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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 

 

 


