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Időrendi bontás 
2016.04.12 – 2016.05.13 között 

(a teljesség igénye nélkül) 

 Záró küldöttgyűlési ülés    –  2016.05.13. 

 Dékáni Tanács ülés    –  2016.05.18. 

 Kari Tanács ülés     –  2016.05.18. 

 Küldöttgyűlési ülés    –  2016.05.19. 

 Szenátusi ülés     –  2016.05.23. 

 Választmányi ülés (határozatképtelen)  –  2016.05.25. 

 Alakuló küldöttgyűlési ülés   –  2016.05.26. 

 ELTE HÖK Küldöttgyűlés   –  2016.05.28. 

 ELTE Stratégiaalkotó műhelymunka  –  2016.05.30-31. 

 ELTE HÖK Küldöttgyűlés   –  2016.06.01. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés   –  2016.06.08. 

 Dékáni Tanács ülés    –  2016.06.15. 

 Kari Tanács ülés     –  2016.06.15. 

 Egyeztetés a Jogi és Beszerzési Osztállyal  –  2016.06.20. 

 Ajánlattételi konzultáció    –  2016.06.20. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés   –  2016.06.22. 

 Szenátusi ülés     –  2016.06.27. 

 ELTE HÖK Vezetőképző   –  2016.06.05-08. 

 Dékáni Tanács ülés    –  2016.07.13. 

 Kari Tanács ülés     –  2016.07.13. 

 Gólyalevelek borítékolása   –  2016.08.02. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés   –  2016.08.10. 

 TTK-BGGyK GyógyMatek GT   –  2016.08.17-18. 

 TTK Kémia GT     –  2016.08.30-31. 

 Beiratkozás     –  2016.09.01. 

 PPK GT     –  2016.09.03-04. 

 Beiratkozás     –  2016.09.05. 

 Dékáni kézfogó     –  2016.09.05. 

 Beiratkozás     –  2016.09.07. 

 ELTE HÖK Elnökségi ülés   –  2016.09.07. 

 Tanári Napok     –  2016.09.09-10. 

 Küldöttgyűlési ülés     –  2016.09.13. 



Szöveges beszámoló 

Hosszú idő telt el mióta a legutóbb a Küldöttgyűlés összeült és megalakult, nevezetesen május 26. 

óta. Ebben a ciklusban ez az első beszámolási alkalom, így elvárható lenne – különösen a már 

említett hosszabb időtartamra való tekintettel –, hogy kellően részletekbe menően ismertessem 

milyen események történtek az elmúlt időszakban a TTK Hallgatói Önkormányzatának háza táján, 

azonban előre tartok tőle, hogy szóbeli kiegészítéssel kell majd élnem. 

Kari Tanács 

2016. május 18-án ülésezett a Kari Tanács. Ennek egyik legfontosabb témája a kari költségvetés 

elfogadása volt. A kari költségvetést megelőzően az Egyetem Szenátusa már elfogadta az Egyetem 

költségvetését, ami meghatározta, hogy melyik Karra mekkora forrás jut. A Természettudományi 

Kar kényszerpályára került, ugyanis a tervezetthez képest hiány mutatkozott a biztosított források 

tekintetében. A költségvetést komoly megszorítások terhelték idén is. Ugyanezen az ülésen 

szavaztunk a Hallgatói Követelményrendszer kari különös részének módosításáról. A Kar számos 

technikai módosítás mellett a Hallgatói Önkormányzat javaslatot tett, hogy legyen 2 hétben 

maximalizálva a zárthelyi dolgozatok kijavítására szánt idő, amelyről eddig a HKR nem 

rendelkezett. 2016. június 15-i ülés jelentős része személyi kérdésekből állt. Többek között 

tárgyaltunk három dékánhelyettesi pályázatot. Horváth Erzsébet oktatási dékánhelyettesi 

megbízását 22 igen, 1 nem, 3 érvénytelen, Jánosi Imre stratégiai és gazdasági dékánhelyettesi 

megbízását 24 igen, 2 érvénytelen és végül Jordán Tibor tudomány dékánhelyettesi megbízását 18 

igen, 4 nem, 4 érvénytelen szavazattal támogatta a Kari Tanács. Rendkívüli ülésre került sor július 

13-án, ami a tavalyi összetételű Kari Tanács utolsó ülése, ugyanis tavasszal lezajlottak a választások 

az oktatók körében. Július 13-án határoztunk a kari állandó bizottságok hallgatói tagjairól is, 

azonban ezt újra meg kell majd tennünk, hiszen a Kari Tanács mandátuma megszűnt. Továbbá 

téma volt még a Doktori Szabályzat módosítása, de erről majd a szenátusi anyagok között teszek 

említést, ugyanis a Szenátus által hozott módosító javaslat következtében kellett a kari 

normaszöveget az általános rendelkezéshez igazítani. 

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 

2016. május 19-én szokatlan módon egy záró- és egy alakuló ülés között rendkívüli küldöttgyűlési 

ülést tartottunk. Ennek oka az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány jogi helyzetének tisztázása. A 

Fővárosi Törvényszék hiánypótlási felszólítást küldött a legutóbbi változásbejegyzési kérelmünk 

kapcsán. Ebben a felszólításban több kifogást is emeltek az általunk korábban benyújtott 

dokumentációval kapcsolatban. A helyzet kaotikussága abból fakadt, hogy az átvezetések majd két 



éven keresztül elmaradtak, mind a kuratórium tagjai, mind az Alapító Okirat módosításainak 

tekintetében. A változások bejegyzése mellett az Alapító Okiratot a most már mérvadó Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseihez kellett igazítani. Emellett a 2014-ben 

elveszített közhasznúsági státuszt ismét kérelmeztük a 2011. évi CLXXV. törvény alapján.  

Akik követték az ügymenetet, emlékezhetnek rá, hogy márciusban már tettünk kísérletet a létesítő 

okirat módosítására a fenti okokból. Ezen a ponton fontos megjegyezni, hogy ekkortájt voltunk 

kuratóriumi elnök híján. 2016. február 9-i küldöttgyűlési ülésre Kovács Fanni pályázatot nyújtott 

be az Alapítvány kuratórium elnöki tisztségére. Mivel az Alapszabályunk nem teszi lehetővé, hogy 

betöltött tisztségre válasszunk meg valakit, ezért felvetődött, hogy az ülés elején az akkori elnök, 

Dukán András Ferenc mondjon le, amely helyett én azzal az alternatív javaslattal éltem, hogy 

tárgyaljuk meg előbb a pályázatot és amennyiben a Küldöttgyűlés szimpátiát szavaz neki, úgy kérjük 

a lemondást. Mivel nem tudtunk konszenzusra jutni, Fanni visszalépett a jelöltségtől. A hasonló 

szituációk elkerülése végett, András bejelentette februárban lemondásának hatályát, amelyre 

március 8-i küldöttgyűlési ülésen került sor. Erre az ülésre két pályázat is érkezett, Kovács Fannitól 

és Lukács Károlytól, de végül mindketten visszaléptek, amely megüresedett kuratóriumi elnöki 

széket eredményezett. Ugyanezen a márciusi ülésen került sor a létesítő okirat módosítására, 

azonban – megítélésem szerint – a tervezet kissé kiforratlan és kidolgozatlan volt. Ebben a 

szituációban úgy döntöttem – amivel nem mindenki értett egyet –, hogy ne kockáztassuk meg, hogy 

ismét a Fővárosi Törvényszék számára elfogadhatatlan anyagot küldjünk még sokáig elhúzva azt az 

ex lex állapotot, ami uralkodott.  

Mivel számos előbb említett kritérium megkövetelte a módosítást, ezért úgy határoztunk, hogy 

egységes szerkezetben új létesítő okiratot fogadunk el, a korábbi követhetetlennek bizonyuló 

változtatásokat felülírva. Ehhez szükség volt a normaszöveg kidolgozására. A kodifikálásban 

Szenes Áron működött közre. Ez a munka – a korábban tett vállalásaimhoz képest – igencsak 

elhúzódott és május 19-én került sor végül arra az ülésre, ami rendezni volt hivatott valamennyi 

kérdést az Alapítvány körül. Béni Kornél személyében új kuratóriumi elnököt választottunk és 

elfogadtuk a szervezet új Alapító Okiratát. 

Új, fellélegzésre okot adó fejlemény az ügyben, hogy 2016. augusztus 18. keltezéssel a Fővárosi 

Törvényszék elrendelte az általunk beadott változásbejegyzési kérelemnek eleget tevő 

módosításokat a nyilvántartásban. A bíróság a 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-ában foglaltak 

alapján közhasznú jogállást ítélt meg a Hallgatói Alapítványnak, valamint a Törvényszék 

megállapította, hogy a szóban forgó végzés jogerőre emelkedésének napjától az említett Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései szerint működik tovább a szervezet.  Ezzel egy 



igencsak hosszú és összetett ’mondat’ végére kerülhetett végre pont. Köszönöm egyúttal 

mindenkinek a közreműködését és a kitartását, amit tanúsított. 

Ösztöndíjreform 

Beszámolóimban vissza-visszaköszönő szófordulat az „ösztöndíjreform”. A hallgatói juttatások 

törvényi háttere 2007-ben született meg, viszont azóta már rengeteg kisebb-nagyobb módosításon 

vagyunk túl, amely összességében inkoherens rendszert teremtett: a források és juttatások között 

nincs összhang.  A másik komoly elmaradás a finanszírozás oldaláról mutatkozik, ugyanis a legtöbb 

normatív támogatás (pl. hallgatói normatíva) 2006 óta változatlan. A HÖOK reformtörekvései 

ebből eredeztethetők és célozzák a juttatási rendszer teljesen átstrukturálását. Ennek egyik eleme 

lenne a tanulmányi ösztöndíj alapelveinek lefektetése. A HÖOK álláspontja alapján a tanulmányi 

ösztöndíjat tantárgyanként külön kell számolni. Fontos külön foglalkozni a patológiás esetekkel, 

amik a Karunkon is számos problémát jelentenek. A kis létszámú tárgyak esetére a félévek 

aggregálását javasolják, a vizsgakurzusok esetében az eredeti félév figyelembe vételét, valamint azt, 

hogy a jelesnek legyen egy minimális értéke arra az esetre tekintettel, ha egy kurzuson mindenki 

jelessel végez. Az ösztöndíjas műhelyhez hasonlóan mi is arra a következtetésre jutottunk, hogy az 

eltérő kódú, de gyakorlatilag azonos tárgyakat egységesen kell kezelni. A szociális ösztöndíj kapcsán 

felmerült a kiemelten rászorulók kategóriáinak újragondolása, valamint a bíráló felé való közvetlen 

adatszolgáltatás lehetőségét is szorgalmaznák a törvényalkotóknál. 

Stratégiaalkotás 

A tavalyi tanévben kezdetét vette egy szervezetfejlesztési folyamat az ELTE tágabb vezetői 

körében. A Kancellária részéről született a kezdeményezés, hogy az ELTE stratégiaalkotó 

műhelymunkák keretében próbáljon szervezetként stratégiai célokat kitűzni maga elé. Több ilyen 

műhelymunkára került sor, voltak külön kari stratégiaalkotó műhelyek, a köznevelési intézmények 

vezetői részére volt külön alkalom, az ELTE HÖK és most május végén az ELTE kibővített 

vezetése számára. Ennek helyszínéül Visegrád szolgált és a Hallgatói Önkormányzatot az ELTE 

HÖK Elnöksége képviselte. Hangsúlyos célként fogalmazódott meg a szolgáltatási porfólió 

szélesítése és fejlesztése, valamint a nemzetköziesítés.  

ELTE Doktori Szabályzat 

2016. június 27-én a Szenátus tárgyalta az új 2+2 éves doktori képzésre szabott Egyetemi Doktori 

Szabályzatot, amely végül elfogadásra is került. Az Egyetemi Doktori Tanács javasolta az új EDSZ 

keretein belül, hogy az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgató képzése alatt ne 



állhasson más foglalkoztatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyban. Az ÁJK módosítási 

javaslatot nyújtott be, ugyanis álláspontjuk szerint a jogi doktori képzést nem hátráltatja az azzal 

párhuzamosan fenntartott munkaviszony, hanem ellenkezőleg, szervesen kapcsolódik hozzá. A 

Szenátus elé került egy olyan módosítási javaslat, amely úgy szólt, hogy („A” változat) 39. § „A 

magyar állami ösztöndíjas hallgató az aktív hallgatói időszakokban – a képzési terv részét képező szakmai 

gyakorlat vagy a doktori iskola, illetőleg a doktorandusz képzését folytató tanszék (intézet, kutatóhely), külön 

megállapodásban rögzített, részvételével folyó kutatási vagy egyéb szakmai együttműködésben végzett munka 

kivételével – a képzés ideje alatt nem létesíthet más foglalkoztatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyt.” Több 

felszólalást követően megfogalmazódott egy alternatív javaslat is, amely azzal a kiegészítéssel élt, 

hogy a részmunkaidős foglalkoztatás egyértelműen csak a törvényes munkaidő feléig terjedhessen 

ki („B” változat). Ezen a ponton éles vita bontakozott ki. A Doktorandusz Önkormányzat 

képviselője a vita során kifejtette: nem ért egyet az 50%-os foglalkoztatottsági korláttal, ugyanis a 

formális kötöttség önmagában nehezíti a munkavállalást és ismeretei szerint vannak olyan 

tudományterületek, amelyeken a doktori tanulmányok minőségének romlása nélkül is nyílik 

lehetőség a párhuzamos munkavállalásra. Hangsúlyozta, hogy a munkavállalás a megélhetésen túl a 

későbbi, a munkaerőpiacon történő érvényesülést, karrierépítést is elősegíti. Az korlát támogatói a 

rendkívül alacsony (20-30%-os) végzési arányt hozták fel ellenérvként, amely az új rendszerben már 

komoly visszatérítési kötelezettséget jelentene az intézmény számára. Végül 18 igen, 13 nem és 3 

tartózkodó szavazat mellett az 50%-os korláttal szereplő rendelkezés került elfogadásra. A 

beszámoló elején említett kari EDSZ módosítás a munkavállalás engedélyeztetésének rendjét 

foglalta magába.  

Zárszó 

Előrebocsátom, a beszámolómat néhány ponttal ki szeretném majd egészíteni (pl. gólyatáborok). 

Ezt amennyiben időm és energiám engedi írásban is megteszem, ellenkező esetben csak az ülésen 

szóban. 

Hoksza Zsolt 

Elnök 

ELTE TTK HÖK 

E-mail: elnok@ttkhok.elte.hu 

 



Záró tisztségviselői beszámoló 

Horváth Tamás 
ELTE TTK HÖK 

 

2013.03.12. - 2016.06.30. 
 



