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SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

EHÖK elnökségi ülések 

Január 6. (1. Elnöki beszámoló, 2. ELTE HÖK küldöttgyűlés anyagai, 3. ELTE Filmnap – 

névhasználati kérelem, 4. HKR általános rész módosítás (ELTE-SEK) véleményezése, 5. Egyebek).  

Ezen elnökségi ülésre az EHÖK Küldöttgyűlés ülése előtt került sor, ahol elsődlegesen a 

küldöttgyűlési anyagokat, illetve a Szenátus napirendjére is kerülő HKR módosítást véleményeztük. 

Emellett érkezett egy ELTE névhasználati kérelem, amihez elvi támogatásunkat adtuk, azonban 

hatáskör hiányában döntést nem hoztunk erről. A HKR előterjesztéssel kapcsolatban az érintett 

kari részönkormányzatok elnökeinek egyértelmű álláspontja volt, hogy az előterjesztés részeiben 

több helyen is súlyosan sérül az az elv, ami egyenlőséget biztosít az ugyanazon a szakon tanuló 

hallgatók számára. Kifejtettük, hogy megértve azt, hogy az adminisztrációt nem könnyíti, de 

egyértelműen nem támogatható részünkről az elképzelés, miszerint az elvben és gyakorlatban 

ugyanazon a képzésen részt vevő hallgatók különböző elbírálás alá essenek a beadott kérelmeik 

lehetséges elbírálási módja és határideje, tanulmányi ügyintézésük valamint fizetendő költségeik 

szempontjából. Ahogyan érvényesíthető az ösztöndíjak esetében az az elv, hogy ne szenvedjenek 

jogsérelmeket a hallgatók, szükségesnek érezzük ezt figyelembe venni a tanulmányi ügyeiket illetően 

is. Hiszen ahogyan nem érhet jogsérelem egy szombathelyi hallgatót az integráció miatt, úgy nem 

érhet jogsérelem egy budapesti hallgatót sem ugyanezen okból kifolyólag. Azért is fontos ezt 

figyelembe venni, mert a jelenlegi budapesti hallgatók visszajelzése alapján tartanak attól, hogy 

diplomájuk értéke csökken. 

Január 13. (1. Elnöki beszámoló, 2. Hallgatói kulturális és szakmai pályázat – bírálók megválasztása, 

kiírás tartalmi elemeinek egyeztetése, 3. Szenátusi anyagok tárgyalása, 4. Bejelentések, egyebek).  

Ezen a szenátusi ülésen Lukács Márton gazdasági elnökhelyettes helyettesített, a január 16-án 

tárgyalt szenátusi anyagok kerültek előzetesen egyeztetésre. Ez főleg SzMSz módosításokat foglalt 

magában. Ezekről részletesebben a megfelelő szenátusi üléshez kapcsolódó résznél ejtek szót. 

Január 18. (1. Hallgatói rendezvények szabályozása – vendégünk dr. Rikker Emlíia, 2. Hallgatói 

kulturális és szakmai pályázat, 3. Elnöki beszámoló, 4. Személyi kérdések – HÖOK választmányi 

tag és póttag választása, 5. Gólyatáborok 2017, 6. Integrációs ügyek, 7. Bejelentések, egyebek) 

A 2015. évi CXXXI. törvény módosította a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényt betoldva egy 

olyan rendelkezést, ami deklarálja, hogy a hallgatói rendezvények szervezésének rendjéről az 



egyetem szervezeti és működési szabályzata kell, hogy rendelkezzen. A január 16-i szenátusi ülésre 

elkészült egy előterjesztés a Kancellária közreműködésével, amely ezt a kérdéskört volt hivatott 

rendezni, azonban, mivel az nem lett előzetesen leegyeztetve a Hallgatói Önkormányzattal, ezért 

lekerült a Szenátus napirendjéről. Rikker Emília igazgatási vezető asszony ezt átbeszélendő vett 

részt az ülés elején. Körvonalazódott, hogy mely rendezvényeket szeretnénk a szabályzat hatálya 

alá tenni, ezek legfőképpen az ELTE nevét vagy az Egyetem költségvetési forrásait használó, HÖK 

által kezdeményezett rendezvények halmaza lenne. Az anyag azóta nem került ismét napirendre. 

A HÖOK Választmányába az ELTE egy rendes- és egy póttagot jelölt, ezek változatlanul Murai 

László (BTK HÖK elnök), illetve Baranyai Melinda (PPK HÖK elnök). A gólyatáborok kapcsán, 

pedig az ütemtervről egyeztettünk. 

Január 23. (1. Lakhatási támogatás, 2. Egyebek) 

Ezen a rendkívüli ülésen Kovács Fanni kommunikációs elnökhelyettes volt jelen, ugyanis nekem 

tanulmányi elfoglaltságaim származtak a vizsgaidőszak párhuzamos fennállásából adódóan.  

A lakhatási támogatás a felsőoktatási intézményeknek szánt egyik normatív támogatási forma. Ez 

a támogatás két dologra fordítható, szociális támogatásokra és kollégium bérlésére, kollégium 

fejlesztésére. 2016 előtt a bevett gyakorlat a normatíva 50-50%-os felosztása e két célra elkülönített 

keret között. 2016-ban a Nagytétényi Úti Kollégium felújítása miatt a Kollégiumi Szolgáltató 

Központnak a kollégiumi férőhelyek megtartásának érdekében szüksége volt a felújítás alatt 

kollégium bérlésére, mely többletköltséget jelentett, így 2016-ban a normatíva felosztása 70-30% 

lett a kollégiumi szolgáltatások javára. A 2016-os év folyamán viszont több olyan változás is történt, 

mely lassította a Nagytétényi Úti Kollégium felújítását, illetve a Márton Áron Szakkollégium ELTE-

hez csatolása és az ELTE Savaria Egyetemi Központ kollégiumainak integrálása is újabb 

költségeket jelenthet a Kollégiumi Szolgáltató Központ számára.  

A fenti indokokra való tekintettel Babos János, a Kollégiumi Szolgáltató Központ vezetője kérte 

az elnökségi ülésen a 70-30%-os felosztás megőrzését a 2017-es évre is. A lakhatási támogatás 50 

és 70%-os része közötti különbség kb. 112 millió forintot jelent, mely összeg a Kollégiumi 

Szolgáltató Központ 2017-es költségvetésének hiányát nagy mértékben csökkenti. A Nagytétényi 

Úti Kollégium felújítása várhatóan 2017 végén megtörténik, mely hosszabb távon nemcsak egy 

élhetőbb kollégiumi környezetet, de olcsóbb fenntartást is jelent. A 2016-oshoz hasonló lakhatási 

normatíva-felosztás a tavalyihoz hasonló mértékű szociális ösztöndíjakat eredményezhet. A 

szociális ösztöndíjak (rendszeres szociális támogatás, rendkívüli szociális támogatás, alaptámogatás) 



a hallgatói normatíva lakhatási támogatás részén kívül az államilag támogatott hallgatók után kapott 

hallgatói normatívából áll össze.  

A Kollégiumi Szolgáltató Központ vezetője, Babos János az ELTE HÖK elnökségének 

kézzelfogható változásokról is beszélt a 2017-es tanévben, melyet a kollégiumok lakói – a felújítások 

mellett – érezni fognak, ilyenek a bútorcsere az ADK-ban és a VUK-ban, sportberuházások 

(edzések és sportfejlesztések) több kollégiumban, mosási lehetőségek javítása, kültéri közösségi 

terek kialakítása több kollégiumban, Kollégiumi Ügyintéző rendszer létrehozása. Ezek a felújítások 

nem a lakhatási normatívából történnek meg, a keret ezekre nem fordítható. 

Hosszas vita után az ELTE HÖK elnöksége végül támogatta a Kollégiumi Szolgáltató Központ 

javaslatát abban is bízva, hogy a jövőben a források növekedése lehetővé teszi a kollégiumi 

szolgáltatások javulását és a szociális ösztöndíjak növekedését 

Január 26. (1. Iskolaszövetkezeti ügyek, 2. Elnöki beszámoló, 3. Integrációs ügyek – pályázati 

kiírás, beszámoló a fórumról és a nyílt napról, 4. Az ELTE HÖK küldöttgyűlésének anyagai, 5. 

Projektek előrehaladása – OHV, utánpótlásképzés és tudástranszfer, 6. Bejelentések, egyebek) 

Az elnökségi ülésen vendégül láttuk az ELTE Iskolaszövetkezetének vezetőit, akikkel az 

Iskolaszövetkezet működéséről és a jövőbeli változásokról esett szó. A szombathelyi integráció 

kapcsán ismét átbeszéltük a szombathelyi érdekképviselet struktúráját és a leendő pályázati 

kiírásokról is beszéltünk. Az OHV kapcsán átbeszéltük a kérdőívvel kapcsolatos aggályainkat.  

Február 3. (1. Elnöki beszámoló, 2. Szombathelyi ügyek – SEK TB, egyebek, 3. Szenátusi anyagok 

tárgyalása, 4. Iskolaszövetkezeti közösségi alap felhasználása, 5. Beszámoló a HÖOK választmányi 

üléséről, 6. Bejelentések) 

Az ELTE Iskolaszövetkezet az éves nyereségének valamekkora hányadát valamilyen ELTE-hez 

kapcsolódó közösségi célra kívánja felajánlani. Ennek pontos mikéntjéről ötleteltünk az ülésen, 

valamint átbeszéltük a Szenátus napirendjén lévő aktuális anyagokat, többek között az ELTE 

Minőségfejlesztési Jelentését. Ennek kapcsán módosítási javaslatot fogalmaztunk meg, amely az 

OHV-ra vonatkozott. A HÖOK úgy határozott, hogy a közéleti ösztöndíjakkal kapcsolatban tesz 

egy elvi állásfoglalást. Ezen szándékát először egy választmányi, majd egy közgyűlési határozat is 

megerősítette. A SEK Tanulmányi Bizottságba való delegálást az EHÖK Küldöttgyűlés az 

Elnökség hatáskörébe utalta, így ezt a kérdést is napirendre vettük. A TTK nem javasolt ekkor még 

senkit, ugyanis nem volt megválasztott szombathelyi tisztségviselőnk. 



 

Február 10. (1. Elnöki beszámoló, 2. Integrációs ügyek – delegálás a SEK Tanulmányi Bizottságba, 

egyebek, 3. HKR módosító előterjesztés (Bibó István Szakkollégium), 4. Iskolaszövetkezeti 

közösségi alap 5. Pénzügyeink, 6. Bejelentések, egyebek) 

Az ülésen átbeszéltük az aktuális integrációval kapcsolatos ügyeket, valamint egy HKR módosítást 

is tárgyaltunk, amelyre a Bibó István Szakkollégium felújítása miatt volt szükség. A módosítási 

javaslat arról szólt, hogy magasabb kollégiumi díjat fizessenek a Bibó Szakkollégium tagjai annak 

okán, hogy a felújítás idejére egy jóval komfortosabb szállást biztosít számukra az Egyetem. Az 

előterjesztést a Bibó István Szakkollégium igazgatója is támogatta. A Pénzügyeink napirendi pont 

az ÁJK HÖK kérésére került felvételre, aminek keretében a maradványaink helyzetét tárgyaltuk. 

Február 22. (1. Gólyatáborok 2017 – vendégünk Geréb Tünde (ESZK), 2. Elnöki beszámoló, 3. 

Projektek előrehaladása, 4. Határozathozatal az iskolaszövetkezeti közösségi alap felhasználásáról 

és a lakhatási támogatásról szóló nyilatkozat elfogadásáról, 5. ELTE HÖK Küldöttgyűlés anyagai, 

6. HÖOK Közgyűlés, 7. Egyebek) 

A gólyatáborok ütemezéséről volt szó az ülés első felében Geréb Tünde ESZK osztályvezető 

közreműködésével. Itt jeleztük, hogy mivel nálunk egy új tábor koncepcióját kell megalkotni, ezért 

szűkösnek találjuk a rendelkezésünkre álló határidőt. A már említett iskolaszövetkezeti közösségi 

alap céljára egy közösségi főzés koncepciója körvonalazódott kompromisszumos megoldásként. 

Március 1. (1. Hallgatói rendezvények – vendégünk: dr. Nánay János, kabinetvezető, Kancellária, 

2. Elnöki beszámoló, 3. Projektek előrehaladása – OHV, UPK, 4. Közéleti ösztöndíjak, 5. Egyebek) 

Mivel Nánay János kabinetvezető úr késett, ezért a többi napirendi pont tárgyalásával kezdtük az 

ülést. A HÖOK Közgyűlés úgy határozott, hogy a közéleti ösztöndíjakról egy deklarációt szeretne 

tenni a szervezet, aminek az előkészítésére egy munkabizottság jött létre, melynek az ELTE részéről 

Sujtó Attila a tagja. Elkezdtük átbeszélni az ELTE HÖK álláspontját a különböző vizsgálati 

szempontok szerint, milyen időszakra kapjanak a tisztségviselők ösztöndíjat, kikre vonatkozzon az 

állásfoglalás, stb. Kabinetvezető úr érkezése után a hallgatói rendezvények kérdéskörére tértünk rá 

és arra, hogyan kerüljenek megrendezésre a jövőben. Elsősorban egy egyetemi gazdasági társaság 

megalapítására fókuszált a beszélgetés, illetve a gólyatáborok gazdasági vonzatainak átbeszélésére. 

A Kancellária ismét felvetette a gólyatáborok összevonásának lehetőségét a költséghatékonyság 

jegyében, ami igencsak erőteljes elleállásba ütközött.  



EHÖK küldöttgyűlési ülések 

Január 6. (1. ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója, 2. Ellenőrző Bizottság tájékoztatója, 3. 

Személyi kérdések, 4. ELTE HÖK Alapszabály módosítás 5. Egyebek). 

Ahogy jeleztem az előző küldöttgyűlési ülés alkalmával, többek között a TTK HÖK 

Alapszabályának módosítása is ennek az ülésnek a napirendjére került, több más részönkormányzat 

alapszabályához hasonlóan. Az új szabályzat egyhangúlag került elfogadásra. 

Január 26. (1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója, 2. Ellenőrző Bizottság tájékoztatója, 

3. ELTE HÖK Alapszabály módosítása, 4. Egyebek) 

Ezen az EHÖK küldöttgyűlési ülésen nem történt sok érdemi dolog. 

Február 23. (1. Az ELTE HÖK tisztségviselőinek beszámolója, 2. Ellenőrző Bizottság 

tájékoztatója, 3. Személyi kérdések, 4. ELTE HÖK Alapszabály módosítás, 5. Kollégiumi Hallgatói 

Önkormányzat közéleti ösztöndíjainak módosítása, 6. Egyebek) 

Ezen az ülésen nem tudtam részt venni szakkollégiumi elfoglaltság okán. 

 Kari Tanács ülések 

Január 11. (1. Személyi kérdések, 2. Szenátusi előterjesztés véleményezése (szombathelyi SzMSz 

módosítás), 3. TTK HÖK Alapszabály tervezetének véleményezése, 4. Egyetemi tanári pályázatok 

véleményezése, 5. Javaslat címzetes egyetemi docensi cím adományozására, 6. A Kari Tanács 

2016/2017. tanév II. félévi ülésterve, 7. Bejelentések)  

A szenátusi előterjesztések véleményezése volt az ülés fókuszában. A szombathelyi integráció 

kapcsán létrejövő új szervezeti egységek sorsa köré csoportosultak a módosítási javaslatai a Karnak. 

A TTK HÖK Alapszabályt is véleményezte a Kari Tanács, ahogy azt már több ízben jeleztem. 

Horváth Erzsébet dékánhelyettes asszony tett egy javaslatot a Dékáni Tanács ülésén a szakterületi 

besorolás tudománykommunikáció mesterszakos hallgatókra vonatkozó részére. Dékán úr kérte a 

javaslatok befogadását. Márialigeti professzor úr, pedig több észrevételt tett, köztük a szakterületi 

besorolásban szereplő szakirányú továbbképzések megnevezéséhez. Mivel ezek technikai jellegű 

kérdések, így azt a választ tudtam számukra adni, hogy a tárgyaló szenátusi ülésen élünk majd 

módosítási javaslattal.  



Január 25. (1. Javaslat egyetemi tanári kinevezésekre, 2. Javaslat tiszteletbeli doktori, professzori 

cím adományozására) 

A Kari Tanácsnak ez az ülése csak személyi kérdéseket tárgyalt. 

Február 22. ( 1. Személyi kérdések, 2. Javaslat docensi pályázat kiírására, 3. Javaslat a Kari Tanács 

új állandó meghívottjaira, 4. Javaslat az ELTE TTK SzMSz módosítására, 5. Javaslat 

rektorközvetlen műszerközpont létrehozására Szombathelyen, 6. Javaslat Eötvös Konferenciára)  

Az ülésen jelen voltak a szombathelyi TTK-hoz köthető egységek képviselői. Az ELTE SzMSz 

TTK-ra vonatkozó részét tárgyaltuk, amelyekre az új egységek létrehozása végett volt szükség. 

Szenátusi ülések 

Január 16. (1. Javaslat a Szenátus 2016/2017-es tanév II. félévi ülés- és munkatervére, 2. Személyi 

ügyek, 3. SzMSz módosítása (SzMSz – szombathelyi integráció, SzMSz szervezeti átalakítások, 

HKR általános részének módosítása a szombathelyi integrációval összefüggésben, FKR 

módosítása), 4. Szenátus új ügyrendjének elfogadása, 5. Szaklétesítés, szakindítás, 6. EHÖK 

Alapszabályának módosítása, 7. Egyebek)  

Az ülésen a szombathelyi integrációval kapcsolatos módosításokat tárgyaltuk. Köztük az SzMSz, 

valamint az EHÖK Alapszabályának módosítását. 

Február 6. (1. Személyi ügyek, 2. Minőségfejlesztési Jelentés a 2016. évről, 3. EHÖK Alapszabály 

módosítása, 4. Egyebek) 

A Minőségfejlesztési Jelentésnél az EHÖK élt egy észrevétellel, ami az OHV-ra vonatkozott. A 

Minőségügyfejlesztési Jelentés amellett, hogy a tavalyi évre kitűzött minőségcélok megvalósulását 

vagy meg nem valósulását firtatta, egyúttal javaslatot is fogalmazott meg az idei évre vonatkoztatva. 

Itt éltünk azzal az észrevétellel, hogy az OHV problémáinak feltárására célszerű határidőket 

megjelölni. Az egyik TTK-s szenátor felszólalásában azt jelezte, hogy az OHV riportok 

nyilvánossága felé is szükséges lenne egyértelmű lépéseket tenni. A többi felszólaló részéről is főleg 

támogató megnyilvánulások születtek. Az ÁJK oktatói képviselőinek egyike azt is megjegyezte, 

hogy véleménye szerint a szöveges értékeléseknek is nyilvánosnak kellene lennie, hiszen az 

tartalmazza talán a leghasznosabb információkat. Mivel a Minőségfejlesztési Jelentésnek nem célja 

ezt a kérdést rendezni, így majd egy következő szenátusi ülésen visszatérünk a témára. Mindenesetre 

ezen az ELTE HÖK felbuzdulva nagy erőkkel igyekszik kompromisszumos javaslatot tenni az 

nyilvánosság felé való előrelépés érdekében. 



