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Záróbeszámoló 
Kémia Szakterületi Koordinátor 

2017. november 28. – 2019. március 05. 

Időrendi bontás: 

• 2019. 02. 13. Méltányossági kérelmek bírálás 

• 2019. 02. 13. Kémia IT 

• 2019. 02. 16. TTK HÖK Tisztségviselői nap 

• 2019. 02. 19. Kémia SzaCs 

• 2019. 02. 20. TTK KT 

• 2019. 02. 20. Dékáni programok bemutatása 

• 2019. 02. 20.  EHÖK KGY 

• 2019. 02. 23-24. Vegyész Focitorna 

• 2019. 02. 27. TTK Dékánválasztó KT 

• 2019. 02. 27. MeCs 

• 2019. 03. 01. TTK HÖK TV megbeszélés 

• 2019. 03. 01. Kémiás Játékest S3E1 

A dőlttel szedett eseményeken sajnos nem tudtam jelen lenni, mert kötelességeim ütötték 
egymást. A Tisztségviselőin Barcza Bónis helyettesített, köszönöm neki ez úton is. 

Intézet: 

Rengeteg egyeztetés után (Horváth Erzsébet Dékánhelyettes Asszony közreműködésével) a 
polimer és anyagtudomány kurzus problémája már a megoldódás utolsó fázisába került, jövő 
hétfőn viszem fel Török Gabriellának a vizsgakurzusra jelentkezni kívánók névsorát. 
Egyeztettem Kelemen Veronikával, ugyanis a probléma bőven érinti a tanárisokat is, sőt. Ki 
kell alakítanunk egy forgatókönyvet, mely minden hallgatónak elfogadható és gyakorlatban is 
megvalósulhat, ennek érdekében hétfőn erről is tárgyalok Hivatalvezető Asszonnyal. 

Mentorrendszer: 

A MeCs-en 5-ből 4 mentorjelentkező megjelent, továbbá Gondár Stefánia is, a 
mentorfelelősünk.  

A kémiás része elkészült a mentorkisokosnak, továbbá az egész kisokossal kapcsolatos 
meglátásaimat továbbítottam Józsa Kornél felé. 

A Szakterületi csoporttal egyeztetve megállapodunk, hogy szükség esetén az mentorok 
keretszámát 4 vagy 5-re csökkentheti a szóbeli bizottság. 



Kémia Szakterületi Koordinátor 
ELTE TTK HÖK 
2017. 11. 28. – 2019. 03. 05. 
 
 

2 
 

Programok: 

Február 23-24-én került megrendezésre egy országos esemény, melyen a meghívott vegyész 
csapatok mérhették össze tudásukat egy kispályás focitornán. Többek között a BME, SZTE 
mellett az Egis, Richter és más cégek is képviseltették magukat. A jó hangulatú hétvégét a 
végére kicsit foghíjas felállással a nyolcadik helyen zárta az ELTE csapa az összesen kilenc 
induló közül. Jövőre Tiszaújvárosban kerül megrendezésre a bajnokság. 

Az idei első játékesen az érdeklődők száma alulmúlta sajnos az eddigieket, de akik ott voltak 
jók szórakoztak és az összes chips elfogyott. 

Egyéb: 

A méltányossági kérelmek bírálása jól ment, mindenben is egyetértettünk Oktatási 
Dékánhelyettes Asszonnyal.  

A kémia szakterület delegáltjai eleget tettek kötelességeiknek, tájékoztattak az üléseken 
történtekről. Általános teendőimet elláttam, a beérkező levelekre válaszoltam. 

 

Könnyes búcsút veszek… 

Köszönöm mindenkinek, akivel az elmúlt bő egy évben együtt dolgozhattam, rengeteget 
tanultam és fejlődtem ez idő alatt. Habár a pályázatomban foglalt tervekből nem sikerült 
mindent megvalósítani, ez nem jelenti azt, hogy lemondásommal leteszek ezekről. Rengeteg 
mindent elértünk és a megszerzett tapasztalatokat szeretném kamatoztatni. Az ELTE TTK 
Anyagtudomány szakán fogom folytatni tanulmányaimat és szerves része maradok a kémiás 
közéletnek, és addig nem nyugszom, amíg a kemai.elte.hu nem lesz a legmenőbb az összes 
szakos honlap közül. 

 

Egy német orvos és író szavaival búcsúznék, mely emlékeztessen mindenki arra, hogy miért is 
fontos az összetartás. 

„Egy csapat mindig annyira erős, amennyire a leggyengébb tagja az.” 

Johannes Hinrich von Borstel 

 

Köszönöm, hogy elolvastad. 

Budapest, 2019. 03. 02. 

 Ungi Balázs 
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