

eseményeket megosztottam. Az elmúlt időszakban részt vettem még a Tisztségviselői 

üléseken. A fogadóóráimat megtartottam, és delegáltságomnak egy Választmányi ülés 

kivételével eleget tettem.      

 

Az elmúlt egy év 

 

Az eltelt ciklusban nagyon sok minden történt, így csak a legfontosabbakat próbálom kiemelni.  

 

Ebben a ciklusban a legfontosabb feladat az volt, hogy minél több hallgatót vonjunk be a 

szakterületünkbe. Tavaly még utójelentkezést kellett meghirdetni a szakterületen, hogy 

legyen elegendő mentorunk. A mostani jelentkezésnél viszont még a keretszámunknál is 

többen jelentkeztek. A képviselőjelentkezők száma is megnőtt a mostani választásoknál, 

hiszen a tavalyi háromhoz képest most 7-en jelentkeztek, és mindenkit meg is választották. 

Aminek nagyon örülök, hogy nemcsak az elsőéveseket tudtuk megnyerni a szakterületi 

munkákra, hanem felsőbbéveseket is. Több évfolyamtársam is segített a nyílt napon nekem, 

valamint a RuBiSCo-ban is sok felsőbbéves van jelen korrepetitorként.  Úgy gondolom 

rengeteget javult a szakterület ilyen szempontból, de bízok abban, hogy jövőre még jobb lesz. 

 

A RuBiSCo Fetter Dávidnak köszönhetően nagyon jól beindult, és a hallgatók ki is használják 

az ingyen korrepetálások lehetőségét. Számunkra mindenféleképpen az a legfontosabb, hogy 

a korrepetitorok tudása megfelelő legyen, emiatt minden jelentkezővel egy felmérő tesztet 

írattunk. Több tárgyból is indult korrepetálás, ezek a következők: állatszervezettan, 

növényszervezettan, biokémia, biológia kritérium, sejtbiológia és informatika. Úgy gondolom, 

hogy a RuBiSCo megfelelően működik, és remélem, hogy Dávid utódja is ilyen sikeres munkát 

fog végezni. A szakterületre jellemző másik nagy programot a BReKi-t nem sikerült 

újraéleszteni, aminek oka főleg az időhiány volt. Viszont bízok abban, hogy sikerül beindítani 

az őszi félévben, hiszen látom, lenne rá igény.  

 

Az elsőévesek számára igyekeztünk minél változatosabb programokkal előállni, hogy minél 

előbb be tudjanak illeszkedni. Emiatt nyáron több gólyatalálkozót is szerveztünk a mentorok 



segítségével, ahol a legfontosabb tudnivalókat elmondtuk nekik az egyetemről, ismerkedtünk 

és saját tapasztalatainkat is elmeséltük. A beiratkozás során a szakterületről szóló előadásokat 

is hallhattak. Októberben megrendeztük a gólyaavatót is, amely sajnos 2014-ben elmaradt. A 

visszajelzések alapján az elsőéveseknek tetszett, viszont legközelebb nem az egyetem 

környékét kellene helyszínnek választani. A vizsgaidőszak egy elsőéveses számára teljesen új 

élmény, emiatt megrendeztük számukra a vizsgaidőszak felkészítőt, amely arról szólt, hogy 

elmondtuk a legfontosabb tudnivalókat róla. Ezen a programon Pálfia tanár úr is tartott nekik 

egy előadást, így arra kaptak lehetőséget, hogy oktatói szemszögből is megismerjék a 

vizsgaidőszakot. Ez volt ebben a ciklusban a legsikeresebb program, hiszen sikerült egy egész 

előadótermet is megtölteni.  Próbáltuk a gólyákat minél jobban támogatni illetve bevonni, ami 

úgy gondolom, hogy sikerült, hiszen a mostani mentorok és képviselők nagyrésze elsőéves. A 

gólyatáborban a mentorokkal együtt megtartottuk a szakos ismerkedést. 

 

A mentorrendszerhez kapcsolódó feladataimat is igyekeztem minél jobban elvégezni. A régi 

mentorgárda esetében részt vettem az utóképzésben, illetve a mentortáborba is elmentem, 

ahol megtartottam nekik a szakos előadást. Próbáltam őket minél több gólyaprogram 

szervezésbe bevonni, illetve segítettek a beiratkozáson és a kritérium felügyelésben is. 

