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Beszámoló
Elnök

2021. 11. 09. - 2021. 12. 07.

Jeges Viktor Péter



Időrendi bontás

2021.

• 2021. november 15. Szenátus

• 2021. november 15. Kari Tanács Levélszavazás

• 2021. november 17. EHÖK Elnökségi

• 2021. november 18. Egyeztetés dr. Müller Viktor Oktatási Dékánhelyettessel

• 2021. november 19-21. HÖOK Vezetőképző

• 2021. november 24. EHÖK Elnökségi

• 2021. november 25. Választmányi ülés

• 2021. november 26. Kémia Szakterület Mentoráció

• 2021. november 26. Egyeztetés dr. Ágoston Istvánnal

• 2021. december 1. Kari Tanács

• 2021. december 1. EHÖK ELnökségi

• 2021. december 2. Kémia Intézet egyeztetés

• 2021. december 4. OHÜB Levélszavazás



EHÖK Elnökségi
Az elmúlt időszak elnökségi ülésein főleg a járványhelyzet által okozott újabb nehézségek

megoldásáról egyeztettünk. Ezen kívül az immáron egy éve a Trenkwalder Kft-vel együttmű-
ködve dolgozó ELTE iszkolaszövetkezet számolt be az elmúlt időszakról. Felmerült továbbá
a rendszerint megrendezett egyetemi események körüli nehézségek, illetve hogy mikor, hogyan
lehetne ezeket megtartni, így Gólyabál, LEN, stb.

International Trip Science Honours Academy 2022
Oktatási Dékánhelyettes Úr továbbított hozzám egy megkeresést, mely szerint az Utrechti

egyetem egy hallgatói csoportja szeretné meglátogatni karunkat a következő szemeszter fo-
lyamán. A hallgatókkal, illetve az intézetekkel hamarosan fogok egyeztetni, hiszen ez remek
lehetőség egy újabb külföldi kapcsolat kiépítésére.

Egyeztetés dr. Müller Viktor Oktatási Dékánhelyettessel
Oktatási Dékánhelyettes Úr a járványhelyzeti TVSZ elfogadása után keresett fel, hogy egyez-

tessünk a Karon folyó oktatásról a félév hátralévő részére. Itt egyetértésben voltunk annak
tekintetében, hogy az oktatás amíg csak lehet, jelenléti módban follyon, hiszen a tudásátadás
ebben a formában igazán hatékony, ugyanakkor a hallgatók és oktatók közös megegyezése alap-
ján egyes kurzusokat Dékán Úr online formába terelhet. Az én álláspontom, hogy -amennyiben
a helyzet kívánja- első körben az előadások helyezhetőek át online módba, hisz frontális oktatás
esetén a legkisebb a személyes kontaktus jelentősége, illetve a nagy létszám miatt itt a legkoc-
kázatosabb a vírusterjedés.

Ezen kívül Dékánhelyettes Úr tájékoztatott, hogy céljuk, hogy a laborgyakorlatok, valamint
a záróvizsgák jelenléti módban kerüljenek megtartásra, mellyel egyetértettem.

Egyeztetésünk óta a Fizika Intézet teljes online oktatásra állt át, melyről azt az utólagos
tájékoztatást kaptam, hogy Dékán Úr saját hatáskörben engedélyezte azt, illetve döntés szüle-
tett arról, hogy a vizsgaidőszak teljesen online formában fog zajlani. Utóbbi rendelkezés a pót-
és javító zárthelyi dolgozatokra nem vonatkozik.

Egyebek
Szaló-Pál Kinga meghívásával élve részt vettem a Kémia Intézet mentorációján, ahol meg-

próbáltam fél órában pár hasznos gondolatot átadni elsőéves hallgatóinknak arról, mi a hallgatói
érdekképviselet és miért jó, hogy létezik.

Részt vettem az őszi HÖOK Vezetőképzőn Pádár Kitti és Sarus Balázs társaságában.

A Kari Tanács az elmúlt időszakban támogatta az „Együttműködéseken alapuló terepi ta-
nulási módszerek” című tanfolyami pedagógustovábbképzési program alapítását.



Józsa Kornél, Irodavezető beszámoló
Az iroda nyitvatartása átlagosan heti 10 órában megtörtént, a hallgatók kérdései legjobb

ismereteim szerint maradéktalanul megválaszolásra kerültek.

Tapasztalatom szerint a délelőtti nyitvatartás hasznosabb a hallgatóknak, így következő
szemeszterben a nyitvatartás kialakításakor ezt is figyelembe fogom venni.

Budapest, 2021. december 4. Jeges Viktor Péter
e-mail: elnok@ttkhok.elte.hu Elnök
telefon: 70/866-6928 ELTE TTK HÖK



Elnökhelyettesi Beszámoló

ELTE TTK HÖK

2021.12.07-ei Küldött Gyűlésre

Időrendi bontás:

2021.11.25. Választmányi ülés

2021.12.01. Kari Tanács ülés

2021.12.02. Egyeztetés a Kémia Intézet vezetőségével

Szöveges beszámoló:

A legutóbbi küldöttgyűlést követően, összeültem Komáromi István, mentorkoordinátorral,
hogy átadjam neki a tisztséghez járó felületeket. Megmutattam, melyik platformot mire és
hogyan használjon. Átbeszéltük a mentorkoncepciós terveit és elmondtam tanácsaimat.

A választmányi ülésen Jeges Viktor, elnök az aktuális információkat osztotta meg velünk,
illetve néhány delegálás került még a napirendi pontra.

Jeges Viktor, elnökkel már korábban az intézmények vezetőségeivel felvettük a kapcsolatot,
így ezt a kört folytattuk a Kémi intézettel. Ugyanúgy, mint eddig, összeültünk egy találkozó
keretein belül, ahol meghallgatták az éves terveinket, illetve átbeszéltük, hogy mi miben
tudnánk segíteni az ő munkájukat.

Az elmúlt időszakban a Választmányi ülésen, illetve a Kari Tanácson részt vettem, a
delegáltságomnak eleget tettem.

A fogadóórákon jelen voltam, ezeken az alkalmakon nem keresett meg senki. Az e-maileket
rendszeresen ellenőriztem, megválaszoltam.



Néhány további gondolat:

Köszönöm a tisztségviselőknek, hogy a kis csapatmunkánkkal sikerült ünnepi hangulatba

öltöztetni az Északi hallgatói irodát. Több betévedt hallgatótól hallottam már, hogy jó volt

bejönni hozzánk, a kis irodánkba.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha felmerült benned bármilyen kérdés, javaslat,

akkor keress bátran és bizalommal.

Vígvári Cseperke Budapest, 2021.12.03.

Elnökhelyettes, ELTE TTK HÖK

elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu

+3620/229-4657

mailto:elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu


 

Beszámoló 
Gazdasági referens 

Kosztyó Péter 

2020.11.09.-ei Küldöttgyűlésre 

Időrendi bontás 

• 2021.11.09. Küldöttgyűlés 

• 2021.11.09. Gazdasági bizottsági ülés 

Iskolaszövetkezet 

Az idén dolgozó emberek mindegyikbe megkapta a beiratkozással kapcsolatos emailt. Aki be szeretne 

lépni az iskolaszövetkezetbe írjon a gazdeh@ttkhok.elte.hu címre és továbbítom adatait az 

iskolaszövetkezet felé. 

Kisrendezvények 

Az eddigi rendezvények számláit leadtam az EHÖK irodában, ha valakinél még van 

kisrendezvényekhez kapcsolódó számla, kérem hozza be az irodába. 

Leltározás/selejtezés 

Ezen csodás feladat elindításához megigényeltem leltár listát, ami a hétvégén még nem érkezett meg. 

Utódképzés 

Az összefüggő tanítási gyakorlat és munkahelyi elfoglaltság miatt rövidesen (január végi) 

lemondásom tervezem, megkezdtem az utódképzést. 

A parkolással kapcsolatos teendőimet elvégeztem, szerencsére problémák ebben a hónapban nem 

léptek fel. Hallgatói megkeresésekre legjobb tudásomnak megfelelően válaszoltam. 

Bármilyen kérdés esetén bátran keressetek, 

Kosztyó Péter 

Gazdasági referens 

gazdasagi@ttkhok.elte.hu 

mailto:gazdeh@ttkhok.elte.hu


ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

Küldöttgyűlési beszámoló
Időszak: 2021.11.09. - 2021.12.07.

Időrendi bontás:

• 2021. november 09. Rendes Küldöttgyűlés

• 2021. november 18.- 2021. november 21. HÖOK Vezetőképző

• 2021. november 22. Egyeztetés Török Gabriellával

• 2021. november 25. Választmányi ülés

• 2021. december 01. EHÖK Tanulmányi Bizottsági ülés

Beszámoló:

HÖOK vezetőképző:

2021. november 18. és 2021. november 21. között, mint tanulmányi referens elutaztam Siófokra
és részt vettem a HÖOK Vezetőképzőjének Érdekérvényesítés és Minőségbiztosítás restart szekci-
óján. A szekció fő témája az egyetemi minőségbiztosítás és tanulmányi ügyek megfelelő kezelése
volt. A képzés során megtárgyaltuk, hogy milyen eszközök állnak a tanulmányi referensek és a
hallgatói érdekképviselők rendelkezésére a minőségbiztosítási kérdések terén, valamint körül jártuk
a témához kapcsolodó fontosabb fogalmakat, illetve azt, hogy mi is pontosan az egyetemi minő-
ségbiztossítás és mi lenne ennek a célja és feladata. Ezen kívűl beszélgettünk különböző hallgatói
ügyekről, amelyekkel más hallgatói érdekképviselők találkoztak munkájuk során, megtárgyaltuk
miként oldották meg a problémát és körüljártuk, hogy hogyan lehetett volna effektívebben kezelni
a problémát. Valamint meghallgatuk a meghívott vendégek tapasztalatait is, köztük Dr. Csesz-
regi Tamást, az ELTE Oktatási Igazgatóságának igazgatóját.
A képzések kötelező részén folyamatosan jelen voltam, és aktívan részt vettem benne. A nem
kötelező plenáris ülések közül nem vettem mindegyiken részt, de azokat, amelyeket munkámhoz
szükségesnek és relevánsnak tartottam, meghallgattam.

