
 

 

 

 

Beszámoló 

Matematika szakterületi koordinátor 

Küldöttgyűlési beszámoló 2021.09.07. 

 

Időrendi bontás: 

• 2021. 06. 06. Választmány 

• 2021. 06. 10. Intézeti Tanács 

• 2021. 06. 24. Intézeti Tanács 

• 2021. 06. 25. Rendkívüli küldött gyűlés 

• 2021. 07. 09-11. Matekos mentortábor 

• 2021. 07. 15-18. Mentortovábbképzés 

• 2021. 08. 11. Matekos gólya-mentor tali 

• 2021. 08. 12-15. Gólyatábor 

• 2021. 08. 25. Beiratkozás 

• 2021. 08. 30. Kritérium dolgozat felkészítő 

• 2021. 08. 31. Kritérium dolgozat 

• 2021. 08. 31. Közös tárgyfelvétel 

• 2021. 08. 31. Matekos gólya-mentor tali 

• 2021. 08. 31. Tisztségviselői gyűlés 

• 2021. 09. 01. Campus discoverire közös készülős Kása Katával 

• 2021. 09. 03. Simon Péter intézetigazgató beszéde 

• 2021. 09. 03. Biosz-Matek campus discoveri 

  



Mentorok & Gólyák 

Július elején tartottunk egy több napos matekos mentortábor. Kifejezetten 

szüksége volt rá a csapatdinamikának, nagyon jót tett a mentorgárdának. A 

szervezést itt is szeretném Komáromi Istvánnak megköszönni.  

Az első gólya-mentor találkozón viszonylag kevés első éves hallgató jelent meg 

és ugyanez igaz a gólyatáborra is. Ez valószínűleg a korai időpontoknak 

köszönhető részben. Szeptember elejére már jobban állunk az arányokkal saját 

meglátásom szerint. A mentorok munkáját szeretném kiemelni. Nagyon büszke 

vagyok rájuk. 

Intézet 

Korábbi beszámolóimban is megjelent már, hogy az intézett komoly 

tantervreformokra készül. Rendszeresen egyeztetek velük, hogy az új tanterv 

leginkább ki tudja elégíteni a hallgatók érdekeit. Ez a munka július eleje óta 

szünetel, de nagy reményeket fűzők hozzá, hogy a jövő héttől folytatódik a közös 

munka.  

Új oktatási igazgatóhelyettesünk van Csikós Balázs személyében. Online volt már 

szerencsém beszélni a Tanár Úrral, kifejezetten szimpatikus, szerintem könnyű 

lesz együtt dolgozni vele.  

Egyebek 

Őri Bálint kérésére írtam a NYÚZ-ba egy rövidebb szakterületet bemutató 

szösszenetet. 

Maszat 

Az idei maszatkoordinátoraink közül, az egyiket valószínűleg már a legtöbb gólya 

ismeri, mert nagyon sok programon volt ott és mutatkozott be (például a krit 

felkészítőn). A másikuk sajnos csak Campus discoverin tudott részt venni.  

Bizakodó vagyok, hogy eljutott a gólyákhoz az információ és igénybe fogják 

venni többen, mint az előző években ezt a lehetőséget.  

 

Kitekintés 

Szeptembertől szeretném, ha a matekos teadélután újra kinyitná kapuit, ennek 

szervezése szerintem jól áll, ha minden jól megy a küldöttgyűlés előtt már túl is 

leszünk az elsőn. Keszthelyi Szilvi segítségét itt is szeretném megköszönni.  

Szeretném feléleszteni a Matszacs facebook csoportot, hogy a későbbiekben 

könnyebben menjen különböző események lebonyolítása. 



Szeptemberben szeretnék legalább 1 össznépi matekos programot. Egy hétvégi 

kirándulásra gondoltam. 

Lezárás 

A matematika szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. 

Mindennapi teendőimet elvégeztem, az e-mailekre válaszoltam. Köszönöm, hogy 

elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal. 

Budapest, 2021. 09. 04. Akály Alexandra

 Matematika Szakterületi Koordinátor

 matekszk@ttkhok.elte.hu  