Mentortoborzás céljából szerveztünk egy mentoros tájékozatót, nem sokan jöttek el rá, de a 

jelenlévők volt mentorok tapasztalatait is megismerhették. Dolgos Ritával a 

mentorfelelősünkkel, pedig részt vettünk a Mentorrendszer bevonón is, amelyen a szakos 

részt szerveztük meg. Végül 22 jelentkező volt, akiknek Rita több mentoros ismerkedős napot 

is szervezett, amiken én is jelen voltam. A mentorkiránduláson sajnos nem tudtam részt venni. 

Egy maratoni mentor szóbeli után végül kiválasztottuk a 12 mentort, akik mind jelen is voltak 

a mentorhétvégén.  

 

Dáviddal még nyáron teljesen megújítottuk a szakterületi honlapot. Egy új kinézettel 

találkozhattak az odalátogatók, illetve teljesen frissítettük, és kiegészítettük a rajta lévő 

információkat. Ebben a félévben bevezetünk egy szakterületi hírlevelet is, a visszajelzések 

alapján a hallgatók örülnek neki.        

 

Az egyes delegáltságok mindig be voltak töltve. Igyekeztem a megkeresésekre leghamarabb 

válaszolni, illetve hirdetni az egyes eseményeket és híreket. Elkezdtünk a BTDK-val egy 

szorosabb együttműködést kialakítani. Az ELTEfeszten, az Educatio kiállításon és a Nyílt napon 

is részt vettem. A nyílt napon megszerveztük a biológia standot, ahol kísérleteket mutattunk 

be az érdeklődőknek.   

 

Az előző beszámolóim 

 

2015.05.16. – 2015.06.30.  

2015.06.30. – 2015.09.11. 

2015.09.11. – 2015.10.10. 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-06/bioszk_beszamolo_06.30.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-06/bioszk_beszamolo_06.30.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-09/bioszk_beszamolo_09.15.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-10/bioszk_beszamolo_10.10.pdf


2015.10.10. – 2015.11.26. 

2015.12.01. – 2016.02.05. 

2016.02.09. – 2016.04.09.  

 

Zárógondolatok 

 

Úgy gondolom, egy izgalmakkal teli és néha nehéz pillanatokat is tartalmazó cikluson vagyunk 

túl. A pályázatomban vázolt terveket nagyrészt sikerült teljesíteni a Szakterületi Csoport 

segítségével (csak a BReKi-t nem sikerült még újraéleszteni). Jó irányba halad a szakterületünk, 

újra kezd fellendülni, aminek nagyon örülök. Sajnos aktivitás szempontjából továbbra is van 

még mit javítani, viszont a ciklus elejéhez képest sokat javult ez is. Meg szeretném köszönni 

mindenkinek, aki részt vett a munkában, különösen Fetter Dávidnak, Bohár Balázsnak és a 

mentoroknak!   

          

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!  

 

Szívesen válaszolok bármelyik kérdésre, tehát nyugodtan keress fel, akármilyen 

kommunikációs csatornán keresztül!  

  

 

Budapest, 2016.05.09. 

 

 

 

 

 Nagy Anikó Zsuzsanna 

Biológia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

bioszk@ttkhok.elte.hu 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-11/bioszk_beszamolo_11.26.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-02/bioszk_beszamolo_02.05.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-04/bioszk_beszamolo_04.09.pdf
mailto:bioszk@ttkhok.elte.hu


Fizika szakterületi 

koordinátor záró 

beszámolója 
2016. május 16. – 2016. május 10. 

 

 

 