Tanulmányi problémák:

Az elmúlt időszakban két megkeressésem volt tanulmányi problémákkal kapcsolatban. Az egyik a
vizsgák meghírdetéséhez kapcsolodóan, erről egy későbbi pontban szeretnék részletesen beszámol-
ni. A másik pedig egy átjelentkezéssel kapcsolatos probléma volt, amelyet azonban egyedül nem
tudtam volna megoldani, így egyeztettem Török Gabriellával a ELTE TTK Tanulmányi Hivatal
hivatalvezetőjével. Habár a probléma úgy néz ki megoldott, azonban az ügy egy rendszer szintű
problémát fedett fel az átjelentkezések kapcsán. Ezzel a későbbiekben foglalkozni kell, azonban
egyenlőre nem tisztázodott, hogy a Hallgatói Önkormányzat mit tud tenni ennek megoldására,
erről jelenleg is folyamatosan egyeztetek Jeges Viktor Péter TTK HÖK elnökkel.
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Választmányi ülés:

A választmányi üléseken tisztségemből adódóan nem kell részt vennem, azonban a beszámolómban
a legutóbbit mégis megemlítem, mivel az ülés folyamán egy további delegálást fogadtam el, mint
tanulmányi refrenes. Ez a Kari Kreditátviteli Bizottságba történő delegálás volt.

EHÖK Tanulmányi Bizottság:

Az EHÖK Tanulmányi Bizottságának ülésén részt vettem. Az ülés során ismertettem, hogy a
megválasztásom óta milyen problémák jelentkeztek a karon. Ezen kívül megtárgyaltuk a vizs-
gakiírások és a különböző vizsgáztatások kérdését. Valamint beszéltünk arról, hogy a különböző
karok terveznek-e online vizsgaidőszakot, vagy akár korábbi átállást, esetleg vannak-e már akik
átálltak online oktatásra a félév folyamán.

Vizsaidőszak és vizsga meghirdetések:

Mint említettem az elmúlt időszakban jelentkező probléma a vizsgák meghirdetése volt. Saj-
nos eddig sem volt jellemző, hogy a tárgyakhoz tartozó vizsgák időben kerüljenek meghirdetésre,
azonaban ez a mostani félévben még egy fokot romlott. Teljes évfolyamok jelezték felém, hogy
semmilyen vizsgájuk nem lett meghirdetve. A problémáról tájékoztattam Jeges Viktor Péter
TTK HÖK elnököt, aki jelezte ezt Müller Viktor Oktatási dékánhelyettes úr felé. Valamint a
szakterületi koordinátorokkal is folyamatosan egyeztetek arról, hogyan haladnak a vizsgakiírások.
Annak érdekében, hogy minél effektíveben tudjuk felkeresni az oktatókat és intézeteket, Balga
Gábor informatikus segítségével összeállítottam a hallgatók részére egy űrlapot a ttkhok.elte.hu
oldalra, ahol jelezhetik melyik tárgyak vizsgái nem lettek meghirdetve vagy lettek rosszul meghir-
detve. Az űrlapon keresztül jelenleg is érkeznek be válaszok, ezekből a szakterületi koordinátorok
részére fogok készíteni egy táblázatot, ahol megnézhetik melyek a problémás tárgyak és ez alapján
fel tudják majd keresni az oktatási intézetigazgató helyetteseket és az oktatókat. Amint Balga
Gábor informatikus új kitöltéseket továbbít, igyekszem a táblázatot minél hamarabb frissíteni
annak érdekében, hogy minden hallgató összes vizsgája meg legyen hirdetve minél hamarabb.
Természetes én is részt fogok venni az intézetek és oktatók felkeresésében, ahol ez szükséges.

Egyebek:

A beszámolási időszakban egy fogadóórám maradt el a HÖOK Vezetőképző miatt. Ezt leszá-
mítva a fogadóóráimat megtartottam, az e-mailezést karbantartottam, a beérkező kérdéseket
megválaszoltam, a problémákkal foglalkoztam. Delegálásaimnak eleget tettem. A szakterületi
koordinátorokkal a felmerülő problémákról egyeztettem.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Kérdés vagy megjegyzés esetén fordulj hozzám
bizalommal.

Hajdúdorog, 2021. december 04.
Sarus Balázs

ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

tanulmanyi@ttkhok.elte.hu
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 ELTE TTK HÖK 

Tudományos referens 

tudbiz@ttkhok.elte.hu 

Küldöttgyűlési beszámoló 

2021. 11. 09. – 2021. 12. 07. 

Beszámoló: 

Az elmúlt hónap nem volt eseménydús, továbbra is részt vettem a tudományos 

programok, pályázatok hirdetésében a TTK-s Tudományos Programok facebook oldalon, 

különös tekintettel az EHÖK tudományos pályázataira, melyek november 17-én kerültek 

kiírásra (Kiemelkedő, innovatív, felsőoktatási rendezvény támogatása,  az Év Tudományos 

Rendezvénye pályázat, Keltető), valamint az EHÖK által szervezett interdiszciplináris 

tudományos konferenciára, melynek témája a COVID-19-járvány és a tudományos 

kutatómunka kapcsolata. 

Néhány hallgató megkeresett TDK-val, illetve tudományos ösztöndíjakkal kapcsolatban, 

nekik igyekeztem segítséget, választ adni. 

Szervezés alatt áll a következő „Gyertek TDK-zni!” beszélgetés. 

Köszönöm szépen, hogy elolvastad a beszámolóm, kérdéseddel keress bizalommal! 

Budapest, 2021.12.04.  

Oelberg-Pánczél Emese 

Tudományos referens 

tudbiz@ttkhok.elte.hu 

mailto:tudbiz@ttkhok.elte.hu


 

 

 Kutas Domonkos 

kommunikációs referens 

kommunikacio@ttkhok.elte.hu 

 

 

Beszámoló  
az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

• 2021.11.09 Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021.11.12 Überfúzió 

• 2021.11.12 TéTéKás Tökfaragás 

• 2021.11.30 TéTéKás Sörpong Bajnokság 

 

Szöveges beszámoló: 

A mostani időszak alatt kevesebb eseményünk volt, aminek a lebonyolításában 

részt kellett vennem.  

Az utolsó Küldöttgyűlés óta megszervezésre került az idei Überfúzió, ami 

személyes meglátásom szerint nem volt annyira sikeres, mint azt vártuk. Ennek 

hirdetése véleményem szerint az oldalamról elég széleskörű volt, ennek bírálatát a 

Tisztelt Küldöttekre bízom.  

Következő eseményünk ugyanazon a napon volt, mint az Überfúzió, a TéTéKás 

Tökfaragás, amivel kapcsolatban megint szeretném megköszönni Pádár Kittinek a 

szervezést, segítséget és ötletelést.  

Harmadik nagyobb volumenű eseményünk, a TéTéKés Sörpong Bajnokság, 

amivel kapcsolatban köszönöm Őri Bálintnak a segítséget a vizuális elemek 

készítésében.  

Az elmúlt Küldöttgyűlés óta két hetet karanténban voltam, emiatt fogadóóráimat 

nem tudtam teljesen megtartani, illetve a plakátok kirakása is kicsit háttérbe került, 

mailto:kommunikacio@ttkhok.elte.hu


 

 

de a továbbiakban, ha lezajlik a szorgalmi időszak utolsó dömpingje, erre is 

igyekszek sokkal nagyobb figyelmet fordítani.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármilyen kérdésed felmerült 

vele kapcsolatban, fordulj hozzám bizalommal a fenti e-mail címen, messengeren, 

vagy személyesen.   

 

Budapest, 2021. 12. 04.        Kutas Domonkos 

Kommunikációs referens  
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Beszámoló 
Rendes Küldött Gyűlésre 

Rendezvényszervező referens 

Pádár Kitti 

 

 

Időrendi bontás: 

 2021.11.09. Rendes Küldött Gyűlés 

 2021.11.11. EHÖK Rendezvényes Bizottsági ülés 

 2021.11.12. Überfúzió 

 2021.11.18. FF-Kémia PubQuiz 

 2021.11.18-21 HÖOK Vezetőképző Siófok 

 2021.11.30. Sörpong Bajnokság és Karaoke est 

 2021.12.02. ELTE Jeges Est 

 

 

Szöveges beszámoló: 

1. EHÖK Rendezvényes Bizottsági ülés: 

 

Az ülésen az azt megelőző időszak kari rendezvényeiről beszélgettünk, és a jövőbeli 

tervekről ejtettünk pár szót, mivel nagyrészt a Jeges Est lebonyolítását vettük át. 

 

2. Überfúzió: 

 

Összességében tekintve az eseményt problémamentesen lezajlott, a beléptetéssel nem 

volt gond, segítőimnek köszönöm a munkájukat. Sajnos a kitűzött létszámot nem értük 

el, remélhetőleg ez a következő alkalommal javulni fog.  
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3. FF-Kémia PubQuiz: 

 

A ZH-ban került volna megrendezésre ez az esemény, amit én egyeztettem le a 

helyszínnel (létszámot leadva, projektort kérve), általuk jóváhagyva. Sajnos az esemény 

napján a helyszín mégsem biztosította a lebeszélt feltételeket, kisebb kellemetlenséget 

okozva ezzel. Szerencsére a szakterületi koordinátoroknak, Fritz Petrának és Szaló-Pál 

Kingának, sikerült megoldaniuk a felmerült nehézségeket. 

 

 

4. HÖOK Vezetőképző: 

 

A HÖOK Vezetőképző Siófokon került megrendezésre, ahol Jeges Viktorral, Lőrincz 

Péterrel és Sarus Balázzsal vehettem részt. Sajnos a saját szekciómba, 

rendezvényszervező, már nem fértem be, ezért a tudományos blokkban vehettem részt. 

