Beszámoló
2017. május 12-október 3.
Időrendi bontás:



































2017. május 12-13. HÖOK Közgyűlés
2017. május 16. Egyeztetés beiratkozásról és tankörökről (Horváth Erzsébet dékánhelyettes,
Török Gabriella tanulmányi hivatalvezető, Prátpál Mirtyll, Rádl Attila)
2017. május 16. ELTE TTK Költségvetési Bizottság ülés
2017. május 16. Egyeztetés ösztöndíjak helyzetéről (Szabó Katalin ELTE DÖK elnök, Csonka
Diána ELTE TTK DÖK elnök)
2017. május 17. OHÜB ülés (helyettesített: Lukács Márton)
2017. május 17. HÖOK – ELTE Lágymányosi Campus Jövőkép Fórum
2017. május 17. ELTE HÖK rendkívüli elnökségi ülés
2017. május 18. Egyeztetés Geo-Bio Gólyatábor helyzetéről (Surján Péter dékán, Horváth
Erzsébet dékánhelyettes asszony, Kovács Dániel)
2017. május 18. Egyeztetés a jövőbeli tervekről (Surján Péter dékán, Hoksza Zsolt)
2017. május 19. Egyeztetés terepgyakorlatokról (Rikker Emília jog- és igazgatási vezetőasszony,
Égerházi Bálint)
2017. május 22. ELTE TTK HÖK választmányi ülés
2017. május 22. ELTE BTK HÖK Elnökválasztó Küldöttgyűlés
2017. május 23. ELTE TTK HÖK tisztségviselői ülés
2017. május 24. ELTE HÖK rendkívüli elnökségi ülés
2017. május 26. Szenátori egyeztetés a szenátusi anyagokról
2017. május 29. ELTE Szenátus
2017. június 7. ELTE TTK HÖK választmányi ülés
2017. június 7. ELTE HÖK rendkívüli elnökségi ülés (helyettesített: Prátpál Mirtyll)
2017. június 12. Egyeztetés ISZTK keretről és gólyatáborok helyzetéről (Surján Péter dékán)
2017. június 13. ELTE TTK Költségvetési Bizottság ülés
2017. június 14. ELTE TTK Dékáni Tanács ülés
2017. június 14. ELTE TTK Kari Tanács
2017. június 14. OHÜB ülés (helyettesített: Lukács Márton)
2017. június 15. Egyeztetés gólyatáborok helyzetéről (Lukács Márton, Égerházi Bálint, Szenes
Áron)
2016. június 16. Egyeztetés a gólyatáborok helyzetéről (Surján Péter dékán)
2016. június 16. Egyeztetés gólyatáborok helyzetéről (Surján Péter dékán, Rikker Emília jog- és
igazgatási vezetőasszony, Pozsár-Szentmiklósy Zoltán hallgatói ügyek rektori biztosa)
2017. június 16. ELTE HÖK alakuló küldöttgyűlési ülés
2017. június 21. ELTE HÖK elnökségi ülés
2017. június 23. Szenátori egyeztetés a szenátusi anyagokról
2017. június 26. ELTE Szenátus
2017. június 28. ELTE HÖK elnökségi ülés
2017. június 28. Egyeztetés mentortáborról (Menyhárt Barbara BGGyK HÖK elnök)
2017. június 29. Egyeztetés a HÖOK közéleti előterjesztés módosításáról (Jancsó András PPKE
BTK elnök)
2017. június 30. ELTE TTK HÖK rendkívüli küldöttgyűlési ülés














































2017. július 7-10. ELTE HÖK Vezetőképző
2017. július 11. ELTE TTK Új Nemzetik Kiválóság Program bírálati ülés
2017. július 12. ELTE TTK Dékáni Tanács
2017. július 12. ELTE TTK Kari Tanács
2017. július 17. Gólyabál megbeszélés (Menyhárt Barbara BGGyK HÖK elnök, Horváth Mihály
BTK HÖK elnök)
2017. július 18. Megbeszélés a Gólyanyúzról (László Lívia)
2017. július 20. Egyeztetés tankörökről (Horváth Erzsébet dékánhelyettes asszony)
2017. július 21. Diplomaosztó (helyettesített: Prátpál Mirtyll)
2017. július 22-24. Mentortábor
2017. július 23. ELTE TTK választmányi ülés
2017. július 24. VI. Eötvös Természettudományos Tábor kerekasztal-beszélgetés
2017. július 24. VI. Eötvös Természettudományos Tábor megnyitó
2017. július 27. HÖOK – Hallgatók ügyvédje fogadóóra (Pintért Mihály)
2017. július 30. Egyeztetés rendezvényekről (Béni Kornél)
2017. augusztus 3. Gólyalevelek borítékolása
2017. augusztus 4. TermészetGyógyász gólyatábori csapatépítés
2017. augusztus 8. Egyeztetés (Menyhárt Barbara BGGyK HÖK elnök)
2017. augusztus 9. TermészetGyógyász gólyatábori megbeszélés
2017. augusztus 10. Bioszos Gólya-Mentor Találkozó
2017. augusztus 14. TermészetGyógyász Gólyatábor előkészítése
2017. augusztus 16-20. TermészetGyógyász Gólyatábor
2017. augusztus 21-24. 32. Geo-Bio és SE-PAK Gólyatábor
2017. augusztus 24-25. ELTE IK Gólyatábor
2017. augusztus 25-26. ELTE ÁJK Szabadegyetem
2017. augusztus 28. 5vös 5 km megbeszélés (Horváth Ákos)
2017. augusztus 30-31. ELTE BTK Gólyatábor
2017. augusztus 31- szeptember 1. ELTE PPK Gólyatábor
2017. szeptember 3-4. ELTE TáTK Gólyatábor
2017. szeptember 4. 5vös 5 km megbeszélés (Horváth Ákos, Lukács Károly, Székely Mózes, Kis
Róbert)
2017. szeptember 5. Egyeztetés tankörökről (Horváth Erzsébet dékánhelyettes asszony)
2017 szeptember 6. MatSzaCs ülés
2017. szeptember 7. Dékáni Kézfogó
2017. szeptember 7. Kémiás Gólyatalálkozó
2017. szeptember 7. ELTE HÖK gazdasági bizottsági ülés
2017. szeptember 8-10. Tanári Napok
2017. szeptember 11. 5vös 5 km megbeszélés (Horváth Ákos, Béni Kornél, Székely Mózes, Kis
Róbert, Székely Gellért, Preznánszky-Szabó Ditte)
2017. szeptember 13. ELTE HÖK rendkívüli elnökségi ülés
2017. szeptember 14. 5vös 5 km rajtszám készítés
2017. szeptember 15. 5vös 5 km megbeszélés (Horváth Ákos)
2017. szeptember 18. 5vös 5 km megbeszélés (Horváth Ákos)
2017. szeptember 19. 5vös 5 km terepbejárás
2017. szeptember 20. ELTE TTK Dékáni Tanács
2017. szeptember 20. ELTE TTK Kari Tanács
2017. szeptember 20. 5vös 5 km










2017. szeptember 22. ELTE HÖK rendkívüli elnökségi ülés
2017. szeptember 27. Informális elnökségi ülés
2017. szeptember 27. ELTE HÖK küldöttgyűlési ülés
2017. szeptember 28. Egyeztetés a terepgyakorlatokról (Rikker Emília jog- és igazgatási
vezetőasszony, Lukács Károly, Égerházi Bálint)
2017. június 29. Egyeztetés a HÖOK közéleti előterjesztés módosításáról (Jancsó András PPKE
BTK elnök)
2017. október 2. ELTE Szenátus
2017. október 2. ELTE TTK HÖK tisztségviselői ülés
2017. október 3. ELTE TTK küldöttgyűlési ülés

Sajnos a felsoroltak nem fedik le maximálisan a valóságot, mert részt vettem még több személyes
egyeztetésen is, de ezekről nem találtam meg minden információt.

Állandó ülések:


Elnökségi ülések:
2017. május 17. ELTE HÖK rendkívüli elnökségi ülés
Megtárgyaltuk, hogy a Szenátusra bekerülő OHV előterjesztésből a c) pontot fogjuk támogatni,
miszerint alapbeállításként mindenkinek nyilvános az OHV-je, de az oktató átállíthatja, hogy ne
legyen publikus. Sajnos májusban nem került be az OHV előterjesztés szenátusra.
2017. május 24. ELTE HÖK rendkívüli elnökségi ülés
Vendégünk volt Babos János, akivel a beszerzésekről és a gólyatáborokról beszélgettünk. Felmerült
János részéről, mint javaslat vagy észrevétel, hogy amikor a HÖK elindít egy ajánlatkéréses
beszerzést, akkor az ajánlatokat ne a HÖK kérje be, mivel egyes részönkormányzatok nem tudják
megfelelően elvégezni a munkát. Horváth Mihály (BTK HÖK elnök), Kindelmann Balázs (IK
HÖK elnök) és én nem támogattuk, hogy kikerüljön a feladat a gazdasági feladatokat ellátó
tisztségviselők keze alól, mivel véleményünk szerint komoly veszélyeket tud magával hordozni, a
jelenlegi rendszerrel jobban tudjuk kontrolálni a költéseinket.
2017. június 7. ELTE HÖK rendkívüli elnökségi ülés
Az ülésen nem vettem részt személyesen, mivel választmányi ülést tartottam. A megbeszélésen a
nyári vezetőképzőről és az OHV előterjesztésről esett szó. A kari HÖK elnökök megtárgyalták,
hogy a Kari Tanácsokon a HÖK-ök a feljebb említett c) pontot fogják képviselni.
2017. június 21. ELTE HÖK elnökségi ülés
Ezen az ülésen választottuk meg a jelenleg mandátumban levő kabinet referenseit, egyetlen TTK-s
hallgató van a kabinetben Kanti Eszter tanárképzési referens személyében. Az elnökségi ülés során
átfutottunk a június 30-i szenátusi ülés anyagain, hogy megfelelően felkészültek legyünk. Az ELTE
HÖK idén is megjelent a nyári Tusványos fesztiválon, ezt Czabán Samu (ÁJK HÖK elnök) és
jómagam nem támogattuk, mivel jelenleg már tisztán politikai rendezvényről van szó.
2017. június 28. ELTE HÖK elnökségi ülés
A fő témánk a rektori sport pályázat elbírálásának elfogadása volt, a pályázat kapcsán heves vita
alakult ki és komoly kérdések merültek fel a tagokban, ezért az ülésen nem is született végül döntés.
A kérdések megválaszolása után levélszavazás útján került elfogadásra az elbírált pályázatok. Én
nem támogattam az alkalmazott bírálatot, mivel a rendszer átláthatatlan volt, és nem értettem egyet
azzal, hogy az 5vös 5 km támogatásánál lett a legkisebb a finanszírozás mértéke százalékosan. Az
ülésen megbeszéltük, hogy mindenképp változtatni szükséges a pályázati kiíráson, hogy
átláthatóbbá váljon.
2017. szeptember 13. ELTE HÖK rendkívüli elnökségi ülés





Vendégünk volt Babos János, akivel egyeztettük a féléves beszerzési menetet, továbbá ismertettük
a gólyabáli igényeinket. Sajnos beszámolóm írásáig még nem sikerült az Egyetemnek kiírnia a
beszerzési eljárást a rendezvényre vonatkozóan. Czinege András gazdasági alelnök tájékoztatott
minket az ELTE HÖK gazdasági helyzetéről: több részönkormányzat is túlköltötte már magát,
például az EHÖK már mínusz 5 milliónál jár keretéhez képest. Murai László (EHÖK elnök)
részéről az a megoldási javaslat született, hogy az EHÖK-ös 28 milliónyi ISZTK maradvány
keretátadással kerüljön be a működési keretbe, ezt Babos János és Cseszregi Tamás is jóváhagyta,
így remélhetőleg stabilizálódni fog a helyzet. Figyelnünk kell a költéseinkre, annál is inkább, mert
még nem kaptuk meg az elszámolást a gólyatáborokról.
2017. szeptember 22. ELTE HÖK rendkívüli elnökségi ülés
A gazdasági ügyekről számolt be Murai László, hogy hol tart a fent említett folyamat, majd minden
részönkormányzat jelezte, hogy mikor szeretne alapszabályt módosítani.
2017. szeptember 27. Informális elnökségi ülés
Vendégünk volt Borhy László (ELTE rektor) és Pozsár- Szentmiklósy Zoltán. A beszélgetés során
rektor úrtól a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban tettük fel a kérdéseinket, sajnos azonban nem
tudott konkrét információkkal szolgálni. Megtárgyaltuk a rektori kulturális pályázat pályázási
időszakát, erre majd 2 hét fog rendelkezésre állni, ezért fontos, hogy megfelelő legyen a
kommunikáció. Az elnökség elővette a rektori sport pályázat kérdéskörét is, Kindelmann Balázzsal
(IK HÖK elnök) jeleztük, hogy nem tartjuk megfelelőnek a jelenlegi kiírást, ezután az a konszenzus
született, hogy két pályázat lesz, az egyik kifejezetten a BEAC-nak fog szólni, míg a másik a
közvetlen hallgatói kezdeményezéseknek.
Kari Tanács:
2017. június 14. ELTE TTK Kari Tanács
Maratoni Kari Tanács ülés volt, több hallgatókat érintő kérdésről is döntés született. A Kar 2016os költségvetési beszámolóját és 2017-es költségvetési tervezetét hosszas viták után elfogadta a
Tanács, sajnos idén is botrányos a Kar anyagi helyzete. Tárgyalásra kaptunk egy hosszabb HKR.
módosítási csomagot, jelentősebb módosítás végül nem történt, mert Szenátuson a Karok nem
tudtak megegyezésre jutni. Az OHV előterjesztésről nagyobb vita alakult ki a tagok között, mert
több Intézeti Tanácson nem tudtak tárgyalni róla, ezért a Kari Tanács hozott egy határozatot, hogy
dékán úr megpróbálja levetetni Szenátus napirendjéről. Amennyiben nem sikerül, akkor a Kari
Tanács döntése alapján a beszámolóban korábban említett c, alternatívát támogatja a TTK. Az
ülésen továbbá elfogadásra kerültek az alap- és mesterszakok tanterveinek módosításai.
2017. július 12. ELTE TTK Kari Tanács
Ezen az ülésen csak kinevezésekről döntöttünk.
2017. szeptember 20. ELTE TTK Kari Tanács
Módosításra került a 2016-os költségvetési beszámoló, amit a Kari Tanács tudomásul vett ez a
SAP mágikus tulajdonságai miatt volt szükséges.
Szenátus:
2017. május 29. ELTE Szenátus
Vendégünk volt Andor György, aki régebben a BME GTK dékánja volt, felmerült, hogy az ELTEn is legyenek gazdasági képzések és erre őt kérték fel, a kormányzat anyagilag is támogatná ezt az
elképzelést. A Szenátus is jóváhagyta a tervet. Minden szakindítást és szaklétesítést is jóváhagyott a
Szenátus.
2017. június 26. ELTE Szenátus
6 órás maratoni ülést tartottunk, ahol a nagyobb vitákat a HKR módosítás és az OHV nyilvánossága
okozta. A HKR. módosítás vitás részei végül nem kerültek módosításra, ahogy fent említettem. Az
OHV nyilvánosságáról, pedig hosszas tárgyalás után a fent említett c) változatott támogatta a
Szenátus.

Az ELTE HÖK utána elkezdett egy komoly kommunikációt ezzel kapcsolatban, hogy végre
nyilvánosak az OHV-k. Véleményem szerint ez parasztvakítás részünkről, hiszen az oktatók
bármikor átállíthatják nem nyilvánosra.
A GTI SZMSZ és szaktervezetét is elfogadta a Szenátus.

2017. október 2. ELTE Szenátus.
Szóban fogok beszámolni a történésekről.
ELTE HÖK Küldöttgyűlés:
2017. június 16. ELTE HÖK alakuló küldöttgyűlési ülés
Egy hosszabb ülés során megválasztottuk az új kabinetet, akiket itt megtaláltok:
http://ehok.elte.hu/nu/index.php/kabinet/.
A leköszönő kabinet éves beszámolójáról is ekkor volt döntés az elnökhelyettesnek a Küldöttgyűlés
nem fogadta el záró beszámolóját, ezért lemondott mandátumáról
2017. szeptember 27. ELTE HÖK küldöttgyűlési ülés
Beszámolt az új kabinet az eddigi munkájáról, mindenkinek elfogadta a Küldöttgyűlés a
beszámolóját. Két részönkormányzat Alapszabály módosított.
ELTE HÖK Vezetőképző:
Korábban a részt vevők már beszámoltak erről, ezt az alábbi linken olvashatjátok:
https://listbox.elte.hu/pipermail/ttkhok-kepviselok/attachments/20170719/c96ee653/attachment0001.pdf
Terepgyakorlatok:
2017. május 19-én volt egy egyeztetésünk Rikker Emíliával, ahol lefektettük, hogy miként szeretnénk a
költségvetésünkből 5 millió forintot a terepgyakorlatokra költeni, ekkor lefektettük az alapokat. Dékán úrnak
és dékánhelyettes asszonynak vázoltuk, hogy az ELTE TTK Hallgatói Alapítványnak kerülne átutalásra a
pénz, és ők fizetnék ki az általunk támogatott terepgyakorlatokat. Mivel az ELTE malmai lassan őrölnek
nem sikerült nyáron megkötni a szerződést.
2017. szeptember 28-án megbeszélésen vettünk részt Emíliával, hogy pontosítsuk, hogy mit akarunk a
szerződésbe beleírni. A szerződés 3 részből fog állni, jövő hét végén kerül az első rész aláírásra, ahol jelezzük
a szándékunkat és megállapodást kötünk az Alapítvánnyal. Utána komoly munka veszi kezdetét, mert meg
kell határoznunk a Karral közösen, hogy mely terepgyakorlatok legyenek támogatva, természetesen a fő
szempont, hogy minél több hallgatót érintsen. A második szakaszban konkrétizálásra kerül, hogy melyeket
kell támogatni, a harmadik szakasz az Alapítvány elszámolásáról fog szólni.
Fontos megjegyezni, hogy ez az 5 millió forint, csak tűzoltás.
Murai László egy kancellári megbeszélésén felvetette a problémakört. Ezután Mirtyllel közösen készítettünk
egy dokumentumot, ahol vázoltuk a problémát, felsoroltuk a terepgyakorlatokat és meghatároztuk, hogy
évente nagyjából ez hány hallgatót érint. A következő egyeztetéseiken is napi renden lesz a probléma, mert
kancellár úr elmondása szerint sem jó így.
Pénteken Bálint kapott egy hallgatótól megkeresést, hogy nem tudja finanszírozni magának terepgyakorlatát,
amely október 2.-án lesz, és megoldást kért tőlünk, ezt az emailt továbbítottam dékán úrnak, dékánhelyettes
asszonynak és ehök elnök úrnak, hogy lássák, hogy mennyire súlyos problémáról van szó.
(Ha 2018. januárjában ténylegesen megemelik a TTK-s normatívát, akkor a Kar költségvetése is nagyjából
rendeződik, akkor könnyebb lesz a terepgyakorlatok finanszírozása.)
Tankörök:
Korábban erről folyt levelezés itt olvasható: https://listbox.elte.hu/pipermail/ttkhok-kepviselok/2017September/015065.html

Dékánhelyettes asszony Dékáni Tanácson úgy foglalta össze, hogy minden kezdet nehéz, és nagyon sok
probléma az oda-vissza dobálgatásból eredt és a megfelelő kommunikációból. Jövőre már felkészültek
leszünk és ezeket nem fogjuk elkövetni. Igen jövőre is lesz, mivel egy év alatt nem lehet elmondani, hogy a
rendszer sikeres-e vagy nem, ezért 3 év a próbaidő.
Sajnos nagyon sok dobálgatás volt az egyes Intézetek és a Kar vezetés között, hogy legyen-e vagy ne, ezért
előfordulhatott, hogy amikor már elkezdték a tankörös beosztást ki kellet törölni, mert végül mégse lett
bevezetve.
Sajnos a folyamat közben nagyon sok fals infót kaptunk, mivel senki se tudta megfelelően követni, hogy mi
van.
Jeleztem dékán úrnak, hogy ez így nem volt oké, és jövőre nem lehet így, teljesen megértette problémáinkat,
megegyeztünk, hogy amennyiben folytatódik a rendszer, akkor jövőre jó előre leülünk az érintettekkel és
végig járjuk, hogy ki hogyan és mikor fogja beosztani a frissen felvett hallgatókat. Az osztatlan tanárszakosok
helyzetére nem találtunk megoldást, szkeptikusok vagyunk azzal szemben, hogy egyáltalán van.
Bízom benne, hogy a rendszer sikeres lesz!
Gólyatáborok:
Korábban írtam az előzményekről a képviselő listára, amit
https://listbox.elte.hu/pipermail/ttkhok-kepviselok/2017-June/015044.html

alább

tudtok

olvasni:

Az idei gólyatábori lebonyolítás rosszabb volt, mint egy brazil szappanopera. Miután június végén nagy
nehezen kiírásra került a beszerzés, első körben érvénytelen lett az eljárás, mivel túllépte a 15 milliós
értékhatárt, ezért a vezetőképzőn egy szekción lejjebb kellet faragnunk az igényeken, de lehetetlen volt, hogy
az igények harmadát-felét lehúzzuk, ezért a kancellária valahogy bűvészkedéssel szétszedte a kiírást és így
sikerült egy sikeres eljárást lebonyolítani, amit a BME nyert meg. Nem volt zökkenőmentes velük a közös
munka, de a két tábort, amire ajánlatot adtak meg tudtuk valósítani, amit sajnos már eredményként kell
elkönyvelnünk. Jövőre nem hagyhatjuk, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk.


TermészetGyógyász Gólyatábor:
Új, összevont tábor, amit lebonyolítottunk elég sok hibával, de szerencsére a gólyák élvezték. A
negatívumokkal kezdeném az összefoglalást. Viharosan ugyan, de a főszervezésével Béni Kornél
lett megbízva, aki a tábor előtt 3 hétig erősen elengedte a dolgokat, ezt jeleztem neki, hogy nem
tartjuk jónak, ezután az utolsó 3 hétben nagyon sok munkát és energiát fektetett bele, és a tábor
alatt végig kifogástalan munkát végzett, amit szeretnék ezúton is megköszönni. Elég sok anomália
és hiba tudott kialakulni a kezdeti elengedés miatt, amiből sikerült korrigálni néhány dolgot, de közel
sem mindent. Sajnos a tábor előtt 3 héttel személyi változás következett be, mivel egy
koordinátorért nem tudtunk felelősséget vállalni Barbival. Az igénytáblázatba nagyon sok felesleges
és nem átgondolt dolog került be, ami a beszerzés közben szúrt szemet. A tábor kommunikációja
nagyon döcögősen indult, de a felépített marketingterv rendezte a dolgokat, és jobb is lett az
elérésünk, sajnos a részvételi számok alul múlták a becsléseket. A tábor alatt a legnagyobb hibának
az eredményhirdetést kell említeni, nem jött át a gólyáknak, be kell vallanunk, hogy elszúrtuk.
A pozitív része, hogy a 3 TTK-s szakterület közelebb került egymáshoz, a végére már mindegyik
szakterületben kialakult valamilyen kötődés. Szerintem a tábor hangulata nagyon jó volt, ami
leginkább a menioroknak és csapatvezetőknek köszönhető, mivel remek csapatokat építettek. A
tábor ideje alatt a szervezők jó munkát végeztek a felmerülő problémákat gyorsan megoldották.
Szeretném megköszönni minden szervezőnek, meniornak, csapatvezetőnek és segítőnek a munkát.
Összességében be kell vallani, hogy végig el voltunk késve, tavasszal nem történt semmilyen
előrelépés a táborral kapcsolatban, így nem lehet egy teljesen új tábort szervezni.
Ez a konstrukció gazdaságilag nagyon nem előnyös, rendkívül drága volt a tábor, sajnos még a
pontos elszámolást nem kaptuk meg.