Időrendi bontás 

 május 16. Alakuló Küldöttgyűlés 

 május 18. Választmány 

 május 29. Tisztségviselői ülés 

 Augusztus 22. Véglegesítő gólyatábori megbeszélés 

 Augusztus 23-28. Fizikus gólyatábor 

 Szeptember 2.  Kritériumdolgozatok, közös tárgyfelvétel 

 Szeptember 4. Beiratkozás, szakos előadás, ünnepélyes kézfogó 

 Szeptember 7. Választmány 

 Szeptember  10. Fizikus gólyameeting 

 Szeptember 15. Küldöttgyűlés 

 Szeptember 15. Mafihe EHB Tisztújító ülés 

 Szeptember 16. Fizika Szakterületi Csoport ülés 

 Szeptember 21. Választmány 

 Szeptember 24. Fiziqs ’SKÜ 

 Szeptember 25. Mafihe EHB elnökségi ülés 

 Szeptember 29. Választmány 

 Október 2. ELTEfeszt 

 Október 5. Választmány 

 Október 9. Szakterületi Bizottság ülés 

 2015. november 30. Választmány 

 2015. december 1. Küldöttgyűlés 

 2015. december 2. Szakterületi Csoport Ülés 

 2015. december 18. Mafihe EHB elnökségi ülés 

 2016. január 21-23. Educatio 

 2016. január 29. TTK Nyílt Nap 2016 

 2016. február 1. Választmány 

 2016. február 1. Tisztségviselői ülés 

 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 

 április 12. Küldöttgyűlés 

 április 21. SzaB 

 április 18. Választmány 

 április 23-24. Mentorhétvége 

 április 25. Tisztségviselői ülés 

 április 27. Biofizika felező 

 május 2. tisztségviselői ülés 

 május 9. Választmány 

A ciklus kezdetén a pályázatomat két egységre építettem fel: a kétirányú kommunikációra, illetve 

rendezvények szempontjából az EHB-val való együttműködésre.  

 

Kétirányú kommunikáció 

Továbbra is úgy gondolom, hogy a szakterületi koordinátor elsődleges szerepe az, hogy megteremti 

a kapcsolatot és megvalósítja a kommunikációt a szakterületi hallgatói és egy másik fél között, 

legyen az a Kar, az oktatók vagy külsősök. A levelezőlisták, a csoportok és a szakterületi oldal 

folyamatos frissítésével, illetve a heti programajánló hírlevéllel vélem remélni, hogy sikerült a 

hallgatókat időben tájékoztatni az őket érintő ügyekről. Ebben nagy segítségemre volt az EHB a 

heti hírlevél összeállításában, illetve a kommunikációs elnökhelyettes a “Riadóláncz” beindításával.  

A tapasztalat azt mutatja, hogy a tanulmányokkal kapcsolatos információkat továbbra is tanácsos e-

mailben kiküldeni, a rendezvényekről pedig a Facebook-ról értesülnek leginkább a hallgatók. A 

jövőre nézve előrelépés lenne előre felvenni a kapcsolatot az oktatókkal és a regisztrációs időszak 

környékén egyben kiküldeni a speci-ajánló e-mailjeket, sok különálló levél helyett. Több 

eseményünkről jelent meg beszámoló jellegű cikk a Tétékás Nyúzban, ezeket közül néhányat 

magam is írtam ('SKÜ, TDK és szakdolgozat hét, Fiziqs Bevonó,...), néhányat pedig más aktív 

fizikushallgatók.  

 

Rendezvények, EHB 

Az EHB-val való együttműködés céljából állandó meghívottként eljártam az elnökségi üléseikre és 

igyekeztem tartani a kapcsolatot az EHB és a SzaB, TTK HÖK között. A szakterületen az elmúlt 

ciklusban meglehetősen sok kisebb-nagyobb program valósult meg, ezekhez a humán erőforrást 

főképp az EHB elnöksége és további segítők biztosították, több rendezvény szervezésében én is 

részt vettem vagy felvettem/tartottam a kapcsolatot a pár-szervező szakkal. Néhány fontosabbat 

eseményt kiemelnék:  



TDK és szakdolgozat hét: a minden évben megrendezendő programok közül ez tartozik a 

legszakmaibb kategóriába, így fontos ennek a továbbiakban is nagy figyelmet szentelni. A legutóbbi 

alkalommal is minőségi előadásokkal, sok témavezetővel több kutatóközpontból várta a hallgatókat. 

Bár a hétvégéről hétre váltás is azt szolgálta, hogy több hallgatónak megfeleljen az időpont, a 

résztvevők számán továbbra is növelni lehetne, a hirdetési stratégia és a programbontás átgondolása  

remélhetőleg segítene ezen. 

Nyílt Nap: mivel idén először vettem részt Nyílt Nap szervezésében, meglepett, hogy egy ilyen 

jellegű rendezvény szervezésében mennyire jelentős részt vállalnak a hallgatók. A fizika szakos 

előadások megítélésem szerint sikeresek voltak, továbbra is érdemes ezt a felállítást megtartani, 

miszerint az érdeklődők a tanulmányokról, az Intézetről, a hallgatói életről, az elhelyezkedési 

lehetőségekről is hallanak, illetve egy szakmai témájú előadást is meghallgatnak, a laborokat lehet 

évről évre variálni. A stand fejlesztéséhez tervezünk egy kísérleteket és kísérletekben tapasztalt 

embereket elérhetőségét tartalmazó összeállítást, ennek megvalósítására ígéretet kaptam.  