A képzések nagy részében a tudomány népszerűsítésének lehetőségeit taglaltuk, 

prezentálási technikákat sajátítottunk el, illetve a hallgatói érdekképviseletről 

beszélgettünk. Továbbá egy új projekt kidolgozásában segíthettünk ötleteinkkel. A 

képzések, előadások hasznosak és érdekesek voltak, a jövőben pedig kamatoztatni 

szeretném az itt megszerzett tapasztalataimat.   

 

 

5. Sörpong Bajnokság és Karaoke est: 

 

A bajnokság a Kertészben került megrendezésre, ahol 16 csapat vett részt. A nagy 

érdeklődésre való tekintettel, két nap alatt betelt a bajnokságra nevezhető csapatok 

helye. Nagy örömömre a 100 fős létszámot is megközelítettük, és nagyon sok pozitív 

visszajelzés érkezett az eseménnyel kapcsolatban, így a következő félévben is tervben 

van egy ehhez hasonló esemény megszervezése.  

 

 

6. ELTE Jeges Est: 

 

Sajnos az idő nem a legkedvezőbb volt, azonban mégis nagy létszámmal jöttek el rá a 

hallgatók. Kisebb gond a beléptetésnél merült fel, azonban egyéb problémáról nem 

tudok beszámolni. A hallgatói visszajelzések alapján jó hangulatban telt el a 2021-es 

Jeges Est. 
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7. Egyéb: 

 

Már most zajlanak a konzultációk más karokkal a következő félévre betervezett közös 

eseményekről (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar, Tanító- és Óvóképző Kar: 

farsang, Társadalomtudományi Kar: Partyzán Bajnokság.) 

 

 

A tisztségemmel járó teendőimet elláttam, az e-mailekre válaszoltam, a fogadóóráimat pedig 

megtartottam. A delegáltságommal járó kötelezettségeimet szintén elvégeztem.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármilyen kérdés felvetődött benned, 

nyugodtan keress meg az alábbi elérhetőségek valamelyikén, vagy pedig a Facebook-on.  

 

Törökbálint, 2021. december 4. 

 

Pádár Kitti 

Rendezvényszervező referens 

ELTE TTK HÖK 

rendezveny@ttlhok.elte.hu 

+36 20 476 1223 

mailto:rendezveny@ttlhok.elte.hu


Beszámoló

Diákjóléti referens

2021. november 9. - 2021. december 4.

1. Időrendi bontás

• 2021.11.09. Megbeszélés Pádár Kittivel

• 2021.11.16. Esélyegyenlőségi Bizottság ülés

• 2021.11.29.–12.12. Karácsonyi adománygyűjtés

2. Szöveges beszámoló

November 9-én beszéltem Pádár Kitti rendezvényszervező referenssel arról,
hogy lehetne egy TTK-s társasest, ahol akadálymentesített játékokat is ki
lehet próbálni és szerepet kapna az esélyegyenlőség. Ezt követően emailben
beszéltem erről Szepesi Magdolnával, a SHÜTI munkatársával. Azt a választ
kaptam, hogy a SHÜTI örülne ha a TTK-n lenne igény a játékok kipróbálá-
sára, de a vírushelyzet miatt most nem használhatjuk a társasjátékokat, így
az eseményt későbbre kell halasztani. Remélem tavasszal lesz rá lehetőség.

2.1. EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottság

Az Esélyegyenlőségi Bizottság ülése hibrid formában került megrendezésre
november 16-án, én online vettem részt rajta. Az ülésen szó volt arról, hogy
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idén is folytatódni fog a belső képzés, a tervek szerint decemberben vagy ja-
nuárban a SHÜTI egyik munkatársa online előadást fog tartani a Bizottság
tagjainak, mely valószínűleg nyitott lesz a részönkormányzatok többi tiszt-
ségviselői számára is. A másik fő téma a karácsonyi adománygyűjtés volt,
melyről részletesebben a 2.2. alfejezetben írok.

2.2. Karácsonyi adománygyűjtés

Idén rendhagyó módon közvetlenül egy gyermekotthon számára gyűjtünk
adományokat, éppen ezért nem is cipősdobozokat várunk a gyűjtőpontok-
ra, hanem játékokat, édességet, ruhákat, tartós élelmiszert, stb. külön, hogy
biztosan jusson minden gyereknek ajándék. A gyűjtés a szorgalmi időszak
végéig tart, de várható, hogy meg lesz hosszabbítva, ha meg tudjuk oldani az
adományok átvételét vizsgaidőszakban is. Épp ezért még nem tudunk részle-
teket az adománygyűjtés végén a teendőkkel kapcsolatban, de remélem, hogy
akkor már ott tudok lenni élőben és segíteni benne.

2.3. Levelezés és fogadóóra

Az e-mailes megkereséseket minden alkalommal elintéztem, úgy tűnik, sike-
rült minden alkalommal megoldást találni.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha kérdésed van, keress a
diakjoleti@ttkhok.elte.hu címen.

München, 2021. december 4.

Keszthelyi Szilvia
Diákjóléti referens
diakjoleti@ttkhok.elte.hu
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ELTE TTK HÖK 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

 

Időszak: 2021.11.09.- 2021.12.07. 

Időrendi bontás: 

SZÖB: 

• 11.23. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 12.01. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

KÖB: 

• 11.15. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

 

Ezen felül többször egyeztettem Bognár Fannival (EHÖK szociális alelnök), 

Ágasvári Zsolttal (Neptun informatikus) és Kóczán Gergellyel (Ösztöndíjakért 

felelős bizottsági tag). 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

Szociális ösztöndíjak: 

Fellebbezések: A HJB határozatdöntése után, mindenki kiértesítésre került a 

Neptunon keresztül. Jellen pillanatban is zajlik az elfogadott fellebbezések 

hiánypótlása a rendszeres szociális ösztöndíjakhoz, ahol, akiket kellett 

felkerestem ez ügyben. 

Rendkívüli szociális ösztöndíj: December 10-én zárul az idei félév ösztöndíja. 

Fontos megjegyezni, hogy december 10-e a hiánypótlás határideje is, így kérek 

mindenkit, akit érint, hogy minél előbb adja le a kérvényt Neptunon belül. 



 
ISZTK ösztöndíjak: 

Egyszeri sport ösztöndíj: Még mindig tart ez a kari ösztöndíjunk egészen 

december 6-ig, hiánypótlása plusz egy nap. Aki szeretné az még letudja adni.  

A hónap közepén kiírásra került kettő darab ösztöndíjunk, ami már a Neptunban 

megjelent, így ott is megtudják nézni a hallgatók a kiírást. 

Az egyik az egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciákon 

való részvétel támogatása ösztöndíj, a másik pedig az egyszer közéleti ösztöndíj. 

Mindkét ösztöndíjat december 5-én reggel 8 órától lehet egészen 12-én este 8 

óráig megpályázni. Hiánypótolni pedig 15-én este 8 óráig lehetséges.  

Egyebek: 

Elkezdődött a közös munka Kóczán Gergellyel, aki a legtöbb munkába betud 

segíteni.  

Folyamatosan aktualizáljuk és megújítjuk az osztondij.elte.hu oldalt Balga 

Gáborral.  

Előre láthatólag január elején kezdődik a képzés a rendszeres szociális 

ösztöndíjakhoz, így aki szeretne csatlakozni és bírálni február első két hetében az 

még nem késett le semmiről sem. Január közepén lesz belőle vizsga az EHÖK 

rendezésében.  

Az utolsó SZÖB ülésen (12.01) nem tudtam részt venni, de készült felvétel róla, 

így visszatudtam nézni. Elkezdtük a következő félév rendszeres szociális és 

rendkívüli szociális ösztöndíjak kiírását átnézni és javítani, így akinek van bármi 

észrevétele az keressen bátran.  

 

Köszönöm szépen, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármi kérdésed van, 

keress bizalommal.  

Budapest, 2021.12.04. 

Papp Gergely Sándor 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 



 

Külügyi beszámoló 

Dénes Dorottya 

2021. november 9. – 2021. december 4. 

 

Időrendi bontás 

• 2021.11.16. ELTE HÖK Külügyi Bizottsági ülés 

 

Bevezető 

Szeptemberben-október elején lezajlott az Erasmus+ pótpályázás és a Start ösztöndíj pályázata 

is, azóta nem sok jelentős dolog történt, válaszoltam a kapott megkeresésekre. 

 

November 

Részt vettem az ELTE HÖK Külügyi Bizottsági ülésén november 16-án, a beérkezett Start 

ösztöndíj beszámolók decemberben ki lesznek értékelve, és a válaszokat felhasználjuk majd az 

Erasmus+ program további promóciójához. Újraindul a Camp America program, most 

decemberben early bird jelentkezéssel, ezt megosztottam a külügyi facebook oldalon. Továbbá 

megkeresett Komáromi István, hogy a mentorkisokosba készítsek külügyi témájú összefoglalót, 

illetve márciusban majd tartsak rövid előadást a mentorjelölteknek. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármilyen kérdésed van, nyugodtan keress az 

alábbi elérhetőségeken. 

 

Amszterdam, 2021.12.04. 

Dénes Dorottya 

ELTE TTK Külügyi referens 

kulugy@ttkhok.elte.hu 



 

+36 20 500 6444 



Beszámoló 

Főszerkesztő 

Őri Bálint 

Hosszas szerencsétlenkedések után decemberben meg fog jelenni egy egyetemi eligazító Nyúz, amely 

segítséget kíván nyújtani az egyetemmel kapcsolatos kérdésekben. Mivel a gólyanyúzt is pótolni 

szeretném vele, maradnak benne szakterületi bemutatkozások, programajánlók, de a félévek eleji 

tennivalók mellett a vizsgaidőszakra érvényes információk is kerültek bele. Reményeim szerint segíthet 

abban, hogy mindenki helyes, naprakész információkkal vághasson neki a következő szorgalmi és 

vizsgaidőszakoknak, ameddig a jelenlegi szabályok érvényben maradnak. 

