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Beszámoló
Elnök

2021. 06. 01. - 2022. 05. 14.

Jeges Viktor Péter



Időrendi bontás
• 2021. június 02. EHÖK Elnökségi

• 2021. június 14. TTK Költségvetési Tanács

• 2021. június 16. EHÖK Elnökségi

• 2021. június 24. TTK Diplomaosztó megbeszélés

• 2021. június 23. OHÜB Ülés

• 2021. június 25. TTK HÖK Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2021. június 28. Szenátusi ülés

• 2021. július 13. BEAC Egyeztetés

• 2021. július 21. EHÖK Elnökségi

• 2021. július 23. TTK Diplomaosztó

• 2021. augusztus 03. ELTE Szolgáltató Kft. megbeszélés

• 2021. augusztus 04. EHÖK Elnökségi

• 2021. augusztus 11-15. TTK Gólyatábor

• 2021. augusztus 30. BTK Gólyatábor

• 2021. szeptember 01. EHÖK Elnökségi

• 2021. szeptember 14. Gólyatábori értékelő

• 2021. szeptember 15. Kari Tanács

• 2021. szeptember 15. EHÖK Elnökségi

• 2021. szeptember 21. Választmányi

• 2021. szeptember 22. EHÖK Elnökségi

• 2021. szeptember 27. Szenátusi

• 2021. szeptember 28. Ösztöndíj bírálási egyeztetés

• 2021. szeptember 29. EHÖK Elnökségi

• 2021. szeptember 29. EHÖK Küldöttgyűlési

• 2021. október 6. EHÖK Elnökségi

• 2021. október 7. Matematika Intézet egyeztetés

• 2021. október 12. Egyeztetés Müller Viktor Oktatási Dékánhelyettes úrral, Lőrincz Péter
EHÖK Tanárképzési referenssel és Juhász Anna TTK HÖK Tanárképzési Szakterületi
Koordinátorral

