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Az elmúlt egy év igazán eseménydúsan telt, tudományos biztosként sok rendkívül izgalmas
és számomra fejlődési lehetőséget kínáló programon vehettem részt, pályázati elbírálásokban
segédkeztem, a Tudományos Csoporttal sikerült egy új előadássorozatot elindítani, illetve a kari
tudományos programok számára is új hirdetési felületet hoztunk létre.

2016. július 5. és 8. között került megrendezésre az EHÖK Vezetőképző , mely hatalmas
segítséget nyújtott a tisztségviselői feladatköröm átlátásához, a betanulás kezdeti
nehézségeinek áthidalásához. A nyári program alkalmával részt tudtam venni a Tudományos
Csoport beszélgetésein, melynek folytatásaként az ősszel tartott EHÖK TTB üléseken
átalakítottuk bizonyos meglévő pályázatok pontrendszerét (,,Év tudományos rendezvénye”),
illetve a nyáron felmerült ötletek alapján új pályázatokat is létrehoztunk, melyek ősszel kerültek
először kiírásra (,,Középiskolásoknak szóló hallgatói programok támogatása”, ,,Kiemelkedő
innovatív felsőoktatási rendezvények díja”). A pályázatok elbírálására a novemberi leadási
határidőt követően került sor, és sok értékes rendezvény kaphatott ezek által megérdemelt, plusz
támogatást.
Július második felében felkértek az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) graduális
pályázatainak elbírálására, a bizottsági ülésre 2016.07.20-án került sor, ahol hosszas
véleményezés és megbeszélés után sikerült a végleges sorrendet felállítani, és hála a bőséges
támogatási keretösszegnek, a pályázók majdnem fele részesült szeptembertől a kutatási
támogatásban. Ezt követően szeptember 2-án került sor a Honorácior pályázat elbírálására is,
melyre érkező egyetlen pályázatot a bíráló bizottság egyöntetűen elfogadta.
Az ősz folyamán részt vehettem az október 7. és 9. között megrendezésre kerülő
szigetszentmártoni Bevonón, mely során egy szekcióülés alkalmával részletesen megvitattunk
a Rendszeres tudományos ösztöndíjjal kapcsolatos minden egyes felmerülő problémát, majd
ezekre megoldásokat keresve sikerült kialakítani egy árnyaltabb pontozási rendszert. Ezt
követően a kialakított új pontrendszerrel zajlott le az őszi szemeszter Rendszeres tudományos
pályázatának elbírálása, mely a Neptunban felmerülő problémák miatt kissé elhúzódva, de
végül sikeresen zárult.
A Rendszeres tudományos ösztöndíj elbírálását a tavaszi szemeszterben is én végeztem,
ennek során a 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. Illetve részt vettem a február 10-e és
12-e között megrendezésre kerülő kismarosi Tisztségviselői hétvégén. Mindkét program
rendkívül sok remek tapasztalattal és új ismerettel szolgált számomra, melyek segítettek a
tisztségviselői feladatköröm ellátásában a későbbiekben.

Az elmúlt két hónapban továbbra is minden hozzám továbbított tudományos esemény
meghirdetésre került az általam ősszel létrehozott TTK-s Tudományos Programok Facebook
oldalon. Sikerült ennek forrásaként még több kapcsolatot kiépíteni, így a Módszertani mesék,
az Ökológus Tea, a Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék által szervezett programok, az
OTDK/TDK szereplésre való felkészítés eseményei, az ,,Irányzatok” előadássorozat, a
különböző konferenciák (Eötvös Konferencia, Bolyai Konferencia) is rendszeresen
meghirdetésre kerülhetnek itt.
Az Eötvös Nap megszervezése, melynek részfeladataiban tudományos biztosként
segédkezem a továbbiakban is rendkívül jól halad, a megreformált, apróbb meglepetésekkel
megtűzdelt programterv és a helyszín véglegesedett, a plakátok az eseményről az új grafikával
elkészültek, és kiküldésre kerültek, a kinyomtatott verzióval a következő hetekben
találkozhatnak a hallgatók a Campuson, reméljük minél többen megjelennek majd a
rendezvényen 05.11-én.
Az Eötvös Természettudományos Tábor főszervezőjének, Horicsányi Attilának a
megkeresésére elkezdtük megtárgyalni, hogy mennyiben lehetünk a segítségükre a Tábor
hirdetésében. A következő héten történő pontosítás után a megbeszélt felületeken megkezdjük
a Tábor hirdetését, ezzel kapcsolatban a szakterületi koordinátorok segítségét is igénybe
szeretném majd venni, az általuk kezelt szakos oldalakon történő megosztások reményében,
segítségünkre nagyban számítanak, és előre is köszönik.
Az ősszel megálmodott, majd télen elindított ,,Irányzatok” című előadássorozatot
folytatva az eddig megrendezésre került matematikai, biológiai, fizikai-kémiai előadásokon
kívül most sikerül bővíteni a megszólított szakterületek számát, így a következő előadás
környezettudományi témakörben 05.15-én 16:00-kor kerül megrendezésre az északi épület
Than Károly termében. Ezeken felül két másik előadást is tervezünk még, ezek részletei a
következő héten kerülnek véglegesítésre.

Ezúton szeretném megköszönni a Tudományos Csoportnak a rengeteg segítséget és az
ötleteket, Nagy Anikónak az állhatatos munkáját, Vida Nikinek, hogy ilyen nagyszerű profilt
hozott létre az ,,Irányzatok” előadássorozatunknak, Balogh Daninak és Égerházi Bálintnak
pedig a pályázati bírálásokban való sok segítséget. Igazán jó volt Veletek dolgozni, köszönöm
ezt az egy évet!

Köszönöm, hogy végigolvastad a beszámolómat, bármilyen felmerülő kérdésre szívesen
válaszolok.
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