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Beszámoló
2017. 11. 28. – 2018. 02. 13.
Időrendi bontás:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2017. december 1. Bevonó és Játékest
2017. december 2. ÁSZ anyagok előkészítése
2017. december 5. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés
2017. december 7. ELTE TTK HÖK Tisztségviselői ülés
2017. december 13. ELTE HÖK Küldöttgyűlés (rendkívüli)
2017. december 14. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés
2017. december 18. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés
2018. január 3. Kémia IT
2018. január 18.-20. Educatio kiállítás
2018. január 24. Kémia IT
2018. január 26. ELTE TTK Nyílt nap
2018. január 31. ELTE TTK Kari Tanács
2018. február 9. Kémiai Intézet Kiváló Oktatója díj
2018. február 11. TéTéKás GT munkacsoport megbeszélés

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2018-02/kemiaszkbeszamolo_2018.02.13.pdf

Időrendi bontás:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2017. 02. 13. – 2018. 04. 28.

2018. február 12. Tisztségviselői ülés
2018. február 13. TéTéKás GT megbeszélés
2018. február 13. ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlés
2018. február 7-16-ig Szoctám bírálás
2018. február 20. 2017-es mentor évértékelő
2018. február 21. Mentorfelelős elbeszélgetés
2018. február 22. ELTE TTK TOB
2018. február 23. Überfúzió
2018. február 26. Mentorrendszer bevonó
2018. február 27. TéTékKás GT – Szervező leszek!
2018. február 28. ELTE TTK Kémia IT
2018. március 6. ELTE TTK HÖK rendkívüli KGY
2018. március 7. Kari Tanács
2018. március 20. Mentorteszt I.
2018. március 22. Mentorteszt II.
2018. március 24. Tortúra (HÖK-ös csapat)
2018. március 25. Mentorkirándulás
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2018. március 27. Mentorteszt UV
2018. március 27. Felezők
2018. március 28. ELTE TTK Intézeti Tanács
2018. április 4. ELTE TTK Kari Tanács
2018. április 8. 2/3
2018. április 11. TéTéKás GT csapatvezető szóbeli I.
2018. április 12. Mentorteszt pót UV
2018. április 13. Tavaszköszöntő Vegyészbuli
2018. április 14. Mentoresemény: Játéknap
2018. április 16. TéTéKás GT csapatvezető szóbeli II.
2018. április 11. Mentorszóbeli
2018. április 18. TéTéKás GT csapatvezető szóbeli III.
2018. április 19. ELTE TTK TOB
2018. április 23. TéTéKás GT megbeszélés
2018. április 24. 5vös5 megbeszélés
2018. április 26. 5vös5 terepbejárás
2018. április 27. Szerves Kémia Problémamegoldó Verseny
2018. április 27. ELTE TTK HÖK Záró KGY
2018. április 28-30. TéTéKás GT szimuláció

TéTéKás GT:
Sajnos Vajda Levi nem tudta tovább vállalni a programfelelősi posztot, így Luca engem kért meg
április 23-án, hogy vállaljam el, igen mondtam rá. Mivel már előtte is aktívan részt vettem a
szervezésben, nagyjából tisztában vagyok a helyzettel. Megkaptam a saját alias címemet és elkezdtem
a jobb kezeim keresését. A programterv végleges tárgyalása folyamatban, lassan megkapok minden,
a GT-hez kapocsolódó anyagot.
A csapatvezető válogatás mind a három alkalmán ott voltam, Égerházi Úr felkérésére. A jelentkezők
nagy részét alkalmasnak találtuk a feladatra, végleges felállás szimuláció után várható.
Szimuláción a mentorok, csapvezek és állomásvezetők jelenlétére számítunk első sorban, a
programot most hétfőn tárgyaltuk át, a résztvevők tájékoztatása folyamatban van.

IT: Sajnos nem tudtam részt venni a március 28-i tanácson, a februárin az erasmusos küldföldre
jelentkezők számának növeléséről volt szó, az ide érkező létszámmal nincs probléma. Szó volt még
a kancellária átszervezéséről, illetve felmerült a szak átnevezése, ugyanis többen hangzatosabbnak

2

Kémia Szakterületi Koordinátor
ELTE TTK HÖK
2017. 11. 28. – 2018. 04. 28.

tartjuk a Vegyész BSc-t, főleg a konkurens Vegyészmérnökkel szemben. Felmerült az 5 éves
osztatlan képzés visszahozása is, a vegyész oktatást a Bolognai-rendszer igencsak megnehezítette.
A laborokban rendszeresen büdös van, a szellőzők beindítása véletlen szerű, ellenben nem is szólnak
előtte, ami porfelhők áradatát eredményezi, mely nem a legszerencsésebb, miközben éppen
kísérletezik az ember.

TOB:
A Kar Kiváló Hallgatóit választottuk ki, az intézetek által felterjesztett összes hallgatót érdemesnek
tartottuk erre a címre. Felmerültek speciális ügyek, melyek bizonyos hátrányos helyzetű hallgatókkal
kapcsolatosak, egyes tárgyak követelményeinek módosítását engedélyeztük, pédául diszkalkulia
miatt.
A Köztársasági Ösztöndíj pontozási rendszerét a következő ülésen tárgyaljuk.

5vös5 futás:
Kovács Bálint segédjeként szervezem a futást. A megbeszéléseken az alapvető szervezési kérdéseket
beszéltük meg, feladatom a szervezők koordinálása, tájékoztatása, illetve a felmerülő problémák
mihamarabbi elhárítása lett. Terelőknek megpróbálunk végzős iskolásokat beszervezni, melyet
reméljük, hogy közérdekű önkéntes munkaként el tudunk számoltatni. Pakolni még keressük az
embereket, ruhatárazni és rajtszámozni, de két héttel az esemény előtt viszonylag jól állunk. Ehhez is
kaptam külön aliast, így átlátható lesz a levelezésem, külön köszönöm Szabó Áronnak!

Mentorrendszer
Nati és Luca lett megbízva a mentorfelelősi pozícióval, az előző beszámolómban kifejtettem, hogy
miért működőképes ez a páros rendszer.
A kiránduláson szép számban vettünk részt és jónál is jobb helyezést ért el a csapat, nagyon büszkék
vagyunk rájuk. A mentorok kiválogatása is megtörtént, sajnos az eredeti nagy létszámú jelentkezőből
csak 6-tal tudtunk elbeszélgetni a szóbelin, mindegyikőjüket megfelelőnek tartjuk a mentorkodásra,
viszont van hova fejlődni, ez tény.
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Egyéb:
A félév elején szociális támogatásokat bíráltam, egész sokat, egész jól és egy még jobb csapattal.
Részt vettünk a TorTúrán is, egy jó hangulatú kirándulás keretében építettük a csapatot, akár
hagyományt is teremthetnénk ebből.
A tavaszköszöntő vegyészbulin kb 30-40-50 fő volt jelen (nem számoltam a jelenlévőket). A pubquiz
után tánc és karaoke várta a részvevőket a Vírus Club-ban. Rég volt ilyen kémiás program, örülök,
hogy ennyien eljöttek, sajnos (nem sajnos) inkább öreg fiúk, gólyák kevesebben.

Ha bármi kérdésed van, keress bátran e-mailen vagy személyesen.
Köszi, hogy elolvastad.

Ungi Balázs
Kémia Szakterületi Koordinátor
ELTE TTK HÖK
kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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