• 2021. október 12. Rendkívüli Küldöttgyűlés



• 2021. október 13. OHÜB ülés

• 2021. október 13. EHÖK Elnökségi

• 2021. október 18. Biológia Intézet egyeztetés

• 2021. október 18. Szenátus

• 2021. október 20. Földrajz- és Földtudományi Intézet egyeztetés

• 2021. október 20. EHÖK Elnökségi

• 2021. november 3. kari Tanács ülés

• 2021. november 3. EHÖK Elnökségi

• 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. Választmány

• 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

• 2021. december 13. Szenátus

• 2021. december 14. EHÖK Elnökségi

• 2022. január 12. EHÖK Elnökségi

• 2022. január 19. EHÖK Elnökségi

• 2022. január 20. Egyeztetés Utrecht University Science Homours Academy

• 2022. január 26. EHÖK Elnökségi

• 2022. február 2. EHÖK Elnökségi

• 2022. február 10. EHÖK Elnökségi

• 2022. február 10. Egyeztetés Utrecht University Science Homours Academy



• 2022. február 16. EHÖK Elnökségi

• 2022. február 21. 5vös 5km megbeszélés

• 2022. február 23. Kari tanács

• 2022. február 23. EHÖK Elnökségi

• 2022. február 24. TTK HÖK Választmány

• 2022. február 25-27. HÖOK Közgyűlés

• 2022. március 01. TTK HÖK Választmány

• 2022. március 02. EHÖK Elnökségi

• 2022. március 02. EHÖK Küldöttgyűlés

• 2022. március 07. Szenátusi ülés

• 2022. március 07. 5vös 5km megbeszélés

• 2022. március 10. Kreditátviteli Bizottság

• 2022. március 14. Mentorképzés

• 2022. március 16. EHÖK Elnökségi

• 2022. március 21. 5vös 5km megbeszélés

• 2022. március 23. EHÖK Elnökségi

• 2022. március 30. EHÖK ELnökségi

• 2022. március 31. - április 2. HÖOK Vezetőképző

• 2022. április 5. Gólyatábor megbeszélés

• 2022. április 6. egyeztetés Dr. Müller Viktor oktatási Dékánhelyettessel

• 2022. április 6. EHÖK Elnökségi

• 2022. április 13. Kari tanács

• 2022. április 13. EHÖK Elnökségi

• 2022. április 13. 5vös 5km megbeszélés

• 2022. április 20. OHÜB

• 2022. április 20. EHÖK Elnökségi

• 2022. április 21. Überfúzió

• 2022. április 25. Szenátus

• 2022. április 25. 5vös 5km megbeszélés

• 2022. április 27. EHÖK Elnökségi



• 2022. április 27. 5vös 5km egyeztetés Dr. Hamar Imre Rektorhelyttes Úrral

• 2022. április 27-29. Lágymányosi Eötvös Napok

• 2022. május 2. Gólyatábor megbeszélés

• 2022. május 2. Választmányi ülés

• 2022. május 4. Kari Tanács

• 2022. május 4. EHÖK Elnökségi

• 2022. május 5. 5vös 5km futóverseny

• 2022. május 6-8. HÖOK Közgyűlés



Kari Költségvetés
A TTK Kari Költségvetését utoljára a tavalyi évben vitattuk, ebben 30 millió forint került

elkülönítésre a terepgyakorlatok finanszírozására, melyről tájékoztattam a szakterületi koordi-
nátorokat. A kialakult járványhelyzet torzíthatja ezen források felhasználását, ennek értékelése,
illetve a visszajelzések gyűjtése még várat magára, várhatóan május-június magasságában le-
het erről pontosabb információ. Előre láthatóan az Egyetem nem lesz jelentősen jobb pénzügyi
helyzetben az idei év során, ennek a karra vetített hatásai az idei költségvetés tárgyalásakor
derül ki.

Gólyatábor
A tavalyi gólyatábor rendhagyó volt sok tekintetben, mind hosszát, mind az azt megelőző és

körülölelő járványhelyzetet tekintve. Szerencsére idén ezzel a tényezővel nem kell már számolni,
ugyanakkor a részvételi kedv korábbi szintre való emelése az idei év egyik kihívása.

Adománygyűjtés
Az elmúlt hónapokban kialakult háborús helyzet menekültjei, illetve az azt helyben átvészel-

ni kényszerülők megsegítésére az ELTE adománygyűjtést hirdetett. Karunkon számos hallgató
járult hozzá adományával, hogy segíteni tudjunk azoknak, akiknek a legnagyobb szüksége van
rá, ezen kívül a British Telekom magyarországi vállalata is felajánlott tíz doboz általuk gyűjtött
adományt. Ezek elszállítására, bár kaptunk az Egyetemtől ígéretet, ilyen keretek között nem
került sor. A feladatot végül Vígvári Cseperke, Ungi Balázs és Józsa Kornél segítségével tudtuk
feloldani, akik mostanra minden adományt elszállítottak olyan szervezeteknek, akik azt célba
tudják juttatni, nekik köszönöm a segítségüket, illetve Józsa Kornélnak a meghosszabbított iro-
dai nyitvatartást, mely lehetőséget teremtett, hogy minél könnyebben, rugalmasabban tudják
a hallgatók adományaikat eljuttatni gyűjtőpontunkra. A gyűjtés nem állt le, továbbra is várjuk
a felajánlásokat.

5vös 5km futóverseny
Az elmúlt ciklusban két alkalommal került megrendezésre az 5vös 5km futóverseny szokásos

módon a TTK HÖK, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány és a Kar együttműködésében. Mindkét
eseményt sikeresnek ítélem meg, köszönöm az összes szervezőnek munkáját, illetve a Kar és az
Egyetem támogatását.

Járványhelyzet
Az elmúlt egy év szerencsére a korábbihoz képest kisebb hányadára nyomta rá bélyegét a

járványhelyzet, mint az azt megelőző időszakban, ugyanakkor így sem dőlhettünk még hátra.
beindultak azonban eseményeink, a jelenléti oktatás, ennek hatása, úgy gondolom, látható a
hallgatói közösség általános lelkületén, mely természetesen lecsapódik az önszerveződéssel kap-
csolatos aktivitás terén is.

Továbbra is szeretnék mindenkit buzdítani, hogy kiemelten figyeljen az alapvető járvány-
terjedést akadályozó gyakorlatok betartására, illetve vegye fel a védőoltást, a szakemberek
ajánlásainak megfelelően.



