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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. 
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