A korábban elkészített cikkek közül elkezdtem a honlapon megjelentetni egyet-egyet, ahogy korábban 

is. Szeretném, ha lassan keletkeznének újabb tartalmak is, de a vizsgaidőszak közeledtével 

természetesen mostani hallgatóktól nem várnék óriási mennyiségű munkát, csak ha valaki nagyon unja 

magát két vizsga között. 

 

Keddig még sok víz lefolyik a Dunán, így remélem, hogy ki fogom egészíteni ezt a beszámolót. 

Szép hétvégét/hetet/küldöttgyűlést! 

Bálint 



Informatikus beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

2021.11.09.-2020.12.07.   

Időrendi bontás: 

Az elmúlt időszakban nem volt olyan esemény, amit betudnék írni az időrendi 

bontásba.  

Szöveges beszámoló:   

Minden újonnan megválasztott tisztségviselő megkapta a tisztségéhez tartozó jogosultságot 

(honlapok, Slack, levelezések). 

Sarus Balázs, tanulmányi referens kérésére elkészítettem a vizsga problémabejelentő űrlapot a 

ttkhok.elte.hu oldalon, ezen felül számos dolgot aktualizátam a honlapon (pl. delegáltak listája).  

Papp Gergely, ösztöndíjakért felelős referens kérésére frissítettem az osztondij.elte.hu oldalt.  

Elvégzendő feladatom még archiválom a ttkhokteszt honalpon a legutóbbi szavazásokat, 

valamint előkészíteni a keddi Küldöttgyűlésre. 

Minden e-mailre és megkeresésre reagáltam, fogadóóráimat (egy alkalmat kivéve, mikor beteg 

voltam) megtartottam. 

A pályázatomban leírtam, hogy a következő ciklusban már nem tervezek újra pályázni a 

tisztségre, így hamarosan szeretném megtalálni leendő utódomat. Ha bárki érez motivációt a 

tisztség betöltésére, az jelezze felém! 

Köszönöm, hogy elolvastad beszámolómat, ha bármilyen kérdésed, észrevételed van, akkor 

keress bátran elérhetőségeim egyikén! 

 Sárisáp, 2021.12.04.                

Balga Gábor  

Informatikus    

informatikus@ttkhok.elte.hu   

+3620/565-1517    



 
 

Mentorkoordinátori beszámoló az ELTE TTK HÖK 

2021.12.07-i Küldöttgyűlésére 

 

Időrendi bontás: 

2021.11.09. Küldöttgyűlés 

2021.11.11. Találkozó Vígvári Cseperkével 

2021.11.16. és 11.18. között: Találkozó/online megbeszélés egyes tisztségviselőkkel 

2021.11.17. Biológia-Környezettudományi szacs ülés 

 

Szöveges beszámoló: 

Megválasztásomat követően átvettem Vígvári Cseperkétől a mentorrendszerhez köthető 

oldalakat és hozzáféréseket, ezeket aktualizáltam is. 

A következő héten felkerestem személyesen Sarus Balázst és Papp Gergely Sándort, online 

megbeszélést tartottam Keszthelyi Szilviával, Pádár Kittivel, Dénes Dorottyával, Őri Bálinttal, 

Ungi Balázzsal és a szakterületi koordinátorokkal a kisokossal és a felkészítő előadásokkal 

kapcsolatban. 

Kása Kata Hanga meghívására részt vettem egy biológia-környezettudományi szacs ülésen, 

ahol beszéltem a mentorrendszerről, promóztam a jelentkezést, illetve válaszoltam a felmerülő 

kérdésekre. 

Időközben elkészítettem a következő rendszer koncepcióját., valamint elkészült az első 

mentorbevonó eseménye is, ehhez köszönöm a segítséget Kutas Domonkosnak. 

Az előző kgy óta eltelt időszakban hiánytalanul megtartottam a fogadó órákat, a levelezést 

kezeltem, hallgatói megkereséseknek eleget tettem. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármi kérdés felmerül, keress bátran. 

 

 

Komáromi István Tát, 2021.12.04. 

Mentorkoordinátor  

ELTE TTK HÖK  

mentorkord@ttkhok.elte.hu  

+36307131628  

 

mailto:mentorkord@ttkhok.elte.hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Biológia-Környezettan Szakterületi Koordinátor 

Kása Kata Hanga 

2021. 11.04. – 2021. 12.04. 

  



 

Időrendi bontás: 

• 2021. 11. 09. Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021. 11. 17. SzaCs és Társas est 

• 2021. 11. 24. Intézeti Tanács 

• 2021. 12. 02. MSc megbeszélés az intézetigazgatóval és az oktatási igazgatóhelyettessel 

Intézet: 

Az Intézeti Tanács tagjaival közösen a habilitáció követelményrendszerének tervezetét 

szavaztuk volna meg, viszont annyi változtatás lett volna, hogy ezt elhalasztottuk. Illetve 

megszavaztuk, hogy a záróvizsgák idén online legyenek a többi vizsgához hasonlóan, viszont 

ezek végül felsőbb utasításra hibrid formában zajlanak majd. Kacskovics Imre bemutatta az 

egyetemen még épülőben levő Covid-labort. Folyattuk a BioIntézet stratégiai tervének 

elkészítését. 

Szakterület: 

SzaCson bemutatkozott az új mentorkoordinátor, Komáromi István, aki bemutatta a 

mentorrendszer működését és terveit. Részt vett a RuBiSCo koordinátor, aki beszámolt a 

korrepetálásokról és új korrepetitorokat toborzott. Örömmel mondhatom, hogy a szakterület 

meg van elégedve a munkájával. 

Egyéb események: 

Lezajlott a Bio-Környtan társas est, amit a helyigény miatt az Elvarázsol-lakban tartottunk meg. 

Viszonylag sokan eljöttek, mindenki nagyon jól érezte magát. 

Zárszó: 

Köszönöm a TTK HÖK tagjainak a közös munkát, a sok támogatást és megerősítést! A 

legtöbbet tőletek tanultam ebben a feladatkörben. Illetve külön szeretném említeni az IT 

delegáltakat és barátaimat, akik végig mind „szakmailag” mind lelkileg támogattak a nehezebb 

időszakokban!  

A biológia-környezettan szakterület delegáltjai megfelelően ellátták feladataikat. Mindennapi 

teendőimet elvégeztem, delegáltságaimmal járó kötelességeimnek eleget tettem. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha bármi kérdésed lenne nyugodtan keress a 

bioszk@ttkhok.elte.hu e-mail címen! 

 



Fizika szakterületi koordinátor beszámoló

Mig András

2021.12.07
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Időrendi bontás
• 2021.11.11. Fizika SzaCs

• 2021.11.15. Mafihe EHB elnökségi ülés

• 2021.11.24. Online átállás a Fizika BSc és Fizikus MSc képzéseken

• 2021.11.24. Fizika Intézeti Tanács

• 2021.12.03. Mafihe EHB elnökségi ülés

SzaCs
A november 11-i Szakterületi Csoport ülésen kiértékeltük a korábbi szakterületi programokat, meg-
beszéltük az azt megelőző Küldöttgyűlés, valamint Intézeti Tanács fontosabb részeit, valamint meg-
hirdettem egy szakterületi logó pályázatot, amire már érkeztek is tervek. Ezek közül a következő
SzaCs-on választunk győztest. Beszéltünk egy rendszeres szerepjátékos esemény megszervezéséről is,
azonban az online átállás miatt ez még nem kezdődött el. Létrehoztunk egy Fizika SzaCs Facebook
csoportot is, melynek a célja a szakon aktívabb hallgatók gyors elérésének segítése. A SzaCs-ról
készült jegyzőkönyv, amit szívesen elküldök az érdeklődő hallgatóknak.

Fizika Intézeti Tanács
A Fizika IT-n beszéltünk a nem rég kiírt egyetemi tanári, valamint két adjunktusi pályázatról.
Átbeszéltük az online oktatásra való átállás kérdéseit, többek között, hogy más szakos hallgatókat
ez hogyan érint, elsősorban a tanárisokat és a földtudósokat, akiknek vannak közös óráik a fizika
szakosokkal. Megvitattuk az SzMR módosítási javaslatot, valamint kutatói és oktatói minősítés
tervezett rendszerét. Az Intézeti Tanácson mind a három hallgatói delegált részvett.

Programok
Kifejezetten szakterületi programok nem voltak az elmúlt négyhétben. Ennek oka többek között az
online átállás, és hogy ebben az időszakban több ZH-t írtak az évfolyamok, ami miatt a hallgatók
is elfoglaltak voltak. Bár nem volt szakterületi esemény az elmúlt időszakban, más események -
például a Jeges Est, vagy a Mafihe EHB által szervezett programok - bőven nyújtottak lehetőséget
a kikapcsolódásra.

Tanulmányi ügyek
Tanulmányi szempontból elég sűrű volt az utóbbi egy hónap az online oktatásra való áttérés mi-
att, valamint a vizsgaidőszak közeledtével. Több tanár felé is jeleztem, hogy írják ki a vizsgákat,
ahol még nem tették, valamint az egyes oktatók és hallgatók közötti vitás ügyeket is próbáltam
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megoldani. Pályázatom megírásakor néhány még folyamatban volt, de a Küldöttgyűlésen szívesen
kiegészítem, ha erre igény tartanak a képviselők.

Záró gondolatok
Bár az elmúlt időszakban nem voltak látványos programok, munka bőven akadt elsősorban a hallga-
tók érdekképviseletének terén. Örömmel tapasztalom, hogy többen is megkeresnek az egyetemmel
kapcsolatos problémáikkal, amiket általában gyorsan meg tudunk oldani.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Bármilyen kérdést, észrevételt szívesen fogadok!

Budapest, 2021.12.04

Mig András
Fizika szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
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Fritz Petra 

Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor 

foldtudszk@ttkhok.elte.hu 

2021. november 9. – 2021. december 7. 