Egyéb ülések, egyeztetések, események 

LEN. Az előző küldöttgyűlési ülés bejelentések napirendi pontjában ismertettem a LEN-nel 

kapcsolatos helyzetet, de írásban is igyekszem ezt összefoglalni. Január 12-én kaptunk kézhez egy 

levelet, amit a XI. kerület jegyzője küldött az Egyetem számára összefoglalva számos lakossági 

panasz mibenlétét és rámutatva arra, hogy súlyos szabálytalanságok történtek a tavalyi szervezés 

során (kiürítés, a rendezvénysátrakban nem ellenőrizték a létszámot, stb.). Ennek nyomán az 

Egyetem vezetése arra a következtetésre jutott, hogy csak akkor támogatják a Lágymányosi Eötvös 

Napok megszervezését, ha a rendezvény területe körbe lesz kordonozva, illetve belépődíjas lesz a 

nem ELTE hallgatók számára. Az előző ülésen a TTK HÖK Küldöttgyűlése elfogadott egy 

határozati javaslatot, amely szerint a TTK HÖK nem túl elegáns módon elhatárolódik a 

rendezvényről. Az álláspontom akkor is kifejtettem, ez a többi részönkormányzattal való viszony 

szempontjából messzemenőkig káros, ráadásul a rendezvény igen nagy haszonélvezői a TTK 

hallgatói. A LEN-nel kapcsolatos problémák kezelése valóban felháborító, ezekre rá is kívántunk 

mutatni egy EHÖK küldöttgyűlési ülésen kérdéseket intézve az EHÖK rendezvényekért felelős 

referenséhez, azonban távollétében erre nem tudott sor kerülni. Időközben a LEN közbeszerzési 

kiírása elkészült, az ajánlatok beérkeztek és jelenleg a bírálás zajlik. Nagy valószínűséggel a 

rendezvény mégsem a BME területén, hanem a szokásos helyszíneken fog megvalósulni a B épület 

körbekerítésével, de erről még biztos lesznek egyeztetések. 

Gólyatáborok. A gólyatábori szervezés első szakaszánál tartunk, a koncepcióalkotásnál. Mind az 

EHÖK, mind a Szolgáltató Központ felé jeleztem, hogy a Geo-Bio Gólyatábort a TTK HÖK 

Küldöttgyűlése nem kívánja a központi eljárás keretében megszerveztetni, így arra alternatívát kell 

találni, amennyiben az érintettek szeretnék, hogy a TTK HÖK hivatalosan a szervezője legyen egy 

ilyen rendezvénynek. A Tanári Napok van most talán a legegyszerűbb helyzetben, hiszen ott nem 

történt koncepcionális változás, a tavalyi tábor struktúráját reméljük idén is megvalósítani. Egyedül 

a helyszín volt kérdéses, de úgy fest, sikerült találni alkalmas táborhelyet. Az Bárczi-matek-fizika-

kémia tábor helyzete kétségkívül egyedi, hiszen itt egy új tábor felépítéséről van szó, kezdve a 

legbanálisabbnak tűnő kérdések megtárgyalásával. Itt a BGGyK HÖK Küldöttgyűlésének 

határozata után tudott a munka elkezdődni, amelynek koordinálására én Béni Kornélt kértem meg. 

Itt jelenleg úgy állunk, hogy a főbb kérdésekben sikerült dűlőre jutni, de a rendezvény helyszínénél 

még mindig vannak kérdőjelek, ami eltűntetése nélkül nem tudunk továbblépni a következő fázisba. 

Kérdés esetén szívesen részletezem, hogy mire jutott a főbb kérdésekben a szakterületi 

képviselőkből álló koncepcióalkotó bizottság. 

OHV. Ahogy jeleztem, a legutóbbi szenátusi ülésen beindult az diskurzus az OHV 

megreformálásáról ide értve a nyilvánosság kérdését is. Ez hosszú idő óta a Hallgatói 



Önkormányzat fókuszában lévő már-már gumicsont, azonban több Kar is kifejezte támogató 

hozzáállását a nyilvánosság kapcsán. Az EHÖK Elnöksége az őszi félév folyamán és jelenleg is 

tárgyalja, hogy milyen kompromisszumok árán lehetne ezen a ponton előre lépni. A legfőbb kifogás 

az OHV mostani formája ellen talán az, hogy a vizsgaidőszak végén, a vizsgajegy megszerzését 

követően is ki lehet tölteni így kitéve a hallgatókat és oktatókat annak a jelenségnek, hogy az 

értékelőt tudatalatt befolyásolja a kapott érdemjegy. A Minőségügyi Irodával folyamatos a 

konzultáció az ügyben és úgy néz ki, hogy a márciusi vagy áprilisi Kari Tanácsok elé kerülhet az 

OHV sorsa, amiről aztán a Szenátus is döntést hozhat áprilisban. 

Tantervek. Ahogy több fórumon jeleztem a tantervek átalakítása folyamatban van, ezek többségét 

az Intézeti Tanácsok már tárgyalták. Személy szerint a biológia képzésre és a matematika képzésre 

fókuszáltam, de természetesen figyelemmel kísértem a többi BSc szak tantervének átalakítását is. 

Szerencsére a legfőbb kérdésekben itt egyetértés uralkodik a kari vezetéssel. A biológia BSc radikális 

átalakítása megtörtént, amihez nagy reményeket fűzünk. Egyetlen fenntartásunkat is közöltük az 

intézettel, amire az intézeti tanács delegáltak véleménye szerint megnyugtató válaszokat kaptunk. 

A matematika képzés területén is szükségesnek látszik egy radikálisabb változtatás, amely sajnos 

csak az utóbbi hetekben jutott el a felismerés fázisáig, legalábbis a Matematika Intézet részéről, így 

ott nem maradt idő a részletek kidolgozására. Figyelembe véve azonban, hogy a mostani 

módosítások nem hoznak érdemi változásokat, így a kérdés napirenden maradhat és egy hosszabb 

folyamat során ott is hasonló munka képzelhető el, mint a biológusok esetén. A HÖK feladata itt, 

hogy ez meg is valósuljon. 

Nulladik évfolyam. A lemorzsolódás csökkentése érdekében a természettudományi karok 

Oktatásért Felelős Államtitkársággal folytatott egyeztetések során felmerült egy nulladik évfolyam 

bevezetésének ötlete, amely azt a célt szolgálná, hogy a hiányos középiskola ismeretek pótolva 

legyenek egy első éves felzárkóztató képzés keretében azoknál a hallgatóknál, akiknél a bemenet 

után egy erre kidolgozott mérés ezt szükségessé teszi. Az ötlet azon a hipotézisen alapszik, hogy a 

lemorzsolódás fő forrása a középiskolai felkészítés hiánya. Az biztos, hogy ez egy összetevő, 

azonban korántsem láttuk bizonyítottnak azt, hogy valóban erre lehetne visszavezetni a problémát. 

Annak érdekében, hogy megállapítsuk mi okozza a magas lemorzsolódást a természettudományi 

területen átfogóbb kutatást lenne érdemes végezni, amiről konzultáltam a HÖOK kutatási 

vezetőjével a héten. Több ötletet is megosztott, hogy milyen méréseket kellene végezni. 

Visszatérve, ami a konkrét nulladik évfolyamos intézkedést illeti, mikor felmerült ennek a 

lehetősége először, akkor a Tanulmányi Csoporttal tárgyaltuk a kérdést, ahova minden szakterület 

kértem, hogy delegáljon legalább egy főt. Több fontos elvi és gyakorlati aggályunkat fogalmaztuk 

meg a nulladik évfolyammal kapcsolatban, ide sorolva az államilag támogatott félévek 

felhasználását, az egy év tartalommal való megtöltését, a demotiváló hatást, a növekvő forrásigényt, 



a kétes eredményt, stb. és nem utolsó sorban azt az elvi problémát, hogy ezáltal implicite a 

hallgatókkal fizetteti meg az állam nem csak a felsőoktatásban végzett tanulmányokat, de a 

közoktatásban felgyűlt hiányosságok pótlását is, aminek elkerülése nyilvánvalóan a közoktatás 

feladata lenne. A HÖOK elnökével és elnökhelyettesével az ügyben arra jutottunk, hogy 

információkat szerzünk be a természettudományos képzések válságának minden vonatkozásában. 

Ennek valószínűleg része lesz egy egyeztető fórum létre hívása, amelynek tagja lenne minden 

érintett természettudományos hallgatói önkormányzat. 

Demonstrátori program. A tantervekkel kapcsolatos változások egyik lényeges pontja az oktatói 

terhelés csökkentése, ennek kapcsán éltem egy javaslattal az Intézetek számára a Kémia Intézet 

példáját alapul véve egy demonstrátori program bevezetésére. 

A demonstrátori program lényege a hallgatók becsatlakozása lenne a tanszékek oktatási 

tevékenységébe, ezáltal létrehozva a hallgatói kiválóság gondozásának egy új formáját és flexibilisen 

könnyítve az oktatói túlterheltséget. Egy ilyen számos előnnyel jár az érintettek felé. Az intézmény 

oldaláról csökkenő óraterhelés realizálódhat, a demonstrátorok oktatási gyakorlatot és szakmai 

tapasztalatot szerezhetnek, amellett, hogy egy komoly presztízst jelenthet ez a cím, míg a hallgatók 

számára kedvezőleg hathat a közvetlenebb kapcsolat, bátrabban fedhetik fel esetleges 

hiányosságaikat, kérdezhetnek, valamint a demonstrátor magyarázatai közelebb állhatnak az ő 

gondolkodásmódjukhoz, hiszen a demonstrátor még könnyebben emlékezhet a fogalmak 

elsajátítása során fellépő nehézségekre. 

A koncepció az lenne, hogy a tanszékek – amennyiben élni kívánnak ezzel a lehetőséggel – 

összeállíthatnák, hogy pontosan milyen oktatási feladat ellátását szeretnék demonstrátorokra bízni 

(pl. házi feladatok javítása, ZH javítás, gyakorlatvezetés, semmi, stb.). Ezt követően az Intézet vagy 

a Kar demonstrátori pályázatokat hirdetne meg, amelyekre bizonyos szakmai követelményeknek 

eleget tevő hallgatók pályázhatnának. Ehhez szükséges lenne egy kellően árnyalt kiválasztási 

rendszer kidolgozása, amely lehetőséget képes biztosítani az ambiciózus tehetséges hallgatóknak, 

amellett, hogy figyelembe veszi az ellátandó feladathoz rendelt preferenciákat. 

Természetesen a hallgatók oktatásba való bevonása kockázatot is rejthet magában, amit az oktatott 

hallgatók visszajelzéseinek figyelembe vételével és a demonstrátorok munkájának felügyeletével 

minimalizálni lehet. A rendszer működőképességének feltétele a kellő fokú vonzerő. Ez származhat 

magából a feladattal járó presztízsből, de társulhatnak e mellé egyéb motiváló tényezők. Az 

51/2007-es Korm. rendelet alapján, ha ez tantervi követelményeken túlmutató tevékenységnek 

számít, úgy rendszeres szakmai ösztöndíjban részesülhetnek az érintett hallgatók. Ezzel szemben 

egy másik opció egy "demonstrátori gyakorlat" típusú tárgy létrehozása, amely kreditekként tudná 



beszámítani az elvégzett tevékenységet. Magam részéről ez utóbbit támogatom, ezért is jeleztem a 

tanterves egyeztetéseken ezt a lehetőséget. 

Tudomásom van róla, hogy számos intézetben már eddig is voltak ilyesmire példák, azonban egy 

intézményesített háttérrel, jól kidolgozott minőségbiztosítási és jutalmazási rendszerrel álláspontom 

szerint hatékonyabb része tudna ez lenni a Kar oktatási tevékenységének. A Kémia Intézet saját 

hatáskörében már tárgyalta egy demonstrátori program elindítását, amiben nagy szerepe volt az 

Intézeti Tanács hallgatói delegáltjainak. 

A Matematika Intézet vezetőjével a közeljövőben fogok erről a programról egyeztetni, akárcsak 

Márialigeti Károly professzor úrral, bár a Biológia Intézet állítólag már foglalkozik a kérdéssel. 

Dékán úr is támogatását fejezte ki. 

Biológia Intézet ügyrendje. Néhány hónapja megkeresett a Doktorandusz Önkormányzat 

elnöke, hogy szeretnének doktorandusz képviselőt a biológiai Intézeti Tanácsba. Akkor neki 

lényegében azt válaszoltam, hogy a Biológia Intézeti Tanács összetételét dékáni utasítás 

szabályozza, amely úgy fogalmaz, hogy az IT tagja két, a HÖK által delegált hallgató. Az 

Alapszabályunk 36. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az általunk az egyetemi testületekbe 

delegált személyeknek a Hallgatói Önkormányzat tagjainak kell lennie, amelybe a nemzeti 

felsőoktatásról szóló törvény - emlékeim szerint -  60. §  szerint nem tartoznak bele a 

doktoranduszok, így szabályoknak megfelelően nekünk nincs lehetőségünk doktorandusz hallgatót 

delegálni. Javasoltam, hogy a problémát jelezzék az Intézet igazgatója felé, ugyanis neki van 

lehetősége bárkit meghívni az ülésre tanácskozási joggal, aminek már lehet jelentősége. 

Időközben a szombathelyi integráció kapcsán a biológia Intézet Tanácsának napirendjére került az 

Intézet ügyrendjének módosítása, amiben a 2 fő hallgatói képviselő helyett 2 főt delegált volna a 

HÖK és a DÖK együttesen. Nagy Anikóval egyeztetve javaslattal éltem az ügyrend ezen 

tervezetének módosítására, aminek lényege az volt, hogy maradjon a 2 fő hallgatói tag és a 

doktoranduszok is kapjanak helyet a Tanácsban. Indoklás a következő volt: az nftv. értelmében az 

immár egymástól független egységek közös delegálása álláspontunk szerint nehezen élhető 

jogintézmény. Emellett, ha az nftv. 63. § (1) bekezdése szerint értelmezhető választásokon való 

részvételi arány nem éri el a törvényben meghatározott minimum értéket, úgy a Doktorandusz 

Önkormányzat nem gyakorolhatja jogait, amely sajnálatos esetre az utóbbi időszakban volt is példa. 

Ebből kifolyólag mindenfajta hallgatói képviselet nélkül maradhatna az Intézeti Tanács, hiszen 

ebben az esetben a Doktorandusz Önkormányzat működésének akadályoztatása miatt a 

delegálásban a Hallgatói Önkormányzat is akadályoztatva lenne. Továbbá aggályosnak találnánk ha 



a hallgatói érdekképviselet létszáma 1 főre redukálódna, amely egyedülálló lenne a Kar intézeteinek 

sorában, ezzel is tovább nehezítve a hallgatói szempontok érvényesülését. 

Az Intézeti Tanács, amely tárgyalta volna ezt az ügyrendet, ezt a konkrét rendelkezést visszavonta, 

így ez további egyeztetéseket fog még igényelni a Biológia Intézeten belül. 

Hoksza Zsolt 

Elnök 

ELTE TTK HÖK 

E-mail: elnok@ttkhok.elte.hu 
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2017. 02. 03. – ELTE HÖK GB ülés 

2017. 02. 10 - 12. – Tisztségviselői hétvége 

 

 

Szöveges beszámoló 

 

Beszerzések 

Januárban megérkezett az új laptopunk, melyet lassan mindenki használatba vehet majd, amint 

leltárjegyzékbe kerül. Februárban végre meg/el/újraindult az irodaszerbeszerzés, azt viszont sajnos 

továbbra sem tudjuk megmondani, hogy mikor fog megérkezni, ezért továbbra is kérek mindenkit, 

hogy fehér papírra csak hivatalos dokumentumot nyomtasson!  

Február 10. és 12. között zajlott a TTK HÖK Tisztségviselői hétvégéje. Habár a létszám végül jelentősen 

lecsökkent, sikerült pénzügyileg kedvezően kijönnünk belőle, többek között a szállásadó 

rugalmasságának köszönhetően. 

Régóta szükségét érzem annak, hogy az Északi Hali is rendelkezzen egy hűtőszekrénnyel, főleg, hogy 

lassan itt a nyár, ezért március elején elindítottam a beszerzését. 

Jelenleg Mentorkoordinátor kisasszonnyal tervezzük a Mentorrendszer eseményeinek pénzügyi 

hátterét, hogy ennek alapján a szükséges beszerzéseket időben el tudjuk indítani. 

Szükségesnek érzem a tervezett infrastrukturális fejlesztéseken túl legalább egy projektor beszerzését, 

hogy ne egymás elől vigyük el, a jövő héten ennek lehetőségét fogom kideríteni. 

Nemrégiben az Északi Haliban újabb problémák akadtak az interneteléréssel kapcsolatban. Ekkor az IIG 

munkatársa átmenetileg elhárította a hibát, de az állapot nem végleges. Kértem tőle, hogy járjon utána 

a végpontkiépítéssel kapcsolatos leveleinknek (az elsők 2015. végén keltek), és tudakolja meg az 

illetékestől, hogy hogyan tudjuk végre megvalósítani a stabil internetelérést, eddig azonban nem 

kaptam választ. Amint felszabadul egy kis időm, személyesen fogok beszélni az IIG-vel. 

 

Leltár 

A számítógépekről és a monitorokról elkészült bevételi pénztárbizonylatokat továbbítottam, az 

eszközök leltárba vétele folyamatban van.  

Mint fentebb írtam, a laptopról sajnos még nem érkezett meg ez a papír, így az még nincs leltárban. 

 

 



Iskolaszövetkezet 

Ezen a téren sajnos nagyon rosszul állunk. Az Iskolaszövetkezet forráshiány miatt nem tudja eszközölni 

a kifizetéseit, ezért kb. 800.000 forintnyi munkabér áll a rendszerben. Teljesen bizonytalan, hogy ebből 

az állapotból mikor tudunk előrébb mozdulni, amint az EHÖK-től kapok ezzel kapcsolatban információt, 

azonnal tudatni fogom. Kérem, ha bárki találkozik olyan hallgatókkal, akik dolgoztak az elmúlt 

időszakban (pl. gólyabál), és felmerül a késlekedés, irányítsátok hozzám őket, akár személyes 

megkeresés útján, akár e-mailben. 

 

Költségvetés 

„Erről egyelőre nincs további információm, természetesen amint érkezik visszajelzés Kancellár Úrtól a 

teljes költségvetésre vonatkozólag, rögtön egyeztetni fogunk a saját tervezetünkkel kapcsolatban.” – 

Beszámoló; 2017.01.05. 

A fenti sorokat nem tudom kiegészíteni, egyelőre várunk. 