Programok
Az elmúlt időszakban szerencsére újból megvalósulhattak eseményeink, melynek nagy sze-

repe van a hallgatói közélet szokásos aktivitásra emelésében. Ezen események szervezéséből én
ugyan változó mértékben vettem ki részem, mégis fontosnak tartom megemlíteni, hogy nagyon
örülök, hogy újra láthattuk egymást. Egyben szeretném megköszönni minden, a lebonyolítás-
ban segédkező hallgatónak munkáját, a Hallgatói Alapítványnak a gyakran biztosított hátteret,
illetve Pádár Kittinek a sok ebbe ölt munkáját.

Ezen kívül szeretném megköszönni a Szakterületi koordinátoroknak is a sok szakterületi
esemény és SzaCs szervezését, illetve Pánczél Emesének és Horváth Laurának a kiemelkedő
színvonalú tudományos programokat.

Irodavezető beszámoló
Az elmúlt időszakban elkezdték újra megszokni a hallgatók a jelenléti oktatást, annak min-

den velejárójával együtt. Az iroda működése zökkenőmentesen zajlott. A Campuson elérhető
nyomtatók hiánya nagyon érződik. A hallgatók kérdéseinek többségére tudtam válaszolni, ahol
tudáshiány lépett fel, tovább irányítottam a megfelelő tisztségviselőhöz az illetőt. A levelezé-
semet kezeltem, az iroda nyitvatartása a hallgatók számára megtörtént.



Összefoglaló
Furcsa két év áll mögöttem, mögöttünk -bár tudom, e beszámoló az elmúlt ciklusról szól-,

hiszen a járványhelyzet soha nem látott körülményeket teremtett, a kollégiumi férőhelyek egy
időre történő elkülönítése egészen abszurd volt, illetve a gólyatáborok szervezése is a korábbitól
eltérően történt sok aspektusban.

A járványhelyzet leginkább az, ami mélyen rányomta bélyegét a hallgatói közéletre, a ta-
nulmányainkat szabályozó okiratokra. Úgy gondolom, a különböző HKR és járványügyi TVSZ
módosításoknál a hallgatói érdekképviselet működött, a fellépő különleges problémákat megfe-
lelően tudtuk kezelni.

A hallgatói közösséget, amennyire én láttam, rendkívüli nehézség elé állította, hogy hosszú
ideig nem volt jelenléti oktatás, hogy a megszokott közösségi élmények gyakran kimaradtak,
hogy nehezen tudták egymás megismerni a szaktársak, kartársa. Az elmúlt egy évben ennek
hegei gyógyulni kezdtek, amit örömmel látok, hiszen ha az egyetem könnyen és jól elvégezhető
lenne könyvből, nem lenne rá szükség. Remélem a jövőben a helyzet csak tovább javul, bíztatlak
titeket, aktívan keressétek hallgatótársaitok társaságát, segítsétek egymást tanulmányaitokban.

A közösség persze lenyomatot képez az Önkormányzat szervezetében is. Amikor ügyvi-
vő elnökként felvettem a mandátumom, számos tisztviselő pályája végén járt, egyes pozíciók
betöltetlenek voltak, gyakran nehéz volt arra hallgatókat találni. Az online időszakban azt
gondolom, a munka is nehezebben ment, hiszen élő szóban, vitában könnyebb megoldásokat
találni, tudásanyagot elsajátítani. Most büszkén nézek a szervezetre, egy egészséges, élő, az
egyetemen eltöltött idő alatti jó hallgatói élményért dolgozó közösséget látok, mind a tisztvise-
lői gárdában, mind a Küldöttgyűlésben.

Tudom, tudom, nem ez az utolsó, hogy találkozunk, a következő időszakban KGy is lesz
még netán, mégis ez a záróbeszámolóm. Legyetek aktívak, tiszta, professzionális munkátokban
kérlelhetetlenek, tanulmányaitokban érdeklődőek, vigyétek tovább azt, ami a TTK HÖK.

Szeretném egyben megköszönni az elmúlt sok idő munkáját minden egyes tisztviselőnek és
képviselőnek akivel együtt dolgozhattam, illetve két helyettesemnek, Hambuch Mátyásnak és
Vígvári Cseperkének, hogy végigkísértek eközben (bár Csepinek lesz még azért dolga).