Tisztségvelői időrendi bontás: 

 2013.03.12. – 2013.11.15. Ellenőrző Bizottság tagja 

 2013.11.15. – 2014.11.09. Ellenőrző Bizottság elnöke 

 2014.11.09. – 2016.06.30. Gazdasági elnökhelyettes 

 2016.02.09. – 2016.06.30. Választási Bizottság tagja 

Fontosabb rendezvényes tisztségek: 

 2014 - Gólyahajó STAFF koordinátor 

 2015 - LEN szervezői bázis koordinátor 

 2015 - Bárczi-TTK gólyabál helyettes főszervező 

 2016 – TTK HÖK gólyatábori kapcsolattartó  

Ezen kívül természetesen több kisebb-nagyobb rendezvényen segítettem különböző 

feladatkörökben. 

Tisztségviselői időszakom alatt a beszámolóim alapján több mint 120 hivatalos ülésen vettem részt. 

Először is szeretnék köszönetet mondani a mindenkori Küldöttgyűlésének, hogy többször is bizalmat 

szavazott nekem. Mivel 3 évet elég nehéz összefoglalni, így pontokba szedtem a dolgokat. Ezen 

beszámoló végén megtalálhatjátok az általam készített összes beszámolót. 

Az előző Küldöttgyűlés óta eltelt időszak  

Nyáron megtartásra került az ELTE HÖK szokásos vezetőképzője. Én egyéb elfoglaltság miatt nem 

tudtam részt venni, így helyettem Horváth Luca ment a gazdasági szekcióba. Minden nap átbeszéltük 

az aznap történteket. Ezúton is szeretném még egyszer megköszönni a helyettesítést.  

Az ügyviteli asszisztens tisztség megszűnt, a munkakör feladatait továbbiakban az irodavezető fogja 

ellátni. Kolozs Anikó áthelyezése miatt új irodavezetőt kaptunk.  

Sikerült meghosszabbítani ROZI TÜSZ szerződését, így jövő nyárig biztosítva van az üzemeltetése. 

Mint korábban beszámoltam róla, az irodaszeres keretszerződés megszűnt, ezen túl KEF-en keresztül 

tudunk irodaszert rendelni. Lehetőségünk volt egy próbamegrendelést leadni, így a korábban 

összeállított megrendelés került leadásra. A kiszállítás a következő héten várható. A márciusban 

megrendelt új informatikai eszközök érkezése októberben várható. Az IK-tól rendelt használt 

számítógépek érkezése a legutolsó információk szerint ősszel várható (pontos időpont nincs), a 

végpont kiépítések ügyében visszajelzésre várunk az IIG-től. A Meniortábor megrendelése és 

megvalósulása rendben lezajlott. Ez összesen 1 232 068 Ft-ba került. 

Az előző gazdasági évben felhalmozott többletköltést az ELTE HÖK elnökség döntése alapján az ELTE 

HÖK átvállalta. Az idei évben a forrásallokáció szerint 14 868 331 Ft áll rendelkezésre. Az idei 

költségvetés elfogadása Küldöttgyűlési ülés hiányában nem kerülhetett elfogadásra, így csak most 

kerül beterjesztésre. 

Gólyatáborok 

Habár a Tanári Napok jelenleg is zajlik, illetve most fog elkezdődni az idei gólyatáborok szervezési, 

megvalósítási koncepciójának az értékelése, néhány gondolatot mindenképp megosztanék az idei 

szervezésről és tapasztalataimról.  

TTK HÖK részéről én lettem felkérve kapcsolattartónak a cég felé 4 gólyatábor esetében, majd a 

Geo-bio tábor esetében is átvettem ezt a feladatkört, így összesen 5 táborért voltam felelős. Ez azt 



jelenti, hogy én tartottam a kapcsolatot a cég és a programszervezők között. Mivel 5 tábort szerveztünk 

szükség volt valakire, aki átlátja és koordinálja az összeset. Emellett a gólyatábor szervezők többsége 

csak kisebb rendezvényeket szerveztek, ami lényegesen eltér a nagy rendezvényektől. Mivel több nagy 

rendezvény szervezésében részt vettem a kezdetektől fogva, ezért vállaltam el ezt a feladatot. A 

műszaki specifikáció betartatása mellett, a kisebb és nagyobb stratégiai döntések meghozása is az én 

feladatom volt, ami néha ellentétes volt a programszervezők véleményével.  

Az első feladat a műszaki specifikáció összeállítása volt május 23-ig. Az ajánlattételi felhívás június 

15-én került kiküldésre. Ehhez javaslatokat tehettünk, elküldtünk egy nagy csomag javaslatot, amiből 

nagyon kevés került befogadásra. Az ajánlatok értékelési szempontjai nem voltak megfelelőek. Mivel 

nekünk alapvetően kis létszámú táboraink vannak, szerettük volna, ha külön „csomagban” kerülnek 

kiírásra, sajnos ez sem valósult meg. Július 6-án érkezett  az értesítés miszerint a Műegyetemi Hallgatói 

Kft nyerte a kiírást, így ő szervezhette a táborainkat. A konstrukció szerint az összes bevétel és kiadás 

a céget terheli, de az utazást és a szállást a HÖK állja. Ebből kifolyólag minél többen mentek el annál 

többe került számunkra, tehát gazdaságilag az volt az érdekünk hogy minél kevesebben menjenek el. 

Véleményem szerint ez ismételten egy hibás pontja a konstrukciónak. 

Minden tábor esetében létrehoztam egy levélfolyamot, illetve egy közös levelezést, ahol a 

programfelelős szervezőkkel tartottam a kapcsolatot. Az egész szervezés során akadozott a 

kommunikáció a céggel. Ugyanakkor, a kérésekre igyekeztek a lehető legrugalmasabban hozzáállni, és 

megoldani az esetlegesen felmerülő problémákat. Geréb Tündével az ESZK osztályvezetőjével 

kifejezetten jó volt az együttműködés a szervezés egésze alatt. 

 A regisztráció július 29-én indult el. Minden tábor esetében volt egy helyszínbejárás az ESZK, cég, 

programfelelős részvételével. Ennek során derült ki, hogy nem lehet megtartani az eredetileg tervezett 

helyen a kémia gólyatábort. Új helyszínt kellett keresni, megváltozott a tábor időpontja, és a részvételi 

díjak változásában is igény mutatkozott. Mindeközben elég nehézkes volt a kommunikáció köztünk és 

az Egyetemvezetés között, ebből kifolyólag a regisztráció csak augusztus 11-én indulhatott el.  

Egy súlyos sérüléssel járó balesettől eltekintve, a táborok nagyobb fennakadások nélkül lezajlottak. 

A táboraink idén 5,5-6 millió Ft-ba fognak kerülni az előzetes számítások alapján. Szerintem, ez nem 

fenntartható, hogy a költségvetés több mint 1/3-a a gólyatáborokra megy el, és ettől függ minden 

további költés az év hátralévő részében. Jövőre a szervezési konstrukcióban kellene változásokat 

intézni, hogy jelentősen csökkenjen a táborra fordított működési keretünk, azonban ha nem sikerül 

változtatni, akkor a táborok számát kell csökkenteni. 

 

Összefoglaló az elvégzett munkáról 

 Ellenőrző Bizottság (továbbiakban EB) tisztségem alatt online követtük hogyan állnak az 

KGY, VM, SZAB iktatások, emlékeztetők. A Küldöttgyűlések előtt kiküldtük az aktuális KGY 

és SZAB hiányzásokat. Követtük a vagyonnyilatkozatok érvényességét is. 

 Nehéz időszak volt 2013 tele is, amikor az eddigi levelezőrendszerünk (Mókusposta) leállt 

vele együtt az összes honlap, így át kellett állnunk az IIG szervereire. Ekkor egy jelentősebb 

adatvesztés is bekövetkezett. Munkám során különösebb szabálytalanság nem történt. 

Ellenőrző Bizottság a vezetésem alatt úgy gondolom dinamikusan és jól működött. 

 2013 őszétől 2014 tavaszáig besegítettem az Irodavezetésben, hiszen Prikó távozása után 

nem volt irodavezetőnk. 

 Gazdasági elnökhelyettesi tisztségem kezdete biztos sokak számára marad emlékezetes, 

hiszen több mint 3 órán át bizonyítottuk rátermettségünket a tisztségre Hoksza Zsolttal. A 



tisztségben eltöltött munkámat folyamatos változások és ennek következtében 

bizonytalanság kísérte végig. Gondolok itt a beszerzések menetének folyamatos változásra, 

vagy éppen nem tudtuk mennyi pénzünk van, vagy lesz az aktuális évben. 

 Első lépésként megtörtént a nagyraktár selejtezése, mely évek óta esedékes volt. Ezután új 

leltárrend lett kialakítva, a kisraktár is rendbe lett szedve. Azonban sajnos máig nem készült 

az a beígért fényképes leltárprogram.  

 Az elbírált KHTEÖ pályázatok nyílvánosak, azonban mintegy fél év bírálása nem volt 

feltöltve a honlapra, ezt pótoltam illetve folyamatosan töltöttem fel őket. Rendbe tettem a 

papíros iktatást. 

 Az egyik legnagyobb hiba, hogy a tavalyi évben megszüntetésre került a KHTEÖ és helyére 

szeptemberben az iskolaszövetkezet lépett, de egyáltalán nem volt működési koncepció 

mögötte, így a kifizetésekre csak idén áprilisban kerülhetett sor, mostanra a helyzet 

rendeződött. 

 Sikerült az irodák tisztasági festését megoldani, illetve sokszor rendbe tettem az irodákat, 

tárgyalót.  

 A két épületbe kihelyeztettem a vakok és gyengén látok számára általunk rendelt Braille 

táblákat.  

 Pályázatomban ígéretet tettem új irodabútorokra, melyeket kormányhatározati beszerzési 

tilalom miatt valószínűleg nem fogunk tudni vásárolni. 

 Több évig működésképtelen ROZI fénymásolónkat sikerült TÜSZ keretében újra üzembe 

állítani, és hosszú távon olcsón tudjuk működtetni. 

 A tavalyi év nagy változása a forrásallokáció megalkotása volt. Alapvetően az elmúlt 

évekhez hasonló kerettel tudunk gazdálkodni.  

 A pályázatomban említettem, hogy szeretném bevezetni a tisztségviselői üléseket, ez már 

megvalósult. 

 Rendszeresen frissítettem a ttkhok.elte.hu oldal híreit, részt vettem a weboldal 

megújításában, kezeltem a TTK HÖK facebook profilját. 

 … 

 

Ellenőrző Bizottsági beszámolók: 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2013-04/eb-beszamolo-2013-04-15.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2013-07/eb_eves_beszamolo-2013.doc 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2013-09/eb_beszamolo_2013_09_24.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2013-12/eb_beszamolo_2013_12_03_0.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-02/eb_beszamolo_2014_02_11.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-03/eb_beszamolo_2014_03_25.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-03/eb_beszamolo_2014_03_25.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-04/eb_beszamolo_2014_04_29.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-06/eb_beszamolo_2014_07_19_1.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-11/eb_eves_beszamolo_2014_11_04.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2013-04/eb-beszamolo-2013-04-15.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2013-07/eb_eves_beszamolo-2013.doc
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2013-09/eb_beszamolo_2013_09_24.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2013-12/eb_beszamolo_2013_12_03_0.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-02/eb_beszamolo_2014_02_11.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-03/eb_beszamolo_2014_03_25.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-03/eb_beszamolo_2014_03_25.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-04/eb_beszamolo_2014_04_29.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-06/eb_beszamolo_2014_07_19_1.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2014-11/eb_eves_beszamolo_2014_11_04.pdf


Gazdasági elnökhelyettesi beszámolók: 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgyanyagok/2014-

12/gazdeh_kgybeszamolo_2014.12.08_1.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-

02/gazdeh_kgybeszamolo_2015.02.06.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-

03/gazdeh_kgybeszamolo_2015.03.07.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-

05/gazdeh_zarokgy_beszamolo_2015.05.02.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-

06/gazdeh_kgybeszamolo_2015.06.26.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-

09/gazdeh_kgybeszamolo_2015.09.11.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-

10/gazdeh_kgybeszamolo_2015.10.09.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-

11/gazdeh_kgybeszamolo_2015.11.28.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-02/gazdeh_kgybeszamolo_2016.02.9.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-

04/gazdeh_kgybeszamolo_2016.04.12.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-

05/gazdeh_kgybeszamolo_2016.05.10.pdf 

 

 

 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgyanyagok/2014-12/gazdeh_kgybeszamolo_2014.12.08_1.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgyanyagok/2014-12/gazdeh_kgybeszamolo_2014.12.08_1.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-02/gazdeh_kgybeszamolo_2015.02.06.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-02/gazdeh_kgybeszamolo_2015.02.06.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-03/gazdeh_kgybeszamolo_2015.03.07.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-03/gazdeh_kgybeszamolo_2015.03.07.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-05/gazdeh_zarokgy_beszamolo_2015.05.02.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-05/gazdeh_zarokgy_beszamolo_2015.05.02.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-06/gazdeh_kgybeszamolo_2015.06.26.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-06/gazdeh_kgybeszamolo_2015.06.26.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-09/gazdeh_kgybeszamolo_2015.09.11.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-09/gazdeh_kgybeszamolo_2015.09.11.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-11/gazdeh_kgybeszamolo_2015.11.28.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2015-11/gazdeh_kgybeszamolo_2015.11.28.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-02/gazdeh_kgybeszamolo_2016.02.9.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-04/gazdeh_kgybeszamolo_2016.04.12.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-04/gazdeh_kgybeszamolo_2016.04.12.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-05/gazdeh_kgybeszamolo_2016.05.10.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2016-05/gazdeh_kgybeszamolo_2016.05.10.pdf


   

ELTE TTK HÖK KÜLDÖTTGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ

TANULMÁNYI ELNÖKHELYETTES

Rádl Attila

2016. 05. 28. – 2016. 09. 10.
Időrendi bontás:

2016. 06. 01. – ELTE HÖK Küldöttgyűlés ülése
2016. 06. 03. – ELTE HÖK Tanulmányi Bizottság ülése
2016. 06. 15. – ELTE TTK Kari Tanács ülése
2016. 06. 28. – ELTE TTK HÖK Tanulmányi Csoport ülése
2016. 07. 01. – ELTE TTK Tanulmányi- és Oktatási Bizottság ülése
2016. 07. 05–08. – ELTE HÖK Vezetőképző
2016. 07. 12. – ELTE TTK Kari Etikai Bizottság ülése
2016. 07. 13. – ELTE TTK Kari Tanács ülése
2016. 08. 02. – ELTE TTK Kari Etikai Bizottság ülése
2016. 09. 01.–04. – Fizikus gólyatábor

Általános feladatok
Minden  delegáltságaimhoz  tartozó  ülésen  megjelentem.  Számos  megkeresés
érkezett nagyrészt a regisztrációs hét körüli időszakban, ezekre próbáltam megfelelő
választ  találni.  A  Tanulmányi  Hivatal  vezetőjével  is  folyamatosan  tartottam  a
kapcsolatot. A felvetteknek szánt levelek borítékolásán csak részben tudtam jelen
lenni, illetve előfordultak fennakadások a megcímzés és feladás esetében.