 

Ami még várat magára és egyebek 

Az eszköznyilvántartás még nem készült el. Ennek fő oka az, hogy januárban nagyon sok (magánjellegű) 

problémám volt, ebből kifolyólag nem tudtam megfelelően ezzel foglalkozni. Ezt igyekszem pótolni az 

elkövetkező napokban. Arra viszont felhívnám a figyelmet, hogy a fehér EPSON projektor, az FF Klub 

tulajdona, így annak használatát, kölcsönbevételét nem én kezelem. A fentebb már szóba került 

eszközbeszerzés többek között ezt a helyzetet kívánja orvosolni. 

A negyedéves beszámolókat, valamimint az 2016. évi beszámolót hamarosan küldöm. 

Az Északi Hali takarítása sajnos elmaradt, de a következő hetekben pótolva lesz.  

Továbbra is bíztatlak Benneteket, hogy ha valami kérdésetek, kérésetek, javaslatotok, észrevételetek 

van a munkámmal kapcsolatban, keressetek bátran! 

 

Köszönöm, hogy figyelmet szenteltetek a beszámolómra! 

 

 

Budapest, 2016. 03. 04. 

 

 

Lukács Márton 

gazdasági elnökhelyettes 

70/415-48-98 

gazdeh@ttkhok.elte.hu 



   

ELTE TTK HÖK KÜLDÖTTGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ

TANULMÁNYI ELNÖKHELYETTES

Rádl Attila

2017. 01. 05. – 2017. 03. 04.

Időrendi bontás:
2017. 01. 06. – ELTE HÖK Küldöttgyűlés ülése
2017. 01. 11. – ELTE TTK Kari Tanács ülése
2017. 01. 19-21. – Educatio Kiállítás
2017. 01. 25. – ELTE TTK Kari Tanács ülése
2017. 01. 26. – ELTE HÖK Küldöttgyűlés ülése
2015. 01. 27. – ELTE TTK Nyílt Nap
2017. 02. 10-12. – Tisztségviselői hétvége
2017. 02. 14. – ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlés rendkívüli ülése
2017. 02. 15. – ELTE SEK látogatás
2017. 02. 21. – ELTE TTK HÖK Tanulmányi Csoport ülése
2017. 02. 22. – ELTE Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottsága
2017. 02. 23. – ELTE TTK Tanulmányi- és Oktatási Bizottság ülése
2017. 02. 23. – ELTE HÖK Küldöttgyűlés ülése
2017. 02. 23. – ELTE TTK Kari Etikai Bizottság ülése
2017. 03. 01. – ELTE HÖK Tanulmányi Bizottság ülése

Nyílt Nap
A Nyílt  Nap szervezésében a szokásos nehézségek fordultak elő,  ugyanis egyes
szakos programok a határidő után álltak csak össze. A véglegesített programfüzet is
számos  pontatlanságot  tartalmazott.  A  helyszín  berendezésében  segítők
közreműködésével  a  standok  legnagyobb  része  a  rendezvény  előtti  napon
összeállításra  került,  hogy  a  kezdés  előtti  órában  már  csak  azok  elfoglalása
történjen.  A szakterületek  egész  délelőtt  érdekes  információkkal  és  kísérletekkel
várták  az  érdeklődőket.  A központi  és  a  szakos  előadások  egy  kisebb  technikai
problémától  eltekintve  rendben  zajlottak,  az  intézeti  körbevezetések  és
laborlátogatások az egész délután folyamán elérhetőek voltak. Az érdeklődők száma
hasonlóan  alakult  az  eddigi  évekhez  képest,  érdemes  a  jövőben  szélesebb
fórumokon hirdetni, mert sokan még mindig nem értesülnek időben a Nyílt Napról.

Educatio Kiállítás
Az  előkészületek  már  december  folyamán  megkezdődtek,  a  szakterületi
koordinátorok  segítségével  a  rendezvényen  segítők  kerültek  összegyűjtésre.  A
reprezentációs termékek közül az egyetemi kiadvány sajnos csak a Kiállítás második
napjára  érkezett  meg,  így  az  érdeklődők  egy  része  csupán  szóban  kaphatott



tájékoztatást  az  elérhető  szakokról.  A  hivatalos  informáló  levél  előtt  minden
önkéntesnek érkezett üzenet az általános szabályokról és tudnivalókról, amelyeket
nagyrészt  sikerült  betartani.  A  kibővített  helyszín  miatt  nagyobb  stand  állt
rendelkezésre, azonban a Kar számára fenntartott hely mérete nem változott, így a
legtöbb szakterület csak egy hallgatói segítőt küldhetett. Oktatói részről is egész idő
alatt volt képviselet, segítségüket ezúton is szeretném megköszönni! 

Tantervek felülvizsgálata
A  tantervmódosítási  javaslatok  a  közeljövőben  valamennyi  szakterületen
véglegesítésre kerülnek. Fontos lépésként a tantervi háló mellett a tárgytematikák is
átdolgozásra  kerülnek,  amelyeket  érdemes  mindenképp  figyelemmel  követni  a
szakterületeknek és szükség esetén javaslatokat tenni.

Tankörök kérdése
A februári tisztségviselői hétvége alkalmával előkerült a lemorzsolódás kérdése. Az 
alapszakok esetében általánosan megfigyelhető a magas lemorzsolódási arány. A 
nagy létszámú évfolyamokkal együtt járó alacsony bemeneti követelmények miatt 
számos olyan hallgató nyer felvételt, akiknek a felkészültsége nem éri el az egyetemi
tanulmányok eredményes folytatásához szükséges szintet. A felzárkóztató tárgyak 
és programok ezen hiányosságot próbálják pótolni, azonban a beiratkozók jelentős 
részének ez a lehetőség sem teremt megfelelő motivációs környezetet. A magas 
létszámú szakok sajátosságai miatt nehezen alakulnak ki olyan közösségek, akik a 
számonkérésekre egymást segítve készülnek. Más intézményekben pozitív 
példaként működnek csoportok, illetve tankörök, ezzel is csökkentve a hiányos 
középiskolai tudással érkező hallgatók lemaradását. A részletek kidolgozása még 
folyamatban van.

Tanulmányi- és Oktatási Bizottság
A TOB ülésén  a  költségtérítés  csökkentési  kérvények  bírálása  történt  a  jó  ideje
azonos szempontrendszer szerint.

Tanulmányi Csoport 
A Tanulmányi Csoport egyszer ülésezett az időszakban, ahol sajnos alacsony volt a
résztvevők létszáma. Az aktuális, beszámolóban is említésre került ügyek mellett szó
volt a Kar Kiváló Hallgatója cím adományozásával kapcsolatos javaslatokról is.

ELTE SEK
A  Szombathelyen  történt  látogatás  folyamán  fontos  kérdések  merültek  fel  a
tanulmányi  ügyek  intézésével  kapcsolatban.  Szombathelyen  külön  tanulmányi
bizottság  és  hivatal  működik,  így  az  ügyintézés  szinte  teljes  mértékben  helyben
történik. A kérvényekkel kapcsolatos döntéshozatal is függ a képzési helytől, így akár
azonos szakon hallgatók kérelmeinek elbírálása esetén is lehetnek eltérések.



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, 2017. március 4.
Rádl Attila

Tanulmányi elnökhelyettes
ELTE TTK HÖK



A vizsgaidőszak kommunikációs szempontból viszonylag 
hallgatagon telt.  Többnyire az email-es megkeresésekre 
válaszoltam és eleget tettem azoknak.  Továbbá felderítettem a 
rendelkezésemre álló felületek belső felépítését, amit lehetett 
rövid idő alatt frissítettem és egyértelműsítettem.

Ezentúl,  kétszer is képviselhettem Önkormányzatunkat.  Az 
első Lágymányosi Eötvös Napok megbeszélésen, melyen már 
előre körvonalazódott, hogy a jelen koncepció már alapjaiban 
tartalmaz több hibát.  A második alkalom pedig a január 23-ai 
Elnökségi ülés volt, melyen a szociális és kollégiumi támogatás 
keret megállapítása volt a feladat.  Ennek jelentősége főleg a 
tavaszi és őszi féléves szociális ösztöndíjak mértékét befolyásolja.  
Ugyanis a kollégiumok fejlesztésének érdekében a lakhatási keret 
felosztása a tavalyival megegyezően történt.  Ennek 
következményeképp a szociális ösztöndíjak egyéni összegeiben 
nem történt változás.

Mikor beindult a félév, beindultak a kampányok is.  Először az 
Erasmus+ pályázási felhívásának az elejét nyomtuk meg, hogy a 
népszerűsítő előadáson minél többen megjelenjenek.  Ehhez új 
megjelenést fabrikáltunk. Közben elindult a mentorjelentkezés is, 
melynek szintén a promóciójában vettem részt.  Az Überfúzió 
kommunikációja a főszervező kezében volt. Próbáltunk betörni 
videókkal is, így az elmúlt időszakban négy is elkészült, egy az 
Erasmushoz, egy mentorrendszerhez, egy az Überfúzióhoz és 
egy a tanári bevonóhoz.  Ebből kettő (Erasmus és Tanári bevonó) 
az, ami erősen köthető a munkásságomhoz.



A következő kampányunk a választás lesz, és annak 
minden lépcsőjének kommunikálása.  Az alapszabályi 
változások kommunikálásával párhuzamosan, illetve azzal 
együtt.  A kampányt valamennyire a tavalyi mintájára 
szándékozom felépíteni, de előreláthatólag új brand 
építésével.  Ehhez szükség lesz a már sokszor emlegetett 
kommunikációs csoport életrehívására, hogy kreativitással 
fűszerezzük a munkát.

Informatikai háttér munkálatok kezdődtek meg az 
utóbbi hetekben. Fetter Dáviddal újraformáltuk a honlapon 
a tisztségviselői jogokat és a legtöbb egyéb, 
informatikusságához köthető jogosultságát megosztotta 
velem és rendelkezésemre bocsátotta.

A TTK HÖK honlapján belekezdtem egy teljes 
renoválásba. Ennek fő célja egy letisztult, könnyen 
kezelhető, lényegre törő felület elkészítése, legkésőbb a 
képviselő jelöltek jelentkezésének beérkezéséig.  A projekt 
jelenleg a tervezeti fáziban áll.

Továbbá részt vettem a tisztségviselői hétvégén és 
annak szervezésében. Mivel munkám javarészt 
számítógéphez köthető gyakori bútordarab vagyok az 
Északi Hallgatói Irodában, így ott bármilyen kéréssel, 
kérdéssel elértek. 



ELTE TTK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT –  

ÉGERHÁZI BÁLINT, ÖSZTÖNDÍJAKÉRT FELELŐS BIZTOS 

 

 

 Az utolsó küldöttgyűlés óta eltelt időszak a legmozgalmasabb egy ösztöndíjas 

életében, így nem unatkoztam magam sem. A rendszeres szociális támogatások mellett a 

rendszeres kari ISZTK pályázatok is a febr. 13.-ai héten futottak, valamint az egyszeri 

pályázatok startja is egybeesett a már említettekkel, így bőven volt mit bírálni. 

 A rendszeres szociális támogatások bírálásához a megszokott mennyiségű kari bíráló 

volt segítségemre, akik valamennyien már rendelkeztek korábbi tapasztalattal „szoctám” 

téren, így alkalmi felkészítéseket tartottam számukra a változásokra fektetve a hangsúlyt. A 

rendszeres ISZTK pályázatok bírálásában Balogh Dániel volt ösztöndíjakért felelős biztos volt 

segítségemre, ahogy az egyszeri pályázatoknál is, kiegészülve Dohány-Juhos Nikolettel. 

Minden bíráló precíz munkáját szeretném ezúton is megköszönni. 

 Beszámolóm írásának pillanatában már minden említett pályázathoz született 

eredmény, amelyek már a Neptunba is átvezetésre kerültek, úgyhogy a következő 1-2 hét a 

„panaszos levelek” időszaka lesz. Továbbá fel lettem kérve Bencze Norbert EHÖK szociális 

alelnök által az Erasmus+ kiegészítő támogatás operatív bíráló bizottságának elnökévé, így 

ezen pályázatok bírálata és eredménye is az én feladatköröm részét képezik majd. Ezeken túl 

minden tisztségemmel kapcsolatos delegációnak maradéktalanul eleget tettem. 

  

  



ELTE TTK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT –  

ÉGERHÁZI BÁLINT, ÖSZTÖNDÍJAKÉRT FELELŐS BIZTOS 

Elnézést kérek mindenkitől beszámolóm rövidségéért, azonban idő hiányában 

előzetesen, írásban ennyire futotta a szükséges határidőig. Az ülésen szóban is kiegészítem a 

beszámolómat amennyiben szükséges, illetve kérdésekre (ahogy mindig) természetesen 

szívesen válaszolok az elérhetőségeim valamelyikén. 

Ezúton sem szeretném kihagyni a lehetőséget, hogy megemlítsem: Utódot keresek 

egy kicsit átgondoltabb ösztöndíjas pozícióba, amely kényelmesebb terhelés megosztást ígér, 

így bárkit érdekel az ösztöndíjas tisztség bármely része (bírálás, bizottságok, pályázatok, 

stb.), keressen bizalommal. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Budapest, 2017.02.04 

Égerházi Bálint 

Ösztöndíjakért felelős biztos 

ELTE TTK HÖK 

(osztondij@ttkhok.elte.hu) 



 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Esélyegyenlőségi biztos 

Seres Ákos 

2017. január 05. - 2017. március 07. 

 

 

Szöveges beszámoló 

 

  

Fogyatékosügyi Központ Nyílt Nap 

Január 27-én sikeresen lezajlott a Fagyatékosügyi Központ nyílt napja, amelyen személyesen 

sajnos nem tudtam részt venni, de Tóth Marcell Dávid – akinek ezúton is köszönöm – 

képviselte helyettem a Kart. Személyes tapasztalatokra nem tudok támaszkodni, de ha jól 

értesültem a Nyílt Napon közel 70-en vettek részt – igaz kísérőkkel együtt – de ez még így is 

egy szép létszámnak számít.  

HÖOK gyűjtés 

Az ősszel lezajlott egy tanszergyűjtés, télen egy Karácsonyi adománygyűjtés és tavasszal jön 

majd egy HÖOK adománygyűjtés is. A gyűjtés előreláthatóan március 17-én kezdődik és április 

7-én végződik. A HÖOK hagyományteremtő jelleggel szeretné ezt gyűjtést és idén hátrányos 

helyzetű családoknak gyűjtenének tartós élelmiszert. Akit érdekel bátran csatlakozzon, 

remélhetőleg már a nagyon közeli jövőben meg lesz hirdetve a gyűjtés, a különböző 

kommunikációs felületeken.  



 

Akadálymentességi kérdőív 

Az akadálymentességi kérdőívről előző beszámolómban is írtam pár sort. Az eredeti tervek 

szerint már pár héttel ezelőtt lezárult volna a kérdőív, de a bizottsággal úgy gondoltuk, hogy 

jobb lenne még növelni a kitöltöttségeket és igazából semmilyen hátrányunk sem származik 

abból, ha hagyjuk, hogy a speciális szükségletű hallgatók továbbra is kitöltsék azokat. Eddig 23 

ember töltötte ki a kérdőívet, ez kevesebb, mint az érintettek 10%-a. A jó hír viszont az, hogy 

az eddigi kitöltések alapján, a hallgatók nem érzik annyira rossznak az Egyetem és a 

kollégiumok akadálymentesítését, mint amilyenre számítottunk, de azért ők is egyetértenek 

abban, hogy szükség van további lépésekre ennek kapcsán.  

Önkéntes Nap 

Nem tudom, hogy ki mennyire tudja, de a PPK-n már régebb óta működik egy Önkéntes Nap 

nevezető kezdeményezés. A terv az, hogy ezt egyetemi szinten is kiterjesszük. Az előző évek 

folyamán a hallgatók segítettek már állatmenhelyeken, idősek otthonában és sok más helyen 

is, biztos vagyok benne, hogy idén is remek helyeken lehet majd önkénteskedni. Akit ez 

érdekel, bár még elég képlékeny az időpont, úgy számoljon, hogy egy március végi vagy áprilisi 

péntek lesz várhatóan. 

Személyi segítők 

Még az ősszel felmerült, hogy a tavaszi félévre szükséges lenne személyi segítőket toborozni. 

Vizsgaidőszakban el is készült egy kiírás, amit különböző csoportokban meg is lehetett volna 

osztani. Végül kiderült, hogy erre semmi szükség nem lesz. Jelenleg olyan helyzetben vagyunk, 

hogy akinek kell, annak van személyi segítője és igazából most nincs szükség új emberekre. A 

beszámoló végére azt hiszem ez egy elég örömteli hír.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Bármilyen felmerülő kérdésre szívesen 

válaszolok!  

 

Sarkad, 2017.03.04. 

 

 

Seres Ákos 

Esélyegyenlőségi biztos 

eselyegybiz@ttkhok.elte.hu 

 



ELTE TTK HÖK – Kollégiumi biztos beszámolója 
2017.01.05 – 2017.03.07 

KolHÖK küldöttgyűlés: 
Az utolsó KolHÖK küldöttgyűlés 2017. február 14-én volt. Áldorfai Gergő, az Ajtósi Dürer sori 

Kollégium diákbizottsági elnöke az iránt érdeklődött, hogy a nemzetközi koordinátor ideiglenes 

kinevezése meddig fog tartani. Jelzi, hogy náluk ismét felmondott egy portás, ezért több 

álláshirdetés kiírása szükséges a Kollégiumi Szolgáltató Központ (KSzK) részéről.  

Erdélyi Hanga annyit fűzött hozzá a gazdasági beszámolóhoz, hogy a benne található költések 

az egyetem által elkönyvelt tételeket tartalmazzák. Mivel az elszámolások lassan történnek meg, 

ezért fordulhat elő, hogy több, már elköltött tétel nem szerepel a beszámolóban. Felvételi és 

póttagok közti változtatások is történtek, illet póttagváltozások voltak még a Fegyelmi 

Bizottságban, az EHÖK küldöttgyűlésbeli tag és póttagoknál. Minden jelöltet egyhangúan 

megszavaztak.  

Fekete Flóra arról tájékoztattatta a küldöttgyűlés tagjait, hogy a Bibó István Szakkollégium 

felújítása idejére a lakók a Peregrinus Hotelben lesznek elszállásolva, ami sokkal jobb minőségű 

szobákat biztosít a hallgatóknak. A határozati javaslat, amelyet a kollégium választmánya és az 

igazgató is elfogadott, arról szól, hogy a jelenlegi 12320 Ft helyett a havi kollégiumi díj 15320 Ft-

ra emelkedjen. A KolHÖK tisztségviselői ösztöndíjairól vitatkoztak még.  