Persze megint egészen későn írom a beszámolóm, bevallom nehéz is összeszedni a gondola-
taim az elmúlt egy évvel kapcsolatban, szóval ha valamit kihagytam, vagy eszembe jut, vagy
kérdezzetek rá.

Pacsi meg ilyenek,

Budapest, 2022. május 10. Jeges Viktor Péter
e-mail: elnok@ttkhok.elte.hu Elnök
telefon: 70/866-6928 ELTE TTK HÖK



Elnökhelyettesi Beszámoló

ELTE TTK HÖK

2022.05.13-ai Záró Küldöttgyűlésre

Éves áttekintés időrendi bontásban:

2021.06.05. Megbeszélés Keszthelyi Szilviával

2021.06.06. Választmányi ülés

2021.06.08. Mentorfelelős váltás a fizika szakterületen

2021.06.16. EHÖK Küldöttgyűlés
Elnökségi ülés

2021.06.22. Egyeztetés a mentortovábbképzésről Matolcsi Ritával és Földi Júliával

2021.06.25. Rendkívüli Küldöttgyűlés

2021.07.04. Egyeztetés a mentortovábbképzésről Őri Bálint, Kutas Domonkos, Papp
Gergely társaságában
Gólyatábori megbeszélés Jeges Viktorral és Körtefái Dórával
Mentortovábbképzés megbeszélése a szakterületi koordinátorokkal és a
mentorfelelősökkel

2021.07.07. Kari Tanács ülés
Elnökségi ülés

2021.07.12. Gólyatábori mentor csapatok összeállítása, színek sorsolása Körtefái Dórával

2021.07.14. Megbeszélés a BEAC gólyatábori részvételéről

2021.07.15.-18. Mentortovábbképzés

2021.07.19. Szervezők, és állomást tartók jelentkezésének átbeszélése Körtefái Dórával
Állomásos nap átgondolása, ötletelés a mentorrablásról

2021.07.20-21. Mentorok bemutatkozásainak feltöltése a mentor.elte.hu oldalra

2021.07.20. Állomásos túra beosztásának átnézése, javaslat tétel

2021.08.13-15. Gólyatábor

2021.08.24-27. Beiratkozás

2021.08.30-31. Beiratkozás

2021.08.31. Tisztségviselői ülés

2021.09.07. Küldöttgyűlés



2021.09.14. Gólyatábori értékelő

2021.09.15. Kari Tanács ülés
EHÖK Elnökségi ülés

2021.09.20. Megbeszélés Kása Kata Hangával

2021.09.21. Tisztségviselői ülés
Választmányi ülés

2021.09.22. Megbeszélés Fritz Petrával és Mig Andrással

2021.09.28. Megbeszélés Juhász Anna Tímeával

2021.09.30. Megbeszélés Szaló-Pál Kingával

2021.10.05. Megbeszélés Akály Alexandrával
Tisztségviselői ülés

2021.10.06. Kari Tanács ülés

2021.10.07. Egyeztetés a Matematika Intézet vezetőségével

2021.10.12. Rendkívüli Küldöttgyűlés

2021.10.16.-17. KÖOK Közgyűlés

2021.10.18. Egyeztetés a Biológiai Intézet vezetőségével

2021.10.20. Egyeztetés a Földrajz- és Földtudományi Intézet vezetőségével

2021.10.27. EHÖK Elnökségi ülés

2021.11.03. Kari Tanács ülés

2021.11.07. Tisztségviselői csapatépítő

2021.11.09. Küldöttgyűlés

2021.11.25. Választmányi ülés

2021.12.01. Kari Tanács ülés

2021.12.02. Egyeztetés a Kémia Intézet vezetőségével



2021.12. 07. Küldöttgyűlés

2022.01.26. Kari Tanács ülés

2022.01.09. Tisztségviselői ülés

2022.02.15. Küldöttgyűlés

2022.02. 22. Tisztségviselői ülés

2022.02.23. Kari Tanács ülés

2022.02.24. Választmány

2022.02.25-27. HÖOK Közgyűlés

2022.03.01. Választmány
Rendkívüli Küldöttgyűlés

2202.03.22. Megbeszélés Horváth Luca, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány
kuratóriumi elnökével

2022.03.30.