 

 

Beszámoló  

az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

• 2021. 11. 09. – Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021. 11. 11. – FF SzaCs és teázás 

• 2021. 11. 18. – FF-Kémia PubQuiz 

• 2021. 11. 23. – FFI IT  

• 2021. 11. 25. – FF + EGEA Játékest 

• 2021. 11. 25. – Választmány 

 

Szöveges beszámoló: 

Intézeti Tanács 

Az ülés végén szó esett a rekrutációról, hiszen az FFI szempontjából nagyon fontos lenne, ha lelkes 

hallgatók visszamennének egykori középiskoláikba, így meggyőzve a diákokat, hogy hozzánk jöjjenek. 

Ezért szeretném majd a hallgatók körében ezt terjeszteni, hogy január környékén jó lenne ilyeneket 

megvalósítani. 

Az intézeti stratégiát december közepéig kell kialakítani, így még ez volt fontosabb napirendi pont. Az 

oktatók értékelésénél figyelembe veszik majd a hallgatói értékeléseket is.  

Szakterület 

November 11-én tartottam egy SzaCs-ot, teázással egybekötve. Ugyan kevesebben voltunk, mint az előzőn, 

de szerintem így is sikerült produktívan telnie. Egyeztettünk a közeljövő programjairól, illetve felmértem 

az igényt még egyéb események iránt.  

Múlt hét csütörtökön tartottunk egy játékestet, ismét az EGEA-val, a múltkori és egyben első ilyen esemény 

sikerét látva. Az este jó hangulatban telt, még más szakterületekről is eljöttek, aminek külön örültem. 

Úgy gondolom, hogy a szakterület első- és másodéves (kisebb számban harmadéves és MSc-s) hallgatói 

igen aktívak, nagy érdeklődéssel állnak a TTK-s programokhoz és egyéb egyetemi rendezvényekhez 

egyaránt. 

mailto:foldtudszk@ttkhok.elte.hu


 

 

Egyéb programok 

Az FF-Kémia PubQuiz sajnos nem volt zökkenőmentes. A ZéHá Pub-ban nem éppen a megfelelő 

hangnemben közölték velünk, hogy nem adják ki (a már egyébként lefoglalt) helyet, így hirtelen kellett B 

verziót találnunk. Végül sikeresen lezajlott az esemény, a csapatok jól érezték magukat. Még egyszer 

köszönöm Kingának, hogy ezt megcsináltuk, remélem még szervezünk hasonlóan jó hangulatú 

programokat együtt. 

 

Az elmúlt időszakban delegáltságaimnak eleget tettem, a megkeresésekre válaszoltam, fogadóóráimat 

megtartottam, valamint a szakterületi delegáltak is ellátták feladataikat. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van bátran keress!  

 

Dorog, 2021. 12. 04.         Fritz Petra 



BESZÁMOLÓ

Kémia szakterületi koordinátor
2021. december 4.

IDŐRENDI BONTÁS

• 2021. 11. 09. Rendes Küldöttgyűlés

• 2021. 11. 17. Megbeszélés Szalai István Intézetigazgatóval

• 2021. 11. 18. FF-Kémia PubQuiz

• 2021. 11. 24. Intézeti Tanács

• 2021. 11. 25. Választmány

• 2021. 11. 26. Mentoráció

A dőlt betűvel szedett esemény(ek)en nem tudtam megjelenni.

1. INTÉZET

A november 24-i Intézeti Tanács nagy része a Központi Kutató és Ipari Kapcsolatok
Centrum bemutatkozásáról szólt, aminek célja a Karon folyó innovációs tevékenységeket
és ipari kapcsolatokat összefogása. A hallgatókat súlyosabban érintő ügy, hogy lassan érik
néhány tantervben kisebb változtatásokat eszközölni, elsősorban szak- és tantárgyfelelő-
sök személyében.
Bemutatkozott Bartha Márton, aki az IT-n, mint tanárszakos képviselő fog részt venni a
jövőben. Ugyan szavazati joggal nem rendelkezik és ennek több oka is van, azonban nem
tettem le erről teljesen, bízom benne, hogy a ciklusom végéig haladni fog még az ügy.

2. PROGRAMOK

Az október végéről elhalasztott PubQuizt végre sikerült megtartani. Ugyan a hetekkel
előre lefoglalt helyünket a ZéHá Pub tulaja nem volt hajlandó kiadni nekünk és így utolsó
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pillanatban másik helyszít kellett keresnünk Fritz Petrával, véleményem szerint mégis jól
sikerült a program. A jövőben is szívesen szervezek hasonlót, mostmár nagyobb rutinnal
és remélhetőleg hasonló balesetek nélkül.
November 10-én délután társasozós-kézműveskedős délutánt tartunk majd a szakterüle-
ten, de természetesen mindenki mást is szívesen látunk!

3. EGYEBEK

A szorgalmi időszak utolsó hetében és a vizsgaidőszak alatt személyesen nem tartok fo-
gadóórát, de folyamatosan elérhető vagyok e-mailben vagy Messengeren.

A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. Mindennapi teendői-
met elvégeztem, a levelezőlistát karbantartottam, fogadóóráimat megtartottam, delegált-
ságaimmal járó kötelességeimnek eleget tettem.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, felmerülő kérdéseiddel keress bátran.

Budapest, 2021. december 4.

Szaló-Pál Kinga
Kémia szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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Beszámoló 

Matematika szakterületi koordinátor 

Küldöttgyűlési beszámoló 2021.12.07. 

 

Időrendi bontás: 

• 2021. 11. 10. Mentorokkal megbeszélés 

• 2021. 11. 11. SzaCs 

• 2021. 11. 14. Lézerharc 

• 2021. 11. 18. Tantervreform megbeszélés a tanárokkal 

• 2021. 11. 23. SzaCs 

• 2021. 11. 25. Intézeti Tanács 

• 2021. 12. 25. Választmány 

A dőlt betűvel szedett eseményen nem tudtam megjelenni 

Intézet 

Tantervi hálóról szóltak egyeztetések. Az első SzaCs-on arról 

beszélgettünk, és az ott felmerülő kérdésekre és problémákra az intézet 

kielégítően reagált. A blokkos rendszerben az elsőéveseknek nehéz lehet a döntés 

pontosan mi is érdekli őket jobban. Ennek megkönnyítésére felmerült a részünkről 

az ötlet, hogy legyen plusz egy óra hetente, amikor minden blokk bemutatkozik. 

hogy nagyobb rálátásuk legyen a későbbi félévekre. Erre is pozitív visszajelzést 

kaptunk a bizottság felől.  

Továbbá megkértek minket, hogy tegyünk didaktikai javaslatokat is saját 

belátásunk szerint. Erről beszélgettünk a következő SzaCs-on. Létre is hoztam 

egy dokumentumot, amit a zh időszak után rendbe téve tervezem elküldeni a 

tanároknak. Talán a legnagyobb változást itt a hallgató oktatókat érinti, mert 



szeretnénk ha több figyelmet, útmutatást és felülvizsgálást kapna a munkájuk, 

ezzel az ő oktatásukat is magasabb színvonalra emelve. 

Programok  

A lézerharc nagyon népszerű programnak bizonyult, de a pálya kapacitása miatt 

sajnos csak korlátozott számban tudott minket fogadni. Ezért ebből a programból 

mindenképp szeretnénk a jövőben többet.  

Egyebek 

A szakterületi pólóra még várni kell, mert az összekötő fél elfoglaltnak bizonyult.   

Kitekintés 

A Bsc-s tanulmányaim vége felé közeledek, (ha minden jól alakul), így az 

utódkeresés és képzés elkezdődött. 

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. 12. 04. Akály Alexandra

 Matematika Szakterületi Koordinátor

 matekszk@ttkhok.elte.hu  



Tanárképzési szakterületi koordinátori beszámoló 

 

Időrendi bontás 

• 2021.11.09. – Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021.11.11. – Beszélgetés Antalné dr. Szabó Ágnessel 

• 2021.11.17. – Megbeszélés Dr. Szalai István Kémia Intézetigazgatóval és Szaló-Pál 

Kingával 

• 2021.11.19. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács Ülése 

• 2021.11.25. – Választmány  

 

Novemberi események: 

A megbeszélésen Dr. Szalai István Intézetigazgatóval végül megállapodtunk abban, hogy a 

Tanárképzési Szakterület egyik hallgatója állandó meghívottságot kapjon a Kémia Intézeti 

Tanácsnak az üléseire. Ezt meg is szavazta az IT, így mostantól Bartha Márton részt fog venni 

az üléseken, hogy képviselje a tanáris hallgatókat. 

A Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanácson – nagy örömünkre – 

megszavaztuk, hogy plusz egy mandátuma legyen a tanáris hallgatóknak, ezen kívül állandó 

meghívottságot kapott a szombathelyi hallgatók egy képviselője. Elfogadtunk továbbá egy 

vezetőtanári kinevezést, döntés született arról, hogy a tanári záróvizsgáknak a szervezése 

(online vagy jelenléti) során figyelembe vegyék a kari sajátosságokat. 

Jelenleg az Educatio kiállításra keresek hallgatói segítséget, december 6-ra összehívtam egy 

SzaCs-ot, készülök a mentorbevonóra és igyekszem a vizsgaidőszak körüli problémákat 

figyelemmel kísérni a tanáris hallgatóknál, hogy segíthessek az esetleg felmerülő 

problémákban. 

A hallgatói és egyéb megkeresésekre reagáltam, delegáltságaimmal járó 

kötelezettségeimnek eleget tettem. A különböző Intézeti Tanácsokban jelen lévő tanárszakos 

hallgatói delegáltak kötelezettségeiket ellátták, tevékenységükről beszámoltak.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármilyen kérdés felmerül benned a 

leírtakkal kapcsolatban, keress bátran. 

 

Etyek, 2021.12.03.         Juhász Anna Tímea 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 

 

 

 



EB Elnök beszámolója.
2021.11.06-2021.12.07

Időrendi bontás:
11.09 Rendes Küldöttgyűlés
11.25 Választmány

Az elmúlt időszakban részt vettünk a Küldöttgyűlésen, ahol elláttuk a mandátum ellenőrzési
feladatunkat, valamint válaszoltunk felmerülő kérdésekre. Ugyanezt a Választmányon is
megtettük.