SE-PAK 32. Geo-Bio Gólyatábor:
Idén ez a tábor a SE-vel került megrendezésre, hogy ez miért történt így, azt már korábban
megtárgyalta a Küldöttgyűlés. Én az első négy napon tartózkodtam lent az addigi történések alapján
úgy gondolom, hogy a szervezők egy jól sikerült tábort tudhatnak maguk mögött. A végére azt
hiszem sikerült megértenem, hogy mi ez a nagy imádat a tábor felé a három szakterület és érintett
tanárszakosok részéről. Köszönöm mindenkinek, aki segített ennek megvalósításában!
Kijelenthetem a legproblémamentesebb TTK-s hallgatókat érintő tábor, persze nem szeretnék okokozati összefüggést levonni ezzel kapcsolatban. A táborban tett ígéretemnek megfelelően
szeretném megköszönni Dohány-Juhos Nikolettnek, Maszlag Szilviának, Pintér Kornéliának, Vigh
Patriciának, Lukács Károlynak és Szabó Áronnak a segítségüket, felkészültségük nélkül elég
valószínű, hogy nem tudtam volna túlélni a tábort.
Tanári Napok:
A főszervezéssel Kanti Eszter lett megbízva, aki szívét-lelkét beletette a táborba, amit szeretnék
megköszönni neki. Idén ötödik alkalommal került megrendezésre a tábor, az előzetes szervezés
során a legnagyobb problémát az jelentette, hogy a főszervező nem tudta felvenni a BME-vel a
kapcsolatot. Így nagyon sok munka maradt a végére. A kommunikáció itt is döcögősen indult, de a
végére itt is beindult, sikerült elérni a kívánt hatást. Nagyjából 100 gólya vett részt, amivel sikerült a
tavalyi számokat túlszárnyalni. Különösebb probléma nélkül lezajlott a tábor. Szeretném
megköszönni minden szervezőnek és mentornak az áldozatos munkáját.

Összefoglalva nehéz gólyatábori szezonon vagyunk túl, be kell látnunk, hogy az idén használt konstrukció
gazdaságilag nem előnyös, ezért még az idén döntenie kell a TTK HÖK-nek, hogy jövőre hogyan kíván
gólyatábort szervezni. Ha a döntés megszületett utána el is fog kezdődni a tényleges szervezési munka, hogy
ki tudjuk küszöbölni az idén elkövetett hibákat.

Iskolaszövetkezet:
Jelenleg az iskolaszövetkezettel nincs érvényes szerződésünk, mivel átlépné már a korábban említett
értékhatárt. Elméletileg az Egyetemmel közösen fogunk szerződni a közel jövőben.
Az elfogadott költségvetés szerint 2 milliónyit költhet a TTK HÖK a működési keretből, az előzetes
kalkulációnk szerint, amit Bálinttal végeztünk, ennek elégnek kellet volna lennie, viszont mivel nem született
egyszeri közéleti ösztöndíj pályázati kiírás ez nem lesz elég, ha fizetni szeretnénk egyes tevékenységekért.
Most tartunk 1,8 millió forintnál. Bálinttal mandátumba lépésünk óta a tavaszi 5vös 5 km és az irodavezető
kifizetését hagytuk jóvá. Elkértem Czinege Andrástól az eddigi TTK-s kifizetéseket, sajnos nem túl
informatív, mert nincs megnevezve a konkrét tevékenység, próbáljuk a TTK HÖK által leadott listákkal
összhangba hozni, ami eddig még nem került befejezésre, remélhetőleg ez a küldöttgyűlési ülésig sikerül.
Jelenleg sok kifizetés előtt értetlenül állok.
Ha hasonlattal akarnám leírni, akkor úgy fogalmaznám meg, hogy egy varázsdobozból húzzunk ki számokat
és reméljük, hogy minél kevesebb. Az a legnagyobb probléma, hogy nem mindenki van beiratkozva az
iskolaszövetkezetbe, ezért nem biztos, hogy a leadás hónapjába kerül kifizetésre, hanem a beiratkozás után,
szerintem ez okozhatja az anomáliákat.
5vös 5 km:
2017. szeptember 20-án zajlott le a XXXIII. 5vös 5 km. Kijelenthetjük, hogy az utóbbi időszak
legalulszervezettebb versenye volt. Megállapodtunk, hogy úgy próbálunk embereket toborozni, hogy gyere
egy szervezői pólóért segíteni, sajnos így elég kevés embert találtunk. Miért így próbáltunk segítőket találni?
Mert ebben a félévben nincs egyszeri közéleti ösztöndíj kiírás és a küldöttgyűlés által elfogadott
iskolaszövetkezeti keretbe nem fért volna bele. Egy szervezői megbeszélésen jeleztem, hogy dolgozom a
problémán, arra a megoldásra jutottam, hogy a rész vevő segítőket bepályázom az EHÖK által kiírt egyszeri
közéleti ösztöndíjra, véleményem szerint a Bizottságnak támogatnia kell majd a pályázatot. Miért nem

mondtuk? Mert nincs döntési szerepem a kérdésben, és nem ígérhetünk olyat, amit nem tudunk teljesíteni.
Ezúton is szeretném megköszönni minden segítőnek a sok munkát, amit belefektetett a rendezvénybe.
Sajnos nem tudtunk idén szponzort találni, bár sokáig úgy volt, hogy a Coca-Cola potenciális érdeklődő,
ezért most a verseny végi frissítőt más úton kellet megoldanunk. Tudomásom szerint a verseny folyamán
két embert elütöttek egyiket a kockánál a másikat célban. Hogy történhetett ez? Elmondások szerint a
kockánál lévő esetnél egy autós hátulról ütött el egy futót, a másik esetben a parkolón végig hajtott egy
kisbusz miközben az emberek futottak be a célba. Hozzátenném, hogy Horváth Ákos idén is írt az Info
Park cégeinek, hogy mikor kerül megrendezésre a verseny és a parkolót is lefoglaltuk, amit jóvá is hagyott a
kancellária.
A negatívumok után pár pozitívumot is említenénk. Történelmi versenyen vagyunk túl, mert még nem volt
olyan a rendezvény életében, hogy az ELTE rektora is lefutotta volna a távot. Az eseményen kancellár úr is
megtisztelt minket, aki az egészség sétán vett részt. A rektori vezetés elégedetten és jó emlékekkel távozott.
Szeretném megköszönni Varga Normannak, az ELTE TTK Hallgatói Alapítványnak, a MEFS-nek, a
Karrier Központnak és a HÖOK-nak segítségüket és támogatásukat.
3 korábbi ELTE TTK HÖK sportbiztos (Szabó Judit, Zakariás Barbara, Kis Róbert) is részt vett és segített
a verseny szervezésében, ezúton is köszönöm nekik!
Gólyahajó:
Nagyjából 700 fő vett részt az eseményen, nagyobb probléma nélkül zajlott le. Köszönettel tartozom,
minden szervezőnek és segítőnek, mivel nélkülük nem valósulhatott volna meg a rendezvény. Slussz poén,
hogy az Ányos Fesztivál pénteki fellépői hozzánk jöttek át bulizni.
Überfúzió:
700-800 fő vett részt a KCCSK-ban nagyobb fennakadások nélkül zajlott le a rendezvény. Minden segítőnek
és szervezőnek szeretném megköszönni a munkáját.

Fegyelmi ügy:
2017. augusztus 8-án telefonon értesített Y hallgató, hogy X hallgató elmondta neki, hogy Z hallgató
szexuális zaklatást követett el ellene a Mentortáborban. Felvettem a kapcsolatot Menyhárt Barbarával, hogy
mit tud az esetről. Elmondta, hogy X megkereste és elmondta neki, hogy mi történt, elmondtam, hogy
felveszem a kapcsolatot Z hallgatóval, és ez így ment tovább. 6 órás körtelefonálás után Menyhárt Barbarával
nem sikerült rekonstruálnunk, hogy mi történhetett. Megkérdeztem a sértettől, hogy szeretne-e feljelentést
tenni, majd mondta, hogy nem. Barbarával mi is megtehettük volna, de fontosnak tartottuk, hogy a sértett
döntsön a kérdésben, így nem történt feljelentés. Érdeklődtem a sértettnél, hogy mit szeretne, hogy mit
tegyünk azt mondta, hogy rám és Barbarára bízza a döntést, mivel nem ismeri az egyetemi folyamatokat.
Barbarával alapvetően nehéz helyzetbe kerültünk, hogy mit csináljunk, mivel X és Y teljesen ellentmondásba
álló történetet mesélt el nekünk, nem vagyunk döntőbírák és komoly vádról volt szó, ezért felmerült
bennünk, hogy az Egyetem segítségét kérjük, hogy vizsgálja ki az esetet. Tájékoztattam a sértettet, hogy
amennyiben írásba adja és elküldi a hivatalos email címemre a történteket, akkor Z hallgató ellen megkérem
dékán urat, hogy indítson fegyelmi eljárást. A sértett írt Barbarának, Pozsár-Szentmiklósy Zoltánnak és
nekem egy emailt, hogy mi történt vele a Mentortáborban, ekkor megkértem Pozsit, hogy írja le a sértettnek,
hogy milyen lehetőséget tudunk neki nyújtani a trauma feldolgozásában. Több panasz is eljutott hozzám Zvel kapcsolatban, kértem, hogy amennyiben fontosnak tartják adják írásba, ez nem történt meg, ezért az ügy
szempontjából irreleváns. Továbbítottam dékán úrnak a megkeresést, aki elindította az eljárást. Felkértek,
hogy vegyek részt a Fegyelmi Bizottság munkájában, ami eldönti az ügyet, ezt visszautasítottam, mivel én
voltam a kérelmező, és fontosnak tartottam, hogy független legyen a döntéshozatal. Azóta a Fegyelmi
Bizottság elnöke többször is keresett engem az üggyel kapcsolatban, mert több fennakadás is övezi, ezekre
megpróbáltam válaszolni, miközben kértem, hogy a Bizottság hallgatói tagjával egyeztessen. A hallgatói

tagnak elmondtam, hogy hol találja a Fegyelmi Bizottság feladatkörének leírását, és megmutattam neki a
hallgatói emailt, mivel még a Fegyelmi Bizottság elnöke nem tette meg, leginkább kaotika jellemzi az ügy
lefolytatását. Legjobb tudomásom szerint még mindig nem sikerült lezárni az eljárást, pedig direkt
gyorsítottat kértem. Persze, tudom nagyon sok pletyka kering az üggyel kapcsolatban, de a legtöbbje
egyáltalán nem áll közel a valósághoz.

HÖOK:
Jancsó Andrással (PPKE BTK HÖK elnök) a májusi HÖOK közgyűlés után megbeszéltük, hogy az ott
elfogadott közéleti irányelvekre módosítást fogunk előterjeszteni, mivel véleményünk szerint a tudományos
tevékenységet végzőket hátrányosan érinti. A következő lépésként megfogalmaztuk, hogy minden
intézmény részönkormányzati elnöknek elküldünk egy kérdőívet, ahol felmérjük, hogy milyen lehetőségek
vannak, mint például demonstrátori program vagy tutori program, ehhez a kérdőívhez valószínűleg a TTK
HÖK honlapját használnánk.
Egyebek:
2017. május 16-án elmondta Török Gabriella, hogy idén egyenként történik majd a beiratkozás. Jeleztem
neki, hogy ez nálunk nem fog működni és ezzel a szakterületek regisztrációs heti programtervezését
megnehezíti. A hivatalvezető asszony ragaszkodott hozzá, mert kérték a tanulmányi előadók, hogy így
legyen, mert így nekik könnyebb a munka. A legnagyobb érv a rendszer mellett, hogy a BTK-n is így megy
és ott működik. Kijelenthetjük, hogy nálunk a rendszer megbukott, nem sikerült a tesztelés megfelelően!
Mirtyllel és Mártonnal összeszedtük azokat az oktatókat, akikre az elmúlt időszakban panasz érkezett,
lekértük az OHV-jüket, hogy tisztábban lássunk, ehhez egy külön kérvényt kellet írnom, aminek az
elbírálását várjuk. A szabályzatok szerint a HÖK elnöknek van lehetősége az OHV riportok megismerésére.
Líviával a Gólyanyúz megbeszélésünkön felmerült bennünk az ötlet, hogy kéne a nemiségről egy kerekasztal
beszélgetést tartani, ahova hívnánk egy moderátort, biológust, társadalom kutatót és pszichológust.
Felvettem a kapcsolatot a PPK HÖK és TáTK HÖK elnökével, akik támogatták a kezdeményezést,
szeretném, ha a TTK HÖK is elmondaná a tervről majd a véleményét. Véleményünk szerint ez egy olyan
téma, ami érdekelheti a hallgatókat, hisz a gender studies is heves reakciókat szokott kiváltani az emberekből.
Tisztségviselői hétvégét terveztünk szeptember 29-től október 1-ig, ez nem valósult meg több okból is, az
ajánlatkérések nem mentek túl flottul, és Bálinttal az a döntést hoztuk, hogy tudnánk másra költeni azt a 200
ezer forintot, amibe került volna például az iskolaszövetkezetbe, amennyiben a Küldöttgyűlés beleegyezik.
Novemberre terveztük a bevonókat, de végül Bálinttal és Lukival való megbeszélés után februárban
valósítanánk meg, mivel akkor több folyamatban lévő projektbe is bele lehet vonni a gólyákat. Már idén
lefogjuk kötni erre a keretet, hogy mindenképp megvalósuljon.
Áron létrehozta a ttkkorrep.elte.hu honlapot, várjuk a korrepetáló programok időpontjait és elérhetőségeit,
hogy majd fel tudjuk tölteni ide, hogy megkönnyítsük a hallgatók dolgát.
Az újonnan megalakult ELTE Szolgáltató Kft. túl van első rendezvényén, levonhatjuk a belőle a megfelelő
tanulságokat.
Az elmúlt időszakban háromszor kértem helyettesítést, mivel sajnos még nem tudtam megoldani, hogy
egyszerre legyek két helyen.
Mozgalmas és nehéz időszakon vagyunk túl, szeretném mindenkinek megköszönni a munkáját és segítségét!

Köszönöm, hogy elolvastad beszámolómat!

A beszámolómmal kapcsolatos bármilyen kérdést, észrevételt szívesen fogadok, keressetek bátran az
alábbi elérhetőségeken!
Budapest, 2017. szeptember 30.

Horváth Luca
elnök
elnok@ttkhok.elte.hu
+36202599364

Az ELTE TTK HÖK
elnökhelyettesének
beszámolója
Küldöttgyűlés időpontja: 2017. 10. 03. 18 óra
Időszak: 2017. 05. 12. – 2017. 10. 03.

Időrendi bontás:
2017.05.17. – OHÜB, helyettesít
2017. 05. 22. – Választmány
2017. 05. 23. – Tisztségviselői ülés
2017. 06. 07. – Választmány
2017.06.14. – OHÜB, helyettesít
2017. 06. 30. – Rendkívüli Küldöttgyűlés
2017. 07. 07. – 10. – EHÖK Vezetőképző
2017. augusztus vége – szeptember eleje – beiratkozás, helyettesít
2017. 10. 02. – Tisztségviselői ülés

Szöveges beszámoló
Az alakuló küldöttgyűlés óta elég sok idő telt el, bár közben kitört a nyári szünet, mely –
elnökhelyettesi szempontból – kevéssé volt mozgalmas.
Májusban és júniusban helyettesítettem az Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottságának
(OHÜB) ülésén, ahol mindkét alkalommal a HKR tervezett módosításairól volt szó, itt
igyekeztem a TTK HÖK és a Kar álláspontjait képviselni.
Ebben az időszakban két Választmányt is tartottunk, egyet a gólyatáborokkal kapcsolatban, a
másik alkalommal az EHÖK jelenlegi (akkor még jelöltek) tisztségviselői mutatkoztak be.
Július elején jómagam is részt vettem az EHÖK Vezetőképzőn, ahol a tanárképzési szekció
munkájában igyekeztem segíteni.
Augusztus végén, Mirtyll kérésének eleget téve, igyekeztem levezényelni a beiratkozást,
valamint előrébb gördíteni a tankör téma igencsak összekuszált gombolyagát, több-kevesebb
sikerrel.

Adminisztratív teendők:
A kulcsfelvételi jogokat még május közepén frissítettem, a kártyajogokat átnéztem és az új
tisztségeknek megfelelően átalakítottam. Ennek ellenére több újra és újra előbukkanó
probléma futott be hozzám, amit ugyan szerettem volna megoldani, mégsem sikerült
idejében. (Jelzem, a Kémia portán lévő kulcsfelvételi jogos papír szerint én sem vehetném fel
az Északi Hali kulcsát, ami csak azért nonszensz, mert 2015 augusztusa óta vagyok annak
irodavezetője…) A felvételeket azóta újra frissítettem, és megküldtem a biztonsági szolgálat
részére.

Képzés:
A mostani hétvégére tervezett összerázó tisztségviselői hétvége sajnos elmaradt. Ennek oka,
hogy nem sikerült megfelelő időben kielégítő választ kapni annak beszerzésével kapcsolatban.
Miután a beszerzés nem jött össze, egy a Campuson megtartott hétvégére gondoltunk,
azonban ez már annyira későn jött elő, hogy sokan a képzés halasztását kérték, teljesen
érthető módon. Az elkövetkező hetek zsúfoltsága miatt sajnos a hétvége novemberre fog
csúszni.
Továbbra is tervben van a Vezetőképző megtartása, ez azonban pénzügyi és egyéb okok miatt
előre láthatólag a következő félév elején fog megvalósulni.

Amennyiben kérdésetek, kérésetek, javaslatotok, észrevételetek van, keressetek bátran!
Köszönöm, hogy figyelmet szenteltetek a beszámolómra!

Budapest, 2017. 09. 29.

Lukács Márton
elnökhelyettes
70/415-48-98
elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu

Tanulmányi információkért felelős referens
Beszámoló

Készítette: Németh-Prátpál Mirtyll
2017. 09. 28.

Tanulmányi információkért felelős referens
Beszámoló

Május 10-i megválasztásomat követően az első heteket a tisztséggel járó feladatok
átvételével töltöttem. Megismerkedtem a kari vezetés azon tagjaival, akikkel a későbbiekben
sokat fogok együtt dolgozni.
Dékán helyettes asszonnyal és Török Gabriellával, valamint Horváth Lucával a
tankörök bevezetésének mikéntjéről és a beiratkozás átalakításáról és lebonyolításáról
egyeztettünk, illetve vázoltuk a következő tanévre vonatkozó terveinket. Ilyen például az
értékelő kérdőív és a köztársasági ösztöndíj / nemzetközi felsőoktatási ösztöndíj HÖK-ös
pontrendszerének átalakítása.
A hallgatói megkeresések között néhány jogsérelemmel kapcsolatos kiugróbb eset volt,
azonban ezek mind megoldódtak alsóbb szinteken, oktatók elleni hivatalos panasztétel nem
történt. Egy esetben egy kurzus órái nem kerültek tényleges megtartásra, viszont ezt az
abszolváló hallgatók miatt nem lehetett utólagos tárgyleadással élni, a tárgyat felvett hallgatók
számára vizsgalehetőség került biztosításra. A legtöbb levél az átsorolással, a méltányossággal
és vizsgameghirdetésekkel kapcsolatban érkezett. Utóbbiak közül egy esetben sem volt az
oktatónak felróható tényleges mulasztás.
A szokásos hallgatói kérdések megválaszolása mellett lebonyolításra kerültek az Msc
felvételik, ahova az idén jó arányban tudtuk hallgatói delegáltakat felvonultatni. Tudomásom
szerint ezek a vizsgák atrocitások nélkül zajlottak le.
Az eltelt időszakban két kari tanács ülésen is részt vettem. Első alkalommal az OHV
nyilvánosság és a HKR módosítások voltak a fő említendő pontok. A szenátus elfogadta az
OHV eredmények nyilvánosságát ELTE polgárok részére, ám a nyilvánosság mikéntjéről még
továbbra is folynak az egyeztetések. A HKR módosítások nagy részét elnapolta a szenátus.
Lényegi változtatás azonban az átsorolás rendszerének megváltozása, miszerint két félév alatt
a 36 kreditet és a tanulmányi átlagot is teljesíteni kell az átsorolás elkerüléséhez.
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjak is elbírálásra kerültek, ebben segítségemre volt a
tanulmányi csoport egy tagja, illetve az ösztöndíjakért felelős referens. Dohány-Juhos
Nikolettel közös célunk lesz a jövő tanévben a HÖK pontozás drasztikus átalakítása, mivel úgy
véljük, hogy a jelenlegi nem elég átlátható, több tételre kellene lebontani, s bizonyos közösségi
tevékenységek között nincs kellő pontszámkülönbség.
Az alábbiakban az EHÖK által szervezett vezetőképzőn való munkámról szeretnék
beszámolni. A tanulmányi szekcióban nyolc személy vett részt, melyből négyen látjuk el tényleges
is a tanulmányi ügyekkel kapcsolatos feladatokat. Összességében mindenki proaktív ötletekkel állt
elő, s a hétvégén együtt töltött ülések és csapatépítő programok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy
pozitívan vélekedjek a következő év tanulmányi ügyeiről.
Pénteken minden szekciótag vázolta, hogy mik történtek az ő karukon az utóbbi időben, milyen
tervek vannak készülőben. Én a tantervmódosítások utolsó fázisait említettem meg, illetve az OHV
kérdés kapcsán került elő, hogy tervezünk egy külön értékelő kérdőívet összeállítani oly módon,

hogy annak végén néhány tanulmányi információval kapcsolatos kérdés is legyen, hogy a hallgatók
általános tájékozottságát felmérjük. Utóbbira a kommunikációnk fejlesztése miatt van szükség.
Ezzel kapcsolatban tervezzük még a meme-ek, illetve képek általi információközlést, mivel már a
tanári szakirány-választásoknál ez a módszer jobban bevált, mint a hagyományos kör e-mail.
Szintén említettem ezen az ülésen, hogy szeretnénk a karunkon előforduló rejtett hallgatói
problémákat felmérni, nem feltétlenül csak tanulmányi kérdésekben, valószínűleg egy-két kérdés
formájában szintén az értékelő kérdőív végén. Ezek az ötletek a többi kar képviselőinek is
tetszettek, így valószínűleg közös kidolgozásra fognak kerülni.
A szombati nap első szekcióján a tematikával foglalkoztunk, megvizsgáltuk a HKR erre
vonatkozó előírásait, illetve hogy azok mennyire teljesülnek az egyes karokon. A
Természettudományi karon én vélek hiányosságokat felfedezni, s a későbbiekben szeretnék majd
az oktatási dékán helyettessel egyeztetni a kérdésben. Mintaként szolgálhat az informatikai karon
már működő rendszer, mely szerint az oktatóknak egy formanyomtatványt kell kitölteni a tárggyal
kapcsolatban, mely magában foglal egy körülbelül fél oldal hosszúságú kurzusleírást, részletesen
felsorolva az órán érinteni kívánt anyagrészeket. Erre a későbbiekben az oktatók és a hallgatók is
hivatkozhatnak, ha problémák merülnének fel. Továbbá ez a tematika már év elején tartalmazná a
számonkérés módját és a kötelező irodalmak listáját. Ezek a pontok jelenleg is a HKR részét
képezik, így nem kell módosító javaslatot elindítani.
A szombat délutáni szekcióülést nem tudom sajnos teljesen produktívnak ítélni, mivel a
tanári szekcióval voltunk összevonva, amiből sokkal többet is ki lehetett volna hozni. A szekció
során a kari HÖK-ök általános megítéléséről szóló felmérés eredményeit vitattuk meg, ám ebben
kevéssé merültek fel tanáris problémák, így az inkább számunkra volt érdekes. A válaszokból az az
általánosítható probléma jött elő, hogy az egyszerre több csatornán való kommunikáció ellenére
sem mindig történik meg az információátadás, mivel sokaknak elege van a körlevelekből, szöveges
post-okból. Ez megerősítette a meme-ekben és képi anyagban, esetleg videó formátumban való
kommunikációt a tanulmányi ügyek kapcsán.
A vasárnap délelőtti szekciónkon a közös munka jövőjéről beszéltünk, illetve az OHV
nyilvánosságával kapcsolatos aktualitások kerültek elő. Az őszi szemeszterben legalább havi
rendszerességgel szeretnénk workshopokat tartani, ahol a fent vázolt tervek kerülnek majd
részletesebb kidolgozásra.