 

Szakterületi dolgok: 

Elstartolt az új félév és vele együtt a mentorrendszer, illetve a kémia szakterület is 

megélénkült. Ismét az a megtiszteltetés ér, hogy én lehetek a kémiás mentorfelelős. A 

mentorrendszer ezerrel robog, kémiás mentorjelöltjeink pedig rekordmennyiséggel várják a 

megmérettetéseket. A kémiásoknak tavaszköszöntő bulit szerveztünk Vajda Leventével március 

14-ére. Experimentálisan, most új helyszínre, kicsit színesebb programokkal várjuk a kémiásokat. 

Izgi lesz. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat 

Járó Kristóf 

2017.03.04 

 

 



ELTE TTK HÖK  

Biró Máté,  

Külügyi Biztos  

Küldöttgyűlési beszámoló  

2017. március 7-i Küldöttgyűlésre  

 

2017. január 5. – 2017. február 28. időszakról 

 

   A külügyi tevékenységek szempontjából tán legaktívabb időszak áll mögöttünk, 

hiszen Erasmus+ előadások, programok, rendezvények sora zajlott mind a Campus, 

mind pedig az egész ELTE területén. 

  Hogy ezt alaposabban is átérezzük, az előirányzott terv szerint, a mostani 9% 

hallgatói mobilitásban részt vevő hallgatói arányt, 2020-ig 20% körülire kéne emelni, 

ráadásul az Erasmus program most ünnepli 30. születésnapját.  Ezek fényében nem 

meglepő tehát, hogy a csapból is mobilitás folyik. 

 

Kapcsolattartás 

 

   A vizsgaidőszakban rendszeres fogadóórák megtartására nem volt lehetőség, 

azonban így is vettem fel személyes kapcsolatot is az érdeklődő hallgatókkal, 

valamint a vizsgaidőszak alatt megritkuló számú e-mailt is napi rendszerességgel 

válaszoltam meg, figyeltem a fiókot. Az ESN új TTK-s főmentort kapott a 

vizsgaidőszak végére, így Bélteki János helyett Meleg András fizikushallgató vette át 

a tisztséget. 

 

Események 

 

 Jan. 26.: Az első esemény még a vizsgaiőszakhoz kötődik időben, ugyanis január 

26-án délután csapatépítő, és kommunikációs tréninget tartottunk Meleg Andrással a 

TTK Külügyi Mentorainak. Ennek szükségességét a közelgő Orientation Day (OD), 

valamint az újonnan felvett mentorok magas aránya is indokolta. 

Feb. 6.: A rendszer azonban február 6-tal felpörgött, hiszen az OD keretein belül az 

ESN-nel együttműködve vezettük körbe a hallgatókat a Campuson, valamint 

szerveztünk számukra programot. Az este könnyed kikapcsolódással telt, a 

programot Andrással sikeresnek ítéltük. 

Feb.: 7-13.: Az Erasmus+ hét előmunkálatai zajlottak, így a Campuson kihelyezésre 

került mintegy 70-80 darab eltérő méretű és színű plakát, azzal a céllal, hogy a 

hallgatóknak ne tudja elkerülni a figyelmét a mobilitási lehetőség. 

Feb. 14.: A kari Eramsus+ Tájékoztató előadás minden korábbi külügyi rendezvényt 

meghazudtoló létszámmal vette kezdetét. A 0.79-es teremben mintegy 80 hallgató 

jelent meg, köztük még nem felvett (gimnazista) diákok, valamint az Informatikai Kar 

hallgatói is. Ez a létszám és érdeklődés a széleskörű, mint papíros, mind online 



tájékozatási dömpingnek köszönhető. Az előadást Szontágh Anikó tartotta a 

Nemzetközi Irodától, valamint a kérdésekre válaszolni részt vett rajta Koczur Szilvia 

kari Eramsus+ koordinátor, valamint jómagam. Az előadáson szó esett valamennyi a 

mobilitás szempontjából jelentős feltételről, valamint a kiegészítő szociális 

lehetőségekről is.  

Feb. 20.: Erasmus+ Teadélután: A délutánt némileg beárnyékolta az előtte az 

egyetemet szűk két órán át sújtó áramkimaradás, mely minden bizonnyal a 

résztvevői létszámot is befolyásolta. Így a teaázás maximális létszáma nem érte el a 

20 főt, azonban a létszámban akadt némi fluktuáció, valamint itt is megjelent két 

informatikushallgató is, akik úgyszintén érdeklődőként érkeztek az eseményre. A 

fajlagosan alacsony létszám ellenére is túlhúzódott a rendezvény a tervezett 

időkereten, mivel az érdeklődőknek és a segítőknek is sikerült feloldódni, baráti 

hangulatban megvitatni a tapasztalatokat. 

Feb. 28.: Erasmus+ Roadshow: A programon személyesen részt vennem nem 

sikerült, a másik két lágymányosi kar tisztviselői szerint a Roadshow látogatottsága 

valószínűleg csak az elhelyezkedésének volt köszönhető, az Erasmus+ jelentkezési 

időszak végére a hallgatóknak már tapasztalataink alapján kezd sok lenni a Külügyes 

hírfolyam. 

 

EHKB Ülés 

 

   Megvitattuk az Erasmus+7 tanulságait, a Nemzetközi Irodától kapott 

visszajelzéseket, valamint a saját tapasztalatainkat megosztva igyekeztünk az 

esemény erősségeit-gyengeségeit felderíteni. A program a TTK-n sikeresnek 

bizonyult, soha nem tapasztaltam ilyen érdeklődést e-mail illetve facebook 

megkeresések által, noha a  Nemzetközi Iroda munkatársai kifogásolták a programot, 

főleg idézem „a kreativitás hiányzott”. 

   További napirendi pont volt a Stipendium Hungaricum hallgatók  hallgatói 

érdekképviseletének javítása, hiszen az egyetem ezen Hallgatók után kvótát kap, így 

a hallgatók jogosultak az alapvető ösztöndíjak igénylésére, erre azonban rendszer 

nincs kidolgozva.  

   Az utolsó lényegi pont a kiutazási támogatás létrehozása volt, melyre külön 

projektnap keretében kerül sor. 

   Ezen felül további hír, hogy minden kar kap egy Erasmus+ térképet, mely az adott 

karon elérhető célegyetemek főbb adataival lesz ellátva, hogy így tudjanak keresni a 

hallgatók alapvető képzési adatokat. 

 

Biró Máté 

2017.03.03. 

  



TTK HÖK KÜLDÖTTGYŰLÉS BESZÁMOLÓ  

Sportbiztos 

Fodor Dávid 

 

 Rendszeres sportösztöndíj 

Ebben a félévben is sokan érdeklődtek a rendszeres sportösztöndíj után. 22 db 

pályázatot fogadtunk el. Ebben az időszakban az általunk javasolt, új pontozási 

rendszert használtuk. Ennek köszönhetően több Elte-s csapatban versenyző diák 

nyerte el az ösztöndíjat. Ha valakit részletesebben érdekelne ez a ponttáblázat az 

keressen fel személyesen, vagy írjon emailt. 

 

 5vös5km 

Elindult az 5vös5km szervezése, s ezzel együtt megkezdődött a segítőgárda 

összeállítása is. A verseny pontos időpontja május 9. Lehetőségtől adódóan 

szeretném majd minél több helyen reklámozni az eseményt, plakát  valamint 

szórólap formájában. Ezzel kapcsolatban még majd egyeztetek a szervezői 

csoporttal. Az 5vös5km napján szeretnék elindítani egy Természettudományi karos 

sportnapot, amiben a sportbizottság elnöke (Móczik Alexandra) is segítségemre lesz. 

 

Az előző KGY óta volt egy sportbizottsági ülés, amin a kari és a kollégiumi sport 

napokról volt szó. Továbbá szó esett a dunai regattáról és a fit night-ról is, melynek 

szervezése is elindult. Egy projekt nap keretében más karok biztosaival szétosztottuk a 

feladatokat.  

Néhány paintball pályával felvettem a kapcsolatot. Terveim szerint hétvégente kerülne 

megrendezésre ez a program. Olyan pályát keresek, amely helyileg is és ár kategóriában 

is a hallgatóknak kedvez.  

Kerékpár túrákat is szeretnék szervezni, ennek érdekében beszéltem a gimnáziumi 

testnevelés tanárommal, aki rendszeresen jár ilyen kirándulásokra Magyarországon és 

külföldön is. A szervezésben ő lenne segítségemre, illetve csatlakozna is a csoporthoz. 

 

 

Fodor Dávid  

Sportbiztos 

2017.03.04. 



ELTE TTK HÖK 

Zsilák Borbála 

Tudományos biztos 

Küldöttgyűlési beszámoló 

2017.03.07-i Küldöttgyűlésre 

 

2017. január 5. – 2017. március 3. időszakról 

Az elmúlt két hónap legfontosabb feladata a Rendszeres tudományos ösztöndíj elbírálása 

volt. Ennek hiánypótlása múlt héten zárult le, a közelítőleg 75 leadott pályázatból, körülbelül a 

hallgatók fele érdemelte ki a plusz juttatást. A pontok alapján történő elnyert összegek 

meghatározásában annyi változás történt, hogy a kiugróan magas pontok ellensúlyozására egy 

sávozott pontrendszer került bevezetésre, melyet a jövőben egy maximum ponthatár 

kijelölésével szeretnénk helyettesíteni. 

Mindezek mellett diplomáciai kiküldetés keretében én képviseltem az ELTE TTK 

Hallgatói Önkormányzatot a szombathelyi Savaria Egyetemi Központ nyílt napján január 

25-én, melyre több száz középiskolás diák ellátogatott. Az érdeklődők számos kérdéssel 

fordultak az ELTE különböző Karjait képviselő hallgatókhoz, és örömmel fogadták, hogy 

szakterületi információkon felül a hallgatók személyes egyetemi tapasztalatairól is kaphattak 

információt. 

Február 10-e és 12-e között került megrendezésre Kismaroson az év első Tisztségviselői 

hétvégéje, melyre nekem is szerencsém volt eljutni. A nagyszerű csapatépítő feladatok 

segítettek egymás megismerésében, a csoport felépítésének megértésében, és saját 

szerepkörünk, csoporton belüli szerepvállalásaink átlátásában. A megtartott vitaesten pedig az 

érvelés különböző technikáit sajátítottuk el egy szituációs játék keretein belül, illetve 

különböző, az oktatási rendszerben, társadalmunkban fennálló problémákról beszélgettünk. 

Az elmúlt két hétben elkezdődött a május 11-én megrendezésre kerülő Eötvös nap 

szervezése, melyben én is aktív szerepet vállaltam. A kéthetente tartott megbeszéléseken a 

rendezvény lebonyolításának, részleteinek tökéletesítésére, pontosítására törekszünk, reméljük, 

ennek megfelelően egy kiválóan előkészített, újdonságokkal teli Eötvös napon vehetnek majd 

részt a hallgatók. 

A Tudományos Csoporttal az eddigi tevékenységeket folytatva márciusra is tervezzük az 

Irányzatok című előadássorozat folytatását, az eddigi tematikai skálát kibővítve 

környezettudományi előadások is megrendezésre kerülnek majd. Az előadások továbbra is 

meghirdetésre kerülnek a TTK-s Tudományos Programok facebook oldalon, mely töretlenül 

működik, és melyen minden hozzám érkező tudományos rendezvény eseménye megosztásra 

kerül. Az oldal további hirdetésével célunk, hogy minél több hallgatóhoz eljuthassanak a 

különböző tudományos rendezvények lehetőségei. 

 

Köszönöm, hogy végigolvastad a beszámolómat, bármilyen felmerülő kérdésre szívesen 

válaszolok. 

 

Budapest, 2017.03.03. 

Zsilák Borbála Anna 



KÜLDÖTTGYŰLÉS BESZÁMOLÓ

LÁSZLÓ LÍVIA – FŐSZERKESZTŐ
2017.01.05. – 2017.03.04.

A Tétékás Nyúz számára a vizsgaidőszak eléggé eseménytelenül telt, mivel 
nem volt megjelenés. Utána egy kicsit felpörögtek az események.

Terjeszkedés
Miután részt vettem azon a tisztségviselői 
ülésen, ahol a szombathelyi alelnök bemu-
tatkozott és elolvastam a pályázatát, elkezd-
tünk a szombathelyi campusra is postázni 
tiszteletpéldányokat, és hogy a hallgatók se 
maradjanak ki a jóból, nekik is küldtünk (az 
Alapítvány jóvoltából) Nyúzokat. Ezáltal 
jelenleg a Tétékás Nyúz az egyetlen ELTE-s 
újság, ami nemcsak két campuson jelenik 
meg, hanem két városban is.
Reményeim szerint az ottani hallgatók is 
kedvet kapnak az íráshoz és ezáltal is színe-
sebbé válik a lap.

Profilbővítés
A legnagyobb öröm számomra az volt, 
hogy egy régóta dédelgetett álmomat meg-
valósíthattuk végre és a Nyúz nyitott más 
médiatermékek felé is. Az Überfúzió volt 
az első próbálkozásunk, készítettünk fotós 
és videós anyagokat is. Természetesen még 
fejlődnünk, de így is elégedett voltam a 
mostani teljesítményünkkel.
A videót a YouTube-on több mint ezren 
nézték meg, a Facebook-os organikus el-
érése több mint háromezer volt. A fotóké 
még ennél is több volt – nyolcezer embert 
ért el, ráadásul tizennyolcezer kattintás ér-
kezett rájuk.
Ezek mellett már akár el is sikkadhatna az az 
apróbb siker, hogy a Nyúz átlépte like-olok 
tekintetében az ezres határt. A mellékelt ábra 
mutatja, hogy a hasonló oldalakhoz képest, 
hogyan is állunk.
A továbbiakban is tervezünk részt venni ha-
sonló közéleti eseményeken a tájékoztatás 
és szórakoztatás jegyében.

Egyéb
Részt vettem a januári küldöttgyűlésen, a 
királyréti tisztségviselői hétvégén, a február 
hetediki tisztségviselői ülésen. Ezenkívül 
oktattam tördelést egy Nyúzos szerkesztő-
nek és egy másik alkalommal pedig a Per-
spektíva (PPK) szerkesztőségét segítettem 
ki ilyen tekintetben. Mindezen felül pedig 
a Mentorkisokos dizájnját és a tördelését is 
én csináltam.
Jelenleg éppen a félévfolyam második szá-
mának szerkesztése zajlik.
Bármilyen kérdésed vagy észrevételed van a  

IDŐRENDI BONTÁS

01.05. – küldöttgyűlés

02.07. – tisztségviselői ülés

02.10-12. – tisztségviselői hétvége

02.15. – tördelésoktatás

02.16. – Überfúzió

02.17-19. – 1. szám szerkesztése

02.22. – 1. szám megjelenése

02.29. – mentorkisokos szerkesztése

03.03-… – 2. szám szerkesztése

Könyvtárosok a háttérben
OKTATÁS ÉS IPAR

INGYENES

Az öregedés

A TTK HÖK HETIL APJA

NYUZ.ELTE.HU

Biotechnológia az ELTE Lágymányosi Campusán
8–9. oldal

6–7. oldal

14–15. oldal

L I V.  F É L É V F O LYA M  1 .  S Z Á M2 0 1 7 .  F E B R UÁ R  2 2 .

reakciók, kommentek és megosztások

beszámolómmal kapcsolatban az alábbi el-
érhetőségen megtalálsz!

László Lívia
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu

elérések

az oltalt kedvelők száma



Mentorkoordinátor beszámoló 

 

Januárban a 2016/2017-es Mentorrendszer értékelő kérdőíveinek a kitöltése lezárult, az 

eredményeket kiküldtem minden érintettnek.  

A 2017/2018-as Mentorrendszer jelentkezése elindult január végén. Főleg ennek a 

promózásával telt az elmúlt időszak. Elkészült egy interjú velem, amit a február 22-én 

megjelent Nyúzban lehetett olvasni. Elkészült a Mentorrendszer promóvideója is.  

A Bevonó előadás február 23-án került megrendezésre. A Facebook esemény létrehozásában 

és posztjaiban ezúton is köszönöm Kovács Fanni segítsegét. Ezen kívül a Nyúz hátlap is a 

Bevonó előadás hirdetését szolgálta, a hátlap elkészítése Vida Niki érdeme. Jól sikerült az 

előadás véleményem szerint, a 0.79-es terem megtlet az érdeklődőkkel és az utána lévő 

ismerkedésre is sokan csatlakoztak, ami már nem az egyetem falai között zajlott. 

Minden szakterületen (kivéve környezettan) részt vettem Szakterületi Csoport ülésen, ahol 

megválsztottuk a mentorfelelősöket. 

 Biológia: Kurucz Bálint 

 Fizika: Komáromi István 

 Földrajz: Vizi Zsófia 

 Földtudomány: Novák Roland 

 Kémia: Járó Kristóf 

 Matematika: Schőn Tímea 

 Tanárszak: Szabó Áron 

Lezárult a mentorjelentkezés, kb. 125 jelentkezővel. 

A képzési események időpontja fixálódott. 

 Mentorfoglalkozás: március 14./16. 

 Mentorteszt: március 21./23. 

 Mentorkirándulás: március 25., Normafa  

o Terepbejárás: március 24. 

 UV: 28./30 

 Játéknap: március 21. 

 Meglepetés program: április 12 

 Mentorhétvége: május 6-7. 

 Mentortábor: július 21.-23 



A Mentorkisokos bár nem egészen abban az időben, ahogy én terveztem, de elkészült és 

felkerült a honlapra. Köszönöm Líviának a tördelést.  

A mentorfoglalkozásra tervben van egy kvíz a tisztségviselőkről a Kahoot alkalmazással. A 

mentortesztek összeállítása, kérdések összegyűjtése hamarosan megkezdődik. Javítani is várok 

mindenki szeretettel. A hétvégére a helyszín keresése folyamatban van. 

Ha további kérdésed van keress nyugodtan! 

 

Vigh Patricia 

Mentorkoordinátor 

ELTE TTK HÖK 

mentorkord@ttkhok.elte.hu 
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ELTE TTK HÖK 

Biológia Szakterületi koordinátor 

Beszámoló 

                    2017.01.05.-2017.03.04. 



Biológia Szakterületi koordinátor – Beszámoló  

2017.01.05.-2017.03.04.   

 

 

Időrendi bontás 

 2017.01.21. Educatio Kiállítás 
 2017.01.27. Nyílt Nap  
 2017.02.07. Tisztségviselői ülés 
 2017.02.14. Küldöttgyűlés 
 2017.02.15. Intézeti Tanács 
 2017.02.21. Tanulmányi Csoport ülés 
 2017.02.23. Mentorfelelős választás 
 2017.02.23. Mentorbevonó 
 2017.03.01. Mentor Csoportos ülés  

Tevékenységek 

Az elmúlt időszakban az Educatio Kiállítás utolsó napján részt vettem, illetve toboroztam 

további segítőket is rá. A többi segítők Codogno Bori (szombat), Farkas Sophie (péntek), Kagan 

Ferenc (csütörtök, péntek) és Hausz Bálint (csütörtök) voltak. További nagy esemény a Kari 

Nyílt nap volt, amelyre egy standot és különböző tanszéklátogatásokat szerveztünk meg. A 

standon mikrobiológia kísérleteket mutatunk be, de az érdeklődők halembriókat és más 

genetikai modellállatokat is megvizsgálhattak, illetve különböző preparátumokat is 

megtekinthettek. Az előadások után indultak a tanszéklátogatások, amelyek idén szerencsére 

nem húzottak nagyon el. A nyílt napon részt vett segítőként Vissi Krisztián (neki külön köszönet 

jár, mivel nagyon sokat segített a szervezésben), Marx Anita, Kagan Ferenc, Farkas Sophie, 

Bauer Kiki, Codogno Bori, Maczelka Hédi, Marosi Vanda és Bohár Balázs. 