Kari Tanács
A  tárgyalt  időszakban  kétszer  ülésezett  a  Kari  Tanács.  Az  ülések  folyamán
napirendre kerültek a tantervek, illetve a Hallgatói Követelményrendszer módosítási
javaslatai.  A  tanulmányi  ügyek  szempontjából  érdemes  megemlíteni  a  zárthelyi
dolgozatok kijavítási  határidejének egyértelműsítését. A gyakorlati-  és a kombinált
vizsgákhoz  tartozó  zárthelyi  dolgozatok  javítási  határideje  két  hétben  lett
megállapítva.  Az  egyetemi  és  kari  szintű  Doktori  Szabályzat  is  módosult  az  új
körülményeknek megfelelően. 

Vezetőképző
A  Vezetőképző  tanulmányi  szekciójában  alapvetően  a  jövőben  esedékes
változásokat  tárgyaltuk  meg.  A  tanulmányi  teljesítmény  alapú  átsorolás  végső
rendelkezéseit  felmenő  rendszerben  kell  alkalmazni,  a  2016-os  őszi  félév  előtt
kezdőkre  a  korábbi  szabályozás  vonatkozik.  A  jelenlegi  elsőévesekre
(mesterszakosokra is) érvényes, hogy átsorolásra kerülnek, ha nem teljesítenek két



aktív félév alatt 36 kreditet és a kreditekkel súlyozott átlaguk a két utolsó aktív félév
átlagában nem éri el a 2,25-ös (osztatlan tanárszakosok 2,5-ös) kreditekkel súlyozott
átlagot.  További  érdekesség,  hogy  a  2015  szeptemberében  beiratkozókat  2016
júliusában  egyáltalán  nem  lehetett  jogszerűen  átsorolni.  A  térítési  díjak
egységesítésének kérdése ismét előkerült, a karokon jelentős eltérések mutatkoznak
az  összegekben,  ugyanakkor  az  adminisztrációs  költségek  nagymértékű  eltérése
nem  indokolt  egy  egyetemen  belül.  A  konkrét  javaslatok  kidolgozása  még
folyamatban van, így egyelőre nehéz a jövőre vonatkozó következtetéseket levonni.
A  tanulmányi  ösztöndíjak  rendszeréről  is  esett  szó,  ahol  előkerült  a  HÖOK
Közgyűlése által elfogadott javaslat, miszerint az ösztöndíjat tárgyanként érdemes
számolni. Számos hiányosságot azonban elengedhetetlen pótolni, példaként említve
a  külföldi  tanulmányok  alatt  elvégzett  és  elfogadtatott  tárgyak  beszámításának
nehézségét. A zárthelyi dolgozatok értékelésénél az aktuális szabályzati háttér nem
biztosít teljes mértékben elfogadható független felülvizsgálati lehetőséget, így ezen
helyzet  feloldását  is  vizsgálni  fogják  a  karok  tanulmányi  érdekképviselői  a
Vezetőképzőn  megbeszéltek  alapján.  A  Tanárszakosokat  érintő  problémák  is
említésre  kerültek  az  egyeztetések  során.  A  különböző  alapkarral  rendelkező
hallgatók tanulmányi ösztöndíjának, illetve az szakváltási kérelmek kérdése továbbra
is aktuális, így a közeljövőben a tanárszakosok, illetve az érintett karok tanulmányi
tisztségviselőinek  aktív  részvételével  projektnap  is  megszervezésre  kerül,  a
mindenki számára elfogadható javaslatok kidolgozása érdekében.

Beiratkozások
A  beiratkozások  az  eddigiekhez  képest  némileg  eltérően  zajlottak,  hiszen  a
szeptember  közepére  nyúló  tanítási  szünet  miatt  jobban el  lehetett  különíteni  az
alkalmakat.  A  Tanulmányi  Hivatal  részéről  több  munkatárs  tudott  segíteni,  így
némiképp gyorsabban zajlott az ügyintézés. Valamennyi szakterület megszervezte a
beiratkozás utáni előadásokat, így számos fontos információt ismerhettek meg az
elsőévesek.  Az  ünnepélyes  eskütétel  és  dékáni  kézfogó  egyszer  került
megrendezésre, a korábbiakhoz képest jelentős számú résztvevővel.

Diplomaosztó
A diplomaosztó ünnepségre nehéz volt  önkénteseket  találni,  a nyári  szünet miatt
sokan elfoglaltak. Személyesen nem tudtam sajnos megjelenni az alkalmon, de a
rendezvény sikeresen lebonyolításra került.

Köztársasági ösztöndíj
Továbbra  is  számos  kérdés  aktuális,  amelyről  a  TTK  HÖK  állásfoglalása  is
szükséges. A soron következő választmányi ülésen mindenképp napirendre kerül,
hogy a pályázati időszakig előterjesztésre kerülhessen valamennyi javaslat.

Tanulmányi Csoport
A Tanulmányi Csoport megtartotta a szokásos Köztársasági ösztöndíjjal kapcsolatos
ülését.  Majdnem  az  összes  szakterület  képviseltette  magát  az  ülésen,  így



hatékonyan tudtuk javaslatainkat megfogalmazni. Az őszi félév elején tervezek egy
ülést, amelyen megbeszélésre kerülhetnének a következő lépések.

Gólyatáborok
A  nyár  folyamán  meglátogattam  a  Fizikus  gólyatábort,  ahol  segítőként  vettem
alapvetően részt, valamint pár mondatban beszéltem a hallgatói mozgalomról.

Rengeteg  segítséget  kaptam  az  elmúlt  időszakban  a  különböző  rendezvények
alkalmával, szeretném ezúton is megköszönni mindenkinek!

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Amennyiben kérdésed, észrevételed
lenne,  keress  nyugodtan  elektronikusan  a  taneh@ttkhok.elte.hu  címen  vagy
személyesen!

Budapest, 2016. szeptember 10.
Rádl Attila

Tanulmányi elnökhelyettes
ELTE TTK HÖK
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Időrendi bontás 

2016.06.15. Kari Tanács 

2016.06.24. Rendkívüli EHSZÖB ülés 

2016.07.04. – 07.08. ELTE HÖK Vezetőképző 

2016.07.21. EHSZÖB ülés 

2016.09.08. Közös bírálói tájékoztató 

2016.09.08. Utalási lista készítő tanfolyam 

2016.09.09. TTK-s bírálói felkészítés 

Szöveges beszámoló 

Az alakuló küldöttgyűlés óta sok idő telt el, sok munkával, erről szeretnék most beszámolni 

nektek. 

Tavaszi féléves pályázatok 

A tavaszi féléves pályázatok leadási határideje június 10. volt, ezzel biztosítva több hallgatónak, 

hogy a költségeiket vissza tudják igényelni. Mivel rendszeres utalási időpontok ekkor már 

nincsenek, így pótutalást kérvényeztem, hogy az ösztöndíjakat ki tudjuk utalni. A féléves 

ISZTK költésekről korábban kiküldtem a levelező listára egy keretbeszámolót, ahol láthatjátok 

mennyit költöttünk. 

Pályázati kiírások 

Az elmúlt félévek során, többször kaptuk meg azt a kritikát, hogy miértnem költjük el az ISZTK 

kereteinket, miért van 10-20 milliós maradványunk. A tavaly szeptemberi tisztségbe lépésem 

óta arra törekedtem, hogy ezt minél jobban csökkentsük. Erre a költségvetési évre 26 millió Ft-

os maradvánnyal fordultunk. Csak az évvégén fog kiderülni, hogy mennyire sikerül lefaragni a 

maradványt, de az új ösztöndíjak illetve a megnövelt pályázható összegek révén remélem, hogy 

pár millió forintra fog csökkeni a TTK HÖK ISZTK maradványa. Az őszi félévre kiírt pályázati 

kiírások egytől egyig megnövelt összegekkel dolgozik, így jobb lehetőséget biztosít a 

hallgatóknak, és gyorsabban faragja le a maradványt. 

Rendszeres pályázatok 

Szeptember 5-én elindultak a rendszeres pályázataink a Neptunban. Kisebb hibák voltak, 

amiket még aznap elhárítottam, így gondtalanul zajlik tovább a pályázás. A rendszeres sport 

pályázatok bírálására felkértem Székely Gellértet korábbi sportbiztost, hogy megfelelően 
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legyenek elbírálva a pályázatok. A rendszeres tudományos pályázatok bírálatát Zsilák Borbála 

tudományos biztos végzi. A többi kari rendszeres pályázatot jómagam véleményezem, és 

terjesztem majd a Kari Ösztöndíjbizottság elé szavazásra. 

A rendszeres szociális támogatásra idén az elmúlt évekhez képest rekord számú, 24 bíráló 

jelentkezett. A társaság képzése két részben zajlott, mert a szeptember 9-ei időponton nem ért 

rá, mindenki, így Ők a közös egyetemi képzésen vettek részt szeptember 8-án. A pályázás 

szeptember 12-én délben indul. 

Utódképzés 

A nyár folyamán folytatódott az egy lelkes utódjelölt felkészítése. Bevezettem a Neptun kliens 

használatába, illetve megnéztünk pár utalási listát is. 

Delegáltságok 

Delegáltságaim révén több ülésen is részt vettem az elmúlt időszakban. Egy Kari Tanács ülésen 

nem tudtam részt venni, mert nem tartózkodtam a városban. 

Általános feladatok 

Május óta változó mennyiségű levél érkezik hozzám, most a szoctám időszak közeledtével 

egyre több, mindegyikre a lehető leggyorsabban és legpontosabban próbáltam válaszolni. Az 

Ösztöndíjas Fórumot is folyamatosan követem, és válaszolok a hallgatók kérdéseire. 

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

az e-mail címemen, akár személyesen. 

Budapest, 2016. szeptember 10. 

Balogh Dániel 

ELTE TTK HÖK 

Ösztöndíjakért felelős biztos 



 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Esélyegyenlőségi biztos 

Seres Ákos 

2016. május 28. - 2016. szeptember 13. 

 

Szöveges beszámoló 

 

A nyár általában egy kevésbé aktív időszak az esélyegyenlőség terén, de ez idő alatt is volt pár 

esemény, ami a későbbiekben is meghatározó lehet. Nézzük meg röviden összefoglalva, hogy 

mik is voltak ezek!  

Június 1. – ESB ülés 

 Az ülés egyik fő témája a személyi segítők rendszerének népszerűsítése volt. Ezt minden 

részönkormányzat egyhangúlag támogatta. Sőt, a Fogyatékosügyi Központtól külön érkezett 

kérés arra vonatkozóan, hogy az Esélyegyenlőségi Bizottság segítsen a potenciális hallgatók 

toborzásában. Nem tudom, hogy mennyire köztudott, akár itt is megemlíthető, hogy a 

személyi segítők FK alkalmazásában órabérért dolgoznának. Ahhoz pedig, hogy valaki segítő 

lehessen, egy rövid képzésen kell átesnie. Az ülésen még szó volt, egy régebb óta folyamatban 

lévő problémáról, amely az alaptámogatást érintette. Végül, hosszú idő után, sikeresen 

elfogadtuk a bizottság ügyrendjét. 

Július 5-8. – Vezetőképző  

A Vezetőképző volt az első alkalom, ahol találkozhattunk új EHÖK Esélyegyenlőségi referenssel 

Dávid Szamantával, aki Gregor Dórát váltotta. Eleinte csapatépítő, érzékenyítő tréningek 

voltak, de később áttértünk az egyetemet érintő feladatokra is.  Elkezdtük egy egységes 

arculatot tervezni a személyi segítő rendszernek, ezzel is népszerűsítve azt. Felmerült egy 



ötlet, hogy érdeklődő hallgatókat egyetemi szinten valamilyen adatbázisban gyűjtsük, ezáltal 

későbbiekben egyszerűbb legyen a keresés, ha egy hallgatónak szüksége van személyi 

segítőre. 

Adománygyűjtés 

A nyár végén, az EHÖK referens felvetette az adománygyűjtés lehetőségét. A gyűjtés célja, 

hogy a már nem használt, de jó állapotú torna- és iskolatáskát, üres füzeteket, íróeszközöket, 

technika- és rajzórára szükséges felszereléseket (pl. gyurma, zsírkréta, ecset, vízfesték, 

tempera, stb.) eljutassuk az arra rászoruló gyerekeknek. Ez az Ökumenikus Segélyszervezet 

segítségével valósul majd meg. Az adománygyűjtés hétfőn kezdődik és előreláthatóan 30-ig 

tart majd. Az adományokat több különböző helyen is lehet majd leadni (HÖK irodák, 

kollégiumok), erről bővebben még a hétvégén kerül ki információ. Én mindenkit csak bíztatnék 

arra, hogy vegyen részt a gyűjtésben. Higgyétek el, megéri!  

Egyéb 

Nyilvánvaló okok miatt, szeptemberben történik a legtöbb speciális szükségletű hallgató 

regisztrálása. Én is igyekeztem hallgatókat a regisztráció fontosságáról tájékoztatni, de nagyon 

szépen köszönöm mindenkinek, aki ilyen-olyan formában valamikor is felhívta a hallgatók 

figyelmét erre a lehetőségre. Nem tudok pontos számokat még, de ha a regisztrált hallgatók 

számához viszonyítunk, akkor már nincs okuk panaszra.  

 Végül, szerdán lesz az első ESB ülés ebben a féléven, ahol is megtervezzük majd az őszi 

teendőket és elfogadjuk az ügyrendet ( ).  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Bármilyen felmerülő kérdésre szívesen 

válaszolok!  

 

Amennyiben érdeklődsz a tisztség iránt, nyugodtan keress meg e-mailben, 

személyesen vagy akár a fogadóóráimon. Szívesen mesélek a tisztségről 

bárkinek, vagy ha kérdésed van, azt is egész nyugodtan felteheted!   

 

Sarkad,2016.09.10. 

 

 

Seres Ákos 

Esélyegyenlőségi biztos 

eselyegybiz@ttkhok.elte.hu 

 



 

 

 

 

 



Beszámoló 
TTK HÖK Kollégiumi biztos 

2016.05.10 -  2016. 09. 10. 