A negyedszeri tárgyfelvételi kérelmek elbírálásában személyesen nem tudtam részt
venni egyéb elfoglaltságaim miatt. Helyettem Imre Dóra jogsérelmi referens segédkezett az
elbírálásnál, aki mindent rendben talált. Továbbá segédkeztem a kari diplomaosztó
megszervezésében, segítők toborzásában, de a szervezés nagy részét a levezető elnök szerepét
betöltő Imre Dóra végezte, mivel én Horváth Lucát képviselve voltam jelen az ünnepélyen.
A Diplomaosztó utáni időszakban a hallgatói megkeresések nagy része a felvételivel,
az MSc felvételipontok kifogásolásával foglalkozott. Sokan érdeklődtek az újrafelvételizés, a
kreditelfogadtatás mikéntjéről is. Az átsorolással kapcsolatos levelek is érkezte. Mindezekre az
e-mailekre legjobb tudásom szerint válaszoltam.
Ebben az időszakban szerettünk volna Horváth Lucával további információkat kapni a
tankörök rendszeréről, ám egészen tanévkezdésig semmi konkrétum nem állt rendelkezésünkre.
Török Gabriellával való egyeztetés után végső soron tisztázódott, hogy az intézetek kései

csoportszám-leadása miatt volt kavarodás, ugyanis még a regisztrációs hét kezdete után is volt
oktató, aki átterveztette volna a csoportlétszámait, így azokhoz új időpontokat és új termeket is
kellett találni. Összességében úgy gondolom, hogy a tankör rendszer bevezetése meglehetősen
kaotikus volt, egyik irányban sem áramlott megfelelően az információ, sokszor egymásnak
ellentmondó állásfoglalásokat kaptam felsőbb körökből. A nyári csend miatt bevallom
meglepetésként ért, hogy mégis bevezetik a rendszert, hiszen semmilyen írásos tájékoztatás
hozzám nem érkezett, szóban pedig május elején voltam egy megbeszélésen Dékánhelyettes
asszonnyal, ahol szintén nem született határozat. Csak remélni tudom, hogy a továbbiakban ez
könnyebben fog menni mindenki számára. A Tanulmányi hivatal felé jeleztem a
kommunikációs problémákat.
A beiratkozás időszakára megbíztam Lukács Márton elnökhelyettest, hogy
helyettesítsen, mivel az esküvőm és az azon elszenvedett sérülés miatt nem tudtam aktívan jelen
lenni a folyamatban. A kritériumdolgozatok időpontjait és helyszínét eljuttattam az oktatóknak
és a szakterületi koordinátoroknak is, tudomásom szerint problémamentesen zajlott azok
megírása és javítása. Ezúton is szeretném megköszönni a segítőknek.
Török Gabriellával úgy érzem, sikerült érdemben egyeztetni a félév terveit illetően és
további egyeztetések várhatók. Az idei tanévre közösen kitűzött célunk az előfeltétel-rendszer
reformja. Egyes szakokon szerencsére a tantervmódosítások az előfeltételek átalakítását is
magukkal hozták, viszont még így is vannak hiányosságok. A Tanulmányi Hivatalnak is
nehézséget okoznak a felesleges előfeltételek, nem csak a hallgatóknak, így ez egy közös
érdekünk lett. Az OHV nyilvánossá tételével Török Gabriella, az EHÖK Tanulmányi csoportja,
valamint én is úgy gondolom, hogy újabb változtatások szükségesek az OHV-ban, mivel sok
kérdés nem releváns, nem feltétlenül azt méri, amit szándékozik mérni. A félévre vonatkozó
további terveket a Tanulmányi csoport Október 9-i gyűlése után fogom tudni konkrétan
megfogalmazni, itt beszélni fogunk az EHÖK ülésen elhangzott tervezetekről, problémákról.
Az évkezdéskor a legtöbb megkeresés a tárgymeghirdetésekkel és a tankörökkel
kapcsolatosan érkezett. Tudomásom szerint minden olyan probléma megoldódott, ami a
tárgymeghirdetésekkel volt kapcsolatos. Ebben a pár hétben a szombathelyi tagintézményből is
több megkeresés érkezett, ezekről a problémákról az érintettek még nem adtak olyan
visszajelzést, mely szerint a probléma továbbra is fennállna.
A félév további részében tervezem aktívan tartani a tanulmányi csoportot és véghez
vinni a fent említett terveket. Az EHÖK Tanulmányi csoport üléséről a következő
beszámolóban érdemesebb írni, mivel a tervek, hírek nagy része még nem nyilvános.

Küldöttgyűlési beszámoló
Matematika Szakterületi Koordinátor
Időrend:


05. 25. Szakirányválasztó Fórum



06. 02. Oktató-Mentor Elbeszélgetés



06. 02-05. LEN



06. 07. Munkacsoport ülés



06. 07. Választmányi ülés



06. 08. Intézeti Tanács ülés



06. 09. Szakdolgozatok Matematikából (SzaDoMa)



06. 23. Munkacsoport ülés



06. 16-07. 03. MSc felvételi alkalmak



07. Egy békés hónapom a nyáron



07. 21. Diplomaosztó Ünnepély



07. 22-24. Mentortábor, Választmányi ülés



08. 04-06. TGy Ottalvós Csapatépítés



08. 09-14. Aktív GT szervezési időszak



08. 15-20. TGy GT



08. 28-30. Beiratkozás



08. 29-30. MaSzaT Kritfelkészítő



08. 31. Intézeti Tanács ülés



09. 05. Intézeti Köszöntő, Campus Discovery, Évadnyitó Teadélután



09. 06. Közös Tárgyfelvétel, Szakterületi Csoport ülés



09. 07. Tanévnyitó Ünnepély



09. 08. TGy Kocsmatúra



09. 14. Intézeti Tanács ülés



09. 15. Überfúzió



09. 19. Mat-Fiz Komplex Számháború & Teadélután



09. 21. ELTE ÁJK Gólyahajó



09. 22. ELTE Bárczi-TTK Gólyahajó

Kedves Küldöttgyűlés, hallgatótársaim!
Bevezető:
Beszámolómban vázlatpontok készítése helyett igyekszem inkább az időrendet
követni. Úgy áltanosan nagyon mozgalmasan telt a nyaram, tele volt szervezéssel és
élményekkel. Mielőtt belevágnék, szeretném előzetesen is megköszönni Schőn
Tímeának, a matekos mentorfelelősnek az egész időszak alatt nyújtott segítségét,
kitartása, lelkesedése számomra példaértékű volt.

Május-Június:
Az alakuló Küldöttgyűlés során történt megválasztásom után rendkívül sok, a
szakterületet érintő feladatom nem volt. Ami szervezést igénylő program volt, meg
lehetett oldani pár időben elküldött emaillel.
A Szakirányválasztó Fórumra sikerült 5-10 felsőéves hallgatót meghívnom,
illetve az Intézettől is kaptam oktatói segítséget Zempléni András, Izsák Ferenc és
Karátson János tanár urak személyében. A kb 1,5 órás előadás után az első évüket
végzők kötetlenül beszélgettek a felsőévesekkel.
Az Oktató-Mentor Elbeszélgetés egy békés, esti időpontban volt. Mind az
oktatók, mind a mentorok nyitottak voltak a másik véleményére, központi témaként a
gólyák tanulmányait segítő programok szerepeltek.
A LEN kapcsán már sokat beszéltünk mindenről.
A MCs ülésein az időszakban már a GT koncepcionális kérdései meg voltak
beszélve, ekkoriban zajlott a közbeszerzései eljárás. Inkább sok átka volt, mint áldása.
Ekkoriban a csoport munkáját csak a jegyzőkönyvek vezetésével és szakterületem
érdekképviseletével segítettem.
A Választmányi ülés alkalmával megismerkedhettünk a következő ciklusra
jelentkező EHÖK-ösökkel.
Az Intézeti Tanács ülésén akkoriban személyi kérdések mellett az OMHV / OHV
kérdőívekről folyt hosszan diskurzus. Akkoriban érkezett egy javaslat, mely a
kérdőívek hallgatók általi láthatóságát szorgalmazta, erről beszélgettünk.
A Szakdolgozatok Matematikából című eseményünk alatt az akkor végzős BSc
hallgatók mutatták be röviden témájukat. Véleményem szerint sokkal jobban is
sikerülhetett volna, ennek hátterében a szervezési-megbeszélési hiányosságok álltak,
kérdés esetén ezt bővebben kifejtem.

A felvételi alkalmakkor Hoksza Zsolti, Timi és jómagam HÖK-delegáltként
segítettük a bizottságok munkáját.

Július:
Az időszak java része eseménytelenül telt, ezért tudtam a nem túl sikeres
vizsgaidőszakom után magam módján fizikailag és mentálisan is regenerálódni.
Édesanyám fordítóirodáját felújítottuk, sokat találkoztam a barátaimmal, és egy két
hetes időszak alatt 126 órát Mass Effect-eztem. Ez utóbbi tény felismerése kicsit
előhozta filozofikusabb énemet, azóta gyakran gondolkodom az emberi élet
determináltságán, az érzések létezésének szükségességén.
A Diplomaosztó Ünnepély alkalmával egy remek napot tölthettem el megannyi
csinos hölgy és jól öltözött úriember társaságában.
A Mentortáborban tisztségemnek megfelelően részt vettem, szabadidőmet
leginkább a mentorgárdánkkal való közös időtöltésre, illetve Menyhárt Barbarával, a
Bárczi HÖK elnökével való megismerkedésre szántam, itt szigorúan szakmai
szempontokra hivatkozva. A későbbiekben sok esemény kapcsán dolgoztam együtt
vele, például a mostani időszakban lement Überfúzió és Gólyahajó kapcsán.
A táborban tartott Választmányi ülésen a Diplomaosztóról esett pár szó után
Luca vezette fel ötletét a TTK HÖK arculatváltásáról, erről folyt ott szó.

Augusztus:
Az Ottalvós Csapatépítésen szűk számmal, de részt vettünk, ekkor kezdtem
megismerkedni a legtöbb olyan emberrel, akikkel később a GT-ben együtt dolgoztam,
köztük Ungi Balázzsal.
Az aktív szervezési időszak kapcsán azt szeretném leírni, hogy nagy terhet rótt
ránk a döntés, hogy Geri fel lett mentve a GT szervezése alól. Rendkívül sok munkát
fektetett bele, ezt már az időszak elején szembejött velem kidolgozott tájékoztatók,
táblázatok, képi anyagok formájában. Szeretném itt megköszönni Rácz Gergelynek
az addigi segítséget, mert nélküle, véleményem szerint, a TGy GT nem valósult volna
meg. Szintén ugyanitt fejezem ki hálám Ungi Balázsnak, aki hihetetlen teherbírásról
tett bizonyságot, nemcsak Bükkszéken, hanem már itt is sokat dolgoztunk együtt.
Utolsóként említeném meg Béni Kornélt, akivel azóta is szívesen dolgozom a legtöbb
esemény kapcsán, neki is köszönöm.
A TermészetGyógyász Gólyatábor kapcsán szívesen nyilatkozom, elsősorban
mint helyszíni lebonyolításért felelős személy. Nemrég tartott SzaCs ülésünkön „GT
értékelést”, annak jegyzőkönyvét bármikor el tudom küldeni az érdeklődőknek,
tartalmaz személyes megjegyzéseket is a téma kapcsán. A helyszínen nagy
segítségemre volt Vajda Levente, aki szervezési tapasztalatokat osztott meg velem.
A beiratkozást megelőzően Mirtyll hiányában némi önállóságra tettem szert,
ennek köszönhetően gyors kommunikáció alakult ki a matekos tanulmányi előadó,

Fiedler Katalin és köztem. Az ő, Timi és a mentorok segítségével a beiratkozás
mindenféle probléma nélkül lezajlott. Érdemes itt megjegyeznem, hogy habár
szakterületemre sokan nyertek felvételt, ennek a számnak legalább 10-15%-a nem
iratkozott be.
Szimultán a beiratkozással, tartottuk a MaSzaT Kritfelkészítő alkalmakat, ebben
Janzsó Miklós, Miskei Ferenc működött közre.
Az időszak lezárásaként volt még egy Intézeti Tanács, melyen új igazgatónk
Simon Péter lett, akivel azóta is jó kapcsolatot ápolunk.

Szeptember:
Szeptember első keddje sűrű volt. Reggel az Intézeti Köszöntőn a gólyáknak
Zempléni András, Simon Péter és végül én tartottam előadást. Az oktatók a
matekszakos tanulmányokat, én a közéletet választottam témának.
A Campus Discovery-re idén gondoltam az újítást, hogy más szakterületeket is
bevonjunk a programba. Remélem, ez nekik is tetszett, és ha a jövőben ők is tartanak
majd ilyen állomásos felfedezését a Campusnak, akkor a matekosok, szerintem,
szívesen segítenek benne.
Az Évadnyitó Teadélután alkalmával szokásosan megtelt a Matematikai
Múzeum. Ami számomra nagy örömet okozott, hogy nem csak matekosok jöttek el,
láttam bioszos, fizikás, kémiás arcokat is megfordulni. A további Teadélutánok
költségeit az Alapítvány segítségével finanszírozzuk, illetve az esemény házigazdái
Csernák Tamás és Viszmeg Krisztián lettek.
A Közös Tárgyfelvételt az Intézet segítségével sikerült olyan időre rakni,
amikorra már kiderültek a kritek eredményei, hogy ez segítsen egy kicsit a gólyáknak
a szintjeik megítélésében. Idén eléggé kiugró számban vettek fel haladó / intenzív
órákat a hallgatók.
A MatSzaCs ülése eléggé maratoni volt, 4 óra hosszú. Témában a szeptemberi
események és GT értékelése volt. Ennek jegyzőkönyve elkészült, már csupán a
névsor frissítésére vár.
A Tanévnyitó Ünnepély minden probléma nélkül lezajlott, a Diplomaosztó után
ez már rutinfeladat volt.
A TGy Kocsmatúra nevéből adódóan közösen került megszervezésre a
Bárczival és a szakterületekkel. A szervezésben fellépő komplikációkat, a helyszíni
problémákat a SzaCs jegyzőkönyvében összefoglaltam.
A soron következő Intézeti Tanács ülésén megkérdeztem az oktatókat, hogyan
ítélik meg a szakterület segítségét, a mentorok, a gólyákat a beiratkozás és az első
hetek kapcsán. Pozitív visszajelzéseket kaptam, de szintén őket is aggasztja a haladó
/ intenzív órák túljelentkezése, az első zh időszak után emiatt arra számítanak, hogy
sokan fogják lejjebb venni a tárgyakat. A beszélt okokat érdeklődés esetén kifejtem.
Az utolsó három esemény, az Überfúzió, az ÁJK Gólyahajó és a Bárczi-TTK
Gólyahajó szervezésében mind részt vettem. A feladatom elsősorban humán

erőforrás beszerzése volt, ez sikerrel járt. Visszajelzésnek örülnék a szakterületek és
további tisztségviselők részéről, csak pár szóban.

Egyebek:
Szakterületünkön nem kezdtem meg matekos pólók rendelését, ezt majd a
SzaCs Bevonó eseménye után szeretném elkezdeni tavasszal. Ehelyett megindult egy
TGy-s póló és pulóver rendelési folyamat, szintén az Alapítványon keresztül
csinálva ezt.

Zárás:
Összesen ennyi lenne mindaz, amit érdemes tartottam pár mondatban említeni
az alakuló Küldöttgyűlés óta. Kérdéseitek örömmel várom, igyekszem majd legjobb
tudásom szerint válaszolni mindenre.
Tatu
-Tóth Marcell Dávid
Matematika Szakterületi koordinátor
ELTE TTK HÖK
E-mail: matekszk@ttkhok.elte.hu
Mobil: +36-30/3239-717

Az ELTE TTK Hallgatói
Alapítvány beszámolója a
2017 október 3-i
küldöttgyűlésére
Az alapítvány életében a tavasz és a nyár folyamán jelentős ám még nem befejezett irodai
változások kezdődtek. A legfontosabbakat kiemelve, lecseréltük a nyomtatónkat, valamint
átrendeztük az irodát, hogy nagyobb tér jusson az oda betérőknek. Igen hosszú késlekedés
után végre elhagytuk a kari transzfer-raktárat. Az ehhez a projekthez kapcsolódó
munkálatokért hatalmas köszönettel tartozunk Bauer Kikinek, Benkovits Ádámnak,
Codogno Borinak, Farkas Sophienak, Fribiczer Csengének, Holczbauer Alíznak, Horváth
Zsombornak, Sarkadi Fanninak és Wohl Istvánnak! Az egész nyári és a közelmúltban is
kimagasló erőfeszítéseiért pedig kiemelkedő köszönettel tartozunk Bódizs Szabolcsnak!
Az elmúlt időszakban is segítettük a kart olyan reprezentatív kiadások átvállalásában,
melyek nem volumenük hanem a rendezhetőség nehézkessége miatt hárultak ránk. Ilyen
volt a diploma osztóra és a kézfogóra vett virágcsokor. Ezek ügyében köszönjük az
összekötő szerepet és a közreműködést Égerházi Bálintnak. A könyvtárral meglévő jó
kapcsolatunkat tovább ápoltuk a Kari rendezvényekhez kötődő hallgatóknak juttatandó
ajándék könyvek felajánlásával.
Hasonlóan a TTK HÖK és Alapítvány közötti együttműködéshez, az ÁJK HÖK és az
Alapítvány is több közös projektet bonyolít le, elsősorban a rendezvényeket érintő
együttműködésben. Ilyen formában valósult meg az ÁJK Szabadegyetem valamint az ÁJK

Gólyahajó is. A közös munka eddig megfelelőnek látszik, bízunk abban, hogy mindenki
számára előnyös lehet.
A mentorrendszert idén is a már megszokott módokon segítettük, a képzési események
alkalmával technikai felszerelésünkkel, valamint a mentorpólók árának megelőlegezésével.
Sajnos idén sem került átvételre minden mentorpóló.
A szeptemberi hónap rendszerint bővelkedik kisrendezvényekben. Megrendezésre került
egy TermészetGyógyász Kocsmatúra, a szokásos Überfúzió valamint a VIII. Gólyahajó.
Emellett mi szerveztük az ÁJK Gólyahajót, valamint előkészítés alatt van a Tanári Napok
Afterparty, továbbá egyeztetünk a Geo-Bio afterpartyt illetően, amennyiben a projektben
tudunk hasznosan közreműködni, természetesen kivesszük a részünket belőle.
A rendezvények összegészében sikeresnek mondhatóak, a VIII. Gólyahajótól eltekintve
mindegyik hozta a várt résztvevői létszámot.
A rendezvények szervezését az Alapítvány saját erőforrásaiból szinte maradéktalanul el
tudja látni, ugyanakkor a lebonyolításhoz szükséges emberi erőforrás nélkülözhetetlen.
Mindenképpen előnyös lenne, egy HÖK-ben dedikáltan rendezvényekkel foglalkozó
személy megléte. Köszönet illeti a teljesség igénye nélkül Tóth Marcell Dávidot, Kiss
Nórát, Menyhárt Barbarát, Horváth Lucát, Csík Dórát, Farkas Kingát, Ungi Balázst, Kájel
Katát, Szekeres Rebekát, Bokodi Esztert, Csinyi Zsófiát, Fribiczer Csengét és mindenkit aki
közreműködött a rendezvények lebonyolításában.
A Nyúz megjelentetését továbbra is fedezzük. László Líviával folyamatosan egyeztetünk
annak lehetőségéről, hogy a kiadvány megjelentetésére Nemzeti Kulturális Alap támogatást
is sikerüljön mozgósítani.
177 jelentkezővel indultak el a tanévben az éves előkészítő tanfolyamok. Gyakorlatilag a
tavalyi létszámot sikerült elérni. Az elmúlt években gyakorlatilag megmásfélszereződött a
tanfolyamok résztvevőinek összlétszáma, ez elsősorban technikai nehézségeket (mint pl a
teremkapacitás hiánya) okoz. Ezt egy külső helyszín bevonásával sikerült áthidalnunk.
A tanfolyamok akkreditációja jelenleg is zajlik, célunk a lehető legtöbb kurzus hivatalos

akkrdeitálása.

Szeptember 28-án Égerházy Bálint, Horváth Luca és Lukács Károly, részt vettünk egy
egyeztetésen Rikker Emília Jogi Igazgatóság vezető asszonnyal a terepgyakorlatokat
finanszírozó szerződés ügyében. A körvonalazódó szerződés enyhíteni látszik a hallgatók és
a tanszékek terepgyakorlatokkal összefüggésben felmerülő anyagi terheit.
Az egész kart átívelő felmérés indult el szakos/szakterületi vagy egyéb pólók rendelését
illetően, ezáltal hamarosan újra mindenki aki szeretne kaphat szakos pólókat. Emellett
terveink között szerepel, hogy hamarosan kitűzőket is készíteni fogunk (ELTE, ELTE TTK,
Szakterületi, Rendezvényekhez kötödő), ennek előkészületei folyamatosan zajlanak.
Köszönjük, hogy elolvastad beszámolónkat, kérdésekkel és ötletekkel keress minket
bizalommal!
Béni Kornél, Kuratóriumi elnök

elnok()alapitvany.elte.hu

Lukács Károly, Kuratóriumi titkár

titkar()alapitvany.elte.hu

2017. 09. 29.
Budapest

Beszámoló
Imre Dóra - Jogsérelmi referens
2017. június 30. – 2017. Október 3.

1. Fejezet 
Egyszer volt, hol nem volt…
A megválasztásomat követő héten letettem az utolsó vizsgámat is a tanévben sikeresen.
Mentesülve a számonkérésektől hemzsegő időszak alól, lehetőségem nyílt a tisztséggel
kapcsolatos formaságokkal foglalkozni. Még mielőtt azonban ez elkezdődhetett volna, részt
vettem az EHÖK Vezetőképzőn a tudományos szekcióban, mivel a tudományos referensnek nem
állt módjában részt venni rajta. Természetesen minden ott elhangzott dologról beszámoltam neki
hazatérésemet követően.
Kellemeset a hasznossal ötvözve mindjárt lehetőségem nyílt bemutatkozni dr. Horváth
Erzsébet dékányhelyettes asszonynak és Török Gabriellának a méltányossági kérelmek
bírálásának keretében, illetve az ugyanebben az idősávban zajló diplomaosztó, majd a
szeptemberi dékáni kézfogó szervezőjeként és levezető elnökeként. A tikkasztó nyár közepette
igyekeztem egyeztetni az aktualitásokkal kapcsolatban az elnökséggel és a tisztségviselőkkel.
Példának okáért felvettem a kapcsolatot a tanulmányi információkért felelős referenssel, hogy
tájékozódjak a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj bírálásának rendszeréről. Ezúton szeretném
megjegyezni, hogy támogatom a pontrendszer felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy a
Hallgatói Önkormányzat által kiosztott pontszámok igazságosabbak legyenek, s a valóságot
jobban tükrözzék.
Kevés hallgatói megkeresés érkezett be hozzám (nyilvánvaló okokból kifolyólag),
azonban ettől eltekintve jó ötletnek tartottam ellátogatni a Mentortáborba Szolnokra, hogy
találkozzak a mentorok többségével, ezzel is erősítve a jogsérelmi referensi tisztség köztudatba
való beépülését. Ezúton szeretném megköszönni a mentor koordinátornak, hogy meghívott az
eseményre.