Az Intézeti Tanácson elfogadásra kerültek a BSc-s tantárgytematikák. Ezeket a tematikákat 

előtte továbbítottam a SzaCs tagoknak, és felsőéveseknek véleményezésre, illetve a 

véleményezéseket továbbítottam Márialigeti Tanár úrnak. Továbbá szó volt a Biotechnológia 

MSc-ről, amely egy 2018-ban induló BME-vel közösen tartott képzés lesz. Várhatóan 10 fő lesz 

a keretszám. Februárban Fetter Dávid lemondott az Intézeti Tanács delegáltságáról, így azóta 

keresek új delegáltat.    

Február végén új mentorfelelősnek Kurucz Bálint lett megválasztva, aki már szervezi a 

különböző programokat a jelöltek számára, akikből idén se lesz (remélhetőleg) hiány, hiszen 

20-an jelentkeztek. Mindketten részt vettünk a mentorbevonón, illetve rajtunk kívül még Nagy 

Lőrinc, Farkas Sophie, Codogno Bori és Maczelka Hédi is. Bálinttal részt vettünk a Mentor 

Csoportos ülésen is, valamint frissítettem a mentorkisokosban a szakterületre vonatkozó 

részt.   



Továbbra sincs BReKi koordinátorunk, viszont szeretnénk 1-2 programot (Fűvészkert, 

gyógyszergyári látogatás) szervezni a hallgatók számára. A RuBiSCo esetében továbbra is zajlik 

a korrepetálni vágyó hallgatók tudásainak felmérése.  

Egy utódjelöltem van, akit márciusban kezdek el felkészíteni, de már most segít a hírek 

megosztásában, illetve részt vett egy Intézeti Tanácson is.  

A vizsgaidőszakban rengeteg panasz érkezett a vizsgákkal kapcsolatosan. Néhány panasz 

valóban indokolt volt, viszont néhány nem. Igyekeztünk mindegyikre megoldást találni.  

Részt vettem a küldöttgyűlésen, a tisztségviselői és a tanulmányi csoportos ülésen is.  

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

eseményeket igyekeztem megosztani. Az összes fogadóóráimat megtartottam, illetve kérésre 

más időpontokban is bejöttem megbeszélésre. 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, 2017.03.04.  

 

 

 

 Nagy Anikó Zsuzsanna 

Biológia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

bioszk@ttkhok.elte.hu  

mailto:bioszk@ttkhok.elte.hu


ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlési beszámoló 

 

Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor beszámolója 

Laza Dániel 

2017.02.14.-2017.03.07. 

 

Elmúlt időszak: 

 

1.  Mentorfelelős választás: 2017.02.20. 

Február 20-án, hétfőn tartottunk egy SzaCsot, 

ahol megválasztásra kerültek a mentorfelelősök. 

Földrajzon Vizi Zsófia lett, más induló nem volt. 

Földtudományon a két jelentkező közül Novák 

Roland került ki győztesként. 

 

2. Mentorbevonó: 2017.02.23. 

Megrendezésre került az ez évi Mentorrendszer Bevonó is. Örömmel láttam, hogy 

idén is rengetegen jelentkeztek, a szakterület két szakjáról összesen 30-an. Mindenki 

nagyon lelkes és már tűkön ülnek, hogy elkezdődjenek a programok. Remélem a 

legtöbbjük sikerrel veszi az akadályokat, jól összekovácsolódnak és jól megnehezítik a 

dolgunkat a kiválasztásukkal.   

 

 

3. Országos Geográfus Találkozó (előkészületek): 

A találkozó március 20-23-a között lesz megtartva. Összesen 49-en jönnek a vidéki 

egyetemekről és remélem tőlünk is sokakat fog érdekelni. Habár az előkészületek már 

hónapok óta zajlanak, sajnos sikerült megcsúsznunk. A csúszás legfőbb oka az EHÖK: 

A pályázatban szerepelt olyan pólók költsége, amiket a résztvevők kapnak meg, de 

mivel ez nem szerepelt a pályázat kiírásában, nem fordíthatjuk rá az elnyert pénzt. 

Továbbá szerepelt a promócióhoz szükséges plakátok, meghívók költsége, ennek a 

teljesítési határideje (amikor már a kezünkben vannak kinyomtatva) tegnap volt, de 



továbbra sincs semmi hír a nyomda és a szerződés felől. Ezáltal az elnyert keretet 

teljes mértékben a cateringre fordítjuk, csak hogy, a pályázatban szereplő cég 

szerződése lejár még a találkozó előtt, így nem köthetünk velük szerződést, és még 3 

másik ajánlatott kellett kérnünk. A 3. éppen ma reggel érkezett csak meg. Ezeken 

kívül a programok már majdnem teljesen kész vannak. Még a Karrier Központtól és a 

BKKtól várok választ az emailjeimre. 

 

 

 

Tervek az elkövetkezendő időszakra: 

Földes Felező 2017.03.31. 

Habár felmerült egy összTTK-s felező ötlete, a szakterület ragaszkodik a saját, már 

hagyománnyá vált felezőjéhez. A Geográfus találkozó szervezése miatt meglehetősen 

későn fogtunk hozzá a szervezéshez, de eddig minden a tervek szerint alakul. 

Helyszínnek a tavalyihoz hasonlóan az Africafé Clubot választottuk. 

 

FF mentorkirándulás 2017.03. 

Ez a szakterületi mentorjelöltek külön kirándulása lesz. Az első, ahol mindenki részt 

vesz, az első, ahol végre mindenkit megismerhetünk. 

 

Bevonó 2017.04.  

Sajnálatos módon, ennek a félév végén sokan elhagyják a szakterületet, az ő 

pótlásukra szeretnék egy bevonót rendezni, ahol megmutatjuk, főleg az elsős 

hallgatónak, hogy miért is jó a szakterület életében aktívan részt venni. 

 

 

Összefoglalás 

Elsőre úgy tűnhet, hogy a megválasztásom óta nem történt túl sok esemény. Ez így is 

igaz. Viszont az a pár dolog is rengeteg szervezést igényel, folyamatos odafigyeléssel, 

ami rengetek időt vesz el. A vártnál nehezebb volt ez az első hónap de szerintem már 

elég jól sikerült felvenni a fonalat és teszem dolgomat. 

 



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, 2017.03.04. 

 

Laza Dániel 

Földrajz- és Földtudományi Szakterületi 

Koordinátor 

Mobil: 30/2438445 

Email: foldtudszk@ttkhok.elte.hu 
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Beszámoló 

Kémia Szakterületi Koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

2017. 01. 02. – 2017. 03. 04. 

 

 2017. 01. 18. - IT 

 2017. 01. 20. – Educatio kiállítás 

 2017. 01. 27. – Nyílt nap 

 2017. 02. 10. – KIKO díj átadás 

 2017. 02. 15. – IT 

 2017. 02. 17. – Kémia Szacs 

 2017. 02. 24. – Kémia Szacs & Gólyatábor megbeszélés 

 

 

IT: A legutóbbi 2 Intézeti Tanácson fő téma volt az Intézet oktatói gárdájának bővülése, a tanterv 

reformok, illetve az egyéb személyi kérdések. A januári IT-n a korábbi álláshelyekre történő 

jelentkezésekről szavaztunk. Végeredményben 5 fővel bővül a Kémia Intézet. Szó volt még a 

tantervekről, melynek elkészítését Dr. Láng Győző vállalta, mivel az előzetesen kitalált módosítások 

nem nyerték el a dékán tetszését. A februári alkalmon is volt erről szó; azóta az MSc tanterv elkészült, 

a BSc is folyamatban van. Szó volt a szombathelyi csatlakozással járó ügyekről. Egy hosszabb vita 

után nem javasolták az új tanszék létrehozását, helyette egy centrum létesítését javasolják a többi 

intézetnek is. Dr. Szalai István személyében pedig új oktatási igazgatóhelyettest köszönthettünk.  

 

SzaCs: A 17-ei alkalmon való szerény részvétel felpörgette a megjelent embereket, és elkezdtünk 

kidolgozni egy ütemtervet, arra, hogyan is tudnánk még több embert beszervezni. Elsősnek egy 

bevonó jellegű gyűlést terveztünk, pontosan 1 hétre rá a megbeszélésünknek. Szórólapot készítettünk, 

illetve a kommunikációs csatornákon hirdettük az eseményt, melyre kb. 20 ember jött el. A Szacson 

a szakterületi programokon túl, a gólyatábor főbb elemit is megvitattuk, így érdemben tudtam 

képviselni a kémiások érdekeit a mostanában maratoni szintű GT megbeszéléseken. Több 



 

 

Kémia Szakterületi Koordinátor 
ELTE TTK HÖK 
2017. 01. 02. – 2017. 03. 04. 
 

 

2 

 

közösségépítő program kidolgozása is folyamatban van, illetve a Tavaszköszöntő Vegyészbuli 

alapjában megváltozott – ebben szeretném külön köszönetemet kifejezni Járó Kristófnak, aki 

elvállalta ennek koordinálását.  

 

Kémiai Intézet Kiváló Oktatója díj (továbbiakban KIKO díj):  

A szavazást 2 kisebb szabotázs is érte; a tanárszakos hallgatók hozzárendelése nem ment 

gördülékenyen, ebben szerencsére Balogh Dániel sietett segítségemre, amit ezúton is szeretnék 

megköszönni, a másik pedig maga a Neptun leállás, amivel értékes napok vesztek el. Mindezek 

ellenére (kevesebb mint egy hét alatt!) összesen 696 hallgató adta le szavazatát (ez kereken 50%), így 

túlszárnyalta a tavalyi szavazati arányt (33%). A díj ünnepélyes átadására február 10-én került sor. 

Az Úr 2016. évében a díj nyertese: Dr. Nemes Anikó. 

 

Egyéb:  

A Mentorrendszer indulásával a többi szk-hoz hasonlóan én is megírtam a mentorkisokos rám eső 

részét, illetve a feladataimat igyekszem minél jobban ellátni. A szakos vélemények, illetve a 

mentorkoordinátorral való megbeszélés eredményeképpen az idei évben ismét Járó Kristóf – 

mentorfelelős – segítségével vágok bele ebbe az időszakba.  

Ezen felül, a kémia szakterület képviseletében részt veszek a gólyatábort mérnöki pontossággal 

megtervező csapatban. 

 

Általános teendőimet elláttam, a beérkező levelekre válaszoltam.  

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


                                                                                               

Beszámoló 

Környezettudományi Szakterületi Koordinátor 

2017.01.05.-2017.03.07. 

 

 Köztudott, hogy január 19-21-én került megrendezésre az Educatio 

kiállítás, melyen tanulmányi elfoglaltságaim miatt nem tudtam részt venni, 

azonban Hellner Anna, Grebenár Bettina és Szarka Csilla részvételének 

köszönhetően egyik nap sem maradt képviseletlenül a szakterületünk. 

 A nyílt napon már magam is jelen voltam, valamint Kovács Bálint elnök 

személyében a Környezettudományi Klub is reprezentálta magát. A beszámolók 

alapján hasonló mennyiségű érdeklődő volt, mint a tavalyi évben, így 

remélhetőleg nem apad tovább az utánpótlás létszáma. 

 Február 28-án volt egy KTC ülés, melynek fő témája a BSc-s tantervi 

módosítás volt. Sajnos nem tudtam elmenni, de információim szerint szinte 

változtatás nélkül el lett fogadva az a javaslatcsomag, amit még novemberben 

beszéltünk meg a hallgatói fórumon. 

 A többi szakterülettől eltérően nem tartottam SzaCs ülést a 

mentorfelelős választása miatt, mivel arra jutottunk a mentorkoordinátor 

kisasszonnyal, hogy a lehetséges mentorok létszáma ezt nem indokolja. 

Egyébként 5 fő adta be a jelentkezését, ami a tavalyi 3-hoz képest előrelépés, 

bízom benne, hogy nagyobb arányban teljesítik az idei képzést. 



Örömmel jelenthetem, hogy ahogy a természet, úgy a 

Környezettudományi Klub is felébredt téli álmából, s egy kirándulás és filmest 

szervezésével biztosított a hallgatóknak kikapcsolódást. A lendület nem 

csökkent, heti rendszerességgel ülésezünk, mely mindenképp meghozza az 

eredményét, és további programok sora várható. 

 Folyamatban van a szakos weboldal fejlesztése, ha ügyes vagyok, a KGy-

ra el is készül. Ugyanezt mondhatom a szakterületi Facebook-oldal 

borítóképéről is, megérett mindkét terület az új külalakra.  

 Április 18-ra szervezünk egy atomerőműves üzemlátogatást, mely 

gazdaságosan 40 fő esetén éri meg igazán. A kellemetlen időpont miatt 

kétséges, hogy ez a létszám összejönne a szakterületről, ez esetben számítok a 

többi koordinátor segítségére az esemény terjesztésében. 

 

Sajnos mire beszámolóm írásában ide jutottam, megszólaltak a harangok, 

elnézéseteket kérem a néhány perces késésért 

Köszönöm, hogy elolvastátok a beszámolómat, ha bármi kérdésetek, 

észrevételetek van, forduljatok hozzám bizalommal! 

 

Budapest, 2017.03.04.  

          Pánczél Balázs 

Környezettudományi Szakterületi Koordinátor 
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MATSZACS és események   

Ülések: Január 19, Február 21. 

A Matekos Teadélután változatlanul megrendezésre került Kiss Tibor beszámolója alapján. 

Annyiban történt változás, hogy mostantól Szabó Bencének is van kulcsfelvételi joga a 

MatMúzhoz, hiszen ő segít Tibinek.  

A Matekos Filmklubot Kiss Nóri és Szakály Emese szervezik, hamarosan megrendezésre kerül a 

következő alkalom.  

A GyógyMatek ICE téli tábor problémamentesen lezajlott. Rendkívül jóhangulatú program volt. 

Szervezők: Illés Kincső Boriska, Szakály Emese, Gyóni Dorottya, Simon Eszter, Farkas Kinga, Horváth 

Eszter, Horváth Ákos, Béni Kornél, Kuti Péter és jómagam.  
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A Pí-napí pikniknek is elindult a szervezése, amit Szabó Bence koordinál. Kellemes kirándulás lesz 

sütögetéssel, várunk szeretettel minden kedves érdeklődőt, az eseménynél találtok bővebb 

információkat: https://www.facebook.com/events/257957531330170/  

Tervezünk egy matekos projekt-napot/munkadélutánt/SzaCs-napot, az elnevezés még nem 

tisztázott, ahol kis csapatokba rendeződve közösen dolgozunk programokon (pl.: Matekos quiz-

est), tárgyakon (pl.: Lenfoglalóhoz lepedőfestés), a honlapon és egyéb szépíthető, javítható 

dolgokon egy kellemes délután keretein belül az egyetemen.  

MASZAT  

A MASZAT Leipold Péter beszámolója alapján a második félévben az elsőhöz hasonló keretek 

között fog zajlani, személyesen egyeztetett, illetve fix időpontokkal. A korrepetitor gárdában sincs 

jelentős változás, továbbra is 6-7 fő korrepetál. 

A rendszeres foglalkozások a 2016/17-es tanévben a szorgalmi időszak végéig tartottak, és a 

vizsgaidőszak során sok pozitív visszajelzés érkezett a hallgatók részéről.  

  

Tantervek  

A tantervekkel kapcsolatban alakult egy új kis csoport, ami az intézeti anyagokat tárgyalja, és 

segíti a módosításokat. Tagjai: Seres Ákos, Hoksza Zsolt, Horváth Luca, Antal Ádám, Fellner Máté, 

Kiss Tibor, Maga Balázs és Virág Fausztin Asztrik. Munkájukat köszönjünk!   

 

Egyebek  

A Delegáltak: 

- Kari Tanács: Horváth Luca  

- TOB: -  

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

- Kari Fegyelmi Testület: Katona Richárd  

A delegáltak ellátták a feladataikat, a történésekről beszámolnak.  

 

EDUCATIO és Nyílt nap:  

Az EDUCATIO-n segítettek: Tóth Marcell Dávid, Simon Richárd, Miskei Ferenc 

https://www.facebook.com/events/257957531330170/
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A Nyílt napon segítettek: Tóth Marcell Dávid, Kiss Tibor, Keszthelyi Szilvia, Göde Ábel 

A Nyílt napon jómagam is tartottam előadást, majd kis nehézségekbe ütköztünk. Mivel több éve 

ugyanaz a programfüzet kerül kinyomtatásra – holott csak két sort kellene benne kicserélni – ezért 

benne volt a matekos körbevezetés, illetve a Matekos Teadélután is a programban. Mondanom 

sem kell, ezek közül mind a kettő, de főleg a Teadélután hosszas előkészületeket igényel, és mi mit 

sem tudtunk erről a programfüzetről. A gólyák lelkesedése miatt csináltunk egy körbevezetést, és 

Kiss Tibor segítségével végül összejött a Teadélután is. Köszönöm mindenkinek a segítséget, akik 

ezen a két fontos programon képviselték a szakterületet! 

 

Mentorrendszer, Matekos bevonó 

A mentorrendszerrel kapcsolatban tartottunk egy SzaCs ülést februárban, hiszen mentorfelelőst 

kellett választanunk. Három jelentkező volt: Schőn Tímea, Pályi Kiss Martin, Virág Fausztin Asztrik. Az 

ülésen a mentorkoordinátor is jelen volt. A SzaCs véleménye alapján Schőn Tímea lett a szakterület 

következő mentorfelelőse, eredményes munkát kívánunk, Antal Ádámnak pedig köszönjük eddigi 

lelkiismeretes munkáját! 

A Kisokosban a ránk vonatkozó részt kijavítottam és aktualizáltam. 

 

Ez a SzaCs ülés a szakterület bevonójaként is szolgált, hiszen úgy gondoltuk, jó, ha a gólyák látják 

működni a szakterületet, amikor olyan fontos témák kerülnek elő, mint a mentorfelelős személye, a 

gólyatábor vagy a szakterület további programjai. Az eseményen volt üdítő és ropogtatni való is 

korlátozott mennyiségben. A bevonóra több gólya eljött, és a már rutinos SzaCs-tagok közül is 

sokan, így egy király, de rendkívül zsúfolt ülésünk volt a 00-112-ben.  