Szöveges beszámoló: 

KolHÖK küldöttgyűlés: 
Idén még nem lett összehívva a küldöttgyűlés. Az első ülésen valószínűleg az 

elsősök jelentkezéséről, illetve a kollégiumokba való beköltözésről lesz szó. 

Kollégiumi ügyek: 

Augusztus végén elindult az elsőévesek jelentkezése kollégiumokba, ezzel együtt 

felpörgött az e-mail áradat is. A legtöbb gólyának a neptun használatával volt 

gondja. Nagy meglepetésemre nem egy olyan gólya volt, aki valamilyen okból 

kifolyólag lemaradt az első jelentkezésről, így már csak várólistás helyben 

reménykedhet. Úgy tűnik, a határidők kommunikálásán még van mit csiszolni, de 

nem mondanám, hogy nem tettünk meg mindent, hiszen a KolHÖK részéről 

folyamatosan kaptam az emlékeztetőt, hogy osszuk meg a gólyacsoportokban a 

kollégiumi gólyák számára készített facebook csoportot. Bár nem kaptam minden 

szakterületről visszajelzést, remélem ezt mindenki megtette. A nyár nagy része 

eseménymentesen telt. Elkészült az új KolHÖKös honlapunk, amin helyet kapott 

egy remek funkció. Ez a menüpont megengedi, hogy e-mailek írása nélkül, 

közvetlenül a HÖK-ösöknek tehessük fel a kérdésünket. Az e-mailekre amint 

tudtam válaszoltam, és nagy bajról nem tudok, ami nem oldódott volna meg. 

Kémia szakterület, táborok: 

Nyáron részt vettem a velencei mentortáborban, ahol a kémiás mentorok 

megkapták utolsó felkészítésüket - és büszkén mondhatom - eddig tökéletesen 

megállták helyüket. A kémia gólyatáborban be is lettek dobva a mélyvízbe, ám 

úgy gondolom minden felmerülő krízishelyzetet a legjobban kezeltek, sikerült 

összetartó csapatokat kreálni. A gólyatábor ideje alatt is felmerült több kollégiumi 

kérdés, amelyet ha lehetett a helyszínen megoldottunk. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Járó Kristóf 

Kollégiumi biztos  

2016.09.10 
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ELTE TTK HÖK 

 

Rendezvényekért felelős biztos 

2016.05.28.-2016.09.13. 

 

Időrendi bontás: 

2016.07.05-08. ELTE HÖK Vezetőképző 

2016.07.29. ELTE TTK Diplomaosztó 

2016.08.01-02. Gólyalevelek borítékolása 

2016.08.22-28. ELTE Geo-Bio Gólyatábor 

2016.09.05. ELTE TTK DÖK Választási Bizottság ülés 

2016.09.08. Gólyahajó szervezői megbeszélés 

2016.09.09. Kémia Szab 

 

Szöveges beszámoló: 

Megválasztásom után a tavaszi félévben már rendezvényeink, így a figyelmemet az őszi 

félévre fordítottam, valamint a Geo-Bio Gólyatáborra, ahol biztonságért felelős szervező 

voltam. 

 Részt vettem a július elején megrendezésre kerülő vezetőképző táborban, a 

rendezvényes szekción. Itt megismerkedtem a többi kar tisztségviselőivel, főleg a 

rendezvényesekkel, akikkel közös projektmunkán vettünk részt. Ezalatt jobban 

megismerhettük egymás erősségeit és gyengeségeit. Valamint egy összeltés szemeszternyitó 

bulin is elkezdtünk ötletelni, ami végül szeptember 22-én megrendezésre is kerül a Corvin 

tetőn. 

 A nyár hátralévő részében amikor tudtam segítettem a Tanulmányi elnökhelyettest, így 

a diplomaosztón a hallgatói önkéntesek munkáját koordináltam. Később pedig részt vettem a 

gólyáknak küldött levelek borítékolásában. Továbbá a Gólyahajó szervezési munkálatai is 

megkezdődtek. Az augusztus végi Geo-Bio tábor időszakát leszámítva aktívan részese is 



Küldöttgyűlési beszámoló 

ELTE TTK HÖK 

 

voltam a folyamatnak. A tábor alatt sajnos el voltam vágva a külvilágtól, térerő hiányában, de 

29-én felvettem a fonalat és újra becsatlakoztam a szervezésbe. A rendezvényre 09.06 óta 

pedig a jegyek árusítása is megkezdődött.  A 09.08-án tartott megbeszélésen átvettük az 

aktuális helyzetünket és részletekbe menően megtárgyaltuk a koordinátorok időbontását. 

09.05-én részt vettem a Doktorandusz önkormányzat Választási Bizottságának ülésén mint 

bizottsági tag. Az ülés során a bizottság elnököt választott és megtárgyalta a választás idei 

menetét.  

 A 9-én tartott Kémia Szakterületi Bizottsági ülésen egyeztettem a szakterülettel a 

félévre vonatkozó terveiket rendezvények terén. A többi szakterülettel is folyamatban van a 

félév menetére vonatkozó terveik begyűjtése és a rendezvényes naptár összeállítása. Továbbá 

a Déli Hali vezetését továbbra is elláttam, amikor Pesten voltam lehetőség szerint heti 

rendszerességgel bejártam és ügyeltem a rendre. Augusztus 29-én pedig megtörtént a 

tárcsázása is egy nagytakarítással egybekötve.  

 Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, kérdésedet, észrevételed szívesen 

fogadom a megadott elérhetőségeken. 

Budapest 2016.09.09. 

Muliter Ádám 

Rendezvényekért felelős biztos 

rendbiz@ttkhok.elte.hu  



Zsilák Borbála Anna – Tudományos biztosi beszámoló 

 

Megválasztásomat követően, mivel még ezelőtt nem töltöttem be Hallgatói 

Önkormányzati tisztséget, megpróbáltam felzárkózni, és gyorsan beletanulni a feladatokba. 

Részt vettem az EHÖK Vezetőképzőn, mely 2016. július 5. és 8. között került megrendezésre, 

itt a Tudományos csoporttal folytatott beszélgetések során nagyon sok információt szereztem 

különböző pályázatokról, illetve az ELTE különböző Karjain futó tudományos életről, 

programokról. Mindemelett sok nagyon jó, a hallgatók javát szolgáló lehetséges változtatás is 

szóba került, melyekről a néhány héten belül tartandó EHÖK TTB ülésen tovább folytatjuk az 

ötletelést.  

Július folyamán átvettem a tudományos biztosi levelezést, illetve a kapcsolattartásokat 

Győrödi Lajostól, a TTK HÖK honlapján a tisztségviselői frissítést azonban sajnos csak a 

napokban tudtam elvégezni a sűrű nyári munkarendem illetve a jelszó hibásságából kifolyólag. 

 A nyár folyamán sikerült Balogh Dániellel és Hoksza Zsolttal is egy rövid megbeszélésre 

összeülnöm, melyben megbeszéltük, és átgondoltuk, illetve egy pontban javítást eszközöltünk 

a rendszeres tudományos ösztöndíj pontrendszerében. Azóta ez meghirdetésre is került, és 

jelenleg is érkeznek be a pályázatok, melyeknek véleményezését én végzem, a végső pontozási 

sorrend a hiánypótlások után, 2016.09. 18-ra készül el. 

Július második felében felkértek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) graduális 

pályázatainak elbírálására, a bizottsági ülésre 2016.07.20-án került sor, ahol hosszas 

véleményezés, és megbeszélés után sikerült a végleges sorrendet felállítani, és hála a bőséges 

támogatási keretösszegnek, a pályázók majdnem fele részesül szeptembertől a kutatási 

támogatásban. 

Szeptember 2-án került sor a Honorácior pályázat elbírálására, melynek bírálati ülésén 

sajnos a munkabeosztásom miatt nem tudtam részt venni, azonban az egyetlen pályázatot, 

amely a kiírásra érkezett e-mailben véleményeztem. 

Augusztusban elkezdtem megtervezni a tisztségviselői pályázatomban említett 

előadássorozatokat, felkerestem különböző szakok diákjait, mind az Eötvös Szakkollégiumon 

belül, mind az egyetemen, hogy felmérjem az Irányzatok című előadássorozatokhoz az 

igényeket, mely alapján meghívatom szeptember folyamán az előadókat, hogy októberben 

már megtarthassuk az első előadásokat.  

Egy tervezett előadót, Mester Miklóst már sikerült felkeresnem, és azt a választ kaptam, hogy 

nagyon szívesen eljönne hozzánk előadni. Ő a veszprémi Pannon Egyetemen végzett Szervező 

vegyészmérnök szakon, majd ezt követően 4-5 évet dolgozott a környezetvédelemben, mikor 

megalapította saját élelmiszeripari vállalkozását Mester család néven, amely azóta már az 

egész országban forgalmaz különböző termékeket ételallergiákban vagy cukorbetegségben 

szenvedőknek.  Ezalatt az idő alatt rendkívül nagy tudásra sikerült szert tennie a biológia, 

kémia és a dietetika területén is, ezért is gondoltuk, hogy ez az előadás több szak hallgatóit is 

érdekelheti, illetve nagyon szép példája lehet annak, amelyről az ,,Irányzatok” előadássorozat 



szeretnénk, hogy szóljon, vagyis, hogy az egyetemi diploma megszerzése után, milyen 

rengeteg, különböző területen lehet elhelyezkedni. 

Az önképző szakmai angol órára, amelyet szintén a pályázatban említettem, még 

keresem azt a személyt, aki vállalná a feladatot, hogy heti/ kétheti rendszerességgel néhány 

órában segítse a hallgatókat, illetve megfelelő szakmai és angol nyelvi tudással is rendelkezik. 

 

Köszönöm, hogy végigolvastad a beszámolómat, bármilyen felmerülő kérdésre nagyon 

szívesen válaszolok. 

 

 

Budapest, 2016.09.09. 

 

Zsilák Borbála Anna 



KÜLDÖTTGYŰLÉS BESZÁMOLÓ

LÁSZLÓ LÍVIA – FŐSZERKESZTŐ
2016.05.09 – 2016.09.09

A legutóbbi beszámolóm óta rengeteg minden történt, annak ellenére, 
hogy nyár volt és nem jelent meg a Nyúz.

VEZETŐKÉPZŐ
2016. július 5-8. részt vettem a Sarlóspusztán 
megrendezett ELTE HÖK vezetőképzőn. Itt az 
első napon az idő menedzsmentről hallgattam 
egy előadást, majd a többi napon az újságírós 
(press) szekción vettem részt. Itt megbeszél-
tük, hogy mik a terveink a 2016/17-es tanévre. 
Szeretnénk megint egy ELTE Press Akadémiát 
tartani – ahol idén én is előadnék. Három főbb 
csoportos foglalkozás lenne: alapozó, szer-
kesztőségi ismeretek és profi csoport.
Ezenkívül beszéltünk az utánpótlásképzés-
ről, a nyomdáról és az iskolaszövetkezetes 
fizetési rendszerről. Az utánpótlásképzéshez 
szükséges grafikákat én készítettem el min-
den kari újság számára. A mienk a gólya-
szám elülső belívén található, továbbá még a 
Nyúz facebook-os oldalán is megtekinthető.

GÓLYASZÁM
Az 53. félévfolyam gólyaszáma is elkészült és 
augusztus 18-án 10 óra 48 perckor meg is ér-
kezett az Északi Haliba 1300 példányszámban. 
Vittem le belőlük Bódvarákóra, Csillebércre és 
Telkibányára – a többi a beiratkozásoknál lett 
kiosztva. A nyomda sajnos elrontotta a nyom-
tatást, mert pár oldalon a szürkéket túl sötétre 
nyomták, páron pedig túl világosra.

GÓLYATÁBOROK & UTÁNPÓTLÁS
Igyekeztem az összes gólyatáborba leutazni 
és előadni a Nyúzról, ezáltal is promotálva a 
lapot. A Geo-Bio gólyatáborban voltam au-
gusztus 22 és 24 között, ahol nagyon jó volt a 
hangulat és pár lelkes gólya említette is, hogy 
szívesen írna. Majd augusztus 29-én a kémiás 
gólyatáborba utaztam Csillebércre – egy érdek-
lődő kémikus hallgató majd a 12-i héten jön be 
hozzám, hogy megbeszéljük az újságírás rész-
leteit. Fizikus gólyatáborba szeptember 1-jén 
utaztam le és 3-án jöttem vissza – itt nagyon 
lelkes gólyákkal találkoztam, akik szintén a 
12-i héten jönnek be hozzám egy-egy beszél-
getésre. Szeptember 9-én tanári napokra men-
tem előadni Szolnokra.
Ezeken kívül a nyár folyamán jelentkezett 
egy lány olvasószerkesztőnek és egy mate-
matikus fiú tördelőnek (remélem a későb-
biekben írni is fognak). Továbbá még két 
olvasószerkesztőm jelezte, hogy szívesen 
megpróbálkozna az írással is.
Optimista hozzáállásom ellenére is úgy látom,  

hogy nagyon kevés szerkesztővel indul 
neki a Nyúz ennek a félévnek – az újonnan 
jelentkezőket nem számítva 14-gyel.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámoló-
mat. Bármilyen kérdésed van, az alábbi cí-
men és számon elérhető vagyok.

László Lívia
TéTéKás Nyúz főszerkesztő

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu vagy  
livialaszlo97@gmail.com

+36 20 331 8715



ELTE TTK HÖK KÜLDÖTTGYŰLÉS 

Fetter Dávid, Informatikus 

BESZÁMOLÓ 

(2016. május. 16. – 2016. szeptember. 10) 
Eszköztár: 

A legutóbbi Küldöttgyűlés óta továbbra sem történt az informatikai struktúrában különösebb változás. 

A Windows rendszerek egy-két gép kivételével frissítve lettek az ingyenesen hozzáférhető Windows 10 

rendszerre. Ezzel volt egy fennakadás a Déli Hallgatói Irodában, ugyanis a frissítés következtében a 

nyomtatómegosztás összegabalyodott, így kb. 2 hétig csak az elnöki gépről lehetett nyomtatni, ám 

amint időm engedte és be tudtam menni az egyetem falai közé, sikerült a problémát elhárítani, azóta 

megint működik a nyomtatás az összes gépről. 

A körülbelül fél éve elindított informatikai közbeszerzésről továbbra sem rendelkezem további 

információról, csak hogy októberig biztosan nem érkeznek meg a rendelt számítógépek. 

A  gólyatáborok szervezői elvittek 2 monitort a Déli Hallgatói Irodából, majd a GT után probléma nélkül 

visszahozták. Köszönöm nekik, hogy vigyáztak rá. 

Jelenleg toner hiányban vagyunk. A 1022-es gépekben az utolsó toner van, míg a 2516-os nyomtatóban 

egyáltalán nincs toner. Javaslom a következő irodaszer/ és vagy informatikai közbeszerzés során a toner 

utánpótlást. 