A fogadóóráinkat hiánytalanul megtartottuk, habár ezalatt semmilyen kérdés és megkeresés
nem érkezett hozzánk.

Továbbra is bátorítok mindenkit, hogy amennyiben kérdése van, akár az Ellenőrző Bizottság
működésével, akár szabály értelmezéssel kapcsolatban, keressen minket, akár emailben akár
személyesen.

2021.12.04., Budapest
Juharos Eszter

ELTE TTK HÖK EB Elnök
eb@ttkhok.elte.hu



Ellenőrző bizottsági tag beszámolója
2021.11.09-2021.12.07

Idôrendi bontás:
2021.11.09 Küldöttgyűlés
2021.11.25 Választmány

Az elmúlt hónapokban a bizottságot különösen érintő dolog nem történt. A küldöttgyűlésen
és a választmányon részt vettem, adminisztrálási kötelezettségeim elláttam. Az informatikus
hiányában a választmányon történő titkos szavazás nem online történt, így azt én vezettem
le. Fogadóóráink hiánytalanul megtartottuk. Továbbá minden esetleges felmerülő kérdésekre
a nap minden percében rendelkezésre álltunk. Bárkinek bármi kérdése esetén állunk
rendelkezésre szóban, vagy az eb@ttkhok.elte.hu címen.

2021.12.04
Hódmezővásárhely

Hegedűs Dávid
Ellenőrző bizottsági tag

eb@ttkhok.elte.hu

mailto:eb@ttkhok.elte.hu


Küldöttgyűlési beszámoló
Kovács Zoltán ellenőrző bizottsági tag

2021. 12. 07-ei küldöttgyűlésre

Időrendi bontás
• 2021. 11. 09. Rendes küldöttgyűlés

Beszámoló
Az utóbbi időszakban nem volt különösebben sok esemény ellenőrző bizottsági szempontból.
Az előző küldöttgyűlésen a feladatainkat elláttuk. A 25-ei választmányon sajnos nem tudtam
részt venni. A fogadóórákat megtartottuk, továbbra is szívesen várunk oda bárkit akinek
kérdései vannak az ellenőrző bizottsághoz, és máshogy is nyugodtan kereshet minket.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármi észrevételed vagy kérdésed van a
munkámmal kapcsolatban, keress nyugodtan a kovzoltan@student.elte.hu e-mail címen.

Budapest, 2021. 12. 04.
Kovács Zoltán
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Jegyzőkönyvvezető beszámoló 

 

A jegyzőkönyveket elkészítettem a legutóbbi küldöttgyűlésről és választmányról, és a 2021. 

12. 07-i ülésig fel is töltöm őket a honlapra iktatva. 

Budapest, 2021. december 04. 

 Nagy Fruzsina Réka 

 jegyzőkönyvvezető 

 jegyzokonyv@ttkhok.elte.hu 
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ELTE TTK HÖK 

Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2021.11.09-2021.12.07. 

 

Időrendi bontás:  

• Köb ülés (Microsoft Teams) 

o 2021.11.15. 

• Fent megjelölt ülésen kívül több alkalommal egyeztettem Papp Gergellyel 

az ösztöndíjakért felelős referenssel 

Részletes beszámoló: 

November 09. megválasztásom után megkaptam a hozzáférést, a slack csoportba, ahol 

felhívtam a figyelmet az egyszeri közéleti ösztöndíjra való pályázási lehetőségre. 

Valamint én is hozzáférek az ösztöndíjas email üzeneteihez az Outlookon, ahol már több 

hallgatói emailre is válaszoltam, amit előre egyeztettem Papp Gergellyel. 

Pozícióm betöltését követően feltöltöttem a ttkhok.elte.hu oldalra az adatlapomat, 

amelyben leírtam az elérhetőségeimet, valamint kiírtam a fogadóórám időpontjait. 

Fényképet sajnálatos módon még nem sikerült feltöltenem, de a jövőben ezt is pótlom. 

Sikerült mindhárom fogadóórámat megtartani a fent jelzett időpontokban keddenként 

délután 14:15-től 16:15-ig. Ez az időpont egybeesik Gergőnek a fogadóórájával, amit 

azért csináltuk közös megbeszélés után, hogy ebben a két órában is tudjunk közösen 

dolgozni, illetve a hallgatói megkeresést együtt intézni. 

Részt vettem számomra az első a KÖB ülésen is, ahol tanácskozási jogot szavaztak, meg 

számomra a tagok. Az ülés jó tapasztalatszerzési lehetőség volt számomra, ahol a 

jövőben is jelen szeretnék lenni. 

Közösen összeállítottuk a decemberi utalási listákat is, amit remélhetőleg a 

későbbiekben már egyedül is véghez tudok vinni. 
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Mivel ez az első hónapom tisztségviselőként, ezért még sok új dolog volt nekem, amivel 

szembe kellett néznem, de szerintem így is sikerült belerázódnom és érzem, hogy egyre 

magabiztosabban mozgok az ösztöndíjak bonyolult rendszerében. Külön köszönöm 

Papp Gergelynek a segítségét, aki saját feladatain felül még engem is mentorált, így 

elősegítve a fejlődésemet. 

Köszönöm, hogy elolvastad. Ha bármi kérdésed van keress bizalommal. 

Budapest, 2021. 12. 04. 

Kóczán Gergely 

Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

osztondij@ttkhok.elte.hu 

 

 

 

 



 

Beszámoló 

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 

2021. november 9- 2021. december 7. 

 

 

Előgondolatok 

Az előző rendes küldöttgyűlés óta az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány csapata előkészítő 

munkát végzett a következő évre, elkötelezettek vagyunk abban, hogy a 2022-es évet felpörgessük 

jó programokkal. 

Történések 

 Lezajlott az Überfúzió, összeségében sikeresnek nevezhetjük a rendezvényt és kiemelendő, 

hogy két év kihagyás után sikerült megrendezni. Természetesen a résztvevő létszámot még lehetne 

növelni. Mivel november 12-én tartottuk meg a rendezvényt, az esetszámok ekkor már 

dinamikusabban kezdtek növekedni, ez minden bizonnyal jópár hallgatónak visszatartó erő volt. 

Bízunk benne, hogy tavasszal jobb körülmények között tudjuk majd megtartani az eseményt, 

terveink szerint tavasszal kipróbálnánk egy új helyszínt.   

 Sikerült leadni a NEA pályázatot, izgatottan várjuk a bírálás eredményét. 

 Horváth Lucát delegálta a Budapesti régió a NIT küldöttgyűlésébe. (Nemzeti Ifjúsági 

Tanács, ahol az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány alapító tag) 

 Elkezdődött az ICE szervezése január végére, a helyszín Királyrét lesz. Bízunk benne, hogy 

a Covid helyzet nem fogja hátráltatni a rendezvény megtartását. 

 Elindult a március 15-ei hosszú hétvégére egy Prágai kirándulás szervezése, mindenki írja 

fel a naptárába! Itt is bízunk benne, hogy a Covid helyzet engedni fogja annak megtartását. 

 A február elején kezdődő érettségi előkészítő munkálatai nagyban zajlanak. Kisebb, 

nagyobb nehézségekkel küzdünk, de bízunk benne, hogy 2-3 tárggyal el fognak tudni indulni az 

előkészítők. 

 Szigeti Balázzsal elkezdtünk ötletelni egy tudományos előadás programsorozaton. Azt 

gondoljuk, hogy ez már az idei évbe nem fog beleférni, de jövő februárjában szeretnénk, ha 

elrajtolna. 

 Terveink között szerepel, hogy a következő félévtől ismételten elérhető legyen az 

üzemELTEtés nevű program sorozatunk. 



 Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány csapata szeretné itt is megköszönni Ungi Balázs 

alázatos munkáját, és reméljük az alapító ugyancsak kompetens személyt fog delegálni a titkári 

pozícióba! 

Ha felmerülne bennetek bármilyen kérdés, nyugodtan keressetek minket a lenti elérhetőségeken! 

Budapest, 2021. december 4. 

 

 Horváth Luca 

+20/259-9364 

elnok@alapitvany.elte.hu 

 

Ungi Balázs 

+30/492-7790 

titkar@alapitvany.elte.hu 



 

Pályázat 

ELTE TTK HA 

Kuratórium titkári tisztségére 

 

 

Bemutatkozás és motiváció 

Rádl Attila vagyok, 1995. február 19-én születtem. 2013-ban érettségiztem és ebben az 

évben nyertem felvételt ELTE fizika BSc szakjára. Jelenleg doktorandusz vagyok a Fizika Doktori 

Iskolában.  

BSc-s és MSc-s hallgatóként tevékenyen kivettem a részem a Hallgatói Önkormányzat 

életéből. Több tisztséget is betöltöttem, 2 évig voltam az ELTE TTK HÖK tanulmányi 

elnökhelyettese. Mindig is fontosnak tartottam azt, hogy az ember tegyen azért a közösségért, 

amihez tartozik. 

Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvánnyal való kapcsolatom is régre visszanyúlik, fiatal 

egyetemista éveim alatt sokat önkénteskedtem a szervezetben. 

Célok 

 Legfontosabb kis célnak azt tűztem ki, hogy az érettségi előkészítők januárban újra el 

tudjanak indulni. Azt gondolom, hogy jelenleg ez az Alapítvány legfontosabb feladata.  

 Azt gondolom, hogy továbbra is meg kell szerveznie az Alapítványnak a már jól bevált 

eseményeit. Itt a teljesség igénye nélkül a következőkre gondolok: 5vös 5km, Überfúzió, ICE, 

külföldi utazások és CAMP. Továbbá minden eseményre nyitott vagyok a Hallgatói 

Önkormányzat felé abban az esetben, ha rentábilis eseményekről van szó. Azt gondolom, hogy 

szükséges a rendezvények szervezése, mert így nyílik lehetőség arra, hogy a Hallgatói 

Önkormányzat közösséget építsen. 

 Elengedhetetlennek tartom, hogy az Alapítvány honlapját és levelezését helyre rázzuk, 

hisz ma már ezek elengedhetetlennek a jó működéshez.  