 

Gólyatábor 

A már említett ülésen sikerült átrágnunk pár kardinálisabb pontot a gólyatáborral kapcsolatban, 

ami az ezen dolgozó csoport további munkáját volt hivatott segíteni. A csoportban a szakterületet 

én és Tóth Marcell Dávid képviseljük. Sajnos az utóbbi két ülésen nem tudtam részt venni egy 

váratlan műtét miatt, de igyekeztem lépést tartani a történtekkel, és meg kell említenem, hogy 

nagy port kavart a második ülés. Pár aktív SzaCs-tag egy nagyobb fórum létrehozását támogatná 

az érintett szakterületek és a Bárczi részvételével, hogy megkönnyítsék a munkát, és elsimuljanak a 

nézeteltérések, félreértések. Ezt jómagam is jó ötletnek tartom. 
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Tisztségviselői aktivitás  

A levelezést a lehető legjobb tudásom szerint vezettem, illetve minden tisztségviselői feladatomnak 

igyekeztem eleget tenni.  

 

Utódkeresés 

Megkezdtem az utódkeresést, hiszen úgy tűnik, nem sokáig tudom már betölteni a tisztséget. 

Ennek több oka is van. A nyomósabb érvek közé tartozik, hogy ebben a félévben rengeteg 

kreditem van, és tanulmányaim vége felé egyre nagyobb a csúszás veszélye, illetve következő 

félévtől már gyakorlataim lesznek, amik bizonyára elveszik majd az időm nagy részét. Az 

utódképzéshez megválasztásom óta folyamatosan gyűjtöttem minden anyagot és tudnivalót, 

hogy az utánam következő Szacskónak könnyebb legyen.  

 

Más téma  

Műtétemből kifolyólag nem tudok megjelenni a Küldöttgyűlés keddi ülésén. Ha bármilyen 

kérdésetek van, nyugodtan keressetek telefonon, vagy e-mailben!  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017.03.04.       

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

 



 

ELTE TTK HÖK tanárképzési szakterületi koordinátorának 

beszámolója 

Időszak: 2017. 01. 05. – 2017. 03. 07 

 

 

 

 

 

 A vizsgaidőszak alatt összegyűjtöttük az egyes szakterületek tantervéhez kapcsolódó 

negatívumokat, melyet úgy végeztünk, hogy szakterületenként kijelöltünk erre 1-1 embert, 

hogy akár kérdőív, akár kérdezgetés útján írja össze, mik azok a dolgok a tantervekben, amik 

nem igazán jók ott, ahol vannak, illetve a hallgatók véleménye alapján akár el is lehetne hagyni 

őket. Ezeket a dokumentumokat tovább küldtem a tanulmányi elnökhelyettesünknek.  

  01.18. Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács ülés. Mivel vizsgáztam, így nem 

tudtam részt venni az ülésen, ezért Lukács Márton kértem meg, hogy képviselje helyettem a 

TTK-t. 

01. 19-21. A tanárképzési szakterület az idei Education is képviselte a TTK és a Tanárképző 

Központot. 

Segítők: Kelemen Veronika, Tóth Viktória, Pintér Kornélia, Maszlag Szilvia, Őri Bálint, 

Dohány-Juhos Nikolett, Szabó Áron, Hambuch Mátyás, Miskei Ferenc  

 01.27. A Nyílt Napon egy tájékoztatót szerveztem, ahová szakterületenként egy-egy 

oktatót hívtam meg, illetve a mentorkoordinátor kisasszonyt, hogy pár percben beszéljen a 

mentorok munkájáról. Szerencsére gördülékenyen ment, Márialigeti intézetigazgató úr nem 

jelent meg, de Patriciával improvizálva megmentettük a helyzetet. 



A vizsgaidőszak után elkezdtük a Tanári Napok szervezését, több helyszín is szóba jött, többek 

között Tata és a tavalyi helyszín, Szolnok, de a SzaCs Mezőkövesd mellett döntött. A szervezői 

munkák folyamatosan zajlanak.Még nem 100% az időpont, de a többi gólyatáborhoz igazodva, 

illetve a segítők elfoglaltságaihoz (pl: terepgyak), valószínűleg szeptember 7-10. között kerül 

megrendezésre a Tanári Napok. 

 

 02.07. Tisztségviselői ülésen részt vettem. 

Érintett témák: 

 OMHV 

 Tantervek 

 0.évafolyam 

 LEN 

 Mentorkoncepció 

 

 02.13. Tanárképzési Bizottsági ülésen részt vettem.  

Érintett témák: 

 Szombathely 

 Szaktárgyi, összefüggő tanítási gyakorlat 

 Közösségi gyakorlat 

 BGGyK érzékenyítés 

 Közös tanári felező (várható idő: április 27.) 

 02.14. Küldöttgyűlésen részt vettem 

 

 02.15. SzaCs ülést tartottam 

Érintett témák: 

 0. évfolyam 

 Mentorkoncepció 

 Szombathely 

 Rövidciklusú tanárképzés 

 BGGyK érzékenyítés 

 Tanáris Felező 

 OMHV 

 LEN 

 Mentorfelelős választás 

 Tanári Napok 

Az ülésen mentorfelelőst választottunk, ahol a két jelölt közül Szabó Áront választottuk a 

mentorkoordinátor kisasszonnyal a szakterület véleménye alapján. Áronnak kiforrott 



elképzelései vannak a munkájával kapcsolatban, úgy gondolom, eredményesen fogunk tudni 

majd együtt dolgozni vele és a mentorkoordinátor kisasszonnyal egyaránt.  

Továbbá szintén a SzaCs véleménye alapján eldöntöttük, hogy mikor és hol legyen a Tanári 

Napok. 

Most péntekere (03.03.) szerveztem a Tanári Bevonót, melynek célja, hogy minél többen 

közelebb kerülhessenek a tanárképzési szakterülethez, és aktívabban kivegyék a részüket 

belőle. 

Program:  

2 óra ismerkedő, csapatépítő játékok Nagy Anett vezényletével 

1-1,5 óra HÖK/ Tanárképzési Szakterület működésének ismertetése 

Viszonylag sokan eljöttek és 1-2 ember kivételével, akiknek sürgős elfoglaltságuk volt, csak ők 

mentek el előbb. Úgy gondolom sikeres bevonó volt, mindannyian élveszték a csapatépítős 

játékokat és az előadásokon sem unták el magukat. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, az esetleges kérdésekre szívesen válaszolok. 

 

Budapest, 2017. 03. 04. 

 

Kanti Eszter 

Tanárképzési szakterületi koordinátor  

tanarszk@ttkhok.elte.hu 

20/212-7932 
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ELTE TTK HÖK 
Ellenőrző Bizottság 

eb@ttkhok.elte.hu 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 
2017.01.06.-2017.03.07. 

Időrendi bontás: 

● 2017.01.10. EB ülés 

● 2017.02.07. Tisztségviselői ülés 

● 2017.02.14. Rendkívüli Küldöttgyűlési ülés 

● 2017.03.02. EB ülés 

Írásos beszámoló: 
Az elmúlt két hónap első fele viszonylag kevés tevékenységgel telt, mivel a vizsgaidőszak             

lekötötte az emberek figyelmét. Január hónapban az azt megelőző Küldöttgyűlési ülés után            

nem sokkal, 10-én volt egy Ellenőrző Bizottsági ülés, mely során megtörtént az elnök             

megválasztása hivatalosan. Az erről, illetve a még december 27. napján tartott ülésről szóló             

emlékeztetők viszonylag későn tudtak a honlapra felkerülni, bár előbbit a képviselőlistára           

határidőn belül kiküldtem, utóbbit pedig - lévén, hogy egy állásfoglalási kérés volt a témája -               

az érintettek szintén időben megkaptak, ám az iktatószám csak februárban került rájuk, az új              

iktatófelület felálltával, ezért nem voltak fellelhetőek előbb a honlapon.  

Papírmunka zajlott a beszámoló időszakában végig, főleg átadás-átvételik és titkoktartásik          

készültek a frissen megválasztott vagy leköszönt tisztségviselőkkel - a kártyák és a            

kulcsfelvételek kapcsán Pintér Kornéliával folyamatos volt az együttműködés. Jelenleg a          

papírok rendszerezve vannak, viszonylag könnyű átlátni őket, a kisebb hiányosságok - pl. a             

szombathelyi tisztségviselőnkkel még nem sikerült titoktartási nyilatkozatot aláíratni - fel          

vannak jegyezve, tehát semmi sincs elfelejtve. Nagyobb “projekt” a KÖB titoktartásik           

megirtása volt, ezt azonban nem egyedül végeztem, hanem Égerházi Bálint segítségével és            

kérésére. Emellett elkészítettem egy sablont a mentorfelelősöknek Vigh Patriciával való          

egyeztetés nyomán, hogy véletlenül se legyen támadható a felelősök hozzáférése a           

mentorjelöltek adataihoz - hasonló sablont készülök írni a leendő mentoroknak is.  

1 



ELTE TTK HÖK 
Ellenőrző Bizottság 

eb@ttkhok.elte.hu 

Az EB által kezelt levelezőlistákat folyamatosan tisztítom a hirdetésektől, illetve a fél évnél             

régebbi levelek is archiválásra kerülnek a korábban felállított év-hónap rendszerbe, a           

könnyebb visszakeresés okán.  

Ezen a héten sikeresen végigolvastam az elmúlt néhány év VB emlékeztetőit, illetve a             

honlapon megtalálható összes EB emlékeztetőt, hogy viszonylag jobban képbe kerüljek a           

korábban meghozott határozatokkal kapcsolatban. Ezenkívül Választmány és a Küldöttgyűlés         

ügyrendjének frissítését, az új Alapszabályhoz való egyeztetését szorgalmaztam már, így          

elkezdtem átnézni a jelenlegi eltéréseket, viszont ez egy embernek sok lenne - ezzel a              

munkával majd egy munkacsoport felállítása után tudok továbbhaladni.  

A március 2-án tartott EB ülés két feladat köré épült: egyrészről elkészült az állásfoglalás a               

kimentések szabályozása érdekében, illetve az EB eleget tett a a tudománykommunikáció a            

természettudományban mesterszakra, a természettudományi médiakommunikáció és a       

természettudományi múzeumi kommunikáció szakirányú továbbképzési szakokra felvett       

hallgatók szakterületi beosztásának, követve az Alapszabály 7. § erre vonatkozó          

szabályozását. Az emlékeztető a beszámoló írásának időpontjára elkészült, ahogyan az          

állásfoglalás pontosan megfogalmazva és a VB számára készült szakterületi beosztás listája           

is, így amint a titkár kisasszony iktatja őket - valószínűleg hétfőn -, felkerülnek a honlapra.  

Az elmúlt időszakban egy rendkívüli Küldöttgyűlési ülésen és egy tisztségviselői ülésen           

vettem részt, Választmány nem volt. Az elkövetkező hónapoktól az EB a KÖB üléseit is              

látogatni fogja, hiszen a SZAB ülések megszűnése okán van erre kapacitás, Bálint pedig             

jelezte az EB jelenlétre vonatkozó igényét.  

Utolsó pontként az utódképzést szeretném megemlíteni: jelenleg több fővel is tárgyalok,           

ebből eggyel jövőhéten fogok leülni beszélgetni a terveiről. Nem tudom biztosan hányan            

érdeklődnek komolyabban a tisztség iránt, de bizakodó vagyok, hogy legkésőbb az alakulón            

több főre bővülhet a Bizottság, talán már korábban is.  

Budapest, 2017. március 03. 

Dohány-Juhos Nikolett 

ELTE TTK HÖK 

Ellenőrző Bizottság 
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Küldöttgyűlési beszámoló 
2017. március 7-i Küldöttgyűlésre 

2017.02.14. – 2017.03.04. 

 

 

 

 

Kausits Anita 

ELTE TTK HÖK  

szombathelyi ügyekért felelős alelnök 

 

 

 

 



Időrendi bontás 

2017.02.14 – 2017.03.04 között 

 

 ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság ülése - 2017.02.13. 

 Tájékoztató nap      - 2017.02.15. 

 ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság ülése - 2017.02.22. 

 ELTE HÖK szombathelyi ügyekért felelős bizottság ülése - 2017.02.27. 

 

Február: 

Februári megválasztásom óta eltelt idő mozgalmasan telt. Először is ott volt rögtön a február 

15.-ei Tájékoztató nap. Az eseményen a hallgatók első kézből tájékozódhattak a 

változásokról. Az elvárthoz képest több érdeklődő jelenet meg az eligazításon, ami külön 

öröm volt a számunkra. Összesen 79 TTK-s hallgató volt jelen. Több pozitív visszajelzés is 

érkezett a hallgatók felől, és bár akadtak még a tájékoztató után is kérdések, úgy gondolom, 

hogy nagyon jól sikerült az esemény. 

A februári időszakban 3 bizottsági ülésre került sor, február 13.-án, 22.-én és 27.-én. A 13.-ai 

találkozó alkalmával megismerkedhettünk Dr. Németh István rektorhelyettes úrral és a 

kollégiumi képviselővel, Hajmási Bálinttal. A fő napirendi pont a február 15.-ei Tájékoztató 

nap részletes átbeszélése volt. A 22.-ei ülésen a Diáknapok megszervezésére fektettük a 

hangsúlyt. Megbeszéltük a rendezvény időpontjait, programjait illetve az erre szánt összeget. 

Ezen kívül szó volt a Savaria Egyetemi Központ újságjáról is, ami a SEK Irodai Műhellyel 

együttműködve fog elkészülni. A 27.-ei megbeszélésen véglegesítettük a diáknapok 

programjait, és belekezdtünk a HÖOK Közgyűlés szervezésébe is. 

A február 13.-ai bizottsági ülés alkalmával Dr. Németh István említést tett egy karoknak 

meghirdetett pályázatról, ami azért jött létre, hogy a tantermeket kényelmesebbé tegye, 

felszereléseit pedig modernizálja vagy kipótolja. Ezen pályázathoz hallgatók és oktatók 

véleményére volt szükség arról, hogy szerintük mik azok az eszközök, amik hiányoznak a 

termekből, mivel lehetne hallgató barátiabbá tenni a környezetet. Több ember 



megkérdezése után összeállítottam egy beszerzési listát a legalapvetőbb felszerelésekről és 

teljesíthető kérésekről, amit Egervári Györgynek továbbítottam. 

Ebben a pár hétben több hallgató is megkeresett különböző problémákkal, kérdésekkel. 

Igyekeztem minden esetben kielégítő válaszokat adni a számukra, amire pedig rögtön nem 

tudtam válaszolni, annak az integraci.elte.hu oldalon néztem utána. A visszajelzések alapján 

a hallgatók problémái sikeresen megoldódtak. 

Március 

Az elkövetkező időszakban nagyobb hangsúly a Diáknapok, Szaknapok és a HÖOK Közgyűlés 

megszervezésén lesz. 

Kausits Anita 

Szombathely, 

2017. március 4. 



 

Beszámoló az ELTE TTK HÖK 2017 
március 7-i Küldöttgyűlésére 

 
Az elmúlt időszak kiemelkedő rendezvénye a téli Überfúzió valamint az ICE volt, mindkét             
rendezvény sikerrel zárult. Az Überfúzió téli felvonásának sikerét jól mutatja, hogy           
hozzávetőleg 700 fő vett rajta részt. 
Megkezdődött az együttműködés az Állam- és Jogtudományi Kar Hallgatói         
Önkormányzatával, egyelőre rendezvényszervezések terén, de informálisan felmerűlt, hogy        
az Alapítvány a Kari Hallgatói identitást segítő promóciós elemek forgalmazását is segítse            
az ÁJK-n is. 
Évek óta az Alapítvány könyvkészlete a Kar egy stratégiai transzferraktárában volt           
elhelyezve, megtűrve. Hosszú idő után sikerülni látszik a könyvek megnyugtató elhelyezése           
a déli épületben. Ez - mármint a könyvkészlet átmozgatása - lehetővé teszi azt is, hogy a                
könyvtárnak azokból a könyvekből amelyekből jelezték, hogy több példányt is átvennének,           
mint amennyit ősszel átvettek tudunk még juttatni. 
Egyetemünk egy újabb szervezeti egységével is közvetlen együttműködésbe léptünk. A          
Földrajz-Földtudományi Intézetének Regionálistudományi Tanszéke számára vettünk át 3        
számítógépet. A számítógépek egy tanszéki PC laborban álltak szolgálatba, ám az           
Egyetemi adminisztráció nehézkessége miatt jogi értelemben az alapítvány a fogadó          
szervezet, nálunk kerültek leltárbavételbe. 
Március 2-án személyesen felkerestük a könyvelőket a 2016-os költségvetési év lezárása           
ügyében. Az évzárás tervezett határidejének március 31-ét határoztuk meg magunknak. A           
közhasznúsági beszámoló beküldési határideje május 31-e így tehát bőven időben leszünk. 
Örömünkre szolgál bejelenteni, hogy mind a működési mind a szakmai NEA pályázatunk            
érvényes, bírálat április elsején kerül róluk közzétételre. 
 
Budapest, 2017. március 4. 
 

Béni Kornél 
Kuratóriumi elnök 

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 

Lukács Károly 
Kuratóriumi titkár 

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 



ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlési beszámoló 

 

Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor Záró 

beszámolója 

Sipos Fanni 

2016.02.10-2017.02.14. 

 

 

 

Az elmúlt egy év margójára: 

 

Véleményem szerint az elmúlt egy év alatt a szakterület összekovácsolódott, 

mindenki megtalálta a helyét a közéletben. Nyugodt szívvel adtam át a stafétát, 

hiszen az utánpótlással sincs gond, hála a 

mentorainknak, lelkes hallgatóinknak. Az 

új generáció (az új szakterületi 

koordinátor, lelkes elsőévesek) egy igazán 

jó csapatot fognak alkotni. Munkám során 

sokszor kerültem nehéz helyzetbe, 

ilyenkor mindig tudtam, hogy számíthatok 

az FF szakterület egészére. Mindig volt 

min tevékenykedni. A Földrajzos Klubbal 

és az EGEA-val nagyon jó volt együtt dolgozni, ötletelni, hogy hogyan is 

tehetnénk jobbá, aktívabbá a szakterületet, viszont volt, amit nem sikerült 

megvalósítani, így remélem utódomnak lesz rá lehetősége. Munkám során 

igyekeztem/tünk mindenből a legjobbat kihozni, igaz nem lehet minden 

tökéletes, így néha hibáztam is, melyekért vállaltam/vállalom a felelősséget. 

Lemondásom ellenére nem szeretnék kilépni a szakterület életéből, az 



elkövetkezendő időszakban segítek utódomnak, amiben csak lehet és amiben 

kéri a segítségemet. Nagy munka vár rá/ránk, hiszen márciusban tartjuk az 

Országos Geográfus Találkozót és Földes szakhetet (március 20-23.), ami nem 

kis együttműködést és energiát igényel, de tudom, hogy sikerrel zárjuk majd a 

hetet. 