Megbeszélés Mig András, Fizika szakterületi koordinátorral

Megbeszélés Szász Boglárkával

Megbeszélés Fritz Petra, Földrajz- és Földtudományi szakterületi
koordinátorral

Megbeszélés Szaló-Pál Kinga, Kémia szakterületi koordinátorral

Megbeszélés Kovács Zoltán, Ellenőrző bizottsági taggal

Korábbi beszámolók elérhetősége:

https://eltehu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fekd_student_elte_hu/ErPRw1roUepOtrDbW
6LZdLQB4mqyeuxtsvZF_7icDtqHbg?e=dzdvZm

https://eltehu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fekd_student_elte_hu/ErPRw1roUepOtrDbW6LZdLQB4mqyeuxtsvZF_7icDtqHbg?e=dzdvZm
https://eltehu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fekd_student_elte_hu/ErPRw1roUepOtrDbW6LZdLQB4mqyeuxtsvZF_7icDtqHbg?e=dzdvZm


Elmúlt időszak időrendi bontásban:

2022.04.09. Játékhét zsűrizése

2022.04.10. Választmány

2022.04.13. Kari Tanács ülés

2022.04.15-16. Helyszínbejárás, gólyatábor szervezés

2022.04.20. Megbeszélés Kutas Domonkos, Kommunikációs referenssel

2022.04.26.

Megbeszélés Kóczán Gergely, Ösztöndíjakért felelős bizottsági taggal

Megbeszélés Papp Gergely Sándor, Ösztöndíjakért felelős referenssel

Megbeszélés Pádár Kitti, Rendezvényszervező referenssel

Megbeszélés Juhász Anna, Tanárképzési szakterületi koordinátorral

2022.04.27. Lágymányosi Eötvös Napok

2202.05.02.
Választmány

Gólyatábor szervezés

2022.05.04. Kari Tanács ülés

2022.05.05. 5vös5 futóverseny

Szöveges beszámoló:

Komáromi István, Mentorkoordinátor felkért, hogy a mentorrendszer játékos hetére beadott
feladatokat zsűrizzük közösen. Jó volt látni, hogy az idei csapatban is van lelkesedés és kreativitás.

Elkezdődött a gólyatábor részletes átbeszélése, tervezése. Ez egy hosszadalmas folyamat, de úgy
gondolom, hogy már most elhagytunk jó pár mérföldkövet.

A tisztségviselőkkel folytatott megbeszélések sorát Kutas Domonkos, Kóczán Gergely, Papp Gergely
Sándor, Pádár Kitti, Juhász Anna folytatták. Sikerült megbeszélnünk a belső vívódásokat,
örömhíreket, jövőlei terveket és ötleteket.

A legutóbbi küldöttgyűlést követően továbbra is fő célom volt Jeges Viktor, elnökkel a folyamatos
kommunikáció fenntartása, a felmerülő problémák megoldása, a feladatainak segítése.

Néhány további gondolat:

A tisztségviselői gárdával kapcsolatos terveim sajnos nem úgy alakultak ebben a félévben, mint ahogy

elképzeltem. Jelenleg a hangsúly áthelyeződött a csapatépítésről az egyéni vívódások, gondolatok

irányába. Úgy vélem ez sem rossz irány, de ha a csapat és az egyén fejlődését párhuzamosan,

ugyanolyan mértékben tudnám hangsúlyozni, akkor érném el igazán a fő célomat. Remélem a jövőben

ez sikeresen meg tud majd valósulni.

Az adományok második adagjának az ide-oda mozgatásában való segédkezést szeretném

megköszönni Fritz Petrának, Tóth Katának, Polónyi Richárdnak, Mig Andrásnak, Simonka Tamásnak,

Kutas Domonkosnak, Kóczán Gergelynek.



Az elmúlt időszakban a Kari Tanácsokon, választmányi üléseken részt vettem, a delegáltságomnak
eleget tettem.

A fogadóórával kapcsolatban nem keresett meg senki. Az e-maileket rendszeresen ellenőriztem,
megválaszoltam.

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

keress bátran és bizalommal.

Zárás:

Köszönöm szépen az eddigi közös munkát minden tisztségviselőnek és képviselőnek! Sikerekben

gazdag következő időszakot kívánok az új és az újra tisztségbe lépők számára!