Bevonó: a közös közéleti bevonón több szervezet/csoportosulás került bemutatásra (TTK HÖK, 

Fizika SzaB, Mentorrendszer, Mafihe, EHB, BYMS), így a hallgatók egyszerre értesülhettek 

minden közéleti lehetőségről a szakterületen. Bár újszerűnek számít a szakterületen, de ezt a formát 

a továbbiakban is szerencsés megtartani, amennyiben továbbra is elegendő embert vonz, ami idén 

teljesült szerintem. A jövőre nézve a programot ki lehet egészíteni lazább, csapatépítő jellegű 

résszel, hogy népszerűbb legyen.  

Gravitációs Hullám Party: ez is egy új jellegű rendezvény volt a szakterületen, melynek sikere 

arra bátorít, hogy merjünk belevágni újabb típusú rendezvényekbe (pl.előadás és kocsmázás 

társítása). Bár meglehetősen rövid idő alatt lett megszervezve, az intenzív hirdetés, illetve a téma 

aktualitásának (is) köszönhető sok külsős növelte a résztvevők számát. 

Biofizika felező: bár eleinte viszonylag kevés visszajelzés érkezett a Facebook eseménynél, 

(vélhetőleg a belépés ingyenessé tétele miatt is) a rendezvényen mégis a kezdeti visszajelzéseknél 

jóval többen megjelentek. A szakok közötti kapcsolatok kialakítására és erősítésére fontosnak 

tartom a közös, barátságbuli jellegű rendezvényeket,tanúlságképp az időzítésre és az elkért jegyár 

ellenében felkínált szolgáltatásokra érdemes odafigyelni.  

 

 

Gólyatábor 

Az elmúlt ciklus szakterületi csoport üléseinek témája a gólyatábor volt. Többször felmerült és 

átgondolásra került az alacsony részvételi arány és az egy gólyafőre jutó költségek miatt az, hogy 

más szak(ok)kal közösen szervezzük meg a tábort. Ez a lehetőség egyhangúan elvetésre került a 

kérdőívekből is látszodó más táboroktól eltérő profil, különböző igények és programtípusok miatt. 

A szakterület ennek ellenére hajlandóségot mutat a korábbi évek hiányosságainak leküzdésére, így 

az idei gólyatábori programfelelősi pályázat is egy új irányt képvisel, ami vélhetőleg jobban 

megfelel a gólyák igényeinek, ami növeli a részvételi arányt, így egyben költséghatékonyabb is.  

 

Mentorrendszer 

A mentorrendszerre is támaszkodva igyekszünk a gólyatábort fellendíteni, így augusztusban 

mentor-gólya találkozókat tervezünk, ahol a tábor előtt ismerkedhetnek az új hallgatók. Emellett 

bevezetésre került a mentorok párosítása, ez kedvez a gólyatáborba bevezetett csapatos jelleghez is, 

de továbbra is meghagytuk a lehetőséget, hogy a gólyák a számukra szimpatikus mentort válasszák. 

A fenti változások indokolták, hogy idén több mentort válogattunk be, melyek közül egy időközben 

visszamondta, így jelenleg tíz fős a mentorgárda. 

 

SzaB és SzaCs 

A legutóbbi ciklus meglehetősen sok képviselővel és póttaggal indult, ám elég nagy volt a 

lemorzsolódás. A következő ciklus SzaB tagjainak száma szerényebb, viszont remélhetőleg a 

közéletben való jártasság miatt ez a lemorzsolódás nem lesz tapasztalható. Bár a szakterületi csoport 

feladatait az EHB ellátja, úgy gondolom a velük való együttműködésen túl, a következő lépés egy 



állandó SzaCs közösség kialakítása.  

 

Delegáltságok, fogadóórák 

Az elmúlt ciklusban delegáltságaimnak eleget tettem, egy-két Választmányon nem tudtam részt 

venni és a fogadóóráimat is megtartottam vagy ennek hiányát igyekeztem a honlapon jelezni. A 

szakterületi delegáltak SzaB-on mindig beszámoltak.  