Weboldalak: 

A weboldalakkal történt komolyabb munkafolyamat, ugyanis 2016.09.09-én éjszaka elvégeztem egy új 

Core frissítést, így az oldalak újra a legbiztonságosabb magot használják. A biológia szakterület 

weboldala egészen megújult, megkapott egy új designt, és új tartalmakat. (2016.09.07 – szerdáig – a 

biológia szakterület korrepetálásokért felelős koordinátora tisztséget is elláttam, ebből kifolyólag 

elkészítettem egy a korrepetálásokhoz kapcsolódó oldalt – http://rubisco.simplybook.it – amelyekhez 

a fejlesztőktől premium funkciókat sikerült kapnom. Ezt azért láttam fontosnak elmondani, ugyanis a 

Biológia szakterület weboldalára feltelepítettem egy Redirect modul, amivel lehetővé vált a 

http://biosz.elte.hu/jelentkezes-korrepetalasra oldalt átirányítani erre a külön oldalra. Illetve a 

facebook oldalra is elkészítettem a jelentkezési felületet, és miáltal képes a Google naptárral 

szinkronizálni a dátumokat, így a bal felső naptárba is elhelyeztem a korrepetálási naptárt.) A 

matematika szakterület oldalát (http://matszacs.elte.hu) is elkezdtük Vida Nikolettel építeni. A 

munkálati folyamatok haladnak, és reményeink szerint hamarosan működőképes oldalt, és új designt 

kínálhatunk a matematika szakterület hallgatóinak. Hamarosan indul az Eötvös 5km nevű futóverseny, 

amelynek a nevezési felületét kellett elkészítenem. Székely Gellért megkért arra, hogy legyen a nevezési 

felületen egy „rendelkezem kóddal” nevű rész, ahová külön kódokat kellett generálni. Excel táblával 

csaknem 3000 kódot generáltam, és szolgáltattam át az Eötvös5 Km szervezői gárdájának (200 kódot 

minden TTK-s szakra, és további 200 kódot a nagyobb budapesti egyetemek számára). A kód első pár 

karaktere egy azonosító, hogy tudjuk honnan jön futni, a többi karakter véletlenszerűen generált. 

Jelenleg csak a biosz.elte.hu oldalon található meg az egyetem belső térképe. Ám ezt a térképet 

szeretném elérhetővé tenni mások számára is, így elküldtem Prikoszivich Mihálynak a megfelelő 

képeket és kódot, amelyet beillesztve a to.ttk.elte.hu oldalra hamar elérhetővé válhat a Tanulmányi 

Hivatal oldalán. Remélem sok segítséget fog nyújtani a hallgatóknak, akik termet keresnek. 

  

http://rubisco.simplybook.it/
http://biosz.elte.hu/jelentkezes-korrepetalasra
http://matszacs.elte.hu/


Levelezés: 

Az újonnan felvett hallgatók okán megigényeltem az IIG-től a 2016-os levlistákat az összes szaknak. 

Sajnos a tavalyi hibámat újra elkövettem, így a kornytan levlisták helyett kornytud címen hoztam létre. 

Volt egy kisebb fennakadás, hogy az IIG is szabadságon volt, így a listák elkészülte majd 2 hetet csúszott, 

de szerencsére érdemben ez nem okozott problémát.  Akinek szüksége volt a listákhoz új jelszóra, 

azokat megigényeltem. 

Utódképzés: 

Elkezdtem az utódképzést hirdetni. Az első órát a Szeptember 19.-ei héten szeretném megtartani. 

Létrehoztam egy facebook csoportot, ahová bárki csatlakozhat, akit érdekel a képzés. Jelenleg 45 fő van 

a csoportban, akik közül 5 fő jelezte, hogy szeretné majd az Informatikus tisztséget a jövőben 

megpályázni. Előreláthatólag ebből az 5-ből 3 biztosan ki fog esni a képzésem során alkalmatlanság 

miatt, ám remélem tévedek ezzel kapcsolatban. A képzés során, ahogy pályázatomban is írtam, 

szeretnék majd főleg a tisztség pályázóival egy (vagy több) dolgozatot íratni, hogy felmérjem a 

tudásukat, hogy biztosan felkészültek a tisztségre. Aki nem üti meg azt a küszöböt, amelyet 

meghatározok, annak nem fogom javasolni, hogy pályázza meg a tisztséget. 

Egyéb tevékenységek: 

Amióta nincs Kommunikációs Elnökhelyettesünk, azóta én kezelem a levelezését. A fontosabb leveleket 

továbbítottam Hoksza Zsoltnak, és az Ő utasításai szerint cselekedtem velük. A szemfülesek 

észrevették, hogy mostanában is kerültek ki hírek a ttkhok.elte.hu weboldalra, amelynek a szerzője 

kommeh felhasználó volt. Ez azért van, mert olyan információk, amelyeket nem feltétlenül az 

informatikus tisztségemből fakadóan raknék ki. (Az oldal adminjai képesek arra, hogy más szerző 

nevében tegyenek bejegyzést az oldalra, így nem történt a tisztséggel való visszaélés). 

Részt vettem az EHÖK vezetőképzőjén, ahol kommunikációs szekcióban tevékenykedtem. Rengeteg 

hasznos információt sikerült elsajátítani. Az Informatika Kar kommunikációsa felajánlotta, hogy amíg a 

tisztség nincs betöltve, addig nyugodtan adjuk át nekik a plakátokat, és kirakják. 

Részt vettem a 2016.09.07.-ei Biológia Szakterületi Bizottsági ülésen, ahol szavazat számláló biztosként 

tevékenykedtem. 

A nyári szünetben is igyekeztem folyamatosan elérhető lenni, így aki informatikai kérdésekkel 

megtalált, azoknak egyből tudtam válaszolni. Több tisztségviselő is kérdezett, és kért segítséget, ám 

ezeket nem fejteném ki egyenként. 

Amennyiben további kérdésetek lenne, vagy hiányosságot véltek felfedezni a beszámolómba, kérlek 

jelezzétek az elérhetőségeimen, vagy a küldöttgyűlésen! 

Fetter Dávid 
Informatikus 

informatikus@ttkhok.elte.hu 
 

mailto:informatikus@ttkhok.elte.hu


ELTE TTK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT –  

ÉGERHÁZI BÁLINT, MENTORKOORDINÁTOR 

 

ELTE TTK HÖK  

Küldöttgyűlési beszámoló 

 

Mentorkoordinátor – Égerházi Bálint 

 

 

Az nem mondható, hogy a nyár ne lett volna eseménydús akár a Mentorrendszer, 

akár a saját életemben, de természetesen ez így van rendjén. (A tisztségemből fakadó nyári 

feladatok mellett részt vettem az ELTE HÖK vezetőképzőjén, mint a szociális ügyek 

szekciójának tagja, valamint a Geo-Bio GT egyik szervezőjeként is jelen voltam.) Legutóbbi 

beszámolómkor még a pólótervek véglegesítésénél tartottam, azóta természetesen lezárult 

a képzés a Meniortáborral és a gólyatáborokkal kezdetét vette a mentorok éles bevetése. 

 

Meniortábor 

 A tábor idén is a szokásos jó hangulatban zajlott, minden szakterületen látszódott, 

hogy csapattá kovácsolódott, már jól ismerték egymást és ügyesebben dolgoztak együtt, 

mint eddig. A tábor gólyatábor és csapat szimulációs része idén is nagyon hasznosnak 

bizonyult (utólag értékelve talán több is lehetett volna). Amit viszont erősen sérelmezek, az a 

tisztségviselők hiánya. Nem hiába mutatkozott vérszegénynek a tábor szakmai része, emberi 

erőforrás hiányában igen nehéz szakmai programot szervezni bármilyen rendezvényre. Kérek 

minden meg nem jelent tisztségviselőt, lamentáljon el azon, mennyire tartja fontosnak, hogy 

a mentorok első kézből tőlük kapjanak információt és megismerjék őket. A tábor 

részletesebb ismertetéséhez a beszámolóm végén megtalálhatjátok az EHÖK-nek küldött 

beszámolómat, amelyben a legtöbb mozzanatra kitérek. 
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 Gólyatáborok 

 Sajnos egyéb teendőim miatt csak a Geo-Bio és a Kémia gólyatáborban tudtam részt 

venni idén. A mentorok teljesítményét nem figyeltem meg, a szó szoros értelmében, de 

igyekeztem kellően informálódni és nyitott szemmel járni a táborokban. Abból, amit láttam, 

mind a két gólyatábor mentorai, szinte kivétel nélkül az elvárt maximumot nyújtották. 

Büszke vagyok rájuk. A Kémia gólyatáborban egy rövid előadást is tartottam a TTK-s hallgatói 

érdekképviselet mellett a Mentorrendszerről is és bíztattam a gólyákat, hogy próbálják ki 

magukat a jövőre induló képzésben. 

 Jövőbeni teendőim 

 Sokat gondolkoztam a megfelelő időponton egy, a Mentorrendszer fontosabb 

sarokköveit érintő minőségbiztosítási kérdőív kiadásához. Úgy ítéltem meg, hogy a zsúfolt 

nyári és szeptemberi gólya- és egyéb programok mellett talán a Gólyahajó után érdemes 

ilyet kérni a mentoroktól. Ezt még mindenképp tervezem véghezvinni gőzerővel az 

utódképzés mellett, ugyanis a következő küldöttgyűlésre már tervezek elköszönni a 

Mentorrendszertől (legalábbis Mentorkoordinátori minőségemben). 

 Köszönetnyilvánítás 

 Köszönöm a képzési események megvalósításához hozzájáruló tisztségviselők, 

képviselők és aktív szakterületi tagok munkáját. Köszönöm a Hallgatói Alapítvány 

támogatását, a tábori kellékek és az értékes nyeremények biztosítását. Köszönöm minden 

lelkiismeretes mentorfelelős segítségét a szakterületi mentorok koordinálásában. Köszönöm 

Farkas Sophie Zoé önzetlen munkáját, amit a mentorpólóba fektetett és végül, de nem 

utolsó sorban, köszönöm a mentoroknak, hogy önként és önzetlenül vállalták az elsőévesek 

segítését és részévé váltak egy nagyszerű közösségnek, kitartást kívánok nekik ezúton is a 

félévhez. 

Kérdéssel természetesen, ahogy eddig is, bármikor bátran fordulhattok hozzám 

bármelyik elérhetőségemen, vagy személyesen.  

Budapest, 2016. 09. 10. 

Égerházi Bálint 
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          Beszámoló 

ELTE TTK & BGGYK Meniortábor 

Velence, 2016. 07. 22-24. 

Résztvevők: 

 A rendezvényre 109 fő jelentkezett. 

Események: 

Július 22. (péntek): 

 Találkozó a Déli pályaudvaron, onnan a meniorfelelősök koordinálásával utazás a 

Velence Liget Kempinghez. 

 Megérkezés, eligazítás, regisztráció. 

 Ismétlő mentorteszt (11:00 – 12:00): 

Lényege a mentorok felkészültségének ellenőrzése volt, rosszul teljesítés esetén 

ismétlő felkészítést kaptak volna, ám ez nem állt fenn, kivétel nélkül 80% felett 

teljesítették a tesztet. 

 Ebéd, szabadidő 

 Szakterületi szekciómunka (17:00 – 19:00): 

Hasonlóan egy vezetőképzős szekciómunkához, arra kértük a meniorokat válasszanak 

az őket érdeklő szekciók közül egyet (Meniorrendszer képzési része, meniorrendszer 

megítélése és a menior identitás, gólyarendezvények, stb.), amelyen részt vesznek egy 

kötetlen beszélgetés és eszmecsere formájában. A végén az eredményeket ismertettük 

egymásnak (minden szekcióból 1-1 ember). Mindenki elmondhatta a véleményét az 

adott témával kapcsolatban és produktívnak ítélték a szekciómunkát. 

 Közös vacsora (19:00 – 20:00) 

 Szünet 

 Jelmezverseny (21:00 – 22:30): 

A jelmezverseny témája a popkultúra volt, ezzel kapcsolatban minden szakterületnek 

egy 1-2 perces előadást kellett készítenie némafilmek stílusára. Nagyon jó hangulatban 

telt a program. 

 Buli (23:00 – 04:00) 

 

Július 23. (szombat): 

 Közös reggeli. 

 Szakmai előadások (10:00 – 12:00): 

A TTK részéről előadást tartottunk a mentoroknak a képzésük alatt az egyetemet és 

esetlegesen a gólyákat érintő változásokról, jómagam a legfontosabb tanulmányi 

változásokról beszéltem nekik, Balogh Dániel ösztöndíjakért felelős biztos átismételte 

velük a szeptemberben legfontosabb gólyákat érintő ösztöndíj ügyeket, Béni Kornél a 

Hallgatói Alapítvány kuratóriumi elnöke pedig a TTK-n jövő félévben megrendezésre 

kerülő gólya-, és kari rendezvényeket vázolta nagyvonalakban számukra. 
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 Szabadidő, ebéd 

 Csapatos vetélkedő (15:00 – 17:30): 

A jelentkezett szervezők segítségével gólyatábor szimuláló csapatversenyt állítottunk 

össze a különböző szakterületi meniorcsapatoknak, melyen tovább fejleszthették 

csapatmunkájuk, jobban megismerhették egymást és hasznos csapatépítő technikákat, 

játékokat sajátíthattak el. 

 Inverztúra (17:30 – 19:00): 

Az előző programhoz hasonló állomásos vetélkedő, azonban most a meniorcsapatok 

adtak a szervező csapatoknak feladatokat (melyeket előre ki kellett találniuk a tábor 

előtt/alatt). Ez a program kifejezetten sikeres volt, végeztével igyekeztünk felhívni a 

figyelmüket esetleges hibákra/finomításokra egy állomás vezetésénél, de 

összességében ügyes és eredeti feladatokat találtak ki a számunkra. 

 Vacsora 

 Showhajtás (21:00- 22:00): 

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

25 filmcímet kaptak. Ezeket kellett megvalósítaniuk valamilyen formában (fénykép, 

videó, vers, rajz, élő bemutatás, stb.). Egy 3 tagú zsűrinek kellett bemutatniuk, amelyet 

a szervezők alkottak. 

 Vetélkedők eredményhirdetése, buli (22:30 – 04:00) 

 

Július 24. (Vasárnap): 

 Közös reggeli 

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

Megkértem a szakterületi meniorfelelősöket, hogy beszéljék meg a meniorokkal 

milyen feladatok várnak rájuk a nyár hátralévő részében, milyen kari vagy szakterületi 

programokban tudnak segíteni és a szeptemberi kezdés menetét. 