 Fontosnak tartom, hogy napra készek legyünk a civil szervezetek számára kiírt 

pályázatokkal, szükségünk van új projektekre, hogy lábra tudjunk állni. 

 Egyetlen cél lebeghet a szemünk előtt még pedig, hogy az ELTE TTK Hallgatói 

Alapítvány anyagi helyzetét stabilizáljunk. 

 Szeretném, ha az elkövetkező időben a Hallgatói Alapítvány több tudományos eseményt 

szervezne, azt gondolom, hogy az ELTE TTK-n erre megvan az igény. 



Záró gondolatok 

 Megválasztásom esetén addig kívánom betölteni a tisztséget, amíg szükséges. Minden 

érdeklődőt szívesen fogadok! Szeretném, ha a következő időszakban minél többen tennénk 

közösen az Alapítványért!  

Budapest, 2021. december 4. 

 

 

Rádl Attila 

radla118@gmail.com 
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Pályázat az ELTE TTK HÖK

külügyi mentorkoordinátori tisztségére

Ádám Rozália



Bemutatkozás

Ádám Rozália vagyok. 1997. augusztus 29-én születtem Budapesten. Öt éves ko-
romban vidékre költöztünk, azóta is Paloznakon lakom. Középiskolai tanulmányaimat a
Lovassy László Gimnáziumban végeztem, érettségit 2017-ben tettem. 2020-ban végeztem
el a ELTE TTK földtudományi alapszakot. Jelenleg másodéves csillagász MSc-s hallgató
vagyok. Tagja vagyok az EGEA budapesti csoportjának, a 2019/2020-as rendszer egyik
mentora voltam, 2019−2021 között Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordiná-
tor tisztséget töltöttem be az ELTE TTK HÖK-ben. Ezek mellett voltam pótképviselő,
képviselő, valamint IT delegált is.

Motiváció

Ahogy az a korábbi tapasztalataimból látható, szeretek aktív tagja lenni a közösség-
nek. Mentorként megismerhettem milyen jó segíteni az elsőéveseket, szacskóként pedig a
földesek programjait szervezve, problémáik megoldását segítve járulhattam hozzá a kö-
zösséghez.

Az idei évben megfordult a fejemben, hogy pályázzak mentorkoordinátornak (ezt páran
hallhattátok tőlem), lévén másfajta koordinátori pozíciót láttam már el és két mentor-
rendszernek is részese voltam. Viszont úgy ítéltem meg, jobb teret hagyni olyanoknak,
akik még tovább tagjai lesznek a TTK HÖK-nek. Kezdésnek a külügyi mentorkoordiná-
tori pozícióhoz úgy vélem, egy tapasztalt illetőre van szükség, aki kialakítja a rendszert,
hogy a későbbiekben legyen miből építkezni.

Sajnálatos módon a vírushelyzet következtében végül énmagam nem vettem részt mo-
bilitási programban, de az ismerőseim tapasztalata alapján úgy vélem, nagy szükség van
az ilyen hallgatók bevonására a „helyi” programokba. Ezzel is lehetőséget biztosítva nekik
az Egyetem és a közösség megismerésére. Ezt alátámasztja saját tapasztalatom külföldön
az EGEA csereprogramjainak köszönhetően.

Tervek és elképzelések

A kiírás szerint a külügyi mentorkoordinátor feladatköre négy fő részből áll. Ezek jól
lefedik az elképzeléseimet is.

A mentorkoordinátori pozícióhoz képest itt egy fő eltérés van; a karon mobilitási prog-
ram keretei között tanuló hallgatók részére kell megvalósítani egy jól működő rendszert.
Lévén, hogy tudomásom szerint nem volt a TTK-n ilyen, utánajártam más karokon van-e
hasonló pozíció, a TáTK-n (Nemzetközi Hallgatók Érdekképviseletéért Felelős) és az IK-n
(Külügyi főmentor) találtam. A karon működő (habár a TTK HÖK-től független) rend-
szer az ESN. Munkám megkezdése előtt mindenképp szeretnék konzultálni e feladatköröket
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ellátókkal a saját rendszerükről és tapasztalataikról.
Az ő tanácsaiktól függetlenül terveim között szerepel egy Mentorkisokos elkészíté-

se, hasonló felépítéssel a már megszokotthoz, fő hangsúllyal a külföldi diákokat érintő
kérdéseken. Ennek összeállításához fel fogom keresni az egyes mobilitási programok kari
koordinátorait. Továbbá egyeztetni kívánok a külügyi referenssel, a mentorkoordinátorral,
az elnökkel, illetve az elnökhelyettessel is.

Terveim szerint a mentorrendszer nyitva áll majd a külföldi és magyar hallgatók számá-
ra is. Nem tartom szükségesnek, hogy minden szakról legyen ember, inkább kari tananyag-
ról lenne szó. Ugyanakkor a külföldiek számára legnépszerűbb szakokról való toborzásra
hangsúlyt fektetnék. A rendszer és a képzés nyelve elsődlegesen az angol lenne.

A mentorok felkészítéséhez kapcsolódó programokról még szeretnék egyeztetni a ko-
rábban említettekkel, illetve a kiválogatás gyakoriságáról is, hisz sokan csak egy félévre
érkeznek hozzánk.

A rendszer fő célja az én szememben elsődlegesen a segítség nyújtás, a külföldi hallga-
tók integrálása és a közös események szervezésével egy nemzetközi közösség létrehozása.

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat, ha bármilyen kérdésed lenne, bátran keress
meg!

Budapest, 2021.02.04. Ádám Rozália

njezne29@student.elte.hu
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Mentorkoncepció 

ELTE TTK HÖK Mentorrendszer 

2022/23 

Előszó: 

A pályázatomban leírtak szerint: „A kitűzött célom, hogy mire a gólyák elnyerik felvételüket 

egyetemünkre, addigra a kiválasztott mentorok teljesen elsajátítsák az összes olyan ismeretet, 

amellyel segítségükre lehetnek az egyetem alatt. Alapvetően négy csoportra bontanám ezeket: 

szakmai tudás, szociális, csapatépítő, és csapatvezetői képességek. Mindegyikre szeretnék 

megfelelő hangsúlyt fektetni a képzés alatt.” 

Az alábbi dokumentum célja, hogy összefoglalja a mentorok képzésének állomásait, külön 

kitérve az esetleges távoktatás esetén történő lebonyolításra. Az ELTE TTK HÖK 

alapszabályának 1. számú mellékletének 9.§-ában meghatározottak értelmében, a jelölteknek 

minden képzési eseményen részt kell vennie, azonban indokolt esetben kérhetik kimentésüket 

a mentorkoordinátornál. 

Tervezett képzési események: 

Bevonók: 

Két bevonó esemény kerülne megrendezésre. Az első alkalom első részében egy rövid 

prezentáció keretében bemutatnám a mentorrendszert, a tervezett programokat, a 

mentorfelelősök és a mentorok munkáját, a felmerülő kérdésekre is válaszolva. Ezután 

szakterületekre bomolva a szakterületi koordinátorok, valamint korábbi rendszerek 

mentorainak és mentorfelelőseinek segítségével folyna tovább a beszélgetés, ahol saját 

élményeiken keresztül bemutathatják a rendszer szépségeit. 

A második bevonón szeretném az újdonsült mentorfelelősökre helyezni a hangsúlyt, hiszen a 

mentorjelöltek az idejük legnagyobb részében velük fognak dolgozni, emiatt ők jobban meg 

tudják őket győzni a jelentkezésről. 

Az első bevonó már biztosan élőben valósul meg, az esetleges távoktatásban történő második 

bevonó szerkezete nem változna, csak a Teams felületére tevődne át. 

Tervezett időpontok: december 9. és február 7-10 

Mentorfelelősök kiválasztása: 

A mentorfelelősök kiválasztásánál nagyban számítok az adott szakterület hallgatóinak 

véleményére, melyet egy szakterületi csoport ülés (továbbiakban szacs) keretében 

tolmácsolhatnak felém. A poszt iránt érdeklődődnek egy motivációs levelet kell írniuk, melyet 

nekem és a saját szakterületi koordinátoruknak kell elküldeniük, legkésőbb a szacs kezdete előtt 

72 órával. Az ülésen meghallgatjuk a jelölteket, kérdezünk tőlük, majd szavazással döntünk 

alkalmasságukról. Minden szakterületen 1 mentorfelelős kiválasztását szeretném, ettől indokolt 

esetben el lehet térni. 

Tervezett lebonyolítás: január 30-ig 
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Konzultációk a mentorfelelősökkel: 

Ahogy a pályázatomban is említettem, 2-3 hetente szeretnék konzultációt tartani a 

mentorfelelősökkel, ezzel is biztosítva a kommunikáció folyamatos működését, valamint itt 

beszélnénk meg az aktuális teendőket, illetve értékelnénk az előző konzultáció óta eltelt 

időszakot. Az első alkalmat a második mentorbevonó előtt szeretném megtartani. 

A jelentkezés menete: 

Az első mentorbevonóval indítanám a jelentkezési időszakot, amely a második bevonó után 

egy héttel zárulna. A jelentkezés a szokásos online felületen zajlana. 

Mentorkisokos, felkészítő előadások és mentorteszt: 

A mentorkisokos tartalmazza a mentorteszthez szükséges tudnivalókat. A dokumentum 

összeállításához kérem az egyes tisztségviselők hozzáértő segítségét. Ennek főbb pontjai: 

Tanulmányi ügyek, Szociális és ösztöndíj ügyek, Egyéb (Kollégiumi ügyek, Esélyegyenlőség, 

Külügy, Sport, Rendezvények, Hallgatói Önkormányzat, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, 

TéTéKás Nyúz) és Szakterületi ügyek. 

Az egyes részekhez interaktív felkészítő előadásokat szervezünk. A tanulmányi, valamint a 

szociális és ösztöndíj ügyekhez kapcsolódóan élőben 2-2 alkalmat, az egyéb ügyekhez 

kapcsolódóan online 1 alkalmat tartanánk meg. Az előadások végén egy Kahoot! teszt 

segítségével díjaznánk a legjobbakat.  A szakos ügyekhez kapcsolódóan az adott szakterület 

koordinátora és mentorfelelőse tartana konzultációt. 

