
 

Záróbeszámoló 

Tudományos referens 

2021. 06. 01-i Záró Küldöttgyűlésre 

2021. 02. 09. – 2021. 05. 29. 

Időrendi bontás: 

A 2021. április 6-i Rendes Küldöttgyűlést megelőző események: 

2021. február 12. és 14. – Rendszeres Tudományos Ösztöndíj elbírálásának betanulása 

2021. február 26. – EHÖK Tudományos Bizottsági ülés 

2021. március 11. – Mafihe EHB Elnökségi ülésen való részvétel a TDK-népszerűsítéssel 

kapcsolatban 

2021. március 18. – Első általam szervezett tudományos online program: Vadadi-Fülöp 

Csaba előadása a hatékony kutatásról-tanulásról 

2021. március 23. – „Gyertek TDK-zni!” sorozat első online beszélgetése Cserép Barbara 

geológus MSc hallgatóval 

2021. március 26. – ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanács ülése 

A 2021. április 6-i Rendes Küldöttgyűlés után történt események: 

2021. április 7. – „Gyertek TDK-zni!” 2.  

2021. április 20. – „Gyertek TDK-zni!” 3.  

2021. április 22. – „Irányzatok” 1. Csesztregi Tamás előadása 

2021. április 28. – EHÖK Tudományos Bizottsági ülés 

2021. május 4. – „Gyertek TDK-zni!” 4.  

2021. május 11. – TTK HÖK Tisztségviselői ülés 

2021. május 13. – „Irányzatok” 2. Ferencz Orsolya előadása 

2021. május 13-15. – HÖOK online vezetőképző 

Szöveges beszámoló: 

A 2021. február 9-i megválasztásomtól a 2021. április 6-i Rendes Küldöttgyűlésig 

végzett munkám részletes kifejtését az előző beszámolómban olvashatjátok 

(http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-04/tudref_beszamolo_2021-04-

06.pdf). 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-04/tudref_beszamolo_2021-04-06.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-04/tudref_beszamolo_2021-04-06.pdf


 

A továbbiakban folytattam a TTK-s Tudományos facebook-oldalon a kari és külsős 

tudományos programok hirdetését, néhányan facebookon és e-mailben közvetlenül 

megkerestek hirdetni való kutatási lehetőségekkel, terepgyakorlattal, online előadásokkal, 

természetesen ezeket is megosztottam. A szakterületi koordinátorok, Kutas Domonkos 

kommunikációs referens, Őri Bálint főszerkesztő és a Tudományos Csoport tagjai 

segítségemre voltak a megosztásban a TTK-s facebook oldalon, valamint a szakos és a 

szakkollégiumi csoportokban. 

Részt vettem a 2021. május 11-i Tisztségviselői ülésen és a 2021. április 28-i EHÖK 

Tudományos Bizottság ülésén. Utóbbin mindenki beszámolt az elmúlt hónapban végzett 

munkájáról és további terveiről. 

Az „Irányzatok” előadássorozat keretei között egy külsős és egy ELTE TTK-s kutatót 

hívtam meg az első két (online, MS Teams) alkalomra. 2021. április 22-én Csesztregi Tamás, 

a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Kábítószervizsgáló Szakértői Intézetének igazgatója 

beszélt a modern kábítószer-analitika kihívásairól, 2021. május 13-án pedig Ferencz Orsolya, 

az ELTE TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet Űrkutató Csoportjának tudományos 

főmunkatársa, űrkutatásért felelős miniszteri biztos adott elő a magyar űrkutatás aktuális 

helyzetéről. Mindkét eseményről készült videófelvétel is, illetve szerencsére sok hallgató 

bekapcsolódott az élő MS Teams adásba. A felvételek Őri Bálint főszerkesztő segítségével a 

Tétékás Nyúz youtube-csatornájára fognak felkerülni. 

A TDK-népszerűsítő előadássorozat („Gyertek TDK-zni!”) is folytatódott. 2021. 