 

Köszönet 

Szeretnék azoknak köszönetet mondani, akik a munkám során bármilyen 

formában segítettek, rendelkezésére álltak a szakterületnek a nap 24 órájában, 

fordulhattam hozzájuk segítségért, támaszért. 

 

Sok sikert kívánok utódomnak és a lelkes kis csapatának! 

 

 

 

 



 

 

 

ZÁRÓ 

TITKÁRI BESZÁMOLÓ 

 

 

2015.06.30. – 2017.03.07. 

  



 

  Pintér Kornélia 

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 

ELŐZŐ BESZÁMOLÓM ÓTA ELTELT IDŐSZAK:  

A legutóbbi beszámolóm óta mindössze egy küldöttgyűlési ülés volt, azóta más számottevő – 

a visszahívási indítványom kivételével – nem történt. 

 
Az elmúlt két Küldöttgyűlés során bekövetkezendő személyi változások kapcsán a 

kulcsfelvételi jogok, illetve a belépőkártyák módosításra kerültek. 

 
A kért igazolások és egyéb dokumentumok rövid időn belül iktatva lettek, mind elektronikusan, 

mind papirosan is. 

 

Az emlékeztetők terén látványos (értsd: honlapra felkerült-levelező listán kiküldött) változás 

nem történt, de a haladás folyamatos. Lemondásom ellenére a hiányzó emlékeztetőkért 

természetesen még én felelek, és el fogom végezni az elmaradt munkát. 

„RÉGI” FELADATKÖRŰ TITKÁRI MUNKÁM:  

Megválasztásom óta mindössze egy küldöttgyűlési (2016.04.12), illetve egy választmányi 

ülésen (2016.05.25. mely végül nem volt határozatképes) nem tudtam részt venni. 

A jegyzőkönyvek készítése során alkalmazandó tervem, miszerint online vezetném, nem vált 

be teljes mértékben, hiszen már megtanult okok miatt, nem megosztható egy dokumentum a 

teljes Küldöttgyűléssel. Az ülések során főleg a szakterületem segítségére számíthattam az 

online kiegészítésekre, nekik ezúton is nagyon-nagyon köszönöm!  

Az emlékeztetők gyártásával az EB-SzaB elnök-Titkár hármas feladat-részfeladat egyidejű 

ellátásakor csúsztam meg, melyet nyilvánvalóan nem hoztam vissza… sajnos. Ezért ismételten 

az elnézéséteket kérem. 

Úgy gondolom az adminisztratív feladatkör kapcsán semmi nehézséget nem tapasztaltam, 

általában időben elláttam a feladataimat. Az iktatórendszerrel néha-néha akadtak kisebb-

nagyobb problémák, például a 2016-os év végi leállás és az új rendszer bevezetése, jogosultság 

megszerzése stb. A parkolási engedély igénylések beérkezése, továbbítása gondmentesen 

zajlott/zajlik, ugyanígy a kulcsfelvételi jogok és a belépőkártyák frissítése is.  

 

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

személyesen, vagy bármely elérhetőségemen. 

 

Budapest, 

2017.03.03. 

Pintér Kornélia 

pinter.kornelia@ttkhok.elte.hu 



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

Telefon/fax: 372-2654 

 

 

 

Az ELTE TTK HÖK 2016. év II. negyedéves gazdasági beszámolója 

 

Kiadások költségvetési soronként (felhasználás célja szerint): 

 

Költségvetési sor Kiadás 

Képviselet: 0 

Képzés: 695.501 

Nyomdai költségek: 0 

Személyi költségek: 50.000 

Irodaszer és irodafenntartás: 65.028 

Fejlesztések: 0 

Rendezvények: 1.439.266 

Reprezentációs költségek: 83.966 

PR: 0 

 

Mindösszesen: 2.333.761 Ft. 

 

Szöveges indoklás, kiadási tételek: 

Képzés: 

- Mentorhétvége 

- HÖOK Közgyűlés 

 

Az előző éveknek megfelelően április 23-24. között zajlott a TTK HÖK Mentorrendszerének 

egyik rendezvénye, a Mentorhétvége, ahol mentoraink képzése folyik. A rendezvény költsége 

595.501 Ft.  

Április 7-10-e között a TTK HÖK delegáltsága részt vett a HÖOK Vezetőképzőn, melynek 

költsége 100.000 Ft volt. 

 

 

Személyi költségek: 

- Leltárfelelős bére 

 

 

Gazdasági elnökhelyettes 



Irodaszer és Irodafenntartás: 

- TÜSZ 

- Tonerbeszerzés 

 

Az Északi Hallgatói Iroda fénymásológépének üzemeltetése 11932 forint volt. A 

nyomtatóinkhoz tartozó tonerek beszerzése 53096 Ft-ba került. 

 

Rendezvények: 

- Lágymányosi Eötvös Napok (LEN) 

- Biokémia Tanszék támogatása 

 

Idén is megrendezésre került az egyik legnépszerűbb rendezvény, a LEN. Ennek a TTK 

HÖK-re eső költsége 1.275.844 Ft. volt. 

A Biokémia Tanszékre érkező külföldi vendégek fogadásának (repülőjegy, szállás) 

támogatása került itt megjelenítésre. (163.422 Ft.) 

 

Reprezentációs költségek: 

- Mentorhétvége 

 

A rendezvény étkeztetési költsége utáni reprezentációs adó fizetési kötelezettségünknek 

tettünk eleget, melynek értéke 83.966 Ft. volt. 

 

 

Budapest, 2017. március 6. 
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Az ELTE TTK HÖK 2016. év III. negyedéves 

gazdasági beszámolója 
 

Kiadások költségvetési soronként (felhasználás célja szerint): 

 

Költségvetési sor Kiadás 

Képviselet: 0 

Képzés: 1.028.200 

Nyomdai költségek: 0 

Személyi költségek: 0 

Irodaszer és irodafenntartás: 0 

Fejlesztések: 0 

Rendezvények: 1.070.124 

Reprezentációs költségek: 203.868 

PR: 104.058 

 

Mindösszesen: 2.406.250 Ft. 

 

Szöveges indoklás, kiadási tételek: 

 

 

Képzés: 

- Mentortábor 

 

Az előző éveknek megfelelően július 22-24. között zajlott a TTK HÖK Mentorrendszerének 

legjelentősebb rendezvénye, a Mentortábor. A rendezvény költsége 1.028.200 Ft.  

  

 

 

 

 

Gazdasági elnökhelyettes 



Rendezvények: 

- Gólyatáborok 

 

Gólyatáboraink részköltségei kerülnek itt megemlítésre: 

 A Geo-Bio Gólyatábor esetében az utaztatás, melynek összege: 633.600 Ft. 

 A Gyógymatek Gólyatábor esetében a szállás, melynek összege: 436.524 Ft. 

 

 

Reprezentációs költségek: 

- Mentortábor 

 

A rendezvény étkeztetési költsége utáni reprezentációs adó fizetési kötelezettségünknek 

tettünk eleget, melynek értéke 203.868 Ft. volt. 

 

PR: 

- Postaköltség 

 

Leendő elsőéves hallgatóink részére köszöntőlevelet küldtünk, melyben informáltuk őket a 

tanévkezdés eseményeiről. 

 

Budapest, 2017. március 6. 

 

 
Lukács Márton 

gazdasági elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK 

s.k. 
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Az ELTE TTK HÖK 2016. év IV. negyedéves 

gazdasági beszámolója 
 

Kiadások költségvetési soronként (felhasználás célja szerint): 

 

Költségvetési sor Kiadás 

Képviselet: 0 

Képzés: 532.500 

Nyomdai költségek: 0 

Személyi költségek: 0 

Irodaszer és irodafenntartás: 13.163 

Fejlesztések: 460.075 

Rendezvények: 6.297.026 

Reprezentációs költségek: 0 

PR: 0 

 

Mindösszesen: 7.302.764 Ft. 

 

Szöveges indoklás, kiadási tételek: 

Képzés: 

- TTK HÖK Bevonó és Vezetőképző 

 

Október elején szerveztük meg a TTK HÖK Bevonó és Vezetőképzőjét. A rendezvény egyik 

fő célja volt, hogy a hallgatók megismerjék szervezetünk működését és kedvük szerint 

csatlakozzanak jelenlegi projektjeinkhez. Emellett többféle tréning is zajlott a hétvégén, 

melyek több fontos területet is érintettek: kommunikáció, érvelés- és vitatechnika, 

együttműködés.  

  

Rendezvények: 

- Gólyatáborok 

 

Gazdasági elnökhelyettes 



- Bárczi-TTK Gólyabál 

 

Gólyatáboraink részköltségei kerülnek itt megemlítésre: 

 A Kémia Gólyatábor esetében a szállás, melynek összege: 452.800 Ft. 

 A Fizikus Gólyatábor esetében a szállás és az utaztatás, melyek összege együttesen: 

 802.052 Ft. 

 A Tanári Napok esetében a szállás és az utaztatás, melyek összege együttesen:

 731.200 Ft. 

 A Műegyetemi Hallgatói Kft., mint szervező cég felé 2.716.174 Ft-ot teljesítettünk. 

 

Idén december 2-án került megrendezésre a Gólyabál, hagyomány szerint a Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar Hallgatói Önkormányzatával együttműködve. A Bál fellépőinek 

költsége 1.594.800 Ft. volt. 

 

 

Budapest, 2017. március 6. 

 

 
Lukács Márton 

gazdasági elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK 

s.k. 
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BESZÁMOLÓ AZ ELTE TTK HÖK 

2016. évi költségvetéséről 
 

 

Költségvetés rövid ismertetése 

 

Az ELTE HÖK Forrásallokációs modellje alapján 14 868 331 Ft működési keret állt 

rendelkezésre. 

 

Költségtípusok szerinti lebontás: 
 

Költségvetési sor      Tervezet (Ft)       Felhasznált (Ft) 

Leltárfelelős          100 000        50 000  

Gólyatáborok      5 000 000               5 772 350 

Rendezvények  

Lágymányosi Eötvös Napok    1 330 000   1 275 844 

Gólyabál       3 000 000   1 594 800 

Tudományos rendezvények       -      163 422 

Irodafenntartás 

TÜSZ, papír, toner         170 000        90 417 

Telefonköltség           55 000                 - 

Eszközfejlesztés, irodabútor        800 000      460 075 

Posta             -      104 058 

Képzések 

Mentorhétvége,Meniortábor    1 900 000   1 623 701 

Önképző és bevonó hétvége       940 000      532 500 

HÖOK Vezetőképző        300 000      100 000 

HÖOK Közgyűlés         -      116 000 

Nyomda 

Tétékás Nyúz         0                 0 

PR           700 000                 0

  

Reprezentációs kötelezettség          egyes tételek tartalmazzák      287 834 

Tartalék            440 000      0 

Összesen                14 868 331            12 171 001 
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Költségtípusok részletes kifejtése: 

 

1. Leltárfelelős 

A szabályzatoknak megfelelően a leltárfelelősnek közalkalmazottnak kell lennie. A 

megbízási díj került itt megjelenítésre. 

2. Gólyatáborok 
Tavaly is támogattuk elsőéves hallgatóink legnagyobb volumenű gólyaprogramját, a 

gólyatáborokat. A TTK HÖK összesen 5 gólyatábort támogatott (Fizikus, Geo-Bio, 

Kémia, GyógyMatek,Tanári napok), így a hallgatók kedvezményes árakon tudtak részt 

venni a táborokban. A táborok szervezését részben a Műegyetemi Hallgatói Kft. 

bonyolította le, a költségek egy része (2 716 174 Ft.) így a cégnek került kifizetésre, a 

költségek másik része a további szolgáltatásokat (pl. buszos utaztatás, stb.) fedezte. 

3. Rendezvények 

 LEN 

A Lágymányosi Eötvös Napok, azaz a LEN az év legnagyobb ingyenes rendezvénye. 

Tavaly a rendezvény ismételten 4 napos volt, melyen több mit tízezren vettek részt. A 

rendezvényt több hét előkészületi munka előzött meg. Programok három helyszínen 

voltak: Kis sátor, Nagy sátor, és Civil falu. A programok sokszínűek voltak: egyesületi 

előadások, sport programok és esténként zenés-táncos rendezvények, kulturális 

programok, élőzenés fellépések várták az ideérkezőket.  

 Gólyabál 

December 2-án tartottuk Gólyabálunkat a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

Hallgatói Önkormányzatával közösen. Az esemény helyszínéül a Lágymányosi Campus 

szolgált újra. 

 Tudományos rendezvények 

A Biokémia Tanszékre érkező külföldi vendégek fogadásának (repülőjegy,szállás) 

támogatása került itt megjelenítésre. 

4. Irodafenntartás: 

 Irodaszer 

A papírok, nyomtatókban lévő tonerek, irodaszerek elengedhetetlen hozzátartozói a 

Hallgatói Önkormányzat működésének. Az előző évekhez képest jelentősen sikerült 

mérsékelni mind a papír mind a toner felhasználásunkat, köszönhetően az „újra papír” 

felhasználásának és az üléseink anyagainak elektronikus közzétételének. Az Északi 

Hallgatói Irodában a multifunkciós fénymásológépünket TÜSZ keretében üzemeltetjük, 

így több év után sikerült újra működésbe hozni, illetve alacsonyan tartani az 

üzemeltetési költségeit. 

Az irodák saját kezelésünkben levő termek, így bérleti díjjal nem terheltek. 

 Eszközfejlesztés 

Az év során az informatikai eszközök bezserzése tudott megvalósulni, ennek 

eredményeként 2 db. számítógéppel, 2 db. monitorral, valamint 1 db. notebook-kal 
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erősödött eszközparkunk, illetve néhány kisebb értékű eszközt is beszereztünk 

(pendrive, stb.)  

 Posta 

Levélben köszöntöttük leendő elsőéves hallgatóinkat, melyben elláttuk őket a 

tanévkezdéshez szükséges információkkal. 

5. Képzés 

 Mentorrendszer 

A mentorok elsőéves egyetemistákkal foglalkoznak, akiknek a gólyatábor pillanatától 

fogva segítenek az egyetemre történő beilleszkedésben. Képzésüket szolgálják a 

Mentorrendszer eseményei. A Mentorhétvégén, Mentortáborban a részvétel kötelező, a 

TTK HÖK a költségek alacsonyan tartásához hozzájárult a szállás támogatásával. A 

mentorhétvége költsége 595 501 Ft , a meniortábor költsége pedig 1 028 200 Ft volt. 

 HÖOK Vezetőképzők 

A TTK HÖK az országos vezetőképzőkön is konstruktívan képviselteti magát. A 

vezetőképzőkre fordított kiadások visszafogása végett csupán az elnökség és az 

aktuálisan illetékes tisztségviselők vesznek részt a képzéseken. A részvételi díjuk 

csökkentése miatt a TTK HÖK támogatja részvételi díjukat. A 2016-es évben 

megrendezésre kerülő HÖOK vezetőképzőn képviseltette magát a TTK HÖK.  

A költségvetésben a tavaszi vezetőképző összege jelenik meg, mely 100 000 Ft volt. 

 

 

Budapest, 2017. március 6. 

 

 

Lukács Márton 

Gazdasági elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK 

s.k. 
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PÁLYÁZAT AZ 

ELTE TTK HÖK 
JEGYZŐKÖNYVVEZETŐI 
TISZTSÉGÉRE 

2017. MÁRCIUS 4. 

BUDAPEST 

Teveli Dalma vagyok, az ELTE TTK első éves hallgatója Földrajz Bsc szakon. 

A tisztségre alkalmassá tesznek: jegyzőkönyvvezetői tapasztalataim, 

melyeket civil aktivitásaim nyomán szereztem; a Microsoft Word 

használatáról teljeskörű, stabil tudásom, melyet az ECDL Start 

vizsgabizonyítványom is igazol. Emellett magabiztos használója vagyok a 

Google Drive szövegszerkesztő felületének, a Google Docs-nak. 

Egyéb, a tisztség betöltéséhez szükséges tudást esetleges 

megválasztásomat követően fogom elsajátítani a témában kompetens 

hallgató társaim segítségét kérve. 



  

Pályázat  

Az ELTE TTK HÖK Fizika 

Szakterületi Koordinátor 

tisztségére 

Rácz Gergely 



Prologue 

Rácz Gergely vagyok, 1994 szeptember 26-án születtem Győrben. Jelenleg 

másodéves vagyok az Eötvös Loránd Tudományegyetem fizika szakán, a tavaszi félév 

végén az informatikus fizikus szakirányt választottam. Korábban a győri Széchenyi 

István Egyetemre jártam gépészmérnöki szakra, itt másfél év után félbehagytam 

tanulmányaim különböző problémák miatt, melyről személyesen szívesebben 

mesélek. 

Ami a magánéletet illeti, két testvérem van, egy öcsém és egy húgom, bő tizenhat 

éve költözünk szüleinkkel együtt Nyúlra, ahol azóta is élünk. Egy macskánk van, akinek 

megtanultam a nevét. 

Chapter 1. – Status quo 

Úgy gondolom, hogy nem titok, az utóbbi időben a fizika szakterületnek komoly 

problémákkal kellett megküzdenie. Ugyanazokról a problémákról van szó, ami más 

szakterületeken vagy akár kari szinten is megjelenik, de nálunk valamiért erősebben. 

Elég ránézni a küldöttgyűlésre, ahol négy képviselőnk van. Nevetségesen kevés. A 

legnagyobb probléma az egész karon, hogy nem tudjuk elérni az embereket, nem 

tudjuk aktivizálni őket. Teljes kari szinten meg kéne találni azokat az okokat, amik miatt 

fennáll ez a helyzet és orvosolni kéne valahogy ezt a problémát. Ha a szakterület felől 

közelítem meg a helyzetet, akkor szerintem több forrása is van ennek az inaktivitásnak: 

- „fizikus hozzáállás” 

- A szakterület megosztott a HÖK és a Mafihe között 

- Nem megfelelően átgondolt mentorképzés 

- Hagyományokhoz túlzott ragaszkodás 

Ezek közül természetesen nem lehet minden problémát megoldani egy csettintéssel, 

van olyan, amit 1-2 éven belül sem lehet megváltoztatni. Ettől függetlenül a munkát el 

lehet kezdeni, bízva abban, hogy a következő években is folytatják majd. 