Vígvári Cseperke Nyíregyháza, 2022.05.08.
Elnökhelyettes, ELTE TTK HÖK
elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu

+3620/229-4657

mailto:elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu


Záró Beszámoló 

Gazdasági referens 
Akály Alexandra 

Küldöttgyűlési beszámoló 2022. 04. 05. 

Időrendi bontás: 

• 2022. 03. 09. Gazdasági bizottsági ülés 

• 2022. 03.31-04. 03. HÖOK vezetőképző 

• 2022. 05. 09. Gazdasági bizottsági ülés 

Szöveges beszámoló: 

A gazdasági bizottsági ülésen elfogadtuk a 2021-es éves EHÖK Gazdasági 

beszámolóját. 

A parkolási kérelmeket hetente legalább egyszer leadtam. Az időben jelentősen 

csökkent a darabszámuk. 

A mentortáborra újra kértem és kaptam  árajánlatot Varbóctól. Azért kellett újra 

ajánlatot kérni, mert az időpont egy nappal tolódott. Illetve mivel a tábor ára 500 

ezer forint felett van, ezért 3 különböző helyről kellet kérni, amit szintén 

megtettem. A héten leadom az igénylőlapot is. 

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

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

Budapest, 2022. 05. 10.   Akály Alexandra 

  Gazdasági referens 

  gazdeh@ttkhok.elte.hu 



ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

Küldöttgyűlési záróbeszámoló
Időszak: 2021.10.12. - 2022.05.13.

Időrendi bontás:
• 2021. október 12. Rendes Küldöttgyűlés

• 2021. november 09. Rendes Küldöttgyűlés

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

• 2021. november 22. Egyeztetés Török Gabriella Tanulmányi hivatalvezetővel

• 2021. november 25. Választmányi ülés

• 2021. december 01. EHÖK Tanulmányi Bizottsági ülés

• 2021. december 07. Rendes Küldöttgyűlés

• 2021. december 15. HÖOK Vezetőképző follow up esemény

• 2022. február 09. Tisztségviselői ülés

• 2022.02.15. Rendes Küldöttgyűlés

• 2022.02.17. Tanulmányi és Oktatási Bizottsági ülés

• 2022.02.18. Egyeztetés Bérczes Luca EHÖK Tanulmányi alelnökkel

• 2022.02.25. - 2022.02.27. HÖOK Közgyűlés; Miskolc

• 2022.03.01. Tanulmányi mentorképzés 1. alkalom

• 2022.03.03. Tanulmányi mentorképzés 2. alkalom

• 2022.03.10. Kreditátviteli Bizottsági ülés

• 2022.03.22. Mentorteszt javítás

• 2022.03.30. Egyeztetés a Biológiai Intézet Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Bioló-
giai Tanszékén

• 2022.03.31. - 2022.04.03. HÖOK Tavaszi Vezetőképző; Siófok

• 2022.04.01. Tanulmányi és Oktatási Bizottsági ülés

• 2022.04.05. Rendes Küldöttgyűlés

• 2022.04.06. Megbeszélés Müller Viktor Oktatási dékánhelyettessel
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Korábbi beszámolók elérhetősége:
• http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/

/tanulmanyi_referens_beszamolo.pdf

• http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/beszamolo.pdf

• http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/tan_beszamolo_220215.pdf

• http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/beszamolo.pdf

Beszámoló (2022.04.05. - 2022.05.14.)
A legutóbbi Rendes Küldöttgyűlés óta eltelt időszakban nem sok minden történt, amiről be tudnék
számolni. Az elmúlt időszak legfontosabb történése a Müller Viktor dékánhelyettes úrral tartott
megbeszélés volt, melyen Jeges Viktor Péter TTK HÖK elnök is jelen volt. Itt szó volt a Kred-
itátviteli Bizottság tervezett új ügyrendjéről, valamint az új tantervek jelenlegi állásáról.

Ezen kívűl e-mailben érkeztek megkeresések tanulmányi ügyekkel kapcsolatban leginkább olyan
hallgatóktól, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak idén végezni, illetve számonkérésekkel,
vizsgákkal kapcsolatban érkeztek megkeresések. Ezeket megválaszoltam, és igyekeztem legjobb
tudásom szerint segíteni a hallgatóknak.