 

 

Záró gondolatok 

Az elmúlt egy év számomra sok újdonsággal szolgált, hiszen viszonylag rövid ideje voltam az 

Egyetem polgára, amikor tisztségviselő lettem. Próbáltam a szakterület hiányosságait feltérképezni 

és azok foltozására, fejlesztésére újításokat kezdeményezni. A befektett munka egyik 

gyümölcseként könyvelem el a jelenlegi gólyaévfolyam összetartását, melynek magja a 

gólyatáborban összeszokott csapat.  

A ciklus lejártával nem tervezek továbbra is tisztségviselőként tevékenykedni, bár még néhány futó 

projektben kiveszem a részem (pl.Szakiránytájékoztató, Msc felvételi hallgatói delegáljainak 

keresése). Sajnos jelenleg szakterületi koordinátor tisztségre nincs utódjelölt, de ennek keresésében, 

utódképzésében és fenti tapasztalatok, ötletek átadásában továbbra is szeretném a SzaB munkáját 

segíteni. Köszönöm mindenkinek az együttműködést. 

 

Budapest, 2016.május 10. 

Berekméri Evelin   

fizika szakterületi koordinátor 



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 

 2016.04.23.-24. Mentorhétvége 

 2016.04.26. Szakterületi Csoportülés 

 2016.05.03.-05.06. Lágymányosi Eötvös Napok, Geo Sátor 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Áprilisban részt vehettünk a 2016-os Országos Geográfus találkozón, mely által 

jobban megismerhettük más egyetemek képzésének mikéntjét. Idén a Pécsi egyetem 

adott helyet a találkozónak. A hét során részt vettünk szakmai előadásokon, illetve 

megismerhettük Pécs városát. Öt egyetem képviselte magát a találkozón: Pécs, 

Szeged, Debrecen és Miskolc. Ez alatt a pár nap alatt ezen egyetemek 

kapcsolattartóival illetve a pécsi szervezőkkel sokat beszélgettünk szakmai illetve 

közéleti témákról is, melyet igen hasznosnak találtunk. Nagy valószínűséggel jövőre 

mi foguk helyet adni a találkozónak (minden évben más egyetem szervezi és 

bonyolítja le.) 

 

A Mentorhétvége során sikerült még jobban összekovácsolni mentorgárdánkat, 

illetve lassan a képzésük végéhez érvén elmondhatom, hogy szeptemberre teljesen 

felkészülve várhatják gólyáikat, hogy bevezessék őket az egyetemi életbe. A hétvége 

végén Mentorfelelőseinkkel kialakítottuk a mentorpárokat. 

 

A hagyományokhoz híven az idei LEN-en is képviseltethettük szakterületünket a Geo 

Sátrunkkal, így nap közben társasozással, zenehallgatással, pihenéssel tölthették el 

szabadidejüket az érdeklődök. Esténként pedig kezdődhettek a bulik. Ezt megelőzően 

tartottunk egy Szakterületi Csoportülést, melyen a lelkes, segíteni akaró hallgatók 

között osztottuk ki a sátor szervezéséhez szükséges feladatokat. Az idei sátrunkhoz 



sikerült beszereznünk környezetbarát bútorokat, melyet az Envicash ajánlott fel a 

számunkra. 

 

Összefoglalás 

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

meglátogatása), időben tájékoztatni hallgatóinkat a fontosabb hírekről, 

programjainkat megfelelően és gördülékenyen lebonyolítani. 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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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
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Előszó  

Megválasztásom óta viszonylag rövid időszak telt el, mind a TTK HÖK mind pedig a Matematika 

szakterület életében. Természetesen megpróbálom ezt legjobb tudásom szerint összefoglalni. 