 Tábor elhagyása 
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Összefoglalás: 

Fontos megemlítenem, hogy a speciális étkezési igények nem jutottak el a konyháig, így a helyszínen 

kellett intéznem a gluténallergiás és a két vegetáriánus részvevőnek ellátást, amely borzasztó 

kellemetlen volt és csak a személyzet segítőkészségének köszönhetően oldódott meg. Ezen felül is 

elmondható, hogy bár szétszórt volt a személyzet (amely első nap okozott kellemetlenségeket), 

segítőkésznek és rugalmasnak bizonyultak, így az előbb említetten felül nem akadt komolyabb 

probléma a tábor alatt. Helyszíni beszámolók alapján mindenki jól érezte magát és sikerült 

megismerkednie azon meniortársaival is, akiket nem ismert igazán. Összességében szerintem is 

sikeres volt a rendezvény, reméljük ezt a minőségbiztosításnak szánt kérdőívünk is alá fogja 

támasztani.  

 

Budapest, 2016. 08. 11. 

 

Égerházi Bálint 

Mentorkoordinátor 

ELTE TTK HÖK 

mentorkord@ttkhok.elte.hu 

 



 

  Pintér Kornélia 

 

 

TITKÁRI BESZÁMOLÓ 

2016.05.28. – 2016.09.08. 

IDŐRENDI BONTÁS 

2016.05.28. – Alakuló Küldöttgyűlés 

2016.06.03 – Tanárképzési SzaB ülés 

2016.06.06. – TTT ülés 

2016.06.09. – HÖOK Tanáris Műhelymunka 

2016.07.05-07.08. – EHÖK Vezetőképző – Tanárképzési szekció 

2016.09.05. – Tanárszakos közös tárgyfelvétel 

2016.09.06. – EHÖK Tanárképzési Bizottsági ülés 

2016.09.07. – Tanárszakos beiratkozás 

2016.09.08. – Tanáris évnyitó és közös tárgyfelvétel 

2016.09.09-09.11. – Tanári Napok 

 

 

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

Az alakuló Küldöttgyűlésen újra megválasztottak titkárnak, majd a május 3-i Tanárképzési 

SzaB ülésen szakterületi bizottsági elnöknek is. Ennek köszönhetően tovább folytatom a dupla-

munkámat, mely az időrendi bontásban jelentősen látszik. 

 

A tanév kezdetével jelentősen megnőtt a tanárszakosokat érintő ügyek mennyisége, ezért időm 

nagy részét ezek megoldásával töltöttem. A jegyzőkönyvekkel is haladtam, bár látható 

(mármint honlapon látható) eredménye egyelőre nincs. Remélem az év kezdeti gólya-

problémák lezárultával minél előbb be tudom fejezni az elmaradásaimat. Az elkészületlen 

jegyzőkönyvekért elnézéseteket és további türelmeteket kérem.  

 

 



 

  Pintér Kornélia 

 

Az alakuló Küldöttgyűlés után, a belépőkártyák érvényessége 

frissítve lett, minden tisztségviselő kártyája 2017.05.31-ig érvényes. A tisztségeknek 

megfelelően az Északi és a Déli Hallgatói Iroda kulcsfelvételi jogai is frissítve lettek, egy-két 

nap után már kikerültek a portákra. 

Az idei félév parkolási engedélyeinek leadása is megkezdődött. A hallgatókat e-mailben 

tájékoztattam a félév érvényességi idejéről (2017.03.15), és felhívtam figyelmüket az 

engedélyek megújítására. Az eddig beérkező igényléseket már továbbítottam, az ezután 

érkezőket pedig folyamatosan, mennyiségtől függően továbbítom. 

A mesterszakos felvételik hallatói delegáltjait igazoló dokumentumok mind megírásra és 

iktatásra kerültek még a nyár folyamán. Az ezóta beérkező iktatási teendőket a napokban 

végeztem el.  

Tudomásomra jutott az a probléma, miszerint a Doktorandusz Önkormányzat dokumentumai 

nem kerülnek iktatásra már egy jó ideje. Korábban Őri Bálint (ex-EB elnök) látta el ezt a 

feladatkört, az ő iktatói felhasználójának volt/van jogosultsága hozzá. A feladat ellátásával nem 

keresett meg senki sem, amennyiben igény van rá, természetesen tudnám ezeket a 

dokumentumokat is iktatni. 

 

A héten a tanárszakos hallgatók beiratkozása és közös tárgyfelvétele rendben lezajlott, és a 

felmerült problémák nagy része is megoldásra került az oktatók és a Tanulmányi Hivatal 

közreműködésével. A hét utolsó programja a péntektől vasárnapig tartó Tanári Napok. 

 

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

személyesen, vagy bármely elérhetőségemen. 

Budapest, 

2016. szeptember 8. 

Pintér Kornélia 

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

2016.05.26.-2016.09.10.   

 

 

Időrendi bontás 

 2016.05.26. Alakuló Küldöttgyűlés 

 2016.07.23.-2016.07.24. Mentortábor  

 2016.07.24. Szakos előadás 

 2016.07.26. Pont Ott Parti 

 2016.08.01.-2016.08.04. Gólyalevelek borítékolása és pecsételése  

 2016.08.02. Szakterületi Csoport gyűlés 

 2016.08.05. 1. Gólya-mentor találkozó 

 2016.08.15. 3. Gólya-mentor találkozó 

 2016.09.01. BSc beiratkozás  

 2016.09.01. Kritériumdolgozat felügyelés  

 2016.09.06. MSc beiratkozás 

 2016.09.07. Szakterületi Bizottsági ülés 

 

Tevékenységek 

Az Alakuló Küldöttgyűlés utáni első feladat az volt, hogy találjunk delegáltakat az MSc-s 

felvételi bizottságba. Sajnos nem volt elegendő hallgató, aki vállalta volna, ráadásul egy páran 

vissza is mondták. Remélem, hogy jövőre többen fognak majd jelentkezni delegáltnak.  

Részt vettem a mentortábor utolsó két napján, illetve az utolsó napon megtartottam nekik a 

szakos előadást. A szakos előadás során például megbeszéltük, hogyan fog kinézni a 

gólyacsoport, hogy mire figyeljenek oda, és hogy mikor legyenek a gólyatalálkozók. Ezeket a 

találkozókat a mentorok meg is szervezték, és összesen négy darab volt. Ezek közül csak kettőn 

sikerült részt vennem, amelyek szerintem nagyon jól sikerültek. A Gólyatáborba nem tudtam 

lemenni, ezért a szakos napot a mentorok tartották meg, és Nagy Lőrinc mesélt nekik a 

szakterületi közéletről.  A mentorok megtartották a közös tárgyfelvétel, és három napon 

jöhetek az elsőévesek tárgyat felvenni.  

A nyár folyamán segítettem a Pont Ott Party-n, és az előtte lévő napokban létrehoztam a BSc-

s és MSc-s gólyacsoportot, és elkezdtem őket hirdetni. Segítettem a gólyalevelek 

borítékolásban és pecsételésében is.  A tavalyi gólyalevelet és Gólyanyúz cikket átírtam, illetve 

frissítettem a gólyakisokost is. Beállítottam a levelezőlistákat, és felvettem rá az elsőéves 

hallgatókat.  



Augusztusban tartottunk egy Szakterületi Csoport gyűlést, ahol megbeszéltük, hogy a 

megjelentek közül ki mivel szeretne foglalkozni a szakterületen belül. Arról is szó volt, hogy 

milyen programokat szeretnénk szervezni. Elkezdtünk ötletezni a bevonóról, illetve szóba 

került az igényfelmérés. Szeptemberben volt egy Szakterületi Bizottsági ülés, amelyen 

megbeszéltük a félév menetét, és megválasztottuk az új RuBiSCoordinátort. Valamint arról 

döntöttünk, hogy a BReKi koordinátori tisztségre egy pályázati felhívás kerül majd kiírásra.     

A mentorokkal közösen segítettünk a BSc beiratkozáson. Aznap tartottam egy szakterület 

közéleti előadást, de mivel időhiányban voltunk, ezért nagyon rövidre fogtam. Természetesen 

ez a rész be lesz pótolva a bevonó napján. A beiratkozás után felügyeltünk a kémia és biológia 

kritériumdolgozat megíratása közben. A biológus MSc-s beiratkozáson is igyekeztem segíteni.  

A RuBiSCo-nál sok minden történt. Az új RuBiSCoordinátor Varga Roberta lett, aki már fel is 

vette a kapcsolatot az oktatókkal. Többen jelentkeztek korrepetitornak, így remélhetőleg több 

területből lehet hamarosan korrepetálás. A jelentkezők tudásának felmérése is elkezdődött.  

Elindult a korrepetálási igényfelmérés, amit már egy páran ki is töltötték. Az elmúlt időszakban 

két darab korrepetálás is volt a biológia kritériumtárgyból.  

Fetter Dávid új kinézetet adott a szakterületi honlapunknak, valamint a tartalma is frissült, és 

kiegészült. Ő konferált a diplomaosztón és a dékáni kézfogón is. 

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

eseményeket megosztottam. Az egyes delegáltakat pedig beszámoltattam.   

 

 

Szeretném mindenkinek megköszönni, akik az elmúlt időszakban segítettek nekünk!    

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!  

 

Szívesen válaszolok bármelyik kérdésre, tehát nyugodtan keress fel, akármilyen 

kommunikációs csatornán keresztül!  

  

 

Üllő, 2016.09.10. 

 

 

 

 

 Nagy Anikó Zsuzsanna 

Biológia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

bioszk@ttkhok.elte.hu  

mailto:bioszk@ttkhok.elte.hu
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Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor beszámolója 

Sipos Fanni 

2016.05.10-2016.09.09. 

 

Nyári teendők: 

 

1. Mentortábor 2016.07.22-2016.07.24. 

A mentortáborban szakterületünk mentorai 

teljesen összekovácsolódtak, az ismétlő tesztet 

sikeresen teljesítették, az előadások alkalmával 

új ismereteket is kaptak, melyek hasznosak 

lesznek az őszi féléves munkájuk során. Akadtak  

némi nehézségek (gólyatábori ismerkedés a 

csapatvezetőkkel -> az időjárás miatt illetve idő szűkében) ezeket próbáltuk 

megoldani, csapatépítő játékokat játszottunk. A tábor utolsó napján pedig 

megbeszéltük a gólya-mentor találkozó időpontját és menetét.  

 

2. Gólya-mentor találkozó 2016.08.19. 

A gólya-mentor találkozóra nagy örömünkre rengeteg gólya érkezett, minden szakról 

(földrajz,földtudományi, tanári), ahol megismerkedhettek mentoraikkal, a 

szakterülettel, bemutatkozott a Földrajzos Klub és az EGEA. Volt körbevezetés a 

campuson, így a szorgalmi hét kezdetével már könnyebben tájékozódhatnak az 

elsőévesek. 

 

3. Geo-bio gólyatábor 2016.08.22-2016.08.28. 

Gólyatáborunkban, nemcsak mint szakterületi koordinátor vettem részt, hanem 

csapatvezetőként is működtem, így még jobban megismerhettem az elsőéveseket, 

tanácsokkal láttam el őket, kérdéseikre válaszoltam. A szakos nap jól sikerült, 

szerencsére mind két szakról érkezett oktató, így kötetlen beszélgetés keretein belül 



tájékozódhattak a szakirányokról, tárgyakról. A földrajzos előadáson például játékos 

feladatokkal készültek, amely nagy sikert aratott. 

 

Beiratkozás 2016.09.05. 

A beiratkozás napján kicsit tartottam az esetleges logisztikai problémáktól -> két 

külön teremben a két szak, de sikeresen megoldottuk, mindenki sokat segített, a 

mentorok- és felelősök készséggel álltak rendelkezésünkre. Így minden előadás 

gördülékenyen zajlott le. Bemutatkoztak a szakterület civil szervezetei is (EGEA, 

Földrajzos Klub). 

 

+Földes Gólyakisokos 

A nyár folyamán a mentorokkal és pár aktív szakterületi taggal elkészítettünk egy 

gólyakisokost, mely nagy segítség lesz az elsőévesek számára, illetve 

megismerkedhetnek írásos formában is a Földrajzos Klubbal és az Egeával. 

Nyomtatása folyamatban van, szerencsére sokat segített a lap megszerkesztésében 

László Lívia, a grafikában pedig Vida Nikolett segédkezett nekünk. 

 

Tervek az őszi félévre 

Szeptember végéig tartunk egy bevonót az elsőéveseknek, hogy még jobban 

beleláthassanak karunk és szakterületünk közéletébe (utánpótlás szükséges!) 

Szeretnénk időben elkezdeni a gólyaavató szervezését melyet minden bizonnyal 

szeptember végén tartanánk egy geo-bio bulival egybekötve, illetve minél több 

játékestet és programot, kirándulást szervezni az ősz folyamán, ameddig a jó idő 

engedi (több szakterülettel, Földrajzos Klubbal). 

Jövő tavasszal mi szervezzük az Országos Geográfus Találkozót, melyet már legkésőbb 

októberben el kell kezdenünk szervezni. 

 

 

 

Összefoglalás 

A nyár folyamán igen elfoglalt voltam, viszont próbáltam minél jobban figyelni a 

mentorokra, ha kellett igaz csak keveset is, de besegítettem a gólyatábor 



szervezésében. Olykor emlékeztetni kellett pár teendőmre, melyeket evidens lett 

volna időben teljesítenem. Ezeket pótoltam és tanultam hibáimból. Sokszor kerestek 

meg online és személyesen problémákkal, melyeket próbáltam minél előbb 

megoldani.  

 

Szeretném megköszönni 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, 2016.09.09. 

 

Sipos Fanni 

Földrajz- és Földtudományi Szakterületi 

Koordinátor 
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Beszámoló 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

2016. 05. 26. – 2016. 09. 13. 

  

Időrendi bontás 

 2016. 05. 26. – Küldöttgyűlés 

 2016. 07. 06. – Kémia IT 

 2016. 07. 22-24. – Mentortábor 

 2016. 08. 28-31. – Kémia GT 

 2016. 09. 01. – BSc-s beiratkozás és kritérium dolgozat 

 2016. 09. 06. – MSc-s beiratkozás 

 2016. 09. 08. – Kémiás Gólyatalálkozó 

 2016. 09. 09. – Kémia SzaB 

 

Szöveges beszámoló 

 

A beiratkozásig egy kevésbé eseménydús  időszak telt el, egy nagy projektet kivéve, ami nem 

más, mint a Kémia GT megszervezése és koordinálása. A szükséges előkészületeket (levelezőlisták 

létrehozása, facebook csoportok létrehozása) időben elvégeztem, így felkészülten álltam a kezdés 

előtt. A gólyatáborban tartottam egy előadást, melyben a kémia szakterületet mutattam be hallgatói 

szemszögből. Szó esett az esedékes beiratkozásról, kritérium dolgozatról, „gólyaprogramokról” és 

hasznos tanulmányi és szociális tudnivalóról, utóbbira Balogh Dánielt kértem fel, hogy adjon egy 

szakszerű tájékoztatást az ösztöndíjakról.  