Fontosnak

tartom

a

szoros

együttműködés

kialakítását

a

szakterületek

koordinátoraival a hallgatók jogsérelemmel kapcsolatos ügyeinek kapcsán. Néhány szakterülettel

már történtek egyeztetések és csupán egy esetben nem sikerült professzionális szinten megtartani
a kommunikációt, amit sikerként könyvelek el. Szeretném azonban a szacskók és egyéb
tisztségviselők segítségét is kérni annak érdekében, hogy a hallgatók problémái hozzám is
eljussanak, ezzel is tehermentesítve Benneteket.
A Szervezeti és Működési Szabályzat 2017.09.01-én módosításra került. A HKR 132§ 4)b
értelmében „a tanulmányaikat a 2016/2017. tanévben vagy azt követően megkezdett hallgatók
közül azt kell átsorolni, aki utolsó két aktív félévében kurzus vagy vizsgakurzus teljesítésével nem
szerzett legalább 36 kreditet, VAGY nem érte el a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 10.
mellékletében meghatározott átlagot.”
Zárásként pedig azt szeretném megjegyezni, hogy kissé nehézkesnek tartom a
tájékozódást a hallgatók felett eldöntött dolgokkal kapcsolatban, úgy, hogy nem vagyok delegált
egy olyan bizottságban sem, ami ilyenekben dönt.
Ennek a szemeszternek a végére azt szeretném elérni, hogy a tisztség tényleges
létjogosultságot nyerjen és léte tudatosuljon a hallgatókban. Hálásan köszönöm, hogy vetted a
fáradtságot és átküzdötted magad ezen a rendkívül olvasmányos beszámolón. Ha érdekel, hogy
merre haladt tovább a történet, tarts velem a következő fejezetben is …

Imre Dóra
Jogsérelmi referens
jogserelmi@ttkhok.elte.hu

ELTE TTK HÖK
Ösztöndíjakért felelős referens
osztondij@ttkhok.elte.hu

Küldöttgyűlési beszámoló
2017.05.12.-2017.10.03.
Időrendi bontás az elmúlt 4,5 hónapról:
● 2017.05.17. EHÖK SZÖB ülés
● 2017.05.19. KÖB ülés
● 2017.05.22. EHSZÖB ülés
● 2017.05.23. Tisztségviselői ülés
● 2017.06.07. Választmány
● 2017.06.20. KÖB ülés
● 2017.06.30. Rendkívüli küldöttgyűlés
● 2017.07.07.-07.10. EHÖK Vezetőképző
● 2017.07.11. KÖB ülés
● 2017.08.10. KÖB ülés
● 2017.09.05. EHÖK Szociális bírálófelkészítés
● 2017.09.14. HPO képzés
● 2017.09.20. EHÖK SZÖB ülés
● 2017.09.22. KÖB ülés
● 2017.09.25. EHSZÖB ülés

Írásos beszámoló az elmúlt 4,5 hónapról:
Egy viszonylag tömény 4,5 hónap áll a hátam mögött, így igyekszem darabjaira bontva
ismertetni az eseményeket és beszámolni a történésekről.

Májusi és júniusi utalási időszak
A megválasztásomkor két delegáltsággal is megtisztelt a Küldöttgyűlés, így a következő héten
már ezeknek is eleget kellett tennem. Az EHÖK SZÖB ülés előtt elküldtem a rendkívüli
szociális támogatás előbírálásának eredményét, ezt azonban még nem én, hanem Égerházi
Bálint készítette el. Minden rendben volt, így sem ezen, sem a következő heti EHSZÖB ülésen
nem történt semmi említésre méltó. A rendkívüli támogatás eredményéről már én értesítettem
ki a hallgatókat. A kiértesítést segítette, hogy két héttel a megválasztásom után már megadták
a Neptun kliens HÖK adminisztrátor jogkört, így Bálint jelenléte nélkül is végezhettem az
adminisztratív munkát.
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Ugyancsak a megválasztásomat követő napokban le kellett bírálni a különböző egyszeri
pályázati kérvényeket a májusi ülésre, így ezt is megcsináltam. A nagy mennyiségű beérkezett
kérvény okán később az ülésen a Kari Ösztöndíjbizottság nehéz helyzetbe kerülve nem 100%os támogatást ítélhetett csak meg – erről később kiadásra került egy tájékoztató is. Az utalási
listákat május hónapban Égerházi Bálint készítette el. A májusi ülést követően kértem a HPOtól tájékoztatást az akkori ISZTK anyagi helyzetünkről és készítettem el a később bemutatott
összegzést a költésekről.
A keret szűkössége mellett azonban júniusban még biztosítva volt a végzős hallgatók okán egy
júliusi pótutalás, mivel az akkor aktuális pályázati kiírások szerint június 10-ig volt lehetséges
pályázni. Ezeket a kérvényeket is magam bíráltam el. Mivel a június hetedikén tartott
Választmányon delegálásra kerültem a Kari Ösztöndíjbizottságba, így a júniusi ülésen már
mandátummal vettem részt. A kiértesítések itt is rendben lezajlottak, az utalási listákat
elkészítettem és a júliusi utalás gond nélkül kiment.
Fontos esemény még, hogy már május végén felkeresett Codogno Borbála, aki szívesen vállalta
a bírálási feladatok elvégzését. Erről egyeztettem Horváth Lucával és végül Bori hivatalosan
felkért állandó bíráló lett, erről készült iktatott dokumentum, melyben a feladatokat és azok
honorálását is leszögeztük. Ezt a kinevezést a TTK HÖK elnöke, a TTK HÖK ösztöndíjakért
felelős referense és a TTK KÖB elnöke írták alá Bori mellett, illetve természetesen Bori aláírt
titoktartási nyilatkozatot is. Mivel a vizsgaidőszakban nem volt elvárható, hogy a pótutalás
miatt beérkező kérvényekkel foglalkozzon, ezért láttam el én az ezekkel kapcsolatos munkákat
júniusban, azonban most ősszel már ő foglalkozott a beérkező pályázatokkal.
A június végén tartott Küldöttgyűlésen beszámoltam az ISZTK keret drasztikusnak nevezhető
helyzetéről. A KÖB, mint arra később még kitérek, megpróbál jelenleg is dolgozni a meglévő
kerettel és a lehető legtöbb lehetőséget biztosítani a hallgatók számára.

Nyári munka és az őszi félév kiírásai
A vizsgaidőszak végén az EHÖK Vezetőképző hétvégéjén vettem részt a Szociális és Ösztöndíj
szekcióban. Erről már hosszabban beszámoltam, így ezt maximum azzal tudom kiegészíteni,
hogy az ezen előkészített kiírási anyagok nagy része EHSZÖB támogatottságot kapott és
kiírásra került.
Július elején egy rövid KÖB ülést vezettem le, amely két fellebbezéssel foglalkozott. Ezen az
ülésen már nem Égerházi Bálint volt a KÖB elnöke, ő ugyanis június 30-cal lemondott erről.

2

ELTE TTK HÖK
Ösztöndíjakért felelős referens
osztondij@ttkhok.elte.hu
Ezt követően augusztus elsejével történt meg az én kinevezésem, azóta igyekszem ellátni a
KÖB elnök feladatkörét is.
Szintén nyáron zajlott le a honlap karbantartása és frissítése, még július végén. Ebben szerepet
vállalt Szabó Áron, mint a TTK HÖK informatikusa is.
Az őszi féléves kiírások esetében – lévén, hogy a szociális alapú ösztöndíj az EHSZÖB
hatáskörébe tartoznak és azokkal a Vezetőképző során, majd az azt követő levelezésekben
foglalkoztam, július közepén pedig elfogadásra kerültek – július végén és augusztus elején csak
az ISZTK keret alá tartozó ösztöndíjakkal foglalkoztam a KÖB tagjaival közösen. Itt több
lényeges változás történt, melyek legnagyobb részét a keret szűkössége hívta életre, illetve a
korábbi félévek hibáit próbálta a Bizottság javítani. Ezek a kiírások nem sikerültek tökéletesre,
még mindig több javítani való van bennük, de reményeim szerint a tavaszi félévre sikerül
kiküszöbölni a nagyobb hibákat. Nem került kiírásra több ösztöndíj, így például a rendszeres
és egyszeri közéleti, az egyszeri szakmai, illetve az egyszeri tanulmányi versenyeken és
konferenciákon való részvétel támogatása pályázat. Előbbi kettőt sajnos a keret nem engedte
megvalósítani, az egyszeri szakmai bizonyos elemeit a Bizottság nem kívánta tovább
támogatni, másokat igyekszik átemelni a konferenciatámogatások körébe, a legutóbb említett
típus pedig ki lesz írva, csupán megváltoztatva. Erről az új kiírásról majd a következő
beszámolómban jelenthetek, mivel egyelőre nagyon kezdetleges keretei vannak, de az októberi
KÖB ülés során mindenképpen kiírásra fog kerülni. A kiírások kapcsán még fontos változás
volt a havi pályázási határidő előrébb kerülése és az utolsó leadási dátum szintén előrébb tolása.
Ezeknek egyszerű és kézenfekvő okai vannak: egyrészről a rektori rendelethez kell tartanunk
magunkat az utalási listák elkészítésekor(egyben a rendkívüli szociális támogatás leadási
dátumait tartva kissé egységesebb lehet a kép a hallgatók fejében), másrészről folyamatos
pótutalást okoz a január elejéig tartó pályázás, ami ebben a formában fenntarthatatlan volt. A
kiírásokat egy kivétellel az augusztus 10-én tartott ülésén tárgyalta és fogadta el a KÖB, a
rendszeres szakmai ösztöndíjat pedig levélszavazás során fogadta el a korábban tisztázott
felvételekkel.

A pályázási időszak közvetlen előzményei
A kiírások elkészítése után 30 nappal a pályázási időszak előtt közzé lettek téve, majd
megkezdődött a kérvénysablonok kialakítása. Ebben ismét Égerházi Bálint segítségét kértem,
akivel sajnos egy ponton elakadtunk. Ezt egy hosszabb, a TR irodával lefolytatott két hetes
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levelezés során sikerült megoldani, ezután rendben elkészült és megjelent minden kérvény. A
kisebb elírásokat és hasonlókat igyekeztem folyamatosan javítani.
Augusztus utolsó heteiben a levelezés is felpezsdült, addig néhány naponta érkezett be 1-2
kérdés, innentől mindennapossá váltak az email váltások. Szerencsére a hallgatók nagy része
idejében jelezte problémáit és sikerült megoldást találnunk a nehezebb esetekre – ez főleg a
szociális alapú ösztöndíjakkal kapcsolatban volt jellemző, de egyéb ösztöndíjnál is jelentkeztek
esetek.
A felkészülés időszakában többször konzultáltam Codogno Borival, aki sok jó ötletével
segítette az előkészítést. A szociális pályázatokat bíráló hallgatókat is közösen választottuk ki,
illetve amellett, hogy elkísértük az EHÖK-ös, Eszterhai Marcell szociális alelnök által tartott
felkészítésre a bírálókat, Borival közösen tartottunk egy TTK-s „átbeszélést is”, amit közös
bírálással kötöttünk össze.

Szociális alapú ösztöndíjak helyzete
A rendszeres szociális támogatások bírálását nagy részben Bori irányította, segítette a bírálókat
a problémás esetekben és ezzel sok terhet le tudott venni a vállamról. Két közös bírálást
tartottunk, de ezenkívül is folyamatos volt a kommunikáció a rendszeres szociális támogatással
foglalkozók között. A bírálók igyekeztek alapos munkát végezni, még ha kisebb-nagyobb
hibák meg is estek, én akkor is nagyon hálás vagyok a munkájukért. Nagyon szoros
határidőkkel dolgoztunk, főleg a hiánypótlás legutolsó napján, ők mégis kitartóan dolgoztak.
Még a rendszeres szociális ösztöndíjnál maradva meg kell említenem a Neptun különböző
hibáit, amelyeknek csak egy részét sikerült mostanra orvosolni. Többeknél nem számol
távolságot a lakhely és az intézmény között, sokaknál az ELTE kollégium nem jelent
meg(pedig az ottani adatrögzítés nem minden esetben volt megkésett), illetve az elmúlt egy
hétben azt a hibát fedeztük fel, hogy néhányszor nem ad pontot státuszokra – nem azért, mert
nincs elfogadva a dokumentum, nem is 0 jelenik meg, hanem semmi. Ezek természetesen
Egyetemünk minden karján fellépő problémák, nem speciálisan nálunk vannak. Eszterhai
Marcell folyamatosan keresi a problémák okát és igyekszik javítani őket, ahogyan a különböző,
a leadási időszakban fennálló gondokat (pl. volt egy mellékletcsatolási hiba, ami miatt nem
lehetett kérvényt leadni majdnem egy napig) is igyekezett minél gyorsabban orvosolni.
Jelenleg folyamatos a korrekciós lista készítése, ahová eddig bírálói hiba miatt alig, de a Neptun
problémái okán már többen kerültek fel. Innen is köszönöm a hallgatók
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megértését és türelmét, hiszen eddig mindenki, aki a fentebb leírtak értek, megértően állt a
hibákhoz. Remélem, hogy a novemberi utalásokig sikerül minden hibát fellelni és javítani.
Az Alaptámogatásokat Codogno Borival közösen bíráltuk el. Itt is sok Neptun hiba akadt,
többek között „elvesztek” kérvények a rendszerben, melyekre Marcell egy ellenőrzés során
talált rá – szerencsére ez a hiba ttk-s kérvényt nem érintett. Minden egyéb kisebb hiba nem
okozott magában a pályázat megfelelő leadásában gondot.
A rendkívüli szociális támogatásra beérkezett kérvényeket én bíráltam elő, majd képviseltem
mind az EHÖK SZÖB, mind az EHSZÖB során.
Mindezen fentebb felsorolt ösztöndíjakról a szeptember végén tartott EHSZÖB ülésen döntött
a Bizottság. A rendkívüli szociális támogatást érintő kérvények kiértesítése az én feladatom,
azonban ennek még nem tudtam eleget tenni, mivel a végleges, ott helyben jóváhagyott listát
várom hozzá – ez vélhetően a Küldöttgyűlés időpontjáig megtörténik.

Tanulmányi ösztöndíj
A Kari Ösztöndíjbizottság – a korábbi félévekhez hasonlóan – 33%-ot szavazott meg
tanulmányi ösztöndíjban részesülési aránynak. Ehhez mérten készültek el az utalási listák a
kapott adatok alapján, ebben ismételten Bálint volt a segítségemre. Sok, főleg másodéves
hallgató esetében tapasztaltam, hogy nincs rögzített bankszámlaszámuk a Neptunban, így pedig
bajosan kaphatnák meg az ösztöndíjukat. Szerencsére Ágasvári Zsolt az utalási listák
egyeztetésekor megmutatta, hogy hogyan tudok személyes üzenetet írni a hallgatóknak, így
közel egy tucat tanulmányit kapó diáknak írtam is a bankszámlaszám hiány véget, reményeim
szerint még időben javítani tudják. Mivel ez a hiány az elsőéveseknél még nagyobb
százalékban fordulhat elő, így kértem a szakterületi koordinátorok segítségét az ő
tájékoztatásukban – a szacskók segítségét is szeretném megköszönni, mivel többször is
segítették a munkámat ezzel.

ISZTK ösztöndíjak helyzete
A beérkező egyszeri és a rendszeres szakmai kérvények előbírálását Codogno Bori végezte el,
ezeket a KÖB ülés előtt átbeszéltük, ahogy azt a többi ISZTK ösztöndíj bírálóval is tettük az
általuk bírált kérvények esetében. A rendszeres sport ösztöndíj kérvények bírálását Székely
Gellért, korábbi sportbiztos végezte, aki még jelenleg is segít, hogy az esetleges félreértéseket
vagy egyéb hibákat pályázói jelzésre visszaellenőrizzük. A rendszeres tudományos
pályázatokat Zsilák Borbála tudományos referens bírálta el – azt hiszem, hogy az ő munkája
messze az egyik legnehezebb volt a pályázatok összetettsége miatt, így

5

ELTE TTK HÖK
Ösztöndíjakért felelős referens
osztondij@ttkhok.elte.hu
mérhetetlenül hálás vagyok a már elvégzett és a még most is végzett munkájáért. Mindhárom
bíráló segítsége elengedhetetlen volt, így sikerült időben előbírálni mindent a KÖB ülésig.

A pályázási időszak utáni munkálatok
Az utalási listákat már a KÖB ülés napján elkezdtem elkészíteni, az ezt követő hétfőn pedig
egyeztettem Ágasvári Zsolttal őket, időben aláírásra és leadásra kerülhettek. (Idén a listák is
kisebb változáson mentek keresztül, így kicsit másképpen épülnek fel, mint az eddigi években.
Éppen ezért nem használhattam tavalyi alapokat, hanem fel kellett építeni az elejéről a listákat.
Szerencsére még szeptember közepén a HPO alkalmazottjai tartottak az utalási listákkal
foglalkozó tisztségviselőknek egy rövid felkészítést, amin kitértek a változásokra, így ezek
komolyabb fennakadásokat nem okoztak. )
A Neptunos kiértesítés az ISZTK keretbeli ösztöndíjak kapcsán már lezajlott, azonban idén egy
második lépcső is bekerült, ugyanis a KÖB teljes határozatait – lévén, hogy a Neptunban sajnos
még nem sikerült rá megoldást találnom –emailben küldöm el a pályázáskor megadott email
címre minden egyes pályázónak. Elvileg a Küldöttgyűlésig ezzel is végezni fogok, de az erre
vonatkozó információkat majd helyszínen kiegészítem.
A hallgatói levelekre való válaszadásom folyamatos, a korrekciós lista szintén frissül.

Jövőbeli munkálatok, tervek és összefoglalás
Jelenleg a kiértesítésekkel szeretnék végezni, ezután a legnagyobb elmaradásomat szeretném
októberben orvosolni, nevezetesen a KÖB jegyzőkönyveket. Bálint még májusban elkészítette
az addigi 2017-es jegyzőkönyveket, ezeket igyekszem a Küldöttgyűlésig átolvasni, majd
feltölteni. Ha ez sikerült, akkor a májusi és júniusi – még Bálint hitelesítését igénylő –
jegyzőkönyveket készítem elő és küldöm el hitelesítésre, iktatásra. Amennyiben ezek is
elkészültek, akkor rövid időn belül a júliusi, augusztusi és szeptemberi jegyzőkönyven is
készen lesznek, ezeknek ugyanis a nyersvázlata már elkészült, szinte csak a határozatszámozás
és az iktatószám hiányzik róluk. Terveim szerint ez az egész az októberi KÖB ülésig lezajlik,
így annak a jegyzőkönyvét már időben fel tudom tölteni.
Lényegesnek tartom még egy havi bontásban elérhető költési-lista készítését, tulajdonképpen
egy folyamatos, havi ISZTK költési beszámolót szeretnék létrehozni (ilyesmi régen is volt,
nem újítás lenne, inkább felélesztés). Októberben megpróbálok erre is sort keríteni.
A delegációimnak igyekeztem eddig is eleget tenni, minden ülésen megjelentem és minden
szükséges levélszavazásban részt vettem, amely bármelyik három delegáltságomat érintette.
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A kommunikáció javítása továbbra is fontos lenne. Ezzel kapcsolatban vannak cikkötleteim,
melyekkel majd felkeresem főszerkesztő kisasszonyt. Emellett Egervári Györggyel többször
kommunikáltam a szombathelyiek ösztöndíjai kapcsán és neki is vannak ötletei a SEK-felé
való kommunikáció javításában, így remélem október során sikerül vele (és akár az új TTK-s
SEK-es tisztségviselővel, megválasztása esetén) tárgyalni ezekről.
Igyekeztem több fogadóórát tartani a szeptemberi időszakban, erre félév közben valószínűleg
nem lesz szükség, de februárban valószínűleg ismét írok ki rendkívüli fogadóórákat, mert
sokan jobban szeretnek személyesen egyeztetni.
Az elmúlt hónapokat összefoglalva nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki segítette a
munkámat – rengetegen tették, így nem bocsátkoznék felsorolásba, de ha valaki meg kívánja
hallgatni a világ leghosszabb listáját tele ömlengéssel és hasonlókkal, az nyugodtan keressen
fel a fogadóórámban.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, esetleges kérdéseidet, észrevételeidet szívesen
fogadom személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.

Budapest, 2017.09.30.
Dohány-Juhos Nikolett
Ösztöndíjakért felelős referens
osztondij@ttkhok.elte.hu
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Küldöttgyűlési beszámoló
2017.05.12.-2017.10.03.

Időrendi bontás:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2017.05.12. Alakuló Küldöttgyűlési ülés
2017.05.15. EB ülés
2017.05.22. Választmányi ülés
2017.06.07. Választmányi ülés
2017.06.30. Küldöttgyűlési ülés
2017.07.23. Választmányi ülés
2017.09.22. EB ülés

Írásos beszámoló:
A megválasztásom óta eltelt 4,5 hónap alatt sikerült teljes mértékben belerázódnom a
tisztségembe. Az alakuló Kgy után az első feladatom volt az átadás-átvételek rendezése a
leköszönt és az új tisztségviselők között, valamint a titoktartási nyilatkozatok megíratása az
újonnan tisztségbe lépőkkel. Ezek rendben lezajlottak. A május 15.-ei EB ülésen – az
alapszabály rendelkezése szerint - elnököt választott a bizottság.
Az Küldöttgyűlési ülések dokumentációjával voltak problémák, hiányosságok, amelyek
felmerültek – ám ezekkel kapcsolatban állásfoglalási kérelem nem érkezett a bizottsághoz.
Részt vettem a nyári Mentortáborban, ahol – idei újításként – minden mentorral aláíratásra
került egy titoktartási nyilatkozat, melyet a mentorfelelősi titoktartási mintájára készítettem
el. A rendszeres szociális ösztöndíjak bírálói közül, aki nem rendelkezett érvényes
titoktartásival, azzal is rendezve lett. Jelenleg a papírok rendszerezve vannak, minden
naprakész.
Nyár végén kezdetét vette egy nagyobb projekt, méghozzá az Alapszabály módosítás
előkészítése. A folyamat jelenleg is tart, egy javított, aktualizált, valamint a lehetőségekhez

mérten” kiskapu-mentes” szabályzat elkészítése a cél, melyben eddig is nagy segítségemre
voltak a tisztségviselők, és néhány képviselő is.
Alig kezdődött el a szorgalmi időszak, mikor egy hallgatói megkeresés érkezett az Ellenőrző
Bizottsághoz, állásfoglalási kérelemmel. A bizottság lefolytatta a vizsgálatot, melynek
eredményéről időben tájékoztatta az érintetteket, valamint a Küldöttgyűlést is.
Utolsó pontként az utódképzést emelném ki. Bizakodó vagyok, ugyanis több érdeklődővel is
kapcsolatban állok, akik jelezték felém, hogy a jövőben szívesen gyarapítanák az Ellenőrző
Bizottság csapatát.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Amennyiben kérdésed, problémád lenne
(hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör) keress az elérhetőségeimen, személyesen a
fogadóórámon vagy tedd fel kérdéseidet a Kgy-n!