Sajnos a tanulmányi öszöndíj reform terén nem sikerült különösebb előrelépést elérnem a beszá-
molási időszakban, így ez már a következő ciklusra fog tolódni megválasztásom esetén.

A beszámolási időszakban a fogadóórákat megtartottam. A levelezést karbantartottam, a beérkező
kérdéseket megválaszoltam, a problémákkal foglalkoztam.

Teljes ciklus összefoglalása:
Az alábbiakban megpróbálom röviden összefoglalni a tisztségben töltött nagyjából 7 hónap fontosabb
történéseit és eredményeit.

Tanulmányi és Oktatási Bizottság:

Megválasztásomat követően a ciklus végéig a bizottság kétszer ülésezett, két igen különböző ám
fontos okból. Az első ülés legfontosabb témája az önköltség csökkentési kérelmek tárgyalása és
elfogadása volt. Illtve az önköltség csökkentés szabályainak módosításának esetleges előterjesztése
a Kari Tanács felé. Ezen kívül pedig elfogadásra került a kar kiváló hallgatója kitüntetés kiírása is.

A második ülésen egyetlen fontosabb történés volt, ez pedig a korábbi ülésen kiírt Kar Kiváló
Hallgatója kitüntetésre jelöltek listájának tárgyalása, majd pedig annak elfogadása volt.

Kreditátviteli Bizottság:

A Kreditátviteli Bizottság a ciklusban összesen egyszer ült össze. Itt a kreditátviteli rendszer
optimalizálásáról és a flexibilisebb tárgy befogadást lehetővé tevő egyetemi szintű új szabályozás-
ról volt szó. Ezen kívűl kiemelt téma volt, hogy hogyan tehetjük még vonzóbbá az Erasmus
lehetőségeket a hallgatóknak. Szó volt továbbá a bizottság új ügyrendjéről, amiben azonban
nem volt egyetértés a bizottságon belül, így erről döntés nem született egyenlőre. Az új ügyrend
elfogadása így már csak a következő ciklusban várható.
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Mentorrendszer:

A mentorrendszer tanulmányi részét én személyesen sikerként könyvelem el. Sikeresen átírtam és
kijavítottam a hibákat a kisokosban, valamint megtartottam a két képzési alkalmat is a hozzám
tartozó részekből. Résztvettem a tesztek javításában is, és a mentorjelöltek által a teszten elért
eredmények is azt mutatták, hogy legtöbbjük jól megértette a kisokosban leírtakat és tanulmányi
ügyek szempontjából felkészülten folytathatja a képzést. Természetes amennyiben szükséges, a
továbbiakban is állok a mentorkoordinátor rendelkezésére.

EHÖK Tanulmányi Bizottság:

Az EHÖK Tanulmányi Bizottsága két ülést tartott, amelyek közül az egyiken tudtam részt venni.
A másodikon azért nem voltam jelen, mert éppen a TTK HÖK Küldöttgyűlésén vettem részt,
azonban ezt követően Bérczes Luca Tanulmányi alelnökkel külön egyeztettem a bizottság ülésén
történtekről.

Alapvetően mindkét ülésen a kari képviselők számoltak be az EHÖK-nek a problémákról, ame-
lyek felmerültek, esetleges gondokról, amiben segítségre van szükségük. Illetve a Tanulmányi
alelnök hívta fel a figyelmünket közelgő problémás időszakokra, mire érdemes ezek kapcsán fi-
gyelni, valamint esetleges változásokra, amelyekről érdemes volt értesíteni a hallgatókat.

HÖOK:

Résztvettem a HÖOK három eseményén, ebből kettő vezetőképző volt Siófokon, egy pedig Köz-
gyűlés Miskolcon. A két vezetőképzőt nagyon hasznosnak találtam, rengeteget tanulhattam a
minőség biztosítási elvekről és a minőség biztosítás egyetemeken történő megvalósulásáról, az
ESG-ről és a MAB akkreditációs folyamatáról. A közgyűlésen pedig résztvettem az ülésen, ahol
rengeteg téma került szóba, melyeket az ahhoz az időszakhoz tartozó beszámolómban megtaláltok.

