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Az elmúlt két hónapban elsősorban a tudományos biztosi pályázatomban leírtakat 

igyekeztem teljesíteni. Létrehoztam egy facebook csoportot ,,Tudományos csoport” néven, 

ezzel is könnyítve és gyorsítva a kommunikációt, információk áramlását. Felkerestem a 

szakterületi koordinátorokat, és megkértem Őket, hogy vegyenek részt a Tudományos 

Csoport munkájában, elsősorban azzal, hogy tájékoztassanak minket az adott szakon futó, 

illetve tervben lévő tudományos programokról. A legtöbben örültek a megkeresésnek, és a 

tájékoztatáson kívül a Csoport munkájában, és az üléseinken is szívesen részt vesznek. 

Az elmúlt hónapban háromszor üléseztünk a Tudományos Csoporttal, a megbeszéléseink 

legfőbb témája a pályázatomban leírt előadássorozatok megvalósítása volt. Elsődlegesen az 

,,Irányzatok” című előadássorozatot kezdtük el megszervezni, melyre több előadó ötlet is 

érkezett. Arra jutottunk, hogy a következő egy hónapban minden szakterületről maximum egy 

előadót tudunk fogadni, majd ez alapján elkezdtük meghívni az előadókat. Az első előadás, 

melyet Simon Péter fog tartani a matematika iránt érdeklődőknek, november 24-én, csütörtökön 

18:00-kor kerül megrendezésre.  

Az előadásokkal kapcsolatos megoldandó feladatokat, problémákat is sikerült leküzdeni. 

Eszerint kijelöltünk egy teremfelelőst, Nagy Anikót, aki az összes előadás teremfoglalását 

intézi, ügyelve arra, hogy a terem megfelelő méretű és technikai felszereltségű legyen. Az 

előadókat az adott szakos hallgatók hívják meg, és ők fogják az előadás megtartásakor az 

előadót fogadni, illetve az előadás végén az előadássorozat logójával és néhány köszönősorral 

felmatricázott ajándék bort átadni. A borok kiválasztásának, megvásárlásának és a rájuk kerülő 

matrica kinyomtatásának feladatát Ungi Balázs vállalta. Ennek anyagi finanszírozásáról Lukács 

Károllyal beszéltünk, aki szintén Tudományos Csoportunk tagja. A matricákra felkerülő logó, 

illetve az előadásokat hirdető plakátok megszerkesztését Vida Niki vállalta magára. Mindezek 

alapján reméljük, hogy zökkenőmentes lesz az előadássorozat lebonyolítása. 

A pályázatomban írtaknak megfelelően létrehoztam egy facebook oldalt ,,TTK-s 

Tudományos Programok” néven, melyen az ,,Irányzatok” című előadás kivételével a Karon 

futó más tudományos programokat is hirdetni szeretném. Ehhez nyújtanak nagy segítséget a 

szakterületi koordinátorok, akik az összes információval rendelkeznek a szakokon 

megrendezésre kerülő programokról. A következő héten szeretnénk ha minél több program 

eseménye felkerülne az oldalra, és elkezdhetnénk terjeszteni, megosztani, hogy egyre több 

hallgató megismerje. 

A programok szervezése mellett természetesen a pályázatokkal kapcsolatos munkát sem 

hanyagoltam el. Lezajlott a Rendszeres tudományos ösztöndíj pályázat elbírálása, melyet 

kezdetben Balogh Dániellel, majd lemondását követően Égerházi Bálinttal végeztünk. Két 

utólagos hiánypótlási időszakot is kénytelenek voltunk meghirdetni, egy a Neptunban felmerülő 

probléma miatt, így a munkafolyamatok kissé elhúzódtak, de október közepére sikerült 

kialakítani a végleges sorrendet. 

A bírálás során felmerülő pontrendszerbeli problémák, esetleges hiányok, bizonytalanságok 

kiküszöbölésére egy részletesebb pontrendszert hoztunk létre. Ennek megtárgyalására a 2016. 

október 7-9 között megrendezésre kerülő szigetszentmártoni Bevonó alkalmával került sor. Itt 



egy szekcióülés alkalmával részletesen megvitattunk minden egyes felmerülő problémát, majd 

ezekre megoldásokat keresve sikerült kialakítani egy, az én véleményem szerint árnyaltabb 

pontozási rendszert, mellyel reményeim szerint könnyítjük a jövőbeni munkát, és csökkentjük 

a pályázóktól érkező reklamációk valószínűségét. 

Szeptember 22-én zajlott le az első EHÖK TTB ülés, melyen a nyáron megtartott EHÖK 

Vezetőképzőn felmerülő ötletek alapján létrehoztunk két új pályázatot. A K+F+I, vagyis 

,,Kiemelkedő innovatív felsőoktatási rendezvények díja” elsősorban olyan rendezvények  

szervezőinek támogatására jött létre, melyek fókuszában valamely társadalmi, közéleti, 

tudományos közéleti aktuális téma feldolgozása áll, vagy amelyek egy adott témát újszerűen, 

innovatív módon közelítenek meg. 

A másik általunk létrehozott pályázat a kELTEtő, ,,Középiskolásoknak szóló hallgatói 

programok támogatása”, melynek célja olyan, hallgatók által szervezett tudományos vagy 

ismeretterjesztő rendezvények díjazása, melyek középiskolásoknak szólnak és céljuk, hogy a 

középiskolások pályaválasztását, tehetséggondozását elősegítsék.  

E két pályázat pontrendszerének kidolgozása mellett, az ÉTR, vagyis az Év tudományos 

rendezvényének pontrendszerét is átalakítottuk, elsősorban a különböző szempontok 

súlyozottságán változtattunk, abban a reményben, hogy a továbbiakban ez még árnyaltabbá 

teheti a rendezvényről kialakított képet.  

A pályázatok leadása november 12-én 8:00-kor indul, így ezek elbírálására a következő 

hetekben kerítünk sort, abban bízva, hogy az általunk kialakított pályázati koncepció, és 

pontrendszer megfelelően tudja jutalmazni az arra érdemes rendezvényeket. 

 

Köszönöm, hogy végigolvastad a beszámolómat, bármilyen felmerülő kérdésre nagyon 

szívesen válaszolok. 
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