Papp Tamás
70/367-7635
eb@ttkhok.elte.hu

ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlési beszámoló
Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor beszámolója
Laza Dániel
2017.05.12. – 2017.10.03.

Időrendi bontás:
2017.05.22. Választmányi ülés
2017.05.23. Tisztségviselői ülés
2017.06.06. FFI IT ülés
2017.06.07. Választmányi ülés
2017.06.08. Földrajzos szakirányválasztó délután
2017.06.13. Földtudós szakirányválasztó délután
2017.07.18. FF Mentordélután
2017.07.22-24. Mentortábor
2017.07.23. Választmányi ülés
2017.08.14. Földes Gólya-Mentor találkozó
2017.09.13. Földes játékest
2017.09.19. FFI IT ülés
2017.09.24. Földes kirándulás

Mentorrendszer:
A szóbeli kiválasztást követően folyamatosan képeztük a mentorokat. A Mentorkoordinátor kisasszony
házifeladatát mi még kiegészítettük pár szituációval, amire mindenki megfelelő választ adott. Július 18án tartottunk egy mentordélutánt, ahol olyan csapatjátékokat játszottunk, amiket később már a saját
gólyáikkal tudnak játszani. Leforgattuk a mentortábori kisfilmünket, illetve a workshopok során
különböző szituációkat oldottak meg. Többen jelen voltak a Földrajzos Klub elnökségéből, akik
kifejtették elvárásaikat a mentorokkal szemben.
Sajnos az idei év sem telt problémák nélkül. A mentortábor első napján az egyik földtudós mentorunk
visszalépett, mivel nem az elképzelései szerint alakultak a dolgok (párosítás). Döntését tiszteletben
tartottuk, de elég nehéz helyzetbe hozott minket. Benke Petra képviselőnk sietett segítségünkre,
ráadásul úgy vállalta el a feladatot, hogy nem tudott részt venni a gólyatáborban. Az észrevételeink és
a párja elmondása alapján sikerült így is megismernie a gólyáit és azóta is nagy segítséget nyújt nekik.

Összességében - a felmerülő probléma ellenére is - meg vagyok elégedve az idei FF gárdával, hiszen
felkészültségüket és talpraesettségüket többször is bizonyították nem csak nekem és
mentorfelelőseiknek, hanem a gólyáknak is. A segítségükre mindig számíthattam.

FFI IT ülés:
Az intézeti Tanács ülésen személyi kérdésekről volt csak szó.

Tanévkezdés:
Egyetemi pályafutásom alatt ez volt a legdöcögősebb tanévkezdés. Kezdve azzal, hogy hetekbe telt
mire megkaptuk az újonnan felvett hallgatók adatait és elérhetőségeit, és csak utána láthattunk neki a
felkeresésüknek. Közben rohamosan közeledtek az első programok, de még időben sikerült
kiküldenünk nekik a postai levelet és a fontos információkat tartalmazó e-maileket. A Gólya-Mentor
találkozó nagy sikert aratott, közel 60 földes (föci-földtud-tanári) gólya jött el.
Az elsőévesek beiratkozását egy szóval tudnám leginkább jellemezni: káosz. Az eddigi évektől eltérően
idén személyesen a tanulmányi előadóknál lehetett csak beiratkozni. Az, hogy ide-oda kellett
terelgetnünk a hallgatókat, mert nem várakozhattak az 1. emeleten, és az, hogy össze-vissza közöltek
velünk többféle információt arról, hogy mit fogadnak el és mit nem, egyszerűen tarthatatlan volt. Nem
is tudom, hogyan gondolták ezt. Kizárólag a mentorok talpraesettségének köszönhető, hogy sikerült
valamiféle rendszert felállítanunk, és így kevesebb problémával haladt a beiratkozás. Elismerem,
vannak jó elemek az újfajta beiratkozási rendszerben, például hogy a felmerülő problémákat rögtön
kezelni lehet. Azonban véleményem szerint túl sok buktató merülhet fel a jövőben, amit a jelenlegi
helyzetben lehetetlen lenne elkerülni, ezért én szorgalmazom, hogy térjünk vissza a korábbi években
használt, jól bevált szisztémához.
A tavaszi félév végén tartott Választmányi üléseken tárgyaltuk a tankörök bevezetésének ötletét. Én
támogattam, hogy földrajz és földtudományi alapszakon is bevezetésre kerüljenek. Egész nyáron arról
volt szó, hogy be is fogják vezetni. A gólyáknak is ezt kommunikáltuk, a közös tárgyfelvételnél is így
vetettük fel velük a tárgyaikat, hogy majd be fogják őket osztani a gyakorlati csoportokba a
csapatbeosztásuk szerint. Sajnos ez csak félig sikerült. Az első tanítási nap előtt 3 nappal kellett
megtudnunk, hogy földtudomány alapszakon mégsem kerül bevezetésre a tankör rendszer. Azonnal
szóltunk a gólyáknak, kiküldtem az évfolyam levelezőlistára egy gyors tájékoztató e-mailt és az összes
Facebook csoportba kiraktuk a teendőket. Próbáltuk minimalizálni a károkat, amiket a
félretájékoztatás okozott, de még így sem sikerült időben mindenkit elérni…. Szerencsénkre a mentorgólya kapcsolatot ez nem csorbította visszafordíthatatlanul.

Programok:
Júniusban mindkét szak számára rendeztünk szakirányválasztó délutánt, ahol felsőbbéves hallgatók
meséltek a szakirányokról, annak érdekében, hogy minél több információ álljon a hallgatók
rendelkezésére a döntésük meghozatalakor. Az új tantervek szerint már az első félév végén kell
szakirányt választani, így november vége – december eleje környékén újra megrendezésre fognak
kerülni a délutánok.

Az új tanévben eddig a hangsúlyt az elsőévesekre fektettük leginkább, hiszen az ő figyelmüket most
kell a legjobban megfogni. Az augusztusi Gólya-Mentor találkozóval kezdődött el számukra az
esemény-sorozat, a szeptemberi játékesten pedig még mi is meglepődtünk, hogy milyen sokan részt
vettek. A földes kirándulásra sajnos csak kevesen mentek el. A Földrajzos Klub továbbra is tart
szerdánként előadásokat. Tervbe van véve októberre egy nagyobb ásványgyűjtő kirándulás is, azonban
ehhez még keressük a megfelelő helyszínt. A Geo-Bio gólyaavató október 13-án lesz.

Szakterület:
Nyáron elég sokat tervezgettünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnánk közelebb hozni a
hallgatókat egymáshoz és a SzaCs - Földrajzos Klub - EGEA hármashoz. Szeptember első hétvégéjén
tartottunk egy 3 napos csapatépítő hétvégét a Balatonon, amin a vezetőség is részt vett. Az ötletünk
szerint egybegyúrjuk a 3 szervezetet, hogy a hallgatók azt lássák, van egy nagy „szervezet”, amiben
akár 3 különféle dolgot is csinálhatnak, a preferenciájuk szerint. Ne azt, hogy mindhárom csoportba be
kelljen lépniük ha mindenben szeretnének részt venni. Tisztában vagyunk vele, hogy ez nem fog egyik
pillanatról a másikra sikerülni, részben a formai követelmények, részben a régi berögződések miatt, de
minden erőnkkel dolgozunk az ügyön.
Szeretnénk mi is szakterületi pólókat igényelni az ELTE TTK Hallgatói Alapítványon keresztül. Rövidesen
kiírok egy felhívást, amiben a hallgatókat kérem fel, hogy tervezzék meg a póló dizájnját. A beérkezett
(reményeim szerint jó pár) tervek közül választjuk ki a legjobbat.

Egyéb:
Rövidesen felmérjük, hogy a hallgatóink milyen létszámban és mely tárgyakból tartanak igényt
korrepetálásra. Tudomásom szerint jó pár ember van, aki szívesen tartana korrepetálást.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!
Ha bármi kérdésed, illetve észrevételed lenne, nyugodtan keress fel akár személyesen akár
online felületen keresztül!
Budapest, 2017. 09. 29.
Laza Dániel
Földrajz- és Földtudományi Szakterületi
Koordinátor
Mobil: 30/2438445
Email: foldtudszk@ttkhok.elte.hu

Beszámoló az ELTE TTK HÖK küldöttgyűlése részére
2017.május 12. – 2017. október 3.
2017. május 12-én választott meg újra a küldöttgyűlés a fizika szakterület
koordinátorává. Beszámolómban a programokat, érdekképviseletet és egyéb
delegáltságokat külön pontokba szedtem.

Programok, mert azok kellenek
Az alakuló küldöttgyűlés már közel volt a szorgalmi időszak végéhez, így a tanév során
csak egy programot tűztünk ki célul, a MatFiz Bográcsot. A szervezést megkezdte
mindkét fél, fizikás oldalról Kékesi Ádám és Lukovics Márk képviselte a szakterületet.
Egy-két akadály és nehézségbe ütközött a szervezés, ami miatt a vizsgaidőszak végéig
lett tolva a rendezvény, ez pedig végül ütötte az összTTK-s vizsgatemetőt, így végül a
külön rendezvény elmaradt ebben az évben.
Idén is megszerveztük a szokásos szakiránytájékoztatót a leendő másodévesek
számára. Minderre május 26-án került sor.
A már említett, július 7-ei vizsgatemető szervezésében nem vettem részt, csupán, mint
összekötő ember, az EHÖK Vezetőképzője miatt nem tudtam részt venni rajta.
Szakterületi programokat nem tartottunk külön a nyáron, így rögtön az idei tanévre
ugranék. A korai évkezdésnek köszönhetően már augusztusban megkezdtük a
szakterületi programok rendezését. Az első közös program a Fizikus összehangolódás
volt augusztus 31-én, melynek célközönsége az elsőéves évfolyam volt. A program az
B épületben kezdődött, majd az estét a Kertész vendéglátó ipari egységben folytattuk.
Szeptember 8-án az Intézettel közösen szerveztünk egy évnyitó előadássorozatot,
melyen bemutatkozott a Fizikai Intézet, röviden bemutatkozott a Mafihe, a TTK HÖK és
egy-két oktató is. Ezt követően az elsőéveseknek lehetősége volt három labort is
meglátogatni az épületben. A bemutató napot követően zajlott le a
TermészetGyógyász Kocsmatúra, melynek szervezését a Bárczi különítménye
bonyolította le, így a szakterületről csak résztvevőként volt mindenki jelen a
programon.
Szeptember 12-re szserveztük a Fizikus Ismerkedés Esttel egybekötött SZACS-ot. A
program során részletesen bemutatkozott a Mafihe, mind ELTE-s, mind országos szinten.
Bemutatásra került vázlatosan a HÖK munkája is, illetve megkezdtük tervezni a
következő 3-4 hét programját is.
Szeptember 14-én rendeztük meg a Fizikus ’SKÜ-t. A szervezést Szigeti Balázs és a
Mafihe EHB végezte, ezúton is köszönet nekik!
Szeptember 19-én rendeztük meg a matematika szakterülettel közösen a lassan
hagyománnyá váló Komplex számháborút. Idén összekötöttük a programot a
matekos teadélutánnal. Az idei időjárás miatt a program sajnos a teadélutánra
redukálódott, de a tavaszi félévben tervben van az összecsapás pótlása. Az
előkészületekben külön köszönet Tóth Marcell Dávidnak, hogy tehermentesített!
Szeptember 22-én került megrendezésre a Gólyahajó. A gólyatáborban alakult színek
elég erősek így az év elején, a szakos identitás erősítése végett külön Fizikus gólyahajó

alapozást szerveztünk a színes programok elé. A szervezésért külön köszönet Körtefái
Dórinak!
Szeptember 28-ra szerveztük a Fizikus Társasjáték Estet. Ismételten köszönet Dórinak a
szervezésért és a matematika szakterületnek a társasjátékokért!
Tervben van a Fizikus Foci, egy szakos alapozás a gólyabál elé, egy tea és kex a
következő egy hónapra, amit már a Mafihe EHB új elnökségével és az újjáalakult
SZACS-csal közösen szervezünk.

Kötelességek és egyéb finomságok
Elég sűrű nyarat tudok a hátam mögött. A szacskó feladatok közé tartozik a
mentorrendszerbeli részvétel, ennek igyekeztem eleget tenni, de nagy segítségemre
volt Komáromi Pisti, aki nagyrészt nélkülem is elvitte a hátán a mentorbrigádunkat.
Nagy pacsi ezért neki! Én voltam a sofőr a mentortábor helyszínének bejárásán július
17-én, majd 22-24 között a táborban is részt vettem. A gólya-mentor találkozón sajnos
külföldi konferencia miatt nem tudtam részt venni
A nyár nagy részét a TTK idei egyetlen hivatalos gólyatábora emésztette fel számomra:
Volt egy rakat megbeszélés, mind a munkacsoporttal, mind Ungi Balázzsal, a szervező
pajtásommal: május 22, 29; június 6, 12, 23, 27; július 3, 17, 19, 21, 31; aug 4-6;
Ezek mellett egyeztettem a BEAC-cal a sportnappal kapcsolatban három alkalommal
is, majd részt vettem a közös terepbejáráson július 27-én, melyen részt vett Geréb
Tünde és Orosz Betti a Szolgáltató központ részéről, illetve a szervező cégtől Orbán
Balázs is. Augusztus 4-6 között szerveztük Délegyházára a sátrazós csapatépítő
tréninget a szervezők számára.
Augusztus 15-20. TermészetGyógyász Gólyatábor: ...
A nyáron részt vettem az EHÖK Vezetőképző hétvégéjén július 7-9 között, a
beszámolót erről egy korábbi közös csomagban olvashattátok.
A beiratkozás, bár lassan jutottak el az információk, köszönhetően Balla Melinda
tanulmányi előadó segítségének is, kisebb bukkanókkal ugyan, de békésen lezajlott.
Nagy pacsi jár a segítő mentoroknak és Szigeti Balázsnak! Ugyanezen a héten írták az
elsőévesek a kritériumdolgozatokat is, ezért is köszi a segítőknek!

Delegáltságok
A szakterületi delegáltak, Szlezák Zsófia, Rádl Attila és én, az Intézeti Tanács minden
ülésen részt vettek, a Kari Tanács, Válaszmány delegáltságoknak eleget tettem. Az
EHÖK KGy TTK-s póttagjaként részt vettem a július 16-i ülésen, a szeptember 27-i ülésen
nem tudtam végül részt venni, mivel előző nap kaptam értesítést és így magánéleti
programmal ütközött (nem sikerült osztódnom).
Szeptember 13-án tartottunk egy EHÖK Rendezvényes találkozót, ahol főleg az Ányos
fesztiválról és annak hirdetéséről volt szó, illetve beszéltünk a lehetséges közös összELTEs programokról a félév során. Ezekről részleteket Berta Andris EHÖK beszámolójában
találhattok.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!
Előre láthatólag az ülés első 1-2 órájáról hiányozni fogok és (bár remélem mindenki
érdekében, hogy ennél nem lesz sokkal hosszabb) igyekezni fogok odaérni, de nagy
valószínűséggel nem leszek jelen a beszámolók napirendi pontnál. Ennél fogva
szeretnélek megkérni Benneteket, hogy amennyiben kérdésetek, felvetésetek kenne
a beszámolómmal kapcsolatban, akkor azt még az ülés előtt személyesen vagy emailben jelezzétek felém!
Pacsi!
Budapest, 2017. 09. 30.
Rácz Gergely
Fizika szakterületi koordinátor
ELTE TTK HÖK
fizikaszk@ttkhok.elte.hu

KÜLDÖTTGYŰL É S B E S Z Á M O LÓ

2017.05.12. – 2017.09.30.
FŐSZERKESZTŐ BESZÁMOLÓJA
Mivel nem kevés idő telt el az alakuló küldöttgyűlés óta, így megpróbálom a lehető
legtömörebben összefoglalni az elmúlt időszakot.
ELTE Press
Sajnos volt egy kis kavarodás nyáron az
ELTE-s sajtóval kapcsolatban. Nem is volt
szekciónk a vezetőképzőn, mivel az akkori
főszerkesztő elutazott, a következőnek meg
nem szavazott bizalmat a küldöttgyűlés.
Végül az EHÖK elnök megbízta Neszvecskó Annát, hogy legyen ő a főszerkesztő.
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Szeptember 19-én megvolt az első ELTE
Presses meeting, ahol beszélgettünk egy
sort a nyomdáról, majd kidolgoztunk egy
rendszert arra, hogy mindig legyen fotós
és/vagy videós egy eseményen. Anna tervei
szerint minden hónap elején tartanánk egy
találkozót, ahol megbeszélnénk az élet nagy
dolgait (ELTE Press Akadémia, presscard,
csapatépítés).
Utánpótlás
Terveim szerint még a ciklus vége előtt lemondok, már van is jelentkező a posztra,
2017. SZEPT
EMBER

M

20.

MA
LV. FÉLÉV
FOLYA

M 1. SZÁM

A TTK HÖK HETILAPJA

BEM

U TA

O Kal
Z Á S4–24ze. oldtek
al
T K O szerve
8. old
s
25–2
Ci vi

l

TETOVÁLÁS
CUKORBETEGEKNEK

ko

ki so9. oldal
29–3

Nem csak szép, de hasznos is
9. oldal

Molecular frontiers
12–13. oldal

NY UZ

TE .H
.EL

U

ES

Interjú a gólyatáborokról
4–5. oldal

YEN
ING

N Y U Z . E LT E . H U

INGYENES

IDŐRENDI BONTÁS
HÖOK Jövőkép fórum

május 17.

Mentortábor

június 22-24.

Természetgyógyász gólyatábor

augusztus 16-17.

Bódvarákó

augusztus 23-25.

Gólyaszám szerkesztés

augusztus-szeptember

Tanári napok

szeptember 7.

Gólyaszám megjelenés

szeptember 11.

Überfúzió

szeptember 15.

55. félévfolyam 1. szám szerkesztése

szeptember 15-17

55. félévfolyam 1. szám megjelenése

szeptember 20.
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szeptember 20.

Gólyahajó

szeptember 22.

55. félévfolyam 2. szám szerkesztése

szeptember 29-…

ami nagyon jó hír. De még a következő
Nyúzos meetingen meg szeretném kérdezni
a többieket, hogy van-e más, aki szívesen
főszerkesztene. Majd októberben kezdeném
meg a „kiképzést”.
A Nyúznál most zajlik a szerkesztők toborzása/felvétele, ami eddig nagyon jól megy,
mivel tördelőszerkesztőn kívül mindenféle
pozícióra jelentkeztek. Megérdeklődtem,
hogy ki honnan hallott a Nyúzról, és ami
igazán szívet melengető volt, hogy volt értelme lemenni a gólyatáborokba, mivel voltak, akik onnan hallottak rólunk! Így már
normális létszámúra gyarapodott/gyarapodik a szerkesztőségünk.
Ha bármilyen kérdésed van a beszámolómmal kapcoslatban, akkor tedd fel a küldöttgyűlésen vagy nyugodtan keress az alábbi
elérhetőségeken!
László Lívia
foszerkeszto@ttkhok.elte.hu
+36 20 331 8715
livialaszlo97@gmail.com

ELTE TTK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT –
ÉGERHÁZI BÁLINT, GAZDOS

Küldöttgyűlési beszámoló
Gazdasági és adminisztrációs ügyekért felelős referens
Megválasztásom óta számos tennivalóm akadt, az egyszerűség és a beszámolandó
időszak nagysága miatt engedelmetekkel pontokba szedve részletezném a történéseket (többékevésbé időrendben):
-

Rögtön megválasztásomat követően Lucával elmentünk egy egyeztetésre dr. Rikker
Emíliához, a Kancellária Jogi, Igazgatási és Közbeszerzési Igazgatóságának
vezetőjéhez. A téma legfőképp a terepgyakorlatok finanszírozásának konstrukciója
volt, igyekeztünk megtalálni a legtisztább, leggördülékenyebb és legoptimálisabb
megoldást, amely számunkra és az Egyetem számára is vállalható. A pontos
konstrukció mostanában véglegesedik (már készül a szükséges szerződés). Itt
bővebben nem térnék ki a konstrukcióra, illetve az ezt követő fejleményekre, mivel
biztos vagyok benne, hogy Luca ezt részletezni fogja saját beszámolójában (ha
mégsem, szóban szívesen kiegészítem a Küldöttgyűlés alkalmával).

-

Mihelyst átvettem a jogosultságokat (hála Szabó Áronnak ez kb. megválasztásom
pillanatában megtörtént) elkezdtem véghez vinni a kisebb futó ügyeket. Legelőször,
mivel nagyon időszerű volt, a Mentortábor megrendezéséhez kezdtem el potenciális
helyszínektől árajánlatokat bekérni. Ahonnan eddig hagyományosan megrendezésre
került a tábor, a velencei kempingből egyáltalán nem érkezett árajánlat, ugyanis a 3 email címből amelyen elérhetőek lettek volna 2 nem létezett, a harmadikról pedig sok
kérésemre egyszer sem jött válasz. A 2 telefonszámból 1 nem létezett, a másikat pedig
sosem vette fel senki. Már-már azon gondolkoztam, személyesen keresem meg őket,
azonban sokatok elmondása alapján nem kell nagyon sajnálni, ha nem Velencén
rendezzük meg ezentúl, mert az elmúlt évek alatt esett az egyébként sem magas
színvonal (ezt sajnos tavaly én is tapasztaltam). Így esett később Szolnokra a
választás, ahol nagyon készségesek és segítőkészek voltak, és vállalható, „jó”
árajánlattal éltek. Köszönöm Patriciának a segítséget!

ELTE TTK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT –
ÉGERHÁZI BÁLINT, GAZDOS
-

A mentorhétvége kifizetésével kapcsolatban volt konfliktus. A probléma forrását az
okozta, hogy a szolgáltató szerint a szerződésben nem nevesítettük, hogy a közösségi
termet éjszakai használatra szeretnénk igénybe venni, buli megtartásához. Mivel ők
erről nem tudtak, az árajánlatot nappali használatra küldték, így magasabb összeget
követeltek a szerződésben megjelölttől ellentétben. Az árajánlat és az árajánlatkérés
legjobb tudomásom szerint semmilyen követelésre nem jogosítja fel egyik felet sem
(ebben azóta megerősítettek), azonban mind a kérésben, mind a szerződésben 1 nap
szerepelt teremhasználatként, amely a legbölcsebb inka boszorkánydoktorok szerint is
24 órát jelent, így a szerződést nem szegtük meg semmilyen magatartással. Végül nem
kellett segítséget bevonni, mivel hosszabb levelezés és telefonálgatást követően
kegyesen elálltak a követeléstől, jó kapcsolatunkra (sic!) tekintettel.

-

A parkolások intézése döcögősen indult, amikor Kornéliától átvettem, ugyanis az
üzemeltetésnél is cserélődött a kapcsolattartó kolléga és volt egy kisebb csúszás, mire
sikerült mindent leegyeztetni. A félév elején hasonló volt a helyzet. Nem
részletezném, de szóban szívesen kitérek rá, ha valakit bővebben is érdekel az
ügymenet.