április 7-én Csíkos Sándor biológus MSc és Szanthoffer András vegyész MSc hallgatóval 

beszélgettem. 2021. április 20-án Sztruhala Sára biológus PhD és Farkas Borbála fizikus BSc-

t végzett hallgató osztották meg velem a TDK-s tapasztalataikat. 2021. május 4-i vendégeim 

pedig Szatai Ádám biológus MSc és Horváth András matek-fizika tanárszakos hallgató 

voltak. Ezekről a beszélgetésekről is készültek videófelvételek, melyek szintén a Tétékás 

Nyúz youtube-csatornáján lesznek majd visszanézhetőek. Mindegyik alkalmon voltak 

érdeklődő résztvevők, akik személyes kérdéseiket is fel tudták nekünk tenni a TDK-val 

kapcsolatban. 

2021. május 13-15-én részt vehettem a HÖOK online vezetőképzőjén, ahol a 

„Tudománynépszerűsítés, tehetséggondozás” tagozatot választottam. Nagyon tanulságos volt, 

sok tudományszervezésért felelős hallgatói önkormányzati taggal ismerkedhettem meg az 

ország és a határon túli magyar területek számos egyeteméről. Hasznos ötletekkel 

gazdagodtam, valamint az eddigi munkámmal kapcsolatban is pozitív visszajelzéseket adtak. 



 

Kb. 3 hete közzétettem facebook-on egy elégedettségi és igényfelmérő kérdőívet az 

ELTE TTK-s hallgatók számára. A tudományos programok hirdetésével, témájával, 

időpontjával kapcsolatban, a tudományos ösztöndíjakról, valamint a további 

programötleteimről állítottam össze kérdéseket. A terjesztésben a szakterületi koordinátorok, 

a kommunikációs referens és a Tétékás Nyúz is segített. Már 230 kitöltés érkezett, a 

kiértékelés még folyamatban van, általában pozitív véleményt és érdeklődést tapasztaltam. A 

jövőbeli tudományos programok témáját igyekszem a hallgatók igényeihez igazítani, írtak jó 

ötleteket, valamint többen jelezték, hogy szívesen előadnának a TDK-s tapasztalataikról! 

Kaptam negatív kritikát is a facebookos kérdőívezéssel kapcsolatban, most csak így volt 

megoldható, de a jövőben amennyiben lehetséges lesz, inkább Neptunon keresztül szeretném 

eljuttatni a hasonló igényfelmérőt a hallgatókhoz. 

Zárszó: 

A 2021. február 9-i megválasztásom óta igyekeztem minél inkább összefogni a kari 

tudományos életet, lelkesíteni a hallgatókat a tudományos tevékenység végzésére, és segíteni 

őket benne. Összességében nagyon pozitívan értékelem ezt az időszakot, sikerült átvennem a 

TTK-s Tudományos Programok facebook oldal szerkesztését, amelynek egyre több TTK-s 

követője van, így az ott hirdetett események, lehetőségek a hallgatók egyre szélesebb köréhez 

eljuthatnak. Sikeresen beindult a kutatók előadásaiból álló „Irányzatok” és a hallgatóktól 

hallgatóknak címzett „Gyertek TDK-zni!” programsorozat is. A kérdőív eredményei és 

személyes visszajelzések alapján van érdeklődés hallgatói részről a tudományos témájú 

előadások, beszélgetések iránt. 

Szeretném megköszönni Balga Gábor informatikusnak minden technikai segítségét a 

platformok átvételében és az online események lebonyolításában. Továbbá köszönetet 

mondok a szakterületi koordinátoroknak, Kutas Domonkos kommunikációs referensnek és 

Őri Bálint főszerkesztőnek, akik mindig rendelkezésre álltak, és segítették a hallgatókkal való 

kommunikációm. 

Köszönöm szépen, hogy figyelmesen elolvastátok a beszámolómat, ha kérdésetek van a 

fentiekkel kapcsolatban, keressetek bátran! 

Budapest, 2021. 05. 29. 

Pánczél Emese 

Tudományos referens 

tudbiz@ttkhok.elte.hu 