Noha tisztában vagyok a megválasztásom előtt történt, a szakterülethez kapcsolódó 

eseményekkel, problémákkal, és fontosabb dolgokkal, ezeket nem kívánom a beszámolómba 

belefoglalni.   
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Időrendi bontás 

 04.12.   A Küldöttgyűlés  

 04.18.  Választmány 

 04.23-04.24. Mentorhétvége 

 04.26.   Szakterületi Bizottság ülése 

 05.02  Tisztségviselői ülés 

 05.03-05.06. Lágymányosi Eötvös Napok – Logikai Sátor 

 05.10.  Választmány 

 05.13.  Küldöttgyűlés 

MATSZACS aktivitás 

Érdekképviselet 

6 személy jelentkezett képviselőnek a szakterületen, ebből 5 személy lett ténylegesen 

megválasztva, egy személy visszalépett, ez utóbbi nagyon sajnálatos. Ha minden a terv szerint 

halad, vizsgaidőszak elején megvalósul egy beszélgetés tapasztaltabb 

(egykori)képviselőkkel/tisztségviselőkkel. Ennek a kezdeményezésnek a célja, hogy a 

képviselők későbbi hatékonyságát növeljük, ők még a munka megkezdése előtt átfogóbb 

képet kapjanak a képviselői feladatokról, akadályokról, illetve ötleteket meríthessenek későbbi 

munkájukhoz.  

 Kari Tanács: Az idei ciklusban a matematika szakterület delegáltja a Kari Tanácsban 

Horváth Luca volt, aki egyet leszámítva, mindegyik ülésen megjelent, ellátta a 

delegáltsággal járó teendőit.  

 TOB: Az elmúlt egy évben a matematika szakterületnek több delegáltja is volt. 2015. 

május 16-tól 2015. november 26-ig Horváth Luca látta el a delegáltságot, aki ez idő alatt 

minden ülésen jelen volt és aktívan részt vett a Bizottság munkájában. 

Horváth Lucát követte Sárosdi Zsombor, szintén ellátta a feladatát delegáltként, majd 

az április 12-ei Küldöttgyűlés óta Tamási Tímea a delegált, munkáját eddig 

lelkiismeretesen végzi.   

 Választmány: Kiss Tibor, delegáltsággal járó feladatait ellátja, az üléseken kivétel nélkül 

részt vett.  

 Intézeti Tanács: File Ágnes, Katona Richárd, Kiss Tibor, Virág Fausztin Asztrik  

Az intézeti tanácsba delegált hallgatók munkájukat legjobb tudomásuk szerint 

ellátják,  körültekintően végzik. Legtöbbjük maximum egyszer mulasztott ülést, 

rendszeresen felszólalnak a hallgatói érdekek védelmében, a kiküldött anyagokat saját 

bevallásuk szerint rendszeresen olvassák.  
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MASZAT 

A 2015/2016-os tavaszi félévben Leipold Péter a MASZAT koordinátorának beszámolója 

alapján, az ötödik héten kezdődött a hallgatók korrepetálása heti két alkalommal a 

Matematikai Múzeumnál. Ezeken az alkalmakon a 3-4 korrepetitor valamelyike jelent meg, 

illetve 4-en voltak tartalékok, más időpontokra. A látogatottság nem volt magas, a 

megjelentek többsége gólya.  

A megválasztásom óta igyekeztem megfelelő személyt találni – természetesen Péterrel ezzel 

kapcsolatban egyeztettünk – a MASZAT arculatának megtervezésére. Elsődleges cél egy 

plakát és/vagy szórólap kellene, erre azonban még megfelelő embert nem sikerült találni, az 

előkészületeket jómagam kezdtem meg. Egyeztettem továbbá oktatókkal, hogy ezt a 

korrepetálási lehetőséget lehetne gyakorlatokon/előadásokon is ’hirdetni’, aminek semmi 

akadályát nem látják.  

Rendezvények 

 Mentorhétvége 

A szakterületen 12 mentor lett a megbeszéltek alapján, ebből 2 tanáris.  
A hétvégén ebből 11-en jelen voltak, azonban a mentorhétvége utolsó napján egyikük 

visszalépett. Helyére új személy nem került megválasztásra, a rendszert 11 emberrel is 

működőképesnek találtuk.  
Összességében a mentorhétvége eredményesen zárult, elmondható, hogy a matekos 

mentorokat sikerült közelebb hozni mind egymáshoz, mind Bárczis társaikhoz.  
Antal Ádám mentorfelelőssel az együttműködés teljesen zökkenőmentes, igyekszem 

segíteni munkáját.  
 