-

Az októberi leltárfrissítést előkészítendő, augusztus-szeptemberben felmértem a
leltárlistánk alapján a TTK HÖK tulajdonában lévő nagyértékű/kisértékű leltári
tárgyakat (ha papírral rohangáltam az irodákban és bútorok alá/felé lesegettem az ezért
volt). Itt mindenképp írásba adnám, hogy Szabó Áron ebben nagy segítségemre volt,
az informatikai eszközpark felmérését együtt csináltuk, köszönöm neki ezúton is, hogy
rám szánta ezt a napfényes nyári délutánját. Azóta az általam kiegészített listát
leadtam a leltárfelelősöknél, október 4. (szerda) 10:00 lesz az a szent időpont, amikor
az üzemeltetéstől is jönnek leellenőrizni a munkámat és friss matricákkal ellátni a
készletünket. Ezúton is tisztelettel kérek mindenkit, aki a TTK HÖK helyiségeit
használja, hogy a bútorokról, eszközökről, stb. A leltári számot és évszámot
tartalmazó fehér matricákat ne szedje le!!! Nagyon fontos, hogy beazonosíthatóak
legyenek a tárgyaink.

ELTE TTK HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT –
ÉGERHÁZI BÁLINT, GAZDOS
-

Egy forró nyári nap volt, amikor megérkezett a hír, hogy a részönkormányzatok
(nálunk még Horváth Tamás által leadott) irodaszer beszerzése megérkezett az ELTE
HÖK irodájába. Lukács „Luki” Márton segítségével kiválogattuk a TTK HÖK által
rendelt irodaszereket az őskáoszból és elszállítottuk Lágymányosra (valamint a Bárczi
HÖK-nek is megtettük ugyanezt, mivel nem tudtak volna határidőre eljönni érte).
Sajnos a szolgáltatás nem volt teljes, még mindig van 1-2 olyan tételünk amit nem
szállítottak le, de már haladunk a korral („Kicsit sárgább, kicsit savanyú, de a mienk.”)
és van fehér papírunk nyomtatáshoz. Itt mindenkit mértékletes, racionális
felhasználásra bíztatnék, a korábbiakból tanulva! Még egyszer köszönöm Luki
segítségét a szállításban.

-

Fontos folyamatban lévő projektem a két raktárunk rendbetétele. Ez akkora
vállalkozás, amit cca. 15 éve nem valósított meg a TTK HÖK-ből senki, azonban én
nagyon elhatároztam magam a rend irányába! Ha van köztetek aki imád pakolni,
takarítani, rendet tenni (ez általában jellemzi az embereket), az máris a partnerem lehet
a káosz ellen folytatott küzdelmemben, jelentkezzen még ma, mielőtt az összes hely
elfogy!

Biztos vagyok benne, hogy számos dolgot „kihagytam”. Amit kifelejtettem, azzal szóban
kiegészítem majd beszámolómat a Küldöttgyűlés alkalmával (Elnézésetek kérem, tényleg
hosszú volt ez a nyár.) Van amit szándékosan nem részleteztem (pl.: részt vettem az EHÖK
vezetőképzőjén a gazdasági szekció munkájában, egyéb delegáltságok, iktatás, ...), mivel a
lényegesebb momentumokat próbáltam átadni. Ha kérdésetek adódik, keressetek bátran e-mail
címemen, akár személyesen kapjatok el az Egyetemen.
Köszönöm, hogy elolvastátok a beszámolómat!
Budapest, 2017.09.30
Égerházi Bálint
Gazdasági és adminisztrációs ügyekért felelős referens
(gazdos)
ELTE TTK HÖK
(gazdasagi@ttkhok.elte.hu)

ELTE TTK HÖK
Informatikus
informatikus@ttkhok.elte.hu

Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének
2017.05.12-2017.10.03.
Nehéz belefogni egy olyan beszámolóba, ami majd öt hónapot ölel fel, és az elejére
már nem is emlékszem. Olyasmi rémlik, hogy az alakuló Küldöttgyűlési ülésen X ember volt
jelen, és X-1 igen szavazatott kaptam 1 nemmel. Talán megpróbálok erről az ülésről
kiindulni, és összeszedni a gondolataimat.
Az alakuló előtt megigényeltem az új shared imapokat a tisztségviselők számára az
IIG-től. Ezeket hamar meg is kaptam, a sikeres megválasztások után azonnal csatoltam őket
az újdonsült tisztségviselőkhöz (pontosabban a caesar felhasználójukhoz). A képviselők
(póttagok) is megkapták a hozzájuk tartozó képviselői levelezést. Június elején sikerült
megölnöm a levelezőrendszert egy teljes délutánra. Ez amiatt volt, mert az aliaskezelőben
szükséges volt pár változtatás a tisztségviselői levelezések között. A korábbiakban
amennyiben változás történt a tisztségviselői email címekben, csak egy új aliast rendeltek
hozzá, és nem új shared imapot (és azért is fontos, mert így megmaradtak a régi
levelezések!!). Ez annyit tett, hogy az arra érkezett emaileket megkapta, de nem tudott róla
válaszolni. Mivel ez már néhol problémát szült, úgy gondoltam frissítem a rendszert, azonban
a levelezőrendszerünknek körülbelül 5 órába telt feldolgozni mind az 5-8 kattintás
eredményét, így addig elérhetetlen volt mindenki a ttkhok.elte.hu alias alatt. Az alábbi ábra
talán segíthet megérteni azt a „katyvaszt”, amit idáig leírtam (1. ábra).

osztondij@ttkhok.elte.hu

Aliasra mutató alias (másodlagos)
(beérkezett levél van, kimenő nincs)

szoceh@ttkhok.elte.hu

org_ttkhok_szoceh

Elsődlegesen rámutató alias
(valódi hozzárendelt email cím)

Shared imap

szoceh@ttkhok.elte.hu
osztondij@ttkhok.elte.hu
Elsődlegesen rámutató alias
(valódi hozzárendelt email cím)

org_ttkhok_szoceh

Shared imap

1. ábra Példa az aliasok és a shared imapok viszonyára és
egymásra hivatkozására régebben és 2017. júniusától
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Pár levelezőlista kezelése újra az én jogkörömbe került, vagyis igazából úgy érzem,
hogy lassan a személyemhez kötődik (2015. októberében az aktuális Informatikus átadta az
Ellenőrző Bizottságnak az alábbi listákat (koordinátorok, vb, képviselők, választmány), majd
ez egészen májusig EB kézben volt, de most újra az informatikus()ttkhok.elte.hu az
üzemeltetője ezeknek.) Ezek közül a képviselők, választmány frissítve lett, illetőleg a nem
hozzám tartozó mentor levelezőlistát is aktualizáltam. A választmányi levelezőlistán
problémát szül az email címek közötti váltás. Az aktualizálásnál mindenkit letöröltem, és
csak a delegáltakat iratkoztattam fel újra. Azonban a szakterületi delegáltak nem a
szakterületi koordinátori email címükkel kerültek fel, hanem a képviselőivel. Ezt amiatt
tettem, mert csak szokásjog a szacskót delegálni, de a Küldöttgyűlés személyt delegál a
Választmányba, nem tisztséget. Így, ha új delegálás történik, nehezebb elfelejteni frissíteni,
mintha „úgy is a szacskó lesz”. Azonban vm-re továbbra is az xyszk()ttkhok.elte.hu címről
érkeznek a válaszok, amiket így nekem kéne kiengedni, azonban nem mindig vagyok
internetközelben, hogy ezt megtegyem 5 percenként, ami konfliktusokat szül. Emiatt úgy
gondoltam készítek egy segédletet (2. ábra). Számos kérés érkezett levlista törlés miatt,
ezeket továbbítottam az IIG-nek, törlésre kerültek. Az új levelezőlistákat 2017. június 19.-én
megigényeltem, azonban csak a regisztrációs hétre készültek el. A szacskók cc-zve voltak a
levélhez, látták az igénylés beérkezését.

2. ábra Segédlet az email címek közötti váltáshoz
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A nyár folyamán rengeteg munka volt a honlapok elkészítése. Elsőként a
bodvarako.elte.hu honlapot átültettük a Drupal alrendszerről Wordpressre. Ezután Égerházi
Bálinttal próbáltuk szépen felépíteni, de később kiderült, hogy új domainre kerül a SE-PAK
gólyatábor honlapja. Rövid ideig tesztüzem jelleggel be lett fejezve a honlap, de amint az új
domainen végleges lett, átirányításra került a régi honlap címe az újra. Ezután elkészült a
TermészetGyógyász GT új honlapja. Egy kellemes, hajnalba nyúló munka volt, de fel lett
építve, és tartalommal is fel lett töltve, alkalmas volt az információáramlásba bekapcsolódni.
Ezenkívül részt vettem még az osztondij.elte.hu honlap külső megújításában. Jelenlegi
projekt a ttkkorrep.elte.hu elkészítése, ami egy összefogó honlapja lesz a TTK-n működő
korrepetálásoknak.
Próbálkozok az irodák informatikai rendszerét karban tartani. Északon jelenleg nem
sok mindent tudok tenni, háborús a helyzet, amennyiben szükség lesz rám ott, megyek és
segítek. Az északi router meg lett csinálva, így már a neptun kliens északról is használható.
Délen a képviselői számítógépeket beállítottam, mindegyikről elérhetőek a nyomtatók (habár
Középfölde jelenleg ideiglenesen elköltözött), működőképesek. Az ösztöndíjutalások utáni
következő projekt egy router beszerelése lesz a déli haliba.
A nyár folyamán ügyeletben voltam, amint érkezett bárminemű megkeresés,
igyekeztem minél hamarabb teljesíteni. Az eddig fel nem soroltak közül és a teljesség igénye
nélkül részt vettem az informatikai leltárban, 5vös5km szervezésében, segítettem egy oldal
létrehozásában a környezettan honlapján (amelyhez szeretnék gratulálni Pánczél Balázsnak,
nagyon jó lett!). A rossz ne maradjon ki, jelenleg egy elmaradásom is van. A tradícióknak
megfelelően nem készültem el egy nyári választmány emlékeztetőjével, azonban hanganyag
van, igyekszek behozni a lemaradásomat.
Tisztségemen kívüli programokon is részt vettem. Leutaztam a SE-PAK 32. Geo-Bio
Gólyatáborba, szigorúan magánszemélyként, kikapcsolódni. Ezenkívül részt vettem a Tanári
Napokon is, de az Ányos Fesztiválon még véletlenül se. Mentorfelelősként is próbáltam helyt
állni, csinálok majd egy felületet és várok visszajelzést a mentoraimtól. A végére még egy
említésre méltó dolgot gondoltam. Jelenleg erős széthúzás van a TTK HÖK tisztségviselői
között, főként személyes okokból. A szembenállók próbálják „offolni”, „trollkodni” a
munkát, és ez a kívülállóknak nagyon kellemetlen. Egyfolytában azt hallgatjuk, hogy egymás
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háta mögött megy a höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör
höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör höbör (via Kajos
Balázs). Nem szeretnék nevesíteni senkit (és ha kérdés is érkezik, erre nem fogok válaszolni),
mert úgy gondolom, hogy beszélni kéne. Remélem, ettől aki érzi, magára veszi azt a bizonyos
inget, és megpróbálunk tenni valamit az ellen, hogy két részre szakadjon a gárda.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Amennyiben kérdésed lenne, keress az
elérhetőségeimen, vagy kérdezz a KGY-n!
Szabó Áron
70/392-3525
informatikus()ttkhok.elte.hu
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Kémia Szakterületi koordinátor
ELTE TTK HÖK
2017. 05. 02. – 2017. 09. 30

Beszámoló
Időrendi bontás
Május 2-5. – LEN (Kémiás Sátor)
Augusztus 15-20. - Gólyatábor
Szeptember 7. – Kémiás Gólyatalálkozó

IT: Jó hír, hogy az Intézet két új oktatóval gyarapodott. Szó volt a bólyais pénzek
felhasználásáról, mi a demonstrátori programban résztvevő embereknek adnánk kiegészítést
belőle. Problémaként felmerült, hogy az újonnan felvett kollégáknak majdnem akkora a fizetése
adjunktusként mint a rendszerben régebben jelenlevő docenseké. Emiatt az Intézet jelezni fogja
a vezetőség felé, hogy ez nem kis feszültséget okoz.
LEN: Bár már régen történt a program, emlékeim szerint minden a legnagyobb rendben zajlott
le a Kémiás sátorban. Idén is társassal, kísérletekkel vártuk az érdeklődőket.
Gólyatábor: A GT-ben állomásvezetőként vettem részt, ezenkívül besegítettem kisebb
szervezési tevékenységekbe.
Gólyatalálkozó: Idén is megrendeztük a Gólyatalit, ahova vártuk az elsőéveseket, hogy
megismerkedhessenek egymással. A programon szép számmal vettek részt.
Szacs: Megtartottuk a félévkezdő kémiás Szacsot. Több témáról is volt szó, ezek közül a
fontosabbak:
-tankörök: teljes káosz volt a kémia szakon, nem látjuk értelmét és megvalósíthatóságát ennek
a rendszernek.
-OB: tervben van az MSc felvételi elbeszélgetés eltörlése azok számára, akiknek a záróvizsga
jegye 4-es vagy 5-ös.
-kémiás programok megszervezése: Gólyaavató
Az utód betanítása azóta is folyamatban van, ennek hála, teljesen naprakészen tudja majd
átvenni a szakterület irányítását.
Ha beszámolóm szűkszavúan hatna, azért elnézését kérek, szóban nagyon szívesen válaszolok
a kérdésekre és mesélek a szakon történtekről!

Vajda Levente
Kémia Szakterületi koordinátor

Újraválasztásom után már nem volt sok dolgom, hiszen pont
a választási kampány volt az, ami kitöltött mindent. Az új
mandátumi
időszakot pedig
azzal kezdtem,
hogy
bemutattam
a
megválasztott
tisztségviselőket.
Összegyűjtöttem az egyébként is nyilvános adatokat és új
formában megosztottam, a szavazati arányokkal és a
pályazatokkal együtt. Ezután jött az ösztöndíj dumping
minden tekintetben. Először a tisztségviselőkkel foglalkozva,
szépen mennyi helyett mennyit kap, stb. Aztán az ISZTK
kerettel történt csúfságok kommunikálása következett. Erre
még a múlt héten is volt reakció doktorandusz hallgatótól és
természetesen válasz az Önkormányzattól. Más vihart kavaró
bejegyzés nem született a nyár alatt. Tanulmányi inormációk
mentek ki, vagy a Kar hírei (a Kar is vesz át tőlünk, sőt
képanyaggal együtt) illetve egy-két Gólyatáboros felhívás, de
magát a gólyatábori kommunikációt szervezők bonyolították
le. A Facebook oldalon üzenetekben is vannak eléréseink, vagy
panasz leveleink, ezekre mind válaszoltam, segítséget kértem
a témához tartozó tisztségviselőtől, vagy egyenesen
hozzáírányítottam.

Létrejött az eltettkhok nevű Instagram proﬁl, de hiába
kértem képeket, nem kaptam, így egyelőre siralmasan
állunk. A Nyúz fotósát fogom megkörnyékezni, hogy ebből
többet is ki tudjunk hozni. Hiszen potenciál mindenképp van
benne.
Nyáron két eseményen vettem részt. Az ELTE HÖK által
szervezett
vezetőképzőn
Orosházán
és
a
Mentortáborunkban.
Vezetőképzőn
az
őszi
vizsgaidőszakban elindult hallgatói kommunikációs kérdőív
eredményeit vizsgáltuk meg. A kérdőív kitöltöttsége
karunkra levetítve 70% (az üres kitöltések miatt 60%). A
kérdőív eredménye sajnos önmagának teljesen ellentmond. A
hallgatók egyrésze elégedett a kapott információkkal ők
vannak kisebbségben. A többiek két táborra oszlanak közel
egyenlő arányban, túl sok illetve túl kevés információ jut el
hozzájuk.
Majd a legtöbbször előforduló problémákat
elemeztük és megoldási stratégiákat körvonalaztunk egymás
tapasztalatai és a szakirodalom alapján. Összességében
egy hasznos hétvége volt, habár óriási produktum nem
keletkezett, a csapat összhangba került és ez jelentősen
megkönnyíti majd a jövő évi együttműködést.
Mentortáborban az előre elkészített előadások és videók
zsűrizésében vettem részt, továbbá másnap délelőtt
állomást tartottam. Mint ahogy mentorkoordinátor
kisasszony kérte, kommunikációs témában.

A régi orgnogram

A Rekrutációs Bizottság, igen hangzatos
neve alatt az ELTEfeszt szervező
bizottságot érthetjük. Itt egy ülésen
vettem részt, ahol körvonalazták, hogy
hogyan is fog kinézni idén a rendezvény.
Elszakadva az eddigiektől most a
hallgatókat is próbálják megcélozni nem
csak
a
összegyetmi
nyíltnapként
funkcionál. Próbálják a majális és
fesztivál között elhelyezni, szerintem
lehetne simán csak egy falunap. De a
lényeg, hogy esti programként koncert
várható, ami eddig nem volt az
esemény történetében. Itt a tanulmányi
információkért
felelős
referenst
helyetesítettem,
viszont
innentől,
mindkét tisztség fogja követni a
bizottség munkásságát, mert így tudjuk
csak igazán lefedni.
A Kommunikációs ad hoc ülés a
KönyvtárKlubban zajlott, ezért nevezem
én
ad
hoc-nak.
Tulajdonképpen
informális körülmények között beszéltük
meg, hogy mi zajlott nyáron, hogy mit
vár
az
EHÖK
kommos
tőlünk,
részönkormányzatiaktól és hogy hogyan
áll éppen az ELTE Press csapat.
A Nyúzba szoktam írni, szinte bármit,
amire a főszerkető kisasszony megkér,
viszonylag rövid határidőkkel dolgozom.
A drótpostán történt megkeresésekre
vagy válaszoltam, de legtöbb esetben
csak eleget tettem neki, amennyiben az
egyezett
az
Önkormányzat
szellemiségével.
Jelenleg folyamatban van a TTK HÖK
organogramjának frissítése, továbbá
kiegészítése
egy
döntéshozzási
mechanizmust megmutató chart-tal (a
Küldöttgyűlésre valószínűleg kész is
lesz). A honlap átvizsgálása és a Drupal
adta lehetőségek vizsgálata.
Új megjelenés csak az Arculat pályázat
eredményével várható, a pályázati kiírás
szakmai
szempontjaiban
szintén
résztvettem.
Köszönöm,
hogy
olvastad
a
beszámolómat! Kérdésekkel keressetek
bátran, a kommunikacio@ttkhok.elte.hun vagy akár személyesen!

Beszámoló
Környezettudományi Szakterületi Koordinátor
Pánczél Balázs
2017.05.12.-2017.10.03.
„Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.”
(Minden, amire második osztályból emlékszem)

Félévkezdés
Minden kezdet nehéz, de az idei különösen kacifántosra sikeredett. Laza Dániel kollégám
kiváló elbeszélése miatt erre magam már nem térnék ki. Ennek ellenére - hogy őszinte legyek
magamhoz és a képviselőtársaimhoz is -, idén lényegesen kevesebb feladatom volt a
tanévkezdésnél. Mindez köszönhető a mentoraimnak. Míg tavaly ide-oda kapkodtam a fejem,
hogy igyekezzek minél több mindenben segíteni a gólyáknak, idén elegendő volt a fő
irányvonalat megmutatni a mentoroknak. Továbbá nagyban támaszkodhattam rájuk a
beiratkozásnál és a kritériumtesztek megírásánál is, ahol a fentebb nem részletezett
problémákon kívül egyéb lényeges hiba nem lépett fel.
Félek, hogy az elkövetkezendő szemeszterekben általános problémát fog okozni az új tantervi
háló, mivel nem minden oktatóhoz jut el az információ, hogy bizony órát kellene tartani.
Szerencsére sikerült orvosolni az ilyesfajta ügyeket még időben.

A szeptember az összeszokásról, a csapatépítésekről és a bulikról szólt, nem igazán akartam
egyéb – nehezebben emészthető – eseménnyel traktálni a népet.

TeSzedd
Bizonyára már hallottatok erről a nagysikerű szemétgyűjtő akcióról, ahol nagy örömömre
többen is (nem csak ELTE-sek) megjelentek az esős vasárnap ellenére és 8 zsák szeméttől
szabadítottuk meg a Campust.

A folytatás
Mindenekelőtt ideje egy SzaCs ülést tartanunk, amin a gólyák is részt vesznek, hiszen fontos a
véleményük, milyen elképzeléseik vannak a szakos eseményekről.
Tavaly viszonylag nagy sikere volt az „Irányzatok a környezettudományokban” első
előadásának, így ezt szeretném folytatni, remélem számíthatok Zsilák Borbála segítségére is.
Örömmel jelenthetem, hogy a KKlub még mindig él és virul, a kapcsolata a szakterülettel
remélhetőleg a jövőben is gyümölcsöző marad.

Köszönöm, hogy végig olvastad (?) a beszámolómat, ha bármi elintéznivalód van velem, keress
bizalommal!

Gerde, 2017.09.30.

Pánczél Balázs
Környezettudományi Szakterületi Koordinátor

ELTE TTK HÖK
Biró Máté,
Külügyi Referens
Küldöttgyűlési beszámoló
2017. októberi „évadnyitó” küldöttgyűlésre
2017. április 27. – 2017. szeptember 28. időszakról
A záró beszám olómban m ár em lítettem, hogy a késő tavaszi valamint nyári időszakban
nem zakatol fél gőzön sem a külügy alapvetően lendületes mozdonya. A nyár során
sajnos többnyire a postaládám ba beszáguldó spam üzenetek törölgetése volt a legfőbb
esemény, azonban az augusztus beköszöntével elkezdődött az érdemi m unka. A külügyi
szekció képviseltette magát a – nem hivatalos – gólyatáborban, jómagam és a kari
Erasmus koordinátor személyében.
A hivatalos munkakezdés azonban korábban, az augusztus 7-i EHKB ülésen történt,
amikor is a bizottság által elfogadásra kerültek a kiegészítő támogatás valamint a
kiutazási támogatás változtatásai. Ennek nyomán m ár az őszi félévről hazautazó
hallgatóknak m ódjában állhat utazási támogatást igényelni. Szeptember elejé től az őszi
Erasmus+ hét valam int az orientációs napok szervezése és lefolytatása volt a fő
esemény.
Kapcsolattartás
Ezen a ponton megint nem ömlenghetek a nyár betáblázottságáról. A
fő kommunikációs csatorna – lépést tartva a modern világ adta lehetőségekkel –
továbbra is a közösségi média maradt, így augusztustól az oldal újra életre kapott a nyári
szünet után. Megkereséséből a legtöbb már Facebookon érkezett be hozzám, m íg
hivatalos leveleim továbbra is a webmail keretei közt kódorognak. Az Orientác iós
Napokon a beérkező mind Erasmusos m ind Stipendiumos hallgatókkal a
kapcsolatfelvétel megtörtént, a kommunikáció több esetben is közel baráti alapra
helyezkedett.
Ese mények
EHKB Ülés: Rövid, ellenben annál szükségesebb ülés volt, m ely az Eramsus+
program ban részt vevő hallgatók támogatási rendszerének kidolgozását célozta . Szó
eset ilyenformán a kiegészítő támogatás szociális és külügyi alapú pontrendszerének
átdolgozásáról, valam int megalapoztunk egy hatékony kiutazási tám ogatást, mellyel nem
csak Európai program ban részt vevő hallgatók utazását is támogatni tudjuk,
költségelőleg formájában.
A bódvarákói tábort mint eseményt magában nem emelném ki, m ivel zömmel
csapatépítő jelentőséggel bírt a külügyekkel foglalkozó stábban. A tábornak azonban
fontos eredménye, hogy egy korábbi külügyi biztos - Kamirán Áron - ismét elplántálta
fejemben a bizottság létrehozásának gondolatát, m ely ezúttal tán termékeny talajra lel.
Orientation day(s): Az Erasmus+ és Stipendium Hungaricum ösztöndíjas hallgatók
fogadása külö napokon, de azonos m ódon törtét meg. Hivatalos eligazítás és a
papírmunka elvégzése mellett, Meleg András a TTK ESN főmentorának vezetésével
játékos ismerkedésben, és Cam pus túrában vehettek részt a hallgatók, melyen szép
számmal meg is jelentek. Az orientációt követően szabad ismerkedési program követte a
hivatalos programot.