Mentortábor: Járó Kristóffal egyetemben részt vettem a mentortáborban, ahol nagy hangsúlyt 

fektettünk arra, hogy a kémiás mentorok megtanuljanak csapatként dolgozni és gondolkozni. A 

rengeteg beszélgetés és munka meghozta a kívánt hatást, hiszen nemcsak remekül szerepeltek  hanem 

egy kiváló csapat kovácsolódott össze. Végérvényesen a gólyatáborban bizonyosodott be, hogy a 

mentorválasztáson jól döntöttünk. 
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IT: A legutolsó intézeti tanácson egy adjunktusi kinevezés illetve az ELTE doktori szabályzat 

módosításának véleményezése volt napirenden. A következő Tanács időpontja szeptember 14-e.  

Beiratkozás: Mind a BSc-s mind az MSc-s beiratkozás rendben lement, a mentorok itt is remekül 

helyt álltak illetve a BSc-s beiratkozás alkalmával röviden bemutattam az elsőéveseknek a szakos 

rendezvényeket illetve a szakterületi csoport munkáját. 

Gólyatalálkozó: Idén is megrendeztük a kémiás gólyatalálkozót, amelyre szép számmal érkeztek 

az elsőévesek. Szerencsére sok olyan elsőéves is érkezett, akik nem vettek részt a gólyatáborban így 

nekik is volt alkalmuk beilleszkedni. Az eseményre a Lágymányosi Campuson került sor, a két épület 

között.  

SzaB: Itt két fontos napirendi pont volt; a KéKó vezetésével Török Mátyást bízta meg a bizottság, 

illetve a féléves ütemtervet határoztuk meg. 

Szakterület: A jövő hét folyamán tervezek SzaCs gyűlést tartani. Ennek során konkretizáljuk az 

egyes programok (Játékestek, Filmdélutánok) időpontját. Ezenfelül egyfajta „bevonóként” is szolgál, 

szeretettel várom a lelkes elsőéveseket akik szeretnének segíteni. Egész napos bevonót később 

szándékozom tartani amint, lecseng a „félévkezdési pánik” és tudnak ezzel foglalkozni az érdeklődők. 

 

Általános feladatok 

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

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

lehetőségek.  

 

 

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

személyesen.  

 

 

Vajda Levente 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

     kemiaszk@ttkhok.elte.hu 

mailto:kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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Vida Nikolett, matematika szakterületi koordinátor  

Tartalomjegyzék 
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Időrendi bontás 

 05.28.   Küldöttgyűlés 

 06.10   Képviselő-találkozó 

 06.17   Szakirányválasztó Fórum 

 07.22 - 07.24  Mentortábor 

 08.01-08.06  Mate-Camp 

 08.03   Borítékolás 

 08.15-08.19 GyógyMatek GT 2016 

 08.31   Felkészítő MASZAT (Bsc) 

 09.01   Beiratkozás és Kritérium dolgozat (Bsc) 

 09.05.   Felkészítő MASZAT (Tanáris) 

 09.06.   Kritérium dolgozat (Tanári) és Évadnyitó Matekos Teadélután  

 09.07.   Matematikai Intézet köszöntője, Közös tárgyfelvétel, Campus Discovery 2016.  

 09.08.   GyógyMatek Kocsmatúra 2016.  

Előszó 

Elmondható az elmúlt időszakról, hogy az újítás jegyében telt. Jómagam is szoktattam magam 

a gondolathoz, hogy nem minden esetben jó döntés a régi, megszokott dolgoknál maradni, 
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hanem néha érdemes belevágni egy-egy újításba. Ez a SzaCs-ban több helyen is felütötte a 

fejét, így mind a szervezett programok, a külső megjelenés is ezt a szemléletet tükrözi.  

MATSZACS aktivitás  

A SzaCs tevékenységét az utóbbi időszakban leginkább a frissen felvett hallgatók egyetemi 

életbe történő beilleszkedésének segítése töltötte ki, ezen belül is nagyrészt a gólyatábor, 

különböző programok, illetve a regisztrációs hét megszervezése.  

Érdekképviselet 

Érdekképviselettel kapcsolatos terveim között szerepelt egy találkozó szervezése, ahol az 

újonnan választott, még tapasztalatlan képviselőink kaphatnak egy kis ízelítőt az 

érdekképviselet világából korábbi matekos képviselőktől, tisztségviselőktől. Ez a terv sikeresen 

megvalósult június 10-én, Hermán Dániel, Dukán András Ferenc, Kuti Péter meséltek 

tapasztalataikról. 

Az alakuló küldöttgyűlés alkalmát követően delegáltjaink; 
 Kari Tanács: Horváth Luca  

 TOB: Tamási Tímea 

 Választmány: Vida Nikolett 

 Intézeti Tanács: File Ágnes, Katona Richárd, Kiss Tibor, Seres Ákos 

 Kari Fegyelmi Testület: Katona Richárd 

Rendezvények 

 Szakirányválasztó fórum  

A fórum a szakterület nagy múltra visszatekintő eseménye, ami a korábbi években is 

nagy segítségnek bizonyult a gólyáknak. A korábbi évek tapasztalatait összegyűjtve, 

igyekeztünk optimális időpontban elkezdeni a szervezést, hiszen korábban probléma 

volt, hogy a fórum nagyon közel volt a szakirányválasztási időszak végéhez. A fórum 

előtt két héttel elindult a Facebook esemény, saját borítóképpel. Az oktatói 

előadásokat követően felsőbb éves hallgatók (Kovács Jenifer, Fellner Máté, Kiss Tibor, 

Sagmeister Ádám, Keresztury Bence) meséltek tapasztalataikról, látták el hasznos 

tanácsokkal a gólyákat. Úgy gondolom ezzel sikerült nagyon jó hangulatban zárni az 

eseményt. A szervezés és maga a fórum gördülékenyen zajlott.  

 
 Mentortábor 

 

A mentortábor kétségkívül közelebb hozta a matekos mentorokat egymáshoz, nagyot 

lendített a kohézión. Ádámmal úgy gondoltuk fontos, hogy a mentorok képzését a 

táborban is folytassuk, ezért kényelmes beszélgetések során átvettük a mentori munka 

fontosabb állomásait. Emellett, az alapszakos mentoroknak tartottunk egy felkészítést a 

tanáris tudnivalókból, lehetséges kérdésekből, problémákból, mert szerettük volna, ha  

a mentorokat a tanáris kérdések sem érik felkészületlenül. 
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 Mate-Camp 

A Mate-Camp egy elsősorban egyetemisták számára létrehozott nyári 

matematikatábor, ahol különböző előadásokat hallgathatnak meg a táborra 

jelentkezők, majd különböző szabadidős tevékenységeken vehetnek részt. Eredetileg 

Dömsödön került volna megrendezésre, de végül technikai okok miatt Budapesten 

maradtunk. A szervezésben jómagam is igyekeztem segíteni, a munka kardinális részét 

Sagmeister Ádám végezte. Sok pozitív visszajelzést kaptunk, és szeretnénk, ha minden 

évben megrendezésre kerülhetne a tábor.  

Regisztrációs hét 

Véleményem szerint ez minden évben nagy kihívást jelent a sok program és 

adminisztrációs teendő miatt. A szervezést szerettem volna ha időben el tudjuk kezdeni, ezért 

kezdetnek összeírtam, hogy a korábbi években a szakterület mikor kezdett neki a 

munkálatoknak. Augusztus 8-án meg is kezdődtek az előkészületek, a SzaCs nagy aktivitást 

mutatott. A programterv elkészítésében nehézségeket okozott, hogy elsejétől voltak teendői a 

gólyáknak, de végül sikerült összeállítani az első másfél hét programját.  

Rögtön egy Felkészítő MASZAT-tal kezdtünk augusztus 31-én az alapszakos gólyák 

számára. Itt kifejezetten a kritériumdolgozatra való felkészülésre fókuszáltunk, amit másnap 

délután írtak a gólyák. Annak ellenére, hogy a kollégiumokba még nem lehetett beköltözni, és 

augusztusra csúszott a felkészítő időpontja, nagyon sokan eljöttek. 

Másnap a beiratkozáson és a kritériumdolgozat megírásakor a mentorok nagy 

segítséget jelentettek. Pakolásban, gólyák eligazításában felsőbb évesek is becsatlakoztak. Az 

együttműködés és a kitartó munka meghozta gyümölcsét; mind a két program 

zökkenőmentesen és gyorsan lezajlott.  A hét nálunk ezzel a kép programmal zárult.  

A hétfőt ismét egy felkészítő MASZAT-tal kezdtük. Ezúttal a matek tanárisok segítségére 

siettek a korrepetitorok. A gólyák közel annyian jelentek meg a felkészítésen, mint alapszakos 

társaik. A munkálatok - a korrepetitorok beszámolói alapján - sokkal zökkenőmentesebben 

mentek, mint az alapszakos eseménynél a friss tapasztalatoknak köszönhetően. Mind a két 

felkészítés szervezését Janzsó Miklós vezette, munkáját ezúton is köszönöm. 

A hétfőt követően kedden évadnyitó Matekos Teadélutánnal vártuk a gólyákat, ami a 

jó időnek és a nagy tömegnek köszönhetően kiköltözött a két épület közé. Az idei első 

Teadélután nagyon sikeres volt, sokan eljöttek, reméljük, többségük marad állandó 

vendégnek!  

A hét második fele kicsit sűrűbbre sikeredett; szerdán (szeptember 7.) megrendezésre 

került az Intézet vezetésének köszöntője. Ezen sajnos koránt sem annyi gólya vett részt, mint 

amennyire számítottunk. Ennek lehetséges okai a promóció hiánya és a korai kezdés lehettek, 

illetve, ha sorrendben például a tárgyfelvétel után következett volna, lehet, hogy többen 

eljönnek. Mindenesetre így is voltak szép számmal, igyekszünk tanulni ebből a hibából! A 

köszöntőt a várva várt közös tárgyfelvétel követte, melyen a mentorok segítettek a gólyáknak 

eligazodni a Neptunban és hasznos tanácsokkal látták el őket az oktatókkal és 

előadásokkal/gyakorlatokkal kapcsolatban. Amíg a csapatok várakoztak a géptermekre, a 

mentorok csapatépítést vezényeltek, immáron azon gólyák bevonásával is, akik nem voltak 

gólyatáborban. Fennakadás nem történt, a tárgyfelvétel a tervezett módon, szervezetten 

lezajlott! Miután mindenki felvette a tárgyait következett a Campus Discovery 2016. Idén 
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szerettük volna színesíteni a túrát pár szokatlan információval és helyszínnel. Igyekeztünk olyan 

legendás helyekre kalauzolni a gólyákat, melyekkel korábban csak említés szintjén 

ismerkedhettek meg a hallgatók. Ebből a szempontból a Discovery rendkívül sikeresnek 

mondható. A szervezésben kicsivel több, mint egy tucat hallgató vett részt, és nagyon alapos 

munkát végeztek! A koordinálást Schőn Tímea és Illés Kincső Boriska végezte. Az odaadó 

munka és a pontos tervezés mellett az esemény nagyobb csúszással zárult, de remélhetőleg 

ez csak kisebb kellemetlenségeket okozott.  

Másnap következett a GyógyMatek Kocsmatúra 2016. Idén sikerült megoldani a 

hangosítást ott, ahol a csapatok a gólyatáncot szokták eltáncolni, így nem telefonról és 

laptopról kellett hallgatniuk a zenét. Idén nem érkezett panasz egyik kocsmától sem, a 

környező lakókkal és a rendőrséggel sem volt összetűzésünk. A túra után szokásosan az R33-

ban folytatódott a buli, ahol szintén nem volt semmi probléma. Az túra külön logóval, 

karszalaggal és eseménnyel üzemelt. A jegyárak emelkedtek ugyan, de úgy gondolom, 

minőségi kocsmatúrát kaptak cserébe a résztvevők. Bárczis részről Fazekas Bianka, matekos 

részről Kovács Dániel foglalkoztak az esemény szervezésével, munkájukat köszönöm!  

Tisztségviselői aktivitás 

 Nyári időszak 

Nyári időm nagy részét grafikai munkák készítésével és a reghét tervezésével töltöttem. A 

grafikai munkák főleg a SzaCs-nak készültek, ezen belül logókat, Facebook felületek anyagait 

és a GyógyMatek GT 2016. teljes grafikai anyagát készítettem el, ami rengeteg időt és tervezést 

igényelt. Ezzel párhuzamosan megújulásnak indult a matekos honlap is, ami még 

szeptemberben meg is nyitja kapuit. Megvalósulni látszik a MaPro c. eseménysorozatunk is, 

mely a MASZAT-hoz hasonlóan segítségnyújtásra összpontosítva a programozásban segíti majd 

a hallgatókat.  

 Évkezdés 

Nyáron a reghét gondolata új kihívások elé állított. Szerettem volna, ha minden 

lehetőségeinkhez mérten a legapróbb részletekig tökéletesen zajlik, és úgy gondolom, az 

apróbb hibáktól eltekintve a SzaCs áldozatos munkájának köszönhetően egy sikeres másfél 

(reg)hetet és évindítást tudhatunk magunk mögött.  

A tisztséggel járó rutinfeladatokat (levelezés, tájékoztatás, kapcsolattartás) igyekeztem minél 

jobban és gyorsabban elvégezni. Ezzel kapcsolatban a személyes megkeresésekre (kérdések, 

problémák, oktatói levelek) igyekeztem gyorsan válaszolni.  

Köszönöm szépen, hogy elolvastad a beszámolóm, amennyiben valamilyen kérdésed, 

észrevételed adódott kérlek keress az alábbi elérhetőségeimen: 

 

2016.09.10.       

               Vida Nikolett 
 matekszk@ttkhok.elte.hu 
     Telefon: 70/431-4002 
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Küldöttgyűlési beszámoló 
2016.05.28.2016.09.13. 

Időrendi bontás: 

A következő eseményeken vettem részt az előző Küldöttgyűlési ülés óta: 

● Ellenőrző Bizottsági ülés (2016.05.30.) 

● Tanárképzési SzaB (2016.06.03) 

● Ellenőrző Bizottsági ülés (2016.06.10.) 

● Mentortábor (2016.07.22.2016.07.24.) 

● Gólyalevelek borítékolása (2016.08.02.) 

● Biológia SzaB (2016.09.07.) 