 Lágymányosi Eötvös Napok  

Ismét – mint korábbi években is – volt Logikai Sátor a LEN-en, ahol főleg társasjátékkal 

és sok jókedvvel vártuk a hozzánk látogatókat. A rendezvényen keddtől péntekig kint 

voltunk. Kedden a Matekos Teadélután keretein belül pihenhettek velünk a hallgatók, 

egy pohár tea és néhány finomság társaságában. Csütörtökön volt sakkversenyünk, ez 

kevésbé volt népszerű, de remélem, akik játszottak, jól szórakoztak.  
Idén az eseményhez készítettem külön grafikát, illetve plakátot is, de ezen még van mit 

finomítani, hogy jövőre még jobb lehessen. 
 

Összességében pozitívan értékelem a sátrat. Külön örültem neki, hogy több gólya is részt 

vett a szervezésben/felügyeletben, és mindenki nagyon aktívan és segítőkészen állt 

hozzá a dolgokhoz. A felügyelők munkáját ezúton is köszönöm!  
 

 Gólyatábor 

Amíg nem volt érdeklődő a gólyatábor programfelelősi pozíciójára, addig igyekeztem 

segíteni a bárczis főszervezőket.  
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Április 26-án a szakterület egyhangúan javasolta  a Választmány számára Fáki Anna és 

Schneider Tímea gólyatábor programfelelősi pályázatát, majd azt május 9-én a 

Választmány is támogatta. 
A szervezői elbeszélgetések már lezajlottak, rajtuk kívül 29 hallgató fog részt venni a 

GyógyMatek GT 2016 szervezésében. A lányokkal rendszeresen egyeztetünk az aktuális 

helyzetről/problémákról/történésekről.  

Kommunikáció 

Itt elsősorban a honlapra térnék ki. Már történt egyeztetés Fetter Dáviddal, a honlap 

újjáélesztésével kapcsolatban. Jenleg a grafikai alapot szeretnénk megadni a honlapnak, 

ezen én kezdtem el dolgozni.  

Tisztségviselői aktivitás 

Megválasztásom óta igyekeztem gyorsan beletanulni mindenbe. Eleinte akadtak problémáim 

a levelezéssel, de mára már sikerült ezeket megoldani és minden egyre gördülékenyebb. A 

levelezést legjobb tudásom szerint vezetem, az e-maileket rendszeresen nézem, a Facebook 

felületeket is naponta figyelem, moderálom. A kapcsolatot az intézettel is felvettem, már 

folynak az egyeztetések  a Szakirányválasztó Fórummal és egyéb programokkal kapcsolatban.  

Részt vettem a Választmányi üléseken is, és egyéb tisztségviselői feladataimnak is igyekeztem 

eleget tenni.  

 

 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, esetlegesen felmerülő kérdéseddel, 

problémáddal keress bátran!  

 

 

 

 

2016.05.10       

              Vida Nikolett 
 matekszk@ttkhok.elte.hu 
     Telefon: 70/431-4002 

 

 



Beszámoló
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

1. Jogi helyzet

Az Alapítvány változásbejegyzésével kapcsolatos problémákra többször felhívtuk a Küldöttgyűlés
figyelmét. Ezért nagyon bízunk benne, hogy a mostani Küldöttgyűlés sikeresen meghoz minden
olyan döntést, amely az Alapítvány változásának bejegyzéséhez szükséges.  Írásbeli, két tanú által
aláírt  lemondással  fogok érkezni  a  Küldöttgyűlésre,  ahol  segítek a  pályázóknak  a  tisztség
vállalásához szükséges minden dokumentumot aláírni, hogy kedden (hétfő pünkösd miatt ünnep) a
bíróságra kerülhessen a változás bejegyzéséhez szükséges minden irat.

A bejegyzés okozta problémákat mutatja, hogy nem világosak a felelősségi körök. Jelenleg Hoksza
Zsolttal és Lukács Károllyal kialakult konszenzus alapján a bíróság szóbeli iránymutatása alapján
járunk el, amely szerint a jelenleg bejegyzett kurátorok képviselik az Alapítványt. Ez ellentétes az
eddigi gyakorlattal,  viszont a Ptk.-val összhangban van, úgy tűnik. A zavarok jelentős részét az
Alapszabály  (nem  az  Alapító  Okirat)  és  a  törvények  ellentmondásai  okozzák.  Az  Alapítvány
esetében fontos a megválasztást és a lemondást a törvényi feltételeknek és a bírósági gyakorlatnak
megfelelően végezni. Ezt érdemes rögzíteni az Alapszabályban is, azaz elsősorban beleírni, hogy a
lemondás  az  Alapítványt  érintő  tisztségek,  delegáltságok  esetén  nem  érvényes,  csak  „teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt,  vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott jognyilatkozattal,  az
addig betöltött tisztség pontos megjelölésével".