Chapter 2. – A szacskó 

Több egyetemen körbenézve azt gondolom, hogy különleges helyzetben van a TTK és 

az ELTE. Máshol a Hallgatói Önkormányzat csak érdekképviselettel foglalkozik. Nálunk 

annak ellenére, hogy természetesen ez a fő profil, mégis nagy (sokszor nagyobb) 

hangsúlyt és figyelmet kap a közélet szervezése. Emiatt komplex a szacskó feladata, 

és emiatt érzem fontosnak, hogy mindkét területen otthonosan tudjon mozogni. Nem 

elég csak az érdekképviselettel foglalkozni, de nem szabad csak programokkal 

foglalkozni sem. Meg kell találni az egyensúlyt, az arany középutat a két feladatkör 

között. Az érdekképviselet fontosságát azt hiszem, nem kell magyarázni, hiszen az 

egész önkormányzatunk létrejöttének célja az, hogy ezzel foglalkozzon. Ami a közélet 

szervezését illeti, szacskója válogatja szerintem, hogy mennyire csinálja maga a 

szervezés részét a munkának és mennyire húzódik háttérbe, és koordinálja onnan a 

munkát. Mindkét verzió különböző skilleket igényel, a jó szervező készség szükséges 

mindkettőnél, de utóbbinál jóval nagyobb hangsúlyt kap, hogy mennyire tudja 

motiválni és segíteni a szakterület aktív hallgatóit. A szakterületi egység megfelelő 

kiépítése után/mellett természetesen lehet figyelni, hogy a többi szakterülettel közösen 

kiépüljön a kari egység is. Ez már nem feltétlenül egy szakterületi koordinátor feladata. 

Sokkal inkább attól függ, hogy összefognak-e, vagy felülről összefogja-e őket valaki. 



Chapter 3. – Project X 

A következő ciklusváltásig bő három hónap van hátra. Ez nem sok idő, csodát tenni 

nem lehet ennyi idő alatt, ugyanakkor ez a három hónap, egy nagyon fontos három 

hónap lesz a szakterület szempontjából. Most fog eldőlni, hogy az utóbbi egy-két év 

munkája, amit a mentorok, a szakterület korábbi vezetői beletettek ebbe az egy-két 

évbe, amit GT főszervezőként beletettünk, lesz-e (vagy később lehet-e) eredménye 

vagy sem. A szakterület elindult egy úton, hajlandóságot mutatott a változásra, én ezt 

szeretném tovább vinni, tovább segíteni. Ez az elsődleges célom. Azt, hogy ezt hogyan 

szeretném tenni, már más tészta. Mivel az egyetem egy olyan hely, ahol (ideális 

esetben) folyamatosan cserélődnek az emberek, így nem csak az emberek 

megváltoztatásával, hanem az új emberek érkezésével is beállhat változás. A 400-500 

fizikushallgatóból, aki az egyetemre jár minden évben kb. 100 gólya. Lassan beindul a 

mentorképzés, körvonalazódik az új gólyatábor koncepciója, ezekkel mind nagyban 

lehet befolyásolni, alakítani az új évfolyamot. Elsődleges célnak azt tűzném ki, hogy 

ezeket a szakterület igényeinek megfelelően tudjuk végigcsinálni. De természetesen 

hiába mennek ezek a dolgok, ha az egyetemre kerülve pangás kellős közepén találják 

magukat. 

Természetesen a jelen évfolyamok aktivitását is szeretném növelni. Elsőként a Fizaktív 

csoportot szeretném feléleszteni. A vérfrissítés már megtörtént egy-két hónapja, de 

még nem kaptak rá az aktívkodás ízére. Először valamilyen csapatépítés jellegű 

programmal rántanám össze a társaságot. Ha ez sikeres, akkor igényfelmérés alapján 

kell elkezdeni a közösségi programok szervezését. A tavalyi évben népszerű volt a 

közös színház, tavaszra fellendült az oktatókkal beszélgetős teadélután. Ezeket még az 

EHB kötelékében szerveztem annak idején, de idén ezek elhaltak a szakterületen. Ezek 

olyan programok melyekre volt kereslet, érdekelte a hallgatókat. Az oktatós 

beszélgetést akár egy tudományos sorozat keretén belül is meg lehet ejteni.  

Másik fontos dolog lenne a szakterületen, hogy közelebb kerüljünk a többi 

szakterülethez. Ilyen téren is voltak korábban próbálkozások, MatFiz bográcsozás, a 

komplex számháború vagy a remekül sikerült Bio-fizika felező buli. Ezeket is fel kéne 

kapni kicsit, nem feltétlenül csak buliban gondolkozva. Az utóbbi időben voltak 

partizán-megmozdulásként szervezett társasos délutánok-esték a hallgatók között, ezt 

akár ki lehetne bővíteni egy-két alkalommal más szakterületre is. 

Nagy rendezvénysorozatról vagy hagyományosan megrendezett programról azért 

nem írok, mert az utóbbi időben kihalt picit minden, szerintem inkább ki kéne próbálni 

pár dolgot, és ami működik, azt felfuttatni. 

Epilogue 

Nagyjából így képzelem el a következő 3 hónapot. Egy fontos célt azonban kitűznék 

még a hátralévő időszakra: egy utód találását. Vannak jelenleg hallgatók, akikben 

nagy potenciált látok és már érdeklődtek is a poszt iránt. Amennyire lehetőségem lesz, 

igyekeznék bevonni őket a szervezés mellett az érdekképviseleti részébe a tisztségnek. 

Budapest, 2017. 02. 28. 

Rácz Gergely 

racz.gergely@ttkhok.elte.hu 
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INFORMATIKUS PÁLYÁZAT 
Szabó Áron, 2017.03.07. 

  

  

„Van mi arany, bár nem fénylik, 

Van, ki vándor, s hazaér, 

Régi erő nem enyészik, 

Fagyot kibír mély gyökér. 

Lángját a tűz visszakapja, 

Árnyékból a fény kiszáll, 

Összeforr a törött szablya, 

S koronás lesz a Király.” 

J.R.R. Tolkien 
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Magamról egy pár szót: 

SZEMÉLYES ADATOK: 

¶ Név: Szabó Áron 

¶ Telefon: 70/392-3525 

¶ E-mail: szabo.aron95@gmail.com 

TANULMÁNYOK: 

Oktatási intézmény: Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Szak: Földrajz-informatika osztatlan tanárképzés 

Csúszás esélye: kb 40% 

NYELVISMERET:  

¶ Német (B2) 

¶ Angol (A1) 

¶ „Oktatónyelvek” (Logo, Scratch) 

¶ HTML 

¶ SQL 

¶ Pascal 

¶ C++ 

¶ Bash 

¶ Shell 

¶ PowerShell 

¶ VisualBasic 

SZAKMAI TAPASZTALATOK: 

¶ Az előző informatikusnak segítség nyújtás, „helyettesítése” távollétében. Lemondása 

után az apróságokért már én lettem többször felkeresve. 

¶ IK? 
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Tervek: 

Amennyiben megválasztásra kerülök, a Déli Halival kezdem el a hosszú, időigényes munkát. 

Az ott lévő állapotok lassan kezdenek kaotikussá válni. A sima HÖK gépeket fel kell telepíteni 

a hálózatra, hogy a nyomtatók működjenek onnan is. Az elnökhelyettesi gépet szeretném 

újratelepíteni, mivel azon annyi szemét van, hogy lassan konténert kell hívni hozzá. A rengeteg 

fiókot már nem tudja kezelni a Windows, így pl. Kovács Fanni nem tudja használni a Kommeh 

fiókot. Mivel az új Alapszabály kevesebb tisztséget nevez meg konkrétan, így a jelenlegi 

terveim szerint a következő fiókok kapnának rajta helyet: Elnökség (elnök+elnökhelyettes), 

Szacskók, Főszerkesztő, EB, Informatikus (admin), Tisztségviselő 1, Tisztségviselő 2, 

Tisztségviselő 3. Nyolc fiókot kezel a Windows is. A „Tisztségviselő” fiókok terveim szerint 

4-5 tisztségviselőt szolgálnának ki egyszerre, akiket én osztanék be a megválasztásuk után a 

fiókok létszámának függvényében, az átadás-átvételivel pedig ezt a jelszót megkapnák. Lehet 

nem mindenkinek szimpatikus, hogy nem lenne saját fiókja, de a Szacskók is évek óta egy 

közös fiókot használnak, illetve így működne a gép rendesen.  

Délen további ötletem a munkaállomás létrehozása. (Sajnos látványtervet nem készítettem, a 

borító is elég hanyag munka lett, de most összejöttek a dolgok, ennyire volt időm.) Ezt úgy kell 

elképzelni, hogy ha az elnökhelyettesi géptől nézzük a Halit, a jobboldali asztalokra 

összeszedek legalább 3-4 működőgépes gépet, és azt irodaszerűen összerakom, ott 

dolgozhatnak azok, akiknek nincs laptopjuk. A gépek kapcsolatban lennének a nyomtatókkal, 

akármelyik képviselő használhatná őket, nem csak tisztségviselők. Az asztalok bal oldalára 

laptopos munkaállomást tervezek, az ott lévő szemetet eltakarítanám, és a fali netkábel 

csatlakozók fölé nyomtatnék papírt, hogy az arra a kábelre csatlakoztatott gép melyik IP címet 

használhatja. Mivel az is munkaállomás lenne, előre megkérem a délen élőket, hogy ne 

szeméttárolásra használjuk majd az asztalt! 

Északról elég kevés szó esett idáig, ennek az az oka, hogy ott elég minimális időt töltök. Az 

irodavezetővel való konzultálás után természetesen ott is elvégezném a szükséges munkákat.  

Amennyiben a fent említett munkákkal végeznék, remélem, hogy csak a folyamatos 

karbantartás szükséges, és nem kell radikális munkákat végezni. A karbantartás mellett pedig a 

tisztségviselők, önkormányzat bárminemű informatikai problémáit tudnám kezelni. 



3 

Vannak-e hiányosságaim? 

Természetesen vannak. Mind személyiségemben, mind szakmailag.  

Szakmailag egy teljes kérdéslistával vagyok Fetti felé, amit tudni szeretnék, ha megkapom a 

tisztséget. Igen, nem kezeltem még a hivatalos levelezést, csak levlistákat, Drupalt se 

telepítettem még. Azonban Wordpresst tudok használni, és a html kódolásba is hamar 

(újra)belejövök. Szoftveres oldalt tekintve: egy gépet bármikor újrahúzok 2 óra alatt úgy 

(feltéve, hogy a gép normális sebességgel dolgozik :D ), hogy net, office stb már rajta van. 

Illetve tanulni szeretnék. Nincs olyan informatikus a munka világában se, aki mindent tudna. 

Mivel közeli rokonságomban is van informatikus, első kézből tudom idézni: „******* kell 

tudni mindent fejből. Az senkit se érdekel. Az a fontos, hogy határidőre meg tudod-e csinálni. 

Igen, lehet kérdezned kell, ráguglizni, de ha ennyi segítséggel meg tudod csinálni, akkor minden 

jó.” Én pedig ez szeretnék lenni, aki folyamatosan tanul, növeli a tudását. De ettől függetlenül 

úgy gondolom, hogy rendelkezek azokkal a kompetenciákkal, amikkel el tudom kezdeni a 

tisztséget, és a mostani problémákat kezelni tudom. A többi pedig fejlődés kérdése. 

Személyiségemben lévő hiányosságok, vagy inkább hibák: Szókimondó vagyok, nem szeretem, 

amikor megsértenek, szilárdan kiállok a véleményem mellett. Igen, kétszer lemondtam már, de 

mindkettőnek meg volt az oka. Ha bárkiben kétség merülne fel a legfrissebb lemondásomból 

származó „nem fér össze az elveimmel” kifejezéstől, megnyugtatom, informatikusként 

nehezebb felhúzni. Igen, ha bemennék délre, és minden kábelt kihúzna valaki a gépekből, 

szanaszét dobálva mindent, lemondanék azonnal, és még valakit elkívánnék melegebb 

éghajlatra is. De ha megbecsülik a munkámat, nagyon szívesen segítek bárkinek. 



Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Természettudományi Kar  

Hallgatói Önkormányzat 
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Bemutatkozás 

Pintér Kornélia vagyok, 1994 decemberében születtem Budapesten, tanulmányaimat 

mindvégig itt folytattam, 2013-ban érettségiztem. 2013 szeptemberében kezdtem meg 

tanulmányaimat az ELTE TTK-n földrajz-biológia osztatlan tanári szakon, 2014 őszétől 

pedig földrajz-történelem szakon folytatom immáron. 

 

Eddig ellátott feladataim: 

 tanáris mentor: 2014 és 2015 őszi félévei 

 Tanárképzési Szakterület képviselője: 2015 tavaszától kezdve 

 titkári tisztség betöltése (más feladatkörrel): 2015. 06. 30. – 2017. 03. 07. 

 Tanárképzési Szakterületi Bizottság elnöke: 2016. 03. 02. – 2016. 11. 07. 

 

Feladatkör 

A pályázati kiírás szerint a titkár feladatai: 

 együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;  
 gondoskodni az ELTE TTK HÖK és a Kari Ösztöndíj Bizottság dokumentumainak 

iratkezeléséért;  
 a tisztségviselői munkához szükséges kulcsfelvételi és belépőkártya használati jogok 

adminisztrálása;  
 a HÖK felé jelzett parkolási engedélyek kezelése;  
 a tisztségviselői megbízatással járó átadás-átvételi és titoktartási nyilatkozatok kezelése;  
 a küldöttgyűlési anyagok összeállításában való közreműködés;  
 az elnöki feladatokhoz kapcsolódó adminisztrációban való közreműködés (különös 

tekintettel az igazolások kiállítására). 

Együttműködés, kapcsolattartás 

2015 nyara óta dolgozom együtt a tisztségviselőkkel, így nem érzem ezt jelentős kihívásnak. 

A SzaB megszűnésével, az emlékeztetőik iktatása is megszűnt, ezért a „problémás” része a 

kapcsolattartásnak ezzel meg is szűnt. Szeretném, ha a tisztségviselők és képviselők egyaránt 

tudnák, hogy milyen ügyekben tudok a segítségükre és a többi hallgató segítségére lenni. 

Iktatás 

A régi iktatórendszerrel elég sok gond akadt, azonban 2017 januárjától egy új rendszer, a 

Poszeidon van már használatban… szerencsére. A szokásos iktatási munkához szükséges 

részeket sikerült áttanulmányoznom, a jogosultság megszerzését követő első néhány 

napban, azóta problémamentes a kezelése. Az iratok típusának függvényében fontosnak  



Pintér Kornélia 
 

 

 

tartom, hogy a dokumentumok mielőbb iktatásra kerüljenek elektronikusan, illetve a 

lehetőségekhez mérten (papír, toner, nyomtatóműködés) papirosan is, amint lehet.  

A TTK HÖK dokumentumainak iktatása mellett a titkár feladata a TTK Kari Ösztöndíj 

Bizottsági ülések meghívóinak és dokumentumainak iktatása, melyeknél végképp fontos a 

mihamarabbi iktatás és továbbítás. 

Többször is felmerült már a TTK Doktorandusz Önkormányzat iktatási feladatainak 

kérdése. Korábbi titkárságom alatt sose végeztem nekik iktatást, mivel egy korábbi 

Ellenőrző Bizottság tag (titkárhiányban még anno) kapott felkérést, majd jogosultságot erre 

a feladatra. Amennyiben felém is történne ilyesfajta felkérés, akkor természetesen ellátnám 

ezt a munkát is. 

Kulcsfelvételi- és belépőkártya használati jogok 

Az irodákhoz való kulcsfelvételi jogok, illetve a belépőkártyák frissítése a 

tisztségváltozásokhoz köthető, épp ezért nem kell olyan sűrűn elvégezni ezt a feladatot. 

Ezeknél a legfontosabb tényező, hogy meglegyen már az átadás-átvételi nyilatkozat, mert 

anélkül nem igazán szabályos a dolog, de most már ez is titkári feladatkör lesz, szóval 

egyszerűbb lesz (vagyis eddig se volt gond, de így magamra kell várni, hogy megcsináltassam 

a papírkát). 

Parkolási engedélyek 

A TTK HÖK honlapján lévő igénylésleadó felület jól működik, eltekintve az eltévedt IK-s 

és TáTK-s hallgatók jelenlététől. Azt nem tudom pontosan, hogy a hallgatók milyen 

felületen értesülnek a parkolási lehetőségről, de év elején, illetve az engedélyek ismételt 

leadása előtt (merthogy csak félévre szólnak) kaphatna nagyobb hirdetést is valahol. 

(Egyébként 2017.március 15.-én járnak most le, ha valakit érint!) 

Átadás-átvételi és titoktartási nyilatkozatok 

Eddig az Ellenőrző Bizottság feladatai közé tartozott a nyilatkozatok kitöltettetése, 

természetesen felügyelő-ellenőrző szervként továbbra is részt fog venni ebben. Mivel a 

tisztséghez köthető jogosultságok több része (kivéve levelezés) a titkár ügyintézése, ezért 

volt logikus a nyilatkozatok kitöltettetésének átvétele is. A megválasztott/lemondott 

tisztségviselőkkel szeretném mihamarabb lefolytatni az átadás-átvételt, hogy semmilyen 

jogosultsági probléma ne történhessen. A titoktartási nyilatkozatokhoz bővebben nem 

fűznék semmit se, remélem egyértelmű, hogy mit takar… ha nem, majd kérdezzétek meg. 
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Küldöttgyűlési anyagok 

A Küldöttgyűlés ülései előtt általában (igény és dokumentummennyiség szerint) felkerül a 

honlapra és a levelezőlistára az ülés összeállított anyaga, mely tartalmaz minden előre 

beküldött anyagot. Ezeknek nyomtatása valamikor rendszeresen megtörtént, ám mivel 

szinte mindenki laptopot (vagy más technológiát) használ az ülések során, ezt felesleges 

festék- és papírpazarlásnak tartom… persze helyzettől függően néha lehet nyomtatni is.  

Elnöki feladatokhoz kapcsolódó adminisztráció 

Ide főképp a különböző igazolások megírása-iktatása, esetenként eljuttatása tartozik. 

Nagyon sok esetben van szükség igazolás kiállítására, pl. mandátumátruházás, igazolás 

egyszeri közéleti ösztöndíjhoz, közéleti igazolás egyéb ösztöndíjakhoz vagy kollégiumi 

jelentkezéshez, különféle delegáltságokról stb.  

A leadási határidők miatt itt is nagyon fontos, hogy mielőbb el legyen végezve a munka, 

úgyhogy igen gyorsan kell dolgozni, szerencsére számítógéppel és igazolás sablonnal nem 

jelent olyan nagy problémát (kivéve ha Neptun kódot kell hajkurászni… mert az nem jó ) 

 

Motiváció és tervek: 

Úgy gondolom, hogy az elmúlt másfél évben a titkári munkakör adminisztratív részét 

megfelelően elláttam, és szívesen csinálnám továbbra is ezeket a feladatokat. Mint azt már 

néhányszor említettem, a munka mihamarabbi elvégzése a legfontosabb, eszerint 

cselekednék én is.  Hatalmas világmegváltó terveim nincsenek a tisztség ellátásának 

kapcsán, csak a pályázati kiírásnak megfelelően látnék el minden feladatot.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat. Észrevételeket, kérdéseket, javaslatokat 

szívesen fogadom e-mailben vagy akár személyesen is. 

 

Budapest,  

2017. március 4. 

Pintér Kornélia 

pinter.kornelia@ttkhok.elte.hu 