Őszi Erasmus+ pótpályázati időszak
Ez egy valamivel bonyolultabb, és némileg több csatát és kihívást rejtő időszak volt,
melyen Koczur Szilvia lankadatlan és hathatós segítségének köszönhetően sikerült
aránylag sikeresen túljutni. A nehézségeket a kissé vonalas szervezés, valamint az
időzítés okozták. Míg a regisztrációs és első tanulmányi hét eseményei a legtöbb
hallgató figyelmét lekötik, addig az órarendi adatok és tárgyfelvételi malőrök közepette
kellett eljuttatni a hallgatókhoz a pályázás hírét. Ebben részint nehézséget okozott, hogy
a tavalyról emlékezetes ú.n. „gerilla” plakátolási módszer meghiúsult, így a paravánok
szervezésével kissé megkésett a papíros hirdetés, azonban az esem ény hirdetése
véleményem szerint egész sikeres lett. Nagy segítséget jelentett, hogy a tájékoztató
előadás az inform atikai karral közösen lett megtartva, így a sportnapra, a futóverseny
előtti időpontra is egész szép számmal jöttek hallgatók.
Az időszak sikeressége: Noha több személyes m egkeresés is érkezett szakmai
gyakorlattal kapcsolatban, a jelentkezők szám a ennek ellenére sem magas (11),
azonban a zsúfolt évkezdés miatt nagyobb pályázói létszámra nemigen lehetett
számítani.
Egyéb:
Az ESN újfent mentorfelvételit tart (a leadási határidő előtt nem zajlott felvétel),
melynek kapcsán külön köszönet illeti Meleg Andrást elhivatott munkájáért, és az
utánpótlás folyam atos biztosításáért. A felvételi okán mind András, mind egyes mentorok
mind jóm agam felkerestük a most első éves hallgatók előadásait, hogy az ESN
mentorprogramját népszerűsítsük.

KÜLÜGY
Connecting people
Biró Máté
Külügyi Referens
2017.04.27.

Mentorkoordinátori beszámoló az ELTE
TTK HÖK Küldöttgyűlése részére

Vigh Patricia
2017.09.01.

A május óta eltelt időszakban a fő feladat a Mentortábor megszervezése volt számomra,
hiszen a ponthatárok kihirdetését követően megkezdődött a 2017/2018-as Mentorrendszer
mentorainak tényleges munkája és innentől én egy háttérből felügyelő szerepet töltöttem be
inkább.
A Mentortáborról
Már nagyon korán kb. márciusban kijelöltük az időpontját, ami július 21-23 lett volna.
Sikeresen a diplomaosztó idén 21. péntekre esett, így kénytelenek voltunk változtatni az
időponton, ami a legjobban úgy jött ki, ha egy napot csúsztatunk. A tényleges időpont július
22-24. (szombat-hétfő) lett. Szerencsére majdnem minden mentor meg tudta oldani így is az
ottlétet.
A helyszín változott az elöző évekhez képest és Szolnokra utaztunk. Bár véleményem szerint
időben elkezdtük a táborhelyek felkeresését, mégis sokáig nem volt fix helyünk és a tábor
elötti hetekben komoly opciónak tűnt a B épületben sátrazás. Szerencséjre Szolnokon
megvétózták a Nyitás fesztivált, így a táborhely felszabadult. Ezúton is köszönöm Égerházi
Bálintnak a segítséget!
A táborba ellátogatott hozzánk Kiss Edina a HÖOK Mentorprogramtól, tartott egy pár órás
tréninget. Ezen kivül saját szervezesű programjaink voltak és sikerült időt szakítanunk a
gólyatáboros csapatépítésre is.
A Mentortáborban természetesen idén is részt vettek a BGGYK seniorjai, seniorkoordinátora
és HÖK elnöke.
https://www.youtube.com/watch?v=iQ6F3UIagDY&feature=youtu.be
Az elvesztett (majdnem) mentorokról
Sajnos idén is akadtak páran, akiktől el kellett búcsúznunk már a célegyenesben. Akadtak
olyanok, akik nem vettek részt a képzési események nagy részén, ezért jobbnak láttuk, ha
megválunk tőlük. Illetve akadt olyan is, aki önszántából döntött a kilépés mellett (bővebben
Laza Dániel beszámolójában).
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Úgy gondolom ezekben az esetekben senki nem vétett hibát, mivel soha nem láthatjuk az
ilyen eseteket előre.
Digitális világ
A Mentorrendszer honlapja is frissült az új mentorok bemutatkozásával. Volt pár szöveg,
amit, mint az oldal szerkesztője moderáltam. Okozott is ez problémát, pár ember sérelmezte,
de igyekeztem nem változtatni a szövegek jelentésén. A moderálás oka az volt, hogy minden
mentor bemutatkozásában valamilyen szinten hangsúlyt kapott, hogy szeretnek alkoholos italt
fogyasztani. Ha egy-egy helyen lett volna megemlítve, nem éreztem volna szükségesnek a
moderálást. Mivel a mentorok amúgy sem itatnatják gólyáikat a gólyatáborban, úgy éreztem,
jobb, ha ez egy nyilvános felületen nincs hirdetve. (De mint láthatjuk, az egyetem itathatja a
gólyákat, szóval így utólag átgondolva talán maradhatott volna.)
Illetve a mentorok levelező listája is frissítve lett, köszönöm Szabó Áron!
Gólyatáborok
Részt vettem hivatalos és nem hivatalos gólyáknak szervezett táborokban augusztus
folyamán.
A Természetgyógyász Gólyatáborban Pintér Kornéliával karöltve északai és nappali
állomást tartottunk. Sajnos nem tudtam részt venni végig, de az ottlétet nagyon élveztem, jó
hangulatú tábor volt. Utólag is köszönöm, hogy enyém lett a megtiszteltetést és én
tesztelhettem a vizicsúszdát.
Magánemberként részt vettem a 32. SE-PAK Geo-Bio gólytáborban Bódvarákón
kikapcsolódás céljából.
A Tanári Napokon sajnos csak egy éjszakát töltöttem, de ez is kiválóan sikerült tábor volt.
Az estén, amin ott voltam egy PubQuiz-t vezettem le az újdonsült tanárszakos hallgatóknak.
Ugyan csak a Temészetgyógyász gólyatáborban volt alkalmam az ott lévő összes mentorral
egyszerre beszéln és ott már elmondtam, amit most itt is megemlítenék. Nagyon köszönöm a
mentorok gólyatábori munkáját! A gólyák szerintem nagyon jól érezték magukat mindegyik
táborban és ez nagy részben az ő érdemük!
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Félévkezdés
Tudomásom szerint nem zajlott olyan gördülékenyen, de hozzám problémák nem jutottak el.
A szakterületeken, ahol volt Gólya-Mentor Találkozó, tudomásom szerint jól sikerült. Habár
a legtöbbre meg voltam hívva (nem mindegyikre), sajnos szabadidő hiányában nem tidam
ezeken részt venni.
Sajnálatosan nem úsztuk meg nagyobb mentori baki nélkül az időszakot, sajnos az
ösztöndíjakról volt, ahol rossz információ ment ki, nem szeretnék neveket említeni,
szankcionálva lett a hiba.

Kommunikáció
A legnagyobb problémám ezzel volt az eltelt időszakban. Fontos információk hallomásból,
szóbeszédből jutottak el hozzám. Úgyhogy engedjétek meg ezt most nekem: höbör höbör
höborhöbör höbör, höbör höbör höbörhöbörhöbör höbör höbörhöbör. Höbör höbörhöbör
höbör höbör höbörhöbör höbör höbör höbörhöbör höbör (kedves barátomat Kajos Balázst
idézve). Tudom, hogy rajtunk kivül álló okokból, de a tankörökről semmi információ nem
ment a mentoroknak, legalábbbis rajtam keresztül nem.
Mentorok jeleztek információhiányt olyan dolgokról, amiről kaphattak volna tájékoztatást
vagy fomton információk mentorokon keresztül jutottak el hozzám, illetve más
tisztségviselőkhöz, akiknek tudnia kellett volna a dologról.
Jövő
Mint láthatjátok, pályáztam a Lakhatási, esélyegyenlőségi és társadalmi kapcsolatokért felelős
referensi tisztségre.
A mentorkoordinátori tisztség érdekel pár embert, akik ezt már jelezték, de várom még
azokat, akik szívesen betöltenék helyettem ezt a tisztséget.
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Nagyon köszönöm mindenkinek, aki a Mentorrendszerben bárhogy kivette a részét az
elmúlt egy évben, főleg a mentorfelelősöknek, akik rengeteget segítettek nekem! (Járó
Kristóf, Komáromi István, Kurucz Bálint, Novák Roland, Schőn Tímea, Szabó Áron, Vizi
Zsófia)
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!

Vigh Patricia
Mentorkoordinátor
ELTE TTK HÖK
mentorkord@ttkhok.elte.hu
+3620/9780926

5

Választmány
Május 12‐én választottatok meg választmányi delegáltnak. Sajnos az első ülésen Intézeti Tanács ülés
miatt nem tudtam részt venni. A következő két ülésen részt vettem, de még nem érzem konstruktív
tagjának magam tapasztalatlanságom miatt, viszont egyre nagyobb rálátásom kezd lenni.

Vizsgaidőszak
Ahogy általában, most is volt bőven megkeresés vizsgakiírás vagy vizsgajegy miatt,
szerencsére az összes oktatóval sikerült könnyen együtt működni. Az egyetlen problémát a
növényszervezettan előadás vizsgája jelentette, de szerencsére erre
is sikerült alternatív megoldást találni.
Volt időm elmenni „nyaralni” is egy Intézeti Tanács ülés
alkalmával, június 7‐én, Szombathelyre. Ekkor az OHV nyilvánossá
tételét is tárgyaltuk, aminél az oktatóktól nagy bizalmat kaptam,
remélem, valóban hasznos is lehet végre ez a kérdőív.
Az MSc felvételik június 29 és 30‐án voltak, amikre (minden
évben nehézség) sikerült 6‐6 MSc‐s hallgatót találni a bizottságokba.
Végül pedig július 7‐én az Össztétékás vizsgatemetővel zárult ez
az időszak. Ezt az eseményt szacskó társaimmal szerveztük. A
Bépületben kezdett a közel száz fős társaság, majd a Bujdosó Kert Pub fogadott be minket.

Gólyákok are coming soon
A mentortábor, július 22‐24 között, újabb csapatépítéssel
szolgált a mentoroknak és nekem, hogy majd könnyedén
induljon az évkezdés.
Részt vettem a PontOttPartin, július 26‐án. Bár az eső
elmosta a programot, sok mindenkit ismerhettem meg és
adhattam tájékoztatást az érdeklődőknek.
Idén négy gólya‐mentor találkozót tartottunk, mindegyiket a város különböző részein.
Augusztus 1‐jén a Margit szigeten (40
fő), 7‐én a Városligetben (30 fő), 10‐én
a Bépületben (70 fő), amely egy Campus
túrával volt egybekötve, azután a
Feneketlen‐tó fenekét mutattuk meg.
Végül pedig 19‐én a Kopaszi‐gáton (40
fő).
Rengeteg
csapatépítő
és
ismerkedős játékot játszottunk, ami
lazította annyira a hangulatot, hogy ez
az egész kötetlen beszélgetésbe
forduljon és a leendő gólyák valóban megismerjék évfolyamtársaikat és mentoraikat.
A biosz.elte.hu szakterületi honlappal foglalatoskodtam még a nyáron, aktualizáltam az
információkat. Feltöltöttem az új tantervet és a hozzá tartozó tárgyleírásokat. A
gólyahírlevélbe köszöntőt írtam.
A mentoroknak szerveztem egy találkozót Miklósi Ádám tanár úrral, augusztus 17‐én,
melyen én is részt vettem. A tanár úr augusztus óta a Biológia Intézetünk Igazgatója és előző

évben ő vezette az új tanterv kidolgozásának folyamatát. Emiatt hasznos információkat tudott
átadni és megismerte a mentorokat és a hallgatók szakterületi tevékenységeit (például
korrepetitori rendszer).
Augusztus 21‐27 között részt vettem a Geo‐Bio és SE‐PAK sátortáborban (nem 32.
gólyatábor) csapatvezetőként, majd a szakos‐napon szakterületi koordinátorként.

A beiratkozás augusztus 28 és szeptember 4 között zajlott, amelyet egybekötöttünk a
tárgyfelvétellel (mentorok hoztak laptopot). A kritérium dolgozatokat szeptember 1‐jén és 22‐
én írták az elsőévesek, amelyen a mentorok felügyeltek és segítettek. Minden nap
bővelkedtünk mentorokban, ezt utólag nagyon köszönöm mindannyiuknak.

Reg’hét
Ez az oktatói mentorrendszer megbeszélésével kezdődött 5‐én és az Intézeti Tanács üléssel
folytatódott 6‐án. Az oktatók a tanárisokat is bevették a mentorációba. Ez heti egy alkalmat jelentő
összeülés a hallgatókkal, melyen adott témákat beszélnek meg (egyetemi élet, hogyan kell tanulni,
milyen az angoltudás, tájékozódás a tudományban…). Ezek a csoportok a tankörök szerint kerültek
beosztásra, mindegyikhez tartozik egy oktató‐ és hallgató‐mentor pár.

Beindul a szorgalmi időszak
Most pedig térjünk át a tankörökre. Az elsőévesek szeptember 13‐án, első szorgalmi hét közepén
kerültek beosztásra, ez pedig a következő megoldandó problémákat szülte. Elsősorban óraütközéseket
eredményezett, mert ez alól az általános kémia gyakorlatokat és a kritérium tárgyakat kivették. Mivel
hét közepén kerültek beosztásra a hallgatók, ha valakit egy hétfői gyakorlatról átraktak egy péntekire
vagy fordítva, az azt okozta, hogy a héten kettő vagy nulla gyakorlata volt az adott tárgyból. Vagy ha a
tanköri változások miatt gyakorlati ütközése keletkezett, akkor csak az egyik kurzusán tudott részt
venni. Mivel a verseny jelentkezés pénteken 16 órakor zárult és addig nem tudtunk mindenkit
informálni, a tárgy leadásos és felvételes kérvények elfogadását és annak térítés mentesítését kértük,
ami 3500 Ft lenne kurzusonként önhibájukon kívül. Konzultáltam a Felvételi Iroda Vezetővel és a
Tanulmányi Hivatal Vezető Asszonnyal, sikerült orvosolni mindent.

Beindult a szakterületi korrepetálás, ami nagyon sikeresen működik, Varga Roberta
vezetésével. Várva várom a leendő BReKi koordinátori pályázatot a jelentkezőtől, ezt követően
szeretném összehívni a SzaCs‐ot.
Az embriológus klub megtartotta nyitó előadását 27‐én. Ez egy érdeklődési körön alapuló
klubok megszervezésének kezdeményezése, várjuk más területekről is klubok megalakítását.
Geo‐Bio gólyaavató coming soon… péntek 13.

Köszönöm, hogy elolvastad!
Farkas Sophie Zoe
Biológia Szakterületi Koordinátor

Pintér Kornélia

BESZÁMOLÓ
TANÁRKÉPZÉSI SZAKTERÜLETI KORNINÁTOR
2017.05.12. – 2017.09.30.

IDŐRENDI BONTÁS
2017.05.12. – alakuló Küldöttgyűlés
2017.05.22. – Választmány
2017.05.30. – rendkívüli Küldöttgyűlés
2017.06.06. – FFI Intézeti Tanács
2017.06.08. – PPK tanterves egyeztetés
2017.06.22. – GT-s tárgyalás, meghívott cégekkel
2017.07.07-10. – EHÖK Vezetőképző
2017.07.22-24. – Mentortábor
2017.07.23. – Választmány
2017.07.25. – Pedagógusképzési és Köznevelési Tanács alakuló ülése
2017.08.17-20. – TermészetGyógyász Gólyatábor
2017.08.20-25. – Geo-Bio és SE-PAK tábor
2017.09.04. – Tájékoztató és közös tárgyfelvétel
2017.09.07-10. – Tanári Napok
2017.09.19. – FFI Intézeti Tanács
2017.09.21. – EHÖK Tanárképzési Bizottság ’nemhivatalos’ ülése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ
Az előző félév végén, nyár elején nagyobb probléma nem adódott, az idei mentorrendszerbe
sikerült jól beilleszkednem és a hallgatók sem panaszkodtak annyit. A gólyák felvételéig volt
néhány ülés meg program.
A felvételi eredmények kihirdetése után szépen lassan sikerült begyűjteni az elérhetőségeket
(köszönöm az informatikusi helpet ). A gólyáknak küldtem ki tájékoztató email-t minden
hasznos infóval és promóval, hátha segít rajtuk. Ahogy annak lennie kell, volt sok email és
telefonhívás, gólyáktól vagy épp anyukáktól, de mindenki jó helyen iratkozott be (legalábbis
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remélem). Az tanárképzésben részt vevő karokhoz csatlakozott idén a TÓK is a
rajzszakosokkal.
A beiratkozáson és kritérium dolgozatok írattatásán nem tudtam jelen lenni terepgyakorlat
miatt, de a mentorok rendben megoldották a dolgokat. A beiratkozás „új” rendszere még mindig
nem tetszik (ezt már valahol egyszer kifejtettem), úgy volt, hogy a TH minden segítség nélkül
oldja meg, majd mégis kért segítséget, volt káosz-kavarodás, 1 nap helyett 3 nap lett végig
szenvedve, és az össznépi tájékoztatás megtartása is nehézkesebb lett.
A közös tárgyfelvétel és tájékoztató napra egész sokan eljöttek, azonban nem volt
problémamentes. A tanrendes változások nem segítették a tárgyfelvételt (főleg, hogy szokás
szerint sok tárgy meg sem volt még hirdetve). A tankörök léte-nemléte is bekavart rendesen,
ha van épp tankör, akkor hova kerülnek a tanárisok, mert külön csoport nekik nincs, átteszik
őket random másik csoportba, akkor meg borul az egész tanáris órarend… szóval nem volt
tiszta a helyzet, nem tudtunk értelmesen kommunikálni sem feléjük…
A tárgyfelvétel során kiderült, hogy a rajz szakosoknak üres a rajzos mintatantervük, sehol
semmi időpont, egyedül a tanterv volt elérhető. A TÓK-on tanárképzéssel foglalkozó
tisztségviselő sincs, ez sem könnyítette a helyzetet. Szerencsére egy okos gólya elment a rajzos
évnyitóra (!!!!), ahol két oktató egy beszélgetés során elmondta kb. mikorra is tervezik a rajzos
órákat.
A felsőbb évfolyamokon sem volt minden problémamentes. Jobban szólva: Hőbör hőbör hőbör
hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör
hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör hőbör
hőbör hőbör hőbör hőbör.
Naszóval sokkal több hiszti volt, mint az eddigi félévekben a tanrendes óraidőpontok
változásainak és egyáltalán az órameghirdetések kapcsán. Nem sikerült egyelőre megérteni azt,
ha nem szólnak, hogy gond van, nem tudok/tudunk segíteni nekik. Megoldásként a következő
félévtől kreálok majd egy problémabejelentő felületet, amit a képviselők/intézeti delegáltak
segítségével továbbítunk majd az intézetek-oktatók felé (ők még nem tudják, de dolgoztatva
lesznek :D )
A szakképzettség választás a BTK alapkarosoknak később ált át, mint a többieknek, emiatt
természetesen volt panaszkodás. Utólag kiderült, hogy a biológia-kémia szakosoknál is volt
gond, de nem szóltak róla, elvileg megoldották maguknak a dolgokat, csak utólag
panaszkodtak,
hogy
na,
nem
működött
ez
se.
Rövid tanítási gyakorlatok: idén az első 5+1-es (nagylétszámú) évfolyam is megkezdte rövid
gyakorlatát. Szépen sorban osztották be a hallgatókat, de vannak-voltak gondok. Egyrészt lassú
a folyamat, mivel a gyakorlósulis helyeket a bologna-rendszeres tanárisok megtöltik. Egyesével
keresik fel a külsős sulikat, és amint van helye a hallgatónak, kapja az emailt, de emiatt
szaktársak nagyon eltérő időben kapnak visszajelzést, ami ismételten hisztikét eredményezett.

Pintér Kornélia

Töri szakosoknál van nagy gond, ugyanis kb. minden töris most ősszel akarja csinálni a
gyakorlatát, és nehéz ennyi embert elosztani. Amúgy tényleg sok probléma volt, reméljük
jövőre (vagy épp tavasszal) már jobban-gyorsabban fognak menni a dolgok.
A biológia szakon lévő az oktatói mentoráció kapcsán semmi információm nem volt, pedig
beosztották a tanárszakosokat is. Egy hallgatói kérdés (a csoportbeosztásról) megjárta a TH –
TKK – EHÖK kört, mire eljutott hozzám tegnap (!), ekkor tudtam-tudakoltam meg Sophie-tól
a részleteit ennek a dolognak. Ez nem szerencsés kommunikáció.
Coming soon: október 5.-én kerül megrendezésre a Tanáris Hallgatói Fórum, ami most a
PPK-s tantervvel fog foglalkozni.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Kérdéseket, észrevételeket szívesen fogadom
személyesen, vagy bármely elérhetőségemen.

2017. szeptember 30.

Pintér Kornélia
tanarszk@ttkhok.elte.hu

ELTE TTK HÖK
Zsilák Borbála
Tudományos referens
Küldöttgyűlési beszámoló
2017.10.03-i Rendes Küldöttgyűlési Ülésre

2017.május.12. – 2017. október 03. időszakról
Újraválasztásomat követően, a megígérteknek megfelelően hozzáfogtam a jövőbeni
tudományos referens felkutatásához. Reményeim szerint sikerrel jártam, és a Küldöttgyűlés
is hasonlóan jó véleménnyel lesz arról a másodéves biológus hallgató szakkollégistáról, aki
véleményem szerint a legmegfelelőbb választás lesz a 2018-as szemeszterre. Mivel elég
határozott elképzeléssel rendelkeztem az utódom személyéről, így a nyári külföldön
tartózkodásom után az augusztus végi és szeptemberi feladatköreimbe már sikeresen tudtam
bevonni, így nagyobb rálátást szerezhetett a tudományos referensi munkakörre.
Hazaérkezésem óta az elmúlt másfél hónapban is folytattam a tavaly már megkezdett
munkákat, ezek közé tartozik a TTK-s Tudományos Programok facebook oldal frissen
tartása, melynek hétről-hétre bővül a követőinek száma, és reményeim szerint, amint kikerül az
új gólyák facebook csoportjaiba, még több emberhez juthatnak el a TTK-s programok.
Továbbra is érkeznek megkeresések különböző programok hirdetésére, az elmúlt hónapban
többek között Jezsó Bálint keresett meg, hogy a most induló fejlődésbiológiai
előadássorozatuknak a kari reklámozásában segítsek, és ha jól tudom, az első már lezajlott
előadás igencsak nagy sikerrel zárult.
Mindezek mellett, véleményem szerint az elmúlt másfél hónap legfontosabb feladata a
Rendszeres tudományos ösztöndíj elbírálása volt. A közelítőleg 55 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 maximum ponthatárt jelöltünk ki (25 pontnál).
Az idei évben nem került meghirdetésre hiánypótlási időszak, mely sajnos több szempontból is
megnehezítette a munkánkat. Az egyéb felmerülő problémákkal együtt egy általam összeírt
lista alapján szeretnénk a pontrendszert további módosításokkal, a kiírást pedig további
pontosításokkal kibővíteni, hogy a jövőben még kevesebb probléma merülhessen fel a bírálási
időszak során. Bár a konkrét bírálási időszak már lezárult, de még az érkező panaszlevelek
alapján a pályázati pontok újraellenőrzése jelenleg is folyik, a napokban lezárul, és jövő hétre
minden eredmény véglegesedik.