2. Rutinfeladatok

Ennek ellenére az Alapítvány megfelelően működött napi szinten, köszönhetően alkalmazottaink
rugalmasságának.  A  bizonytalanság  ugyanakkor  mindenképp  problémákat  eredményez  a
mindennapi  döntéshozásban  is.  A fénymásolás  (kisebb-nagyobb  fennakadásokkal)  működött,  a
szakdolgozatkötés  is  üzemel.  Sajnos  nem sikerült  zöld  borítót  beszereznünk,  pedig  nagyon sok
helyen próbálkoztunk vele. Ez hallgatói jelzések alapján a Biológia Intézet kérése volt (bizonyos
szakokon). Pénzügyi helyzetünk stabil, lejárt tartozásunk nincs, de a nyár szokás szerint nehéz lesz,
ahogy ezt már sokszor jeleztük, számos új projektünkkel készülünk rá. A Nyúz kiadása zavartalan
volt.

3. Érettségi előkészítők

Az érettségi előkészítők rendben befejeződtek. Jelenlegi projektünk, hogy történelemből, kémiából 
és biológiából újraindítsuk az évek óta megszűnt szóbeli tréningek szervezését, egyelőre csak saját 
diákjaink számára.

A következő év éves előkészítőinek jelentkezését megindítjuk, ugyanakkor számos változótól függ 
még ezek helyzete, Hoksza Zsolt kérésére ugyanakkor ezek megoldását a következő vezetésre 
hagyjuk, nem teszünk lépéseket az ügyben. (Hasonlóan egyébként a bolt kérdéséhez.)

4. Rendezvények

Szokás szerint támogattunk rendezvényeket, illetve saját rendezvényünk is volt. A rendezvényekről
a Választmánynak beszámoltunk, a tavaszi félév két legnagyobb projektjéről részletes írásos anyag



is készült, elsősorban a jövőbeli megvalósítás lehetőségeire és problémáira felhívva a figyelmet.

A Lágymányosi  Eötvös  Napok  szervezésére  pályázatot  nyújtottunk  be,  azon  ugyanakkor  nem
nyertünk.  Az Egyetem vezetésének illetékesei,  kérdésünkre  válaszolva,  azt  az  ígéretet  tették  az
eredményhirdetést követően, hogy az ajánlattételi dokumentáció és a bírálat megismertetésre kerül,
nem csak velünk, hanem az egyetemi nyilvánossággal is. Ez fontos számunkra, hiszen ez volt az
első alkalom, hogy részt vettünk ilyen jellegű ajánlattételben és ez alapján a jövőre nézve értékes
tapasztalatokat nyerhetnénk a sikertelenség okáról. 

A napokban  kialakult  helyzetre  nem  reagálnánk  ezen  beszámolóban,  de  ezzel  kapcsolatosan
fontosnak tartjuk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a minőségi hallgatói rendezvényszervezés
véleményünk szerint továbbra sem a referenciákon múlik (habár mi azokkal is rendelkezünk szép
számban), hanem a közös célokban, amelyeket tekintve piaci alapon működő cég sose fog annyira
közel  kerülni  az  ELTE-hez,  mint  mi,  Alapítványként.  Ezt  a  jövőre  vonatkozóan  a  képviselők
figyelmébe is ajánlom.

Következő projektként megkezdtük egy egy hetes,  júliusi  montenegrói nyaralás előkészítését.  A
most következő pünkösdi hétvégére sajnos nem gyűlt össze elegendő résztvevő egy kiránduláshoz,
de elkészült egy szlovén túra teljes tervezete is.

5. Záró gondolatok

Igyekeztem ezúttal is röviden összefoglalni a történéseket. Újra köszönjük az eddigi közös munkát
és  reméljük,  hogy  most  már  tényleg  ez  volt  az  utolsó  beszámolónk  a  Küldöttgyűlés  felé.  Ha
megtörténik a tényleges átadás-átvétel  az új vezetés felé,  egy hosszabb, többéves beszámolót is
készítek a Küldöttgyűlés részére.

Budapest, 2016. május 10.

Dukán András Ferenc
kuratórium elnök

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány


