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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. 
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