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

Budapest, 2017.09.29.
Zsilák Borbála Anna

Pályázat kulturális és sport referensi tisztségre
Írta: Kovács Bálint
Környezettudomány Msc

2017

Kovács Bálint
2017
Bemutatkozás

A nevem Kovács Bálint,1992.06.30.-ikán
születtem Szlovákiában, Dunaszerdahelyen, jelenleg
az ELTE TTK Környezettudomány Msc-n végzem
tanulmányaim. Óvodába és általános iskolába
Csallóközben jártam, majd a középiskolát a győri
Czuczor

Gergely

Bencés

Gimnázium

és

Kollégiumban végeztem el 2011-ben, az alapszakot
pedig 2016-ban az ELTE TTK Környezettan Bsc-n. Kutatási területem az állatok szociális
hálózatai, ezeket befolyásoló különféle biotikus és abiotikus hatások vizsgálata és okozatai az
egyes fajok populációira.

Tapasztalatok (Sport)
•

Általános iskolás éveimben, Szlovákiában a Dunaszerdahelyi Járás válogatott futball
csapatának profi tagja voltam (11-től 16 éves koromig), ahol több kerületi bajnokságot
nyertünk meg, illetve országos 3-ik helyet is magunk mögött tudhattunk.

•

Középiskolás és az első két egyetemi évem alatt hip-hop táncoktatással és
versenyzéssel foglalkoztam heti 3-4 alkalommal. Csapatommal több európai versenyt
és más nemzetközi versenyt is nyertünk, valamint 5. helyezést értünk el 2014 telén a
WOD (World of Dance) világversenyén, ami Berlinben került megrendezésre.

•

2015-től az ELTE PPK keretein belül sportösztöndíjas edzőként tevékenykedtem a
BEAC sporttelepen, ahol Muay Thai, funkcionális köredzés, TRX órákat oktattam heti
3-4, időnként 5 alkalommal, valamint az ELTE általános testnevelés óráinak egy
részét is én oktattam le két féléven keresztül.

•

A Muay Thai szakosztályon belül segédezőként és versenyzőként tevékenykedtem
Sebők Máté (hivatalos Muay Thai edző / Európa bajnok amatőr/ profi magyar bajnok
Muay tai) mellett, ahol átlagosan 20-40 fős csoportokkal foglalkoztunk. Az edzések
heti két alkalommal történtek levezetésre hétfőnként és szerdánként 18:00-20:00
között.
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1. ábra edzőtársammal egy thaibox edzés után

•

Funkcionális köredzéssel a fent említett sportösztöndíj keretein belül foglalkoztam heti
két alkalommal, kedd és csütörtök délutánonként, melyek egy órás intenzív edzések
voltak, ahol főleg saját testsúlyos gyakorlatokat egészítettem ki néhány eszközzel,
mint a ketlebell, hajókötél, súlytárcsák, ugráló kötél stb. Az edzéseken maximálisan 30
fő lehetett jelen mivel a hely és a gyakorlatok koreográfiája erre a létszámra voltak
tervezve és megfelelően kivitelezve

•

TRX oktatással az előbb említett funkcionális köredzéshez hasonlóan a sportösztöndíj
keretein belül foglalkoztam szintén heti 2 alkalommal közvetlenül a funkcionális
köredzések előtt vagy után. Mivel a két sport a BEAC-on ugyanannak az Erőnléti és
Fitnesz szakosztálynak a vezetése alatt történtek Gölöncsér Dániel és Répási Károly
vezetésével. A TRX edzés során is szintén főleg saját testsúlyos gyakorlatok voltak a
TRX kötél segítségével és anélkül is vegyítve a funkcionál köredzés gyakorlatait a
TRX gyakorlatokkal, így alkotva egy komplex és egyedi gyakorlatsorozatokat
edzéseken. Ezeken az edzéseket a TRX limitálták a létszámot, így maximum 15-20
ember dolgozhatott egy edzésen. Később kiegészült plusz két edzéssel az órarend az
amatőr-profi szintek elválasztása miatt, valamint a nagy érdeklődés és a hely hiánya
miatt is.
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2. ábra Folyamatban lévő TRX gyakorlat

•

Általános testnevelés órákat az egyetem órarendje szerint oktattam szintén heti 2x,
ahol főleg ketlebell és funkcionális köredzés mintájára letartott edzéseket vezettem le
kurzusonként 30-40 fővel.

•

Jelenleg a Muay Thai edzéseket és az Erőnléti és Fitnesz Szakosztály Cross training
edzéseit látogatom, mint aktív sportoló. A Cross training lényege a súlyzós edzések
ketlebellel és saját testsúlyos gyakorlatokkal kivitelezett egyedi edzésformák
beiktatása az edzésbe.

3. ábra Funkcionális köredzés a PPK gólyatáborban (2015)
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Tapasztalatok (Kultúra)
•

Az edzések levezetése és tervezése mellett a BEAC és a fent említett két szakosztály
segítségével részt vettem a kisebb-nagyobb sportprogramok szervezésében és
lebonyolításában is. Ilyenek például a fent látható képen, a gólyatáborokon való
bemutató edzések lebonyolítása, sportos életre való toborzás, életmódi tanácsadások
(étkezés, életvitel, motiváció fenntartása stb.), a sportnapokon való részvétel, Fitnight,
sporthét, karácsonyi sportprogramok stb.

•

2016

telén

átvettem

a

Környezettudományi

Klub

vezetését.

Mottónk: „Nem ZÖLD, tudatos”. Az egyesület hivatott terjeszteni a környezettudatos
életet és viselkedést az egyetemi élet mellett. Vezetésem alatt különféle programokkal
láttuk el a hallgatóságot, hogy a mindennapi életbe egy kis különlegességet
csempésszünk bele. Ilyen programok például a kéthetente megrendezésre kerülő mozis
estek valamilyen természetvédelmi vagy környezetes témában, a havi rendszerességi
kirándulások, gimnáziumban való szemléletformáló oktatások az osztatlan tanár
szakosok közbenjárásával, gólyatáborban való részvétel sátorral és programokkal,
neves napok (Föld Napja stb.) alkalmával szervezett programok. Az események
folyamatosan bővülnek. A nemzetközi kapcsolatok ápolása is cél, mivel a
programokba a Környezettudomány Msc külföldi hallgatói is szép számban jelen
vannak, és aktívan részt vesznek.
•

Hobbi szinten magánedzéseket is vállalok, ahol táplálkozási és edzési tanácsokkal
látom el az érdeklődőket.

4. ábra Pillanatkép egy moziestről
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Célok és motiváció
Hiszek a kemény munkában és a befektetett energia megtérülésében. Életem fő
motivációs nyomóereje, hogy jobb legyen a világ általam. A sportos és kulturális
szemléletformálás fontos hajtóereje lehet a hallgatóknak az egyetemi és magánéletükben
egyaránt is. Szeretném kibővíteni a TTK sportéletét az 5vös 5km futóversenyen kívül is,
különféle eseményekkel. BEAC-os kapcsolataim révén számos illetékes emberhez eljutok,
akik segíthetnek a programok színvonalas leszervezésében és lebonyolításában. Hiszem, hogy
tapasztalataim és a sokszínű sport és szervezői múltam nagy segítség lehet az egyetemi
kulturális és sport fejlődésében.
Jelentkezésem fő célja, hogy a sportéletet egyszer és mindenkorra bevéssem a TTK-s hallgató
élet mindennapjaiba, felhívva rá a figyelmet, hogy az egészség megőrzése az egyik
legfontosabb dolog az életben, mert egészség nélkül semmi nincs.

Köszönöm, hogy végigolvastad a pályázatom!
Kovács Bálint
Környezettudomány Msc (DZL7KY)
Telefon: 06 30 546 95 23
Email: bobber66620@gmail.com
KKlub oldal: https://www.facebook.com/eltekklub/
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PÁLYÁZAT
JEGYZŐKÖNYVVEZETŐI
TISZTSÉGRE
ELTE TTK HÖK

Őri Bálint
ori.balint@ttkhok.elte.hu
oribalint@gmail.com
+3630/504 7317

Bemutatkozás
Őri Bálint vagyok, 2014-ben kezdett biológia–kémia osztatlan tanárszakos hallgató. 2014
novemberében kerültem közel a Hallgatói Önkormányzat működéséhez, amikor az Ellenőrző
Bizottság tagjának választottak. A Bizottságban 2016 februárjáig tevékenykedtem. A 2016-os
választások óta képviselőként veszek részt szervezetünk életében.
Szabadidőmben kórusban éneklek – már amennyiben nincsen kedden 18 órakor kezdődő
küldöttgyűlési ülés. Érdekel az informatika, valamint – rendkívül váratlan módon – a
természettudományok és a közélet.

Motiváció
Leginkább azért jelentkezem a tisztségre, mert fontosnak tartom, hogy megfelelően követhető
és átlátható dokumentációval rendelkezzünk, és úgy érzem, hogy e téren érdekében képes
vagyok pozitív hatást kifejteni. Alapvetően zavar, ha egy magára valamit adó, magát komolyan
venni és vetetni igyekvő szervezet igénytelen dokumentumokat ad ki a kezei közül; meglátásom
szerint én vagyok kellően maximalista a dokumentumszerkesztés terén ahhoz, hogy –
megválasztásom esetén – az ELTE TTK HÖK ne kerüljön ilyen helyzetbe a következő
időszakban.

Tervek, vállalások
Sok szabadidőm nem lévén a félévben nem tervezek túlzottan belefolyni az Önkormányzathoz
kötődő egyéb tevékenységekbe, de a tisztséggel járó kötelezettségeimnek mindenképpen eleget
tennék. Mint említettem, érdekel a közélet, ezért szívesen veszek részt több ülésen, mint
jelenleg, és amely ülésen részt veszek, azon figyelem a történéseket, így nem esik nehezemre –
egy előadáshoz hasonlóan – leírni az elhangzottakat.
A legutóbbi ülésen jegyzőkönyvvezetőként tevékenykedtem, így az általam készült munka
színvonalát könnyedén ellenőrizheti bárki, illetve ezt kérem is, hogy az alapján ítéljétek meg,
hogy alkalmasnak találtok-e arra, hogy hasonló írásokkal tudósítsak a külvilágnak
részönkormányzatunk működéséről.

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm, hogy elolvastátok a pályázatomat és a benne említett jegyzőkönyvet, továbbá
köszönöm mindenkinek, aki bátorított, hogy jelentkezzek a tisztségre. Kérdés esetén keressetek
bátran a fent megadott elérhetőségeim bármelyikén!
Őri Bálint

Pályázat lakhatási,
esélyegyenlőségi és
társadalmi
kapcsolatok
referensi tisztségre

Vigh Patricia

Bemutatkozás
Vigh Patricia vagyok, negyedéves biológia-természetismeret,
környezettan tanárszakos hallgató. 1995. november 12-én
születtem Győrben és a környéken éltem egyetemi tanulmányaim
megkezdéséig.

A

2017/2018-as

Mentorrendszer

megszervezésén és lebonyolításán tevékenykedtem az elmúlt
évben. Az egyetemi éveim elvégzése után mindenképpen tanítani
szeretnék, de sok más tervem is van, többek közt a világmegváltás.
Tapasztalatok és motiváció
Mindig is szerettem egy közösség aktív tagja lenni és az olyan feladatokat elvégezni, amikben
a leghasznosabbnak éreztem magam. Az elmúlt évben Mentrokoordinátorként részese
lehettem a TTK HÖK Tisztségviselői csapatának és most úgy látom, hogy a fent említett
referensi tisztség az a feladat, ami talán még jobban közel állna hozzám.
Korábban mentorként is az motivált, hogy meg tudjam könnyíteni hallgatótársaim életét,
bármilyen problémáról is legyen szó. Ez a tisztség, az én olvasatomban pontosan erről szól,
hiszen a fő feladat a problémamegoldás, legyen szó kollégiumi ügyekről vagy
esélyegyenlőségről.
Bár én magam nem kollégiumban élek, úgy gondolom, a KolHÖK-kel a kapcsolatartás és az
ilyen irányú kapcsolatkiépítés nem okozna nehézséget.
Az esélyegyenlőséget mindig is személyes szívügyemnek tekintettem, de talán ez
tanárszakosként nem olyan meglepő dolog. Szeretem a saját elfogadó attitűdömet megosztani
bárkivel, ha ezzel akár kicsit is, de formálom a gondolkodását. Emberek hozzáállását nagyon
nehéz megváltoztatni és ezt nem is érezném feladatomnak ebben a tisztségben, de ha bárkinek
ebben a témában problémája adódik az egyetemen belül, biztosan igyekszem majd a lehető
legjobb megoldást megtalálni.
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A nyáron részt vettem az ELTE HÖK Vezetőképzőn az Esélyegyenlőségi szekció
munkáján. Ez az élmény volt a fő motiváció az elhatározásban, hogy szeretnék ebben a
tisztségben tovább tevékenykedni. Megismerkedhettem közelebbről a többi Kar hasonló
feladatkörű tisztségiviselőivel és az ELTE Fogyatékosügyi Központjának működésével és
szolgáltatásaival is.

A tervben lévő egyetemi ombudsman hírének én személy szerint nagyon örültem, hiszen az
esélyegyenlőség fogalomba nekem azok a hallgatók is beletartoznak, akiket akár
származásuk, akár nemi hovatartozásuk vagy szexuális beállítottságuk, akár bármi más miatt
hátrány ér. Ha lehetőségem adódik, szeretném segíteni a szervezet munkáját.
A rendszeres szociális támogatás bírálásában is részt vettem már többször, ezért a Kari
Ösztöndíj Bizottság sem lenne idegen nagyon a számomra.
A környezettudatosság már a szakom miatt is nagyon fontos nekem, erre utalnak a jövőbeli
világmegváltó terveim is.
Célok
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Célom, hogy a hallgatók megfelelően tájékoztatva legyenek a kollégiumi ügyekről és arról,
hogy ha segítségre van szükségük, milyen lehetőségeket kínal az egyetem. A tájékoztatás több
formájának hatékonyságában is hiszek, de talán személyesen és digitálisan a legkönyebb a
hallgatókat elérni. Személyes alatt főleg a Mentorrendszer adta lehetőségeket használnám ki.
A Vezetőképzőn szó volt egy előadássorozat megszervezéséről, aminek létrejöttét
mindenképpen propagálnam. Emellett én is szeretnék szervezni a Karon előadásokat, akár
esélyegyenlőségről, akár környezettudatosságról.
A fogyatékkal élő hallgatók közéleti bevonása mindig nehézségeket okoz, szeretnék kisebb
eseményeket szervezni, például játékesteket, amik természetesen nem csak nekik szólnak, de
az ő integrálásukat célozná meg.
A környezettudatossági program kidolgozására szívesen szerveznék egy munkacsoportot vagy
fórumot, amin az érdeklödő hallgatók részt vehetnek. A Karon működő egyesületekkel és
civil szervezetekkel összedolgozva szeretnék olyan eseményeket megvalósítani, amik a
környezeti nevelésre fókuszálnak.
Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat!
Ha kérdésed merül fel, nyugodtan keress meg!

Vigh Patricia
vigh.patricia@ttkhok.elte.hu
+3620/9780926
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LAKHATÁSI,
ESÉLYEGYENLŐSÉGI
ÉS TÁRSADALMI
KAPCSOLATOK
REFERENS

•
POÓR KATALIN
ANETT

Bemutatkozás
Poór Katalin vagyok, 1994. május 25-én születtem Veszprémben,
de Balatonfüreden és környékén nőttem fel, itt végeztem el korábbi
tanulmányaimat is. A 2013/2014-es tanévben kezdtem
tanulmányaimat az ELTE osztatlan tanárképzésén osztatlan tanári
földrajz-történelem szakon. Jövőbeli célom az egyetem sikeres
elvégzése és a tanárként való elhelyezkedés, de szeretnék a
hobbimmal is foglalkozni, így sportolni és rendezvényszervezőként
tevékenykedni, vagy leendő iskolában, vagy a munkám mellett.

Motiváció
Az elmúlt 4 tanévben tanulmányaim alatt, közvetlenül és közvetve
is megismerkedtem az egyetem hallgatói önkormányzataival és
idén 3. éve a KolHök csapatát is erősítem, mint a Nándorfejérvári
Úti Kollégium kommunikációs referense.

Személyes adatok
Születési hely, idő:
Veszprém, 1994.05.25.

Kapcsolattartási adatok
06203840977
poorkatalin1994@gmail.com
8230 Balatonfüred Tamási Áron utca
13B.
1117 Budapest Nándorfejérvári út 13.

PÁLYÁZAT

LAKHATÁSI,
ESÉLYEGYENLŐSÉGI
ÉS TÁRSADALMI
KAPCSOLATOK
REFERENS

•
POÓR KATALIN
ANETT

Motiváció
A KolHök-ben töltött éveim alatt a közös kollégiumi eseményeken, a megszervezésükben és az 1. évesek,
valamint a felsőbb éveseknek a felvételi eljárásában, az adománygyűjtésekben, a kollégiumi szelektív
hulladékgyűjtés megszervezésében és napi szinten a kollégium életében részt vettem. Továbbá aktívan kivettem
a részemet a csapatépítő hétvégékből, ezáltal rengeteg kommunikációs tapasztalatra és kollégiumokkal
kapcsolatos információkra tettem szert, mindezt pedig úgy gondolom, hogy sikeresen tudnám hasznosítani a kari
hallgatói önkormányzatban is.
Az évek során, azonban laktam magánkollégiumban és albérletben is, így rálátásom van a vidékről felérkező
hallgatók lakhatásának a legtöbb formájára és problémáira egyaránt.

Célok

Elsődleges célomnak tartom, hogy a rám bízott feladatokat a tőlem telhető legjobban teljesítsem és kivitelezzem
a már meglévő tudásom felhasználásával és ismereteim folyamatos bővítésével, valamint segítsek a HÖK-nek a
hallgatókkal való jó viszony fenntartásában, beleértve a hátrányos helyzetű és a fogyatékossággal élő hallgatókat
is, mert ők is fontos részei a közösségünknek.
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PÁLYÁZAT A TTK
HÖK
SZOMBATHELYI
ÜGYEKÉRT FELELŐS
REFERENS
TISZTSÉGÉRE

Szabó Christopher Bence
2017.09.20.

Bemutatkozás
Szabó Christopher Bence vagyok, másodéves osztatlan tanár szakos (földrajz – történelem és
állampolgári ismeretek tanára) hallgató. Érettségimet a szombathelyi Horváth Boldizsár
Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában tettem 2014-ben. 2016-ban felsőfokú
OKJ-s szakképesítést szereztem pénzügyi termékértékesítésből. Ugyanebben az évben
felvételt nyertem a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjába.
Számomra a tanulás a minőségi jövő záradéka, ezért is választottam a szombathelyi
egyetemet, hogy a legjobbaktól tanulhassak. Az ELTE megérkezésével tudtam, hogy tudásom
minősége még magasabb szintre lép. Tanulmányaim és munkáim hozzásegítettek ahhoz, hogy
kialakuljon kommunikációs készségem, s csapatjátékossá váljak. Feladataimat mindig
lelkiismeretesen végzem, kitartó személynek tartom magam. Igyekszem minden rám bízott
feladatot legjobb tudásom szerint végezni.

Motiváció
Amikor 2016-ban felvételt nyertem az egyetemre, nagyon sok kérdés merült fel bennem, de
sajnos ezekre választ senki nem adott. Mivel akkoriban a TTK-s ügyek hanyagolva voltak a
hallgatókkal együtt, mert nem volt a karnak egy olyan képviselője, akihez bátran lehetett
volna fordulni, a legtöbb válaszokat hallgatótársaimmal együtt, magamnak kellett
megtalálnom. Úgy látom, ez a probléma abból fakadt, hogy nem volt megfelelő
kommunikáció a HÖK és a Természettudományi Kar között. A másik probléma, ami hamar
szemetszúrt, hogy a hallgatói passzivitás rettentően magas a karon. Például amióta az egyetem
hallgatója vagyok, nem voltak TTK-s programok, ami kicsit összekovácsolná a kart –
semmilyen kezdeményezés nem is indult ennek érdekében. Ezen problémák miatt szeretném
elnyerni a tisztséget, hogy ezen változtathassak. Szeretném elérni, hogy a kommunikáció
gördülékenyebb legyen a HÖK és a kar között, és hogy a hallgatók merjenek segítséget kérni.
Ennek elérését a közös programokban, a többi kar példáját követve látom. El szeretném érni,
hogy bármikor bizalommal fordulhassanak hozzám a hallgatók. Olyan szeretnék lenni
számukra, mint egy jó páter. Továbbá úgy gondolom, hogy az oktatókkal ápolt jó viszony
miatt kiváló kapocs tudnék lenni a hallgatók és az oktatók között, ezáltal is javítva a
kommunikációt és összetartást a karon, az egyetemen. Mindent legjobb tudásom szerint
igyekszem megtenni annak érdekében, hogy az ELTE és a város színvonalának megfelelő
produktumot tudjak, tudjunk nyújtani.

Tervek
Mint minden ember, én is számos tervvel, számos ötlettel vágok neki ennek a félévnek is.
Ezekkel az elképzelésekkel remélem, közösen el tudjuk érni, hogy a legjobb kar, és csapat
legyünk. Céljaim/céljaink között szerepel a szakestek megrendezése. A szakestek mellet
célunk, hogy a TTK-sok szakmailag még jobbak legyenek. Kirándulásokat, tudományos
kiállításoknak megtekintését tervezzük megszervezni. Mivel sokan pedagógusok leszünk a
szombathelyi hallgatók közül, ezért általános és középiskolás gyerekek számára szeretnénk
előadásokat/foglalkozásokat tartani, s ösztönözni őket arra, hogy a természettudományok
irányába forduljanak. Én annak vagyok a híve, hogy a kar hallgatóit, oktatóit megkeresve
alternatívákat állítsunk fel, hogy együtt sikerre vigyük terveinket. Ötletből és motivációból
nincs hiány, s mindenben számítunk az ELTE-re, a HÖK-re és természetesen a hallgatókra!

Zárszó
Úgy gondolom, hogy egy pályázat nem elég ahhoz, hogy valaki bizonyítsa, jó lenne HÖKösnek. Elsősorban én segíteni szeretnék a segítséget kérő hallgatóknak, illetve belelátni a
HÖK működésébe. Az egyetemi életből még jobban ki szeretném venni a részem, hogy ne
csak tanulás legyen, hanem szórakozás és kikapcsolódás is. Hiszen milyen fantasztikus
gólyatáborok és egyetemi napok kerülnek megrendezésre az ELTE HÖK Savaria által.
Tisztségemhez méltóan szeretnék helyt állni és megfelelően elvégezni a rám bízott
feladatokat. Szeretnék tagja lenni egy ilyen dinamikusan fejlődő és jó hangulatú csapatnak.
Remélem, hogy sikerült az érdeklődéseteket felkeltenem és lehetőséget adtok, hogy
bizonyíthassak.
Köszönöm a figyelmet!
Szombathely, 2017.09.20.

Szabó Christopher Bence
szabo.christopher1994@gmail.com
06-30/ 6496-695