A tanulmányi, valamint a szociális és ösztöndíj ügyekhez tartandó 2-2 alkalomból csak 1-1 

alkalommal kötelező a részvétel. 

A mentorteszt alkalmával írásban ellenőriznénk, hogy a jelöltek megszerezték-e a szükséges 

tudást. A tesztet három részben egyenként 45 perc alatt írnák meg (1. Tanulmányi ügyek 2. 

Szociális és Ösztöndíj ügyek 3. Egyéb és Szakterületi ügyek), minden részből 40 pontot lehetne 

elérni. Ennek összeállításánál szintén szeretném kérni az egyes tisztségviselők segítségét. A 

teljesítéshez minden részből el kell érni 32 pontot, azaz 80%-ot. A teszt után lehetőséget adnék 

betekintésre. Utóvizsgára akkor van lehetőség, ha legalább 1 rész teljesítése sikerül, ekkor 

viszont csak a sikertelen részekből kell utóvizsgát tenni. Indokolt esetben az írásbeli teszt 

szóbelivel helyettesíthető. Ha az UV után valamelyik szakterület esetében létszámhiány lépne 

fel, lehetőséget biztosítanék pótjelentkezésre. 

Távoktatás esetén természetesen az összes előadás online kerülne lebonyolításra, az írásbeli 

vizsgát pedig a tavalyihoz hasonló szóbeli váltaná fel. 

Tervezett időpontok: 

Kisokos kiadása: február 20. 

Tanulmányi előadás: február 28. és március 3. között 2 alkalom, csak 1 alkalom kötelező 
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Szociális és ösztöndíjas előadás: március 7-10. között 2 alkalom, csak 1 alkalom kötelező 

Egyéb előadás (online): március 14. 

Szakos konzultációk: a szakterület igényei szerint, de legkésőbb március 20-ig 

Mentorteszt: március 21-24. között 2 alkalom 

Betekintés: március 25. 

Mentorteszt UV: március 28/29 

Játéknapok: 

A gólyák egy csapattá kovácsolásához szükséges tudnivalókat játéknapok keretében adnánk át 

a mentorjelölteknek, melyekből hármat szeretnék tartani. 

Az első alkalommal röviden összefoglalnám egy átlagos csapatépítés menetét, kiemelve a 

nagyobb odafigyelést igénylő dolgokat, majd szakterületekre bomolva folyna tovább a 

program. Az első alkalom végére szeretném, ha a szakos jelöltek a lehető legjobban 

megismernék egymást. 

A második alkalom első szakaszában folytatódna a szakterületek csapatépítése, majd a második 

részben vegyes csapatokba rendeződve gyakorolhatnák az addig tanultakat. 

A harmadik alkalom már elég közel lesz a mentorok kiválasztásához, ennek programját előre 

nem kötném ki, a visszajelzések alapján egyeztetnénk ennek a napnak a lebonyolítását. 

Távoktatás esetén hasonló lebonyolításban gondolkodom. 

Tervezett időpontok: 

Első: február 26. 

Második: március 26. 

Harmadik: április 23. 

Mentorkirándulás: 

A kiránduláson szeretném, ha minden szakterület tartana egy-egy állomást, melyen az adott 

szakhoz kapcsolódó témában lennének feladatok. Ezzel kicsit megismertetve őket a többi 

szakterülettel is. A kiránduláson legtöbb pontot gyűjtő szakterület jutalomban részesül. 

Ahogy a pályázatomban írtam, ezt a programot távoktatás esetén is szeretném élőben 

megtartani, ha törvényi vagy egyetemi szabályzás nem tiltja. Ellenkező esetben online a Teams 

felületén lennének az állomások, így ugyanúgy végig lehetne őket „járni”. 

Tervezett időpont: március 12. 
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Játékhét és városi nap: 

A hét elején kapnának egy feladatsort, melyen mindenféle feladatok szerepelnek ezeket a hét 

folyamán, péntek estig bezárólag, egy drive felületre feltöltve kellene beadni. Ezzel arra 

szeretném őket buzdítani, hogy együtt ötleteljenek és kreatívan oldják meg a feladatokat. 

Ezután szombaton következne a városi nap, melyen a helyszíneket jelölő képrejtvényeket 

megoldva kellene eljutni a város különböző pontjaira, ahol állomások várnák őket. A nap végén 

az egész hetet figyelembe véve hirdetnénk győztest, mely jutalomban részesül. 

Online esetben a feladatos rész nem változna, a városi nap online lebonyolításának kérdése 

továbbra is nyitott, ebben szintén később döntenék. 

Tervezett időpont: április 4-9. 

Mentorszóbelik: 

A kiválasztás előtti utolsó lépcsőfok a szóbeli elbeszélgetés, amikor az adott szakterület 

koordinátora, mentorfelelőse, esetlegesen az elnök vagy egyéb meghívott, és jómagam 

jelenlétében meghallgatjuk a jelöltek válaszait és megoldásait az általunk feltett kérdésekre és 

felvázolt szituációkra. 

Tervezett időpont: április 25. és május 6. között a szakterületek igényeihez igazodva 

Kiválasztás: 

Az ELTE TTK HÖK alapszabályának 1. számú mellékletének 2.§-ában leírtak alapján történik. 

Szeretném, ha az adott szóbeli napján dűlőre tudnánk jutni a kiválasztás ügyében. 

Mentorösszetartás: 

Ez egy piknik jellegű szabad foglalkozás lenne, melynek keretében a már kiválasztott mentorok 

tovább ismerkedhetnek egymással, valamint gyakorolhatnák a csapatépítést. Ezen az 

eseményen a jelenlét nem lenne kötelező. 

Ezt az eseményt online nem tartanám meg. 

Tervezett időpont: május 7. vagy 14. 

Párosítás: 

A párosítás előtt a jelöltektől kérnék 1-1 e-mailt, amelyben véleményt kell formálniuk a többi 

mentorról. Ezután a párosítást az adott szakterület koordinátorára és mentorfelelősére bíznám, 

de természetesen ellenőrizném én is a végeredményt. Szeretném, ha a párok legkésőbb június 

elejére kialakulnának. Ezt követően a pároknak tartaniuk kell (legalább) egy közös napot.  
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Mentortábor: 

Az utolsó és egyben legnagyobb program a mentortábor lenne. Ezt szeretném úgy időzíteni, 

hogy még a gólyák felvétele előtt megtörténjen. Alapvetően négy napra terveznék, mert 

viszonylag sok programot szeretnék itt megjeleníteni, és nem szeretném, ha valamelyik 

elsikkadna vagy túlzsúfolt lenne az egész. Szakmailag fontosabb programokként érzékenyítés, 

kommunikációs tréning, tájékoztató az esetleges tanulmányi/ösztöndíjas/egyéb 

módosításokról, inverztúra és csapatvezetést segítő képzés kerülne megrendezésre. Ezek 

mellett a jó hangulatot elősegítő esti programok sem maradnának el, ezek a teljesség igénye 

nélkül: sorverseny, pub kvíz, hajtás stb. A mentortáborban szeretném kihirdetni a színes 

csapatösszeállítást is, így a gólyatábor előtt még bőven lenne idejük egymást megismerni és 

közösséggé fejlődni. 

Online formában a szakmai programok, az inverztúra kivételével, mindenképp megrendezésre 

kerülnének egy többnapos továbbképzés keretében. 

Tervezett időpont: július 7-10. vagy 14-17. 

Egyebek: 

Mentoretikai kódex: 

Az előző rendszer alatt megszületett dokumentummal kapcsolatban szeretnék majd egy 

beszélgetést tartani, ennek időpontját később egyeztetjük. Itt főként tájékozódni szeretnék, hogy 

az előző rendszerben kik és milyen vétségeket követtek el, illetve, hogy került-e elő olyan 

probléma, amit esetleg nem fed le a kódex. 

Folyamatos visszajelzések: 

A pályázatomban is írtam, hogy erre nagy hangsúlyt szeretnék fektetni. Ennek keretében a 

mentorjelölteknek egyes képzési események után egy, pár mondat terjedelmű, értékelést 

kellene írniuk. Mivel ezeket szeretném számomra (és a későbbi rendszerek számára) anonim 

módon megőrizni, ezért ezek begyűjtése és elkészültüknek ellenőrzése a felelősök feladata 

lenne. 
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Időpontok összefoglalása: 

Első bevonó december 9. 

Mentorfelelősök kiválasztása január 30-ig 

Második bevonó február 7-10. 

Jelentkezési határidő február 14-17. 

Kisokos kiadás február 20. 

Első játéknap február 26. 

Tanulmányi ea (élőben) február 28. és március 3. között 2 alkalom 

Szociális és ösztöndíj ea (élőben)  március 7-10. között 2 alkalom 

Mentorkirándulás március 12. 

Egyéb ea (online) március 14. 

Konzultáció a szakos kérdésekben legkésőbb március 20-ig 

Mentorteszt március 21-25. 

Második játéknap március 26. 

Mentorteszt UV március 28/29. 

Játékhét április 4-8. 

Városi nap április 9. 

Harmadik játéknap április 23. 

Mentorszóbelik április 25 és május 6. között 

Mentorösszetartás május 7/14. 

Mentortábor július 7-10. / 14-17. 

 

Utószó: 

Minden olyan kérdésre, melyre nem tér ki a koncepció elsősorban az ELTE TTK HÖK 

alapszabályának első számú melléklete az irányadó. Tekintettel arra, hogy közel 120 embert 

megmozgató rendszerről beszélhetünk, illetve majdnem egy évre előre kell tervezni, ezért a 

rendszer döntéshozóinak beleegyezésével a fenti időpontok változtatásának jogát fenntartom. 

 

 

Komáromi István Tát, 2021.12.03. 

Mentorkoordinátor  

ELTE TTK HÖK  

mentorkord@ttkhok.elte.hu  

+36307131628  
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