● /A beszámoló elküldése után/  Tanári Napok (2016.09.09.2016.09.11.) 

Szöveges beszámoló: 

A megválasztásom után azonnal be kellett számolnom a november óta eltelt                     

részönkormányzati működésről az ELTE HÖK Küldöttgyűlése felé. A beszámolót még a                     

megadott határidő előtt elküldtem, de személyesen nem tudtam részt venni az ülésen. 

Kétszer volt szükség arra, hogy az EB összehívja az ülését. Az alakuló Küldöttgyűlés után                           

elnököt kellett választania, illetve egy állásfoglalási kérés érkezett. Az ülések megtartásra                     

kerültek, az emlékeztetők időben kiküldésre kerültek. A Szakterületi Bizottságok ülésén az                     

időmnek megfelelően próbáltam résztvenni. A Fizika szakterület az alakuló Küldöttgyűlés                   

szünetében tartotta az ülését, ezen jelen voltam. Ezenkívül még három ülést tartottak a                         

következő Küldöttgyűlési ülés előtt, ezek közül kettőn részt vettem. A Kémia SzaB ülésén a                           

mentori teendőim miatt nem tudtam részt venni, mivel akkor már a Tanári Napokon voltam. 

A megszűnő/lemondott mandátumokat kitöröltem az elérhetőségekből, a bekerülő póttagokat                 

értesítettem. A megszűnt tisztségről értesítettem a Küldöttgyűlést. Az előző ciklusban volt                     

tisztségviselőktől átvettem a belépőkártyájukat, illetve a tisztségükkel együtt járó egyéb                   

dolgaikat. Az új tisztségviselőkkel megtörtént az átadásátvételi nyilatkozat aláíratása. A                   

tisztségviselőkön kívül a Matematika Szakterület megkeresésére kiadtam egy kártyát                 

Schneider Tímeának a GyógyMatek GT egyik szervezőjének a nyári munkák                   
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megkönnyítésének érdekében (igaz később kiderült, hogy idén nyáron nem kerül lezárásra az                       

épület). 

A nyár végének közeledtével a honlapot is átnéztem. A tisztségviselőket emailben                     

megkértem, hogy a versenyjelentkezés vége után írják ki a fogadóórájuk időpontját. A                       

tudományos biztost megkértem, hogy írja át a honlapon magát, mivel még az előző biztos                           

neve szerepel kint. A beszámoló leadtáig ez még nem történt meg. A tanulmányi                         

elnökhelyettes kérésére elkészítettem a tudománykommunikáció a természettudományban             

mesterszak hallgatóinak a szakterület választó nyilatkozatot. A kezelésemben lévő                 

levelezőlistákat folyamatosan karbantartottam. Fetter Dávidnak szeretném megköszönni a               

segítségét az ötleteim gyakorlati megvalósítását illetően. A nyár folyamán még a mentori                       

munkám végeztem. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, kérdéseket, észrevételeket szívesen fogadom                 

személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.  

 

Budapest, 2016.09.08. 

Szabó Áron 

Ellenőrző Bizottság elnöke 

eb@ttkhok.elte.hu 
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Beszámoló az ELTE TTK HÖK 2016. 
szeptember 13i Küldöttgyűlésére 

 
A nyár egyik legfontosabb sarokkövét a gólyatáborok jelentették. A gólyatáborok                   
megszervezésére az alapítvány nem kapott ajánlattételi felhívást az Egyetemtől. Ennek                   
ellenére amikor az ELTEvel szerződéses viszonyban álló szolgáltató helyszíni problémák                   
miatt megszervezhetetlennek minősítette a kémia gólyatábort az alapítvány Hoksza Zsolton                   
keresztül ismételten bejelentkezett az egyetemvezetésnél, hogy átvenné a TTKás                 
gólyatáborok megszervezését. Erre nem került sor így első sorban csak mint ösztönző erő                         
segítettük a gólyatáborok minél nagyobb sikerét. 
 
Egy nyár eleji előrelépésünk az Alexandra könyváruházzal kötött együtműködési                 
megállapodás. Lényege, hogy az alapítvány honlapján keresztül regisztrálók 515%                 
kedvezményre jogosító törzsvásárlói kártyát kapnak. Az űrlap a honlapunkon él. Amint az év                         
eleji hírintenzitás lehetővé teszi megkezdődik egy intenzívebb erre vonatkozó emlékeztető                   
kampány. Egyelőre a kommunikációs fókusz az 5vös5re és a gólyahajóra van állítva. 
 
Az 5vös5nek a megszokott módon idén is hátterét biztosítja az alapítvány. A rendezvény                         
hagyományos programmal, de kiterjesztett keretek közt fut idén és reménykedünk minél                     
több akár nem ELTEs nevezőben is. Kiemelt köszönettel tartozunk Székely Gellértnek aki                       
idén is a feladatok élére állt, valamint Varga Normannak akinek a színvonalasabb                       
infrastruktúra megteremtését köszönhetjük! 
 
A gólyahajóra a jegyek árusítása folyamatosan zajlik. A hagyományos eseményre                   
hagyományos módon kerül sor. 
 
Az Alapítvány érettségi előkészítők akkreditációja a terembérleti szerződések késlekedése                 
okán akadtak meg. Komoly előrehaladást mutat ugyanakkor a levelező tagozatú                   
előkészítőnk amit elkezdtünk a Webuni felületére átirányítani és várakozásaink szerint fél                     



éven belül már minden nem személyes kontaktórás előkészítőnk csak és kizárólag online                       
felületen lesz elérhető. 
 
A terembérlet kérdésköréhez kapcsolódik, hogy a nyáron belefogtunk egy remélhetőleg                   
nagy jövőjű együttműködésbe a TTK könyvtárával. Jelentős könyvállományt adtunk már át                     
számukra fizikailag, az együttműködés jogi részleteinek rendezése szintén a nyarat jellemző                     
lassú reakcióidőkből fakad. 
 
A Tétékás Nyúz kiadása a továbbiakban is önerőből biztosított, jelenleg is keresünk hirdetőt                         
hozzá. László Lívia a számos rendezvényünkben és projectünkben megjelenő önként vállalt                     
pluszmunkája mellett elkészített egy új médiakiajánlót így a szponzorkeresés ismét új                     
lendületet vehet. 
 
Köszönjük, hogy elolvastad beszámolónkat, várjuk ezzel felmerült kérdéseiteket, ötleteiteket                 
bármilyen formában! 
 
Budapest 2016. 09. 09. 
Szolnok 2016. 09. 09. 
 
 
 

Béni Kornél 
Kuratóriumi elnök 
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Lukács Károly 
Kuratóriumi titkár 

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 

 
 
 
 
 
 
 
 



Leltárfelelős 150 000 Ft

Geo-Bio 

Fizika

Kémia 

GyógyMatek

Tanári Napok

Gólyabál 2 679 321 Ft

Tudományos rendezvények 70 679 Ft

Lágymányosi Eötvös Napok 1 330 000 Ft

Telefonköltség 55 000 Ft

TÜSZ, papír, toner 170 000 Ft

Eszközfejlesztés 800 000 Ft

Irodabútor 133 331 Ft

Mentortábor; Mentorhétvége 1 900 000 Ft

Önképző és bevonó hétvége 1 640 000 Ft

HÖOK vezetőképző tavasz/ősz 300 000 Ft

Tétékás Nyúz, kiadványok 0 Ft

Kommunikáció, pólók 0 Ft

Tartalék 0 Ft

Összesen 14 868 331 Ft

2016.évi forrás 14 868 331 Ft

2015.évi maradvány 0 Ft

Összesen 14 868 331 Ft

Nyomda

PR

Irodafenntartás

Képzések

ELTE TTK HÖK költségvetés tervezet 2016. év

Személyi kiadás

Rendezvények

Gólyatáborok

5 640 000 Ft



Pályázat az ELTE TTK HÖK Kommunikációs elnökhelyettesi tisztségére 
Lukács Károly 

 
Az előző részek tartalmából 
Azon kedves képviselőtársaim, és minden érdeklődő számára akik lemaradtak a tisztség                     
betöltése körüli kalandos történésekről az alakuló küldöttgyűlés alkalmával, úgy érzem                   
tartozom összefoglalni röviden az ott történteket. Egy kapkodva megfogalmazott ügyrendi                   
határozatnak hála az alakuló küldöttgyűlésen minden tisztségre bárki jelölhetővé vált                   
pályázat nélkül is. A rám érkezett jelölést poligenetikus motivációtól fűtve elfogadtam, ám a                         
küldöttgyűlés  bölcsen  betöltetlenül hagyta a tisztséget, lévén hogy nem talált kiforrott                         
elképzeléssel bíró jelöltet az elnökhelyettesi székbe. Akkor tettem egy vállalást, hogy                     
foglalkozni fogok a jövőben is a kommunikáció kérdéskörével. Ezen betegségemből a nyár                       
nem volt elég hogy kigyógyuljak... 
 
És most a folytatás 
A már említett sokosztatú ambíciómnak csak a még ma is releváns elemeire térnék ki. A                             
tisztség és a feladatkör elnökhelyettessé emelésekor már kollektív felismerést nyert az ügy                       
fontossága. A hallgatói önkormányzat tevékeny, vagy abban legalábbis szerepet vállaló                   
tagjai és az attól elforduló hallgatói önkormányzati tagok (megszokott, de írtandó paradigma                       
szerint hökösök és hallgatók) közt a kommunikáció régóta nem kielégítő, a szakterületek és                         
szaktestületek részönkormányzaton belül is autisztikusan és koordinálatlanul működnek.               
Hogy egy bölcs helyzetértékelést idézzek, ezek a tünetek arra engednek következtetni, hogy                       
nincsenek közös célok. Szerintem a probléma koránt sem ekkora. A célok és az                         
elképzelések közös nevezőre hozhatóak de először a számrendszerben kéne                 
megállapodnunk. Kicsit konkrétabban, nem haladhatunk sikerrel abba az irányba, hogy a                     
hallgató magáénak érezze önkormányzatát, amíg egy szakterületi vagy egy szaktestületi                   
csoport sem érzi magáénak a választmányt vagy a küldöttgyűlést, hanem mint valami                       
felsőbb hatalmat megtestesítő hivatalra hivatkozik és úgy is gondolkodik róla. 
Ez az alapprobléma a forrása az alacsony hatékonyságunknak is. Egy olyan szervezetben                       
ahol a látszólag egymástól független részfeladatokat ellátó egységek nem dolgoznak együtt,                     
nem kommunikálnak egymással, naponta újra fel kell találni a kereket. A horizontális és                         
vertikális viszonyokba építendő partnerségen túl fontos az időbeni múltba és jövőbe tekintés.                       
Rengeteg a már megoldott, de újból előkerülő feladat, a megszerzett tapasztalat, és                       
rengeteg olyan dolog van amire lehetne számítani mégsem számítunk rá. De a jövőbe                         
tekintés részének érzem egy az elkövetkező generációkkal szembeni felelős gondolkodást                   
is. Amikor hallgatói érdeket képviselünk merüljön ez ki HKR véleményezésben vagy                     
kisrendezvény szervezésben, azt úgy kell tennünk, hogy a minket követők munkáját                     
megkönnyítsük és előkészítsük. A hallagtói önkormányzat életében megoldható és                 
megoldandó feladatok, projectek vannak, de összességében amíg egyetem van a munka be                       
nem végezhető, és érdemes ezt szemelőt tartva berendezkedni, hátrahagyva a megfelelő                     
know howt. 
Az eddigi helyzetértékelésből közvetlenül következik jelen pályázásom egy másik fontos                   
indoka, az hogy ha egy jelentős szerepet ellátni hivatott tisztség betöltetlen, az nem tesz jót                             
a tisztségnek sem, és a szervezetnek sem amely a működéséhez szükségesként határozta                       
meg a tisztséget. Noha egykét a pozícióhoz köthető feladatot eddig is elláttam, fontosnak                         



találnám jól definiáltan összeszedni a kommunikációs elnökhelyettességhez tartozó „napi                 
rutint“, hogy a tisztség átadható legyen, és ne jusson a rendezvényes tisztség sorsára mely                           
évekig nem találta meg magát. 
 
Munkatervem 
Bár abszurdnak hangzik, de egyik első feladatomnak az utódkeresést tartom. Az alakuló                       
küldöttgyűlésen felkavart állóvíz hatására lelkes érdeklődők sora enged abban bízni, hogy                     
márciusnál nem tovább fogom betölteni ezt a pozíciót, ha a küldöttgyűlés most megválaszt.                         
Minden más, a közösséget szolgáló tevékenység részben ennek előkészítését szolgálja. A                     
belső kommunikáció fejlesztését segítő jó gyakorlatok amelyeket Zsolt szorgalmaz és                   
valamelyest már gyakorlatba is ültetett, mint például a tisztségviselői értekezletek mellett                     
több informális eseményt szeretnék közös ügyeink megbeszélésére és a megszokott sablon                     
beszámolók helyett rövidebb, informatívabb tájékoztatást működésünkről kifelé. 
A szervezetfejlesztési feladatok mellett szorgalmi időszak alatt az operatív feladatok is                     
megkívánják, hogy egy jól koordinált csapat foglalkozzon például plakátolással. 
Ennél sokkalta hangsúlyosabb pontjának tartom a tisztség definíciója során a tisztán                     
érdekképviseleti funkciók erősítését, a külső kommunikáció összehangolását az Egyetem és                   
az EHÖK irányába. Természetesen nem ellentmondva azon elvnek, hogy az EHÖK épúgy                       
mi vagyunk ahogy a TTKás hallgató is sajátjának kell érezze a TTK HÖKöt, de a stratégiai                               
szempontból szükséges egységes kép emellett is megőrizhető. 
A kommunikációs csoport üléseit szeretném rendszeressé tenni, és működését tekintve                   
elnökhelyettesi csoporthoz méltóvá, azaz valós feladatvégzésre számítok kétkezi               
apróságokon túl a szakterületi és szaktestületi csoportok munkájának segítésében és az                     
azok közti mediálásban is a tagoktól. 
Az idei őszi bevonó pusztán lelkes emberek előre nem számítható munkabefektetésének                     
gyümölcseként látszik létrejönni. Azon túl, hogy felkészített utódjelöltekkel szeretném                 
búcsúztatni a tisztséget vállalást teszek arra is, hogy egy hasonszőrű tavaszi eseményt kellő                         
előkészítettséggel hagyjak hátra, és egy olyan csapattal akiknek köszönhetően évekig                   
permanensen nem lesz kérdés, hogy lesze bevonó/vezetőképző. 
 
Köszönöm, hogy elolvastad pályázatom! Kérdéseddel, gondolataiddal keress bátran 
bizalommal! 
 
Lukács Károly 
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