Tanulmányi ügyek:

A ciklus során egészen sok és különböző típusú tanulmányi ügy merült fel, a tárgy meghirdetéssel
kapcsolatosaktól egészen a másik intézménybe történő átvételig. Úgy gondolom, hogy ezeket a
problémákat mind sikerült megoldani viszonylag gyorsan. Mindegyik hasznos tapsztalatnak is
bizonyult, hogy a jövőben mire érdemes nekem, vagy a következő tanulmányi referensnek odafi-
gyelni, hogy simábban menjenek a dolgok a hallgatók számára.

Záró gondolatok:

Összeségében sikeresnek gondolom a tisztségben eltöltött időszakot, bár nyilván látok lehetőségeket
a fejlődésre, amennyiben a következő ciklusban is én fogom a tisztséget betölteni, igyekszem majd
ezeken a pontokon javítani.

A kövekező időszakra mindenkinek sok sikert kivánok. Azoknak akik nem pályáznak újra, köszönöm
a közös munkát. Akik pedig újonnan vagy újra pályáznak remélem, hogy közösen dolgozhatunk
a következő ciklusban. Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Kérdés vagy megjegyzés
esetén fordulj hozzám bizalommal.

Köszönettel,

Budapest, 2022. május 10.
Sarus Balázs

ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

tanulmanyi@ttkhok.elte.hu
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Záró beszámoló 

Tudományos Referens 

2022. május 13-i Záró Küldöttgyűlésre 

2022. február 15. – 2022. május 09. közötti időszakról 

 

Időrendi beosztás: 

2022. április 5-i Rendes Küldöttgyűlést megelőző események: 

2022. február 21. – KÖB ülés 

2022. március 1. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

2022. március 14. – Mentorképzés 

2022. március 16. – EHÖK Tudományos Bizottság ülés 

2022. március 16. -- ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanács ülése 

2022. március 16. – EGEA bevonó 

2022. április 5-i Rendes Küldöttgyűlés utáni események: 

2022. április 7. – egyeztetés Túri Lászlóval 

2022. április 26. – Irányzatok: „Klímaváltozás okozta válságok a Föld történetében” c. 

előadás 

 

Szöveges beszámoló: 

 A 2022. február 15-i  megválasztásomtól a 2022. április 5-i Küldöttgyűlésig történtekről 

az előző beszámolómban olvashattok: http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-

anyagok/2022-04/tudref_beszamolo0215_0405.pdf  

Az elmúlt 1 hónapban nem tudtam annyit foglalkozni a ELTE TTK-s Tudományos 

Programok Facebook oldallal, viszont a legtöbb konferenciáról és tudományos előadásról 

igyekeztem tájékoztatni a hallgatókat.  

Április 7-én sikerült egyeztetnem Dr. Túri Lászlóval a TDK honlap ötlete kapcsán.  

Örömmel fogadta a hírt, hogy ilyenre lenne igény, illetve utat mutatott számomra, hogy merre 

induljak. Ennek a megszervezését vizsgaidőszakra/nyárra tervezem. 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/tudref_beszamolo0215_0405.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/tudref_beszamolo0215_0405.pdf


Április 26-án megrendezésre került a „Klímaváltozás okozta válságok a Föld 

történetében” c. előadás, amely igazán jól sikerült, sokan eljöttek rá. 

 

Zárszó: 

A 2022. február 15-i megválasztásom óta megpróbáltam belerázódni a tisztségembe, 

felvenni az ELTE TTK HÖK ritmusát. Sokan érdeklődtek, őket próbáltam a lehető legjobban 

tájékoztatni a felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban, és bátorítani őket a céljaik elérésében. A 

Facebook oldalt sikerült átvennem, illetve megpróbáltam eljutni a hallgatókhoz a szakos 

csoportokon keresztül. Az elmúlt pár hónap nem volt egyszerű, ennek ellenére pozitívan zárom 

az évet, és bizakodva, hogy a következő ciklustól a hibáimból tanulva fogok majd 

tevékenykedni. Végezetül szeretném megköszönni mindnekinek a támogatását és segítségét, a 

bátorító szavakat. 

 

A fogadóóráimat az április 25-ei, és május 9-ei időpontok kivételével megtartottam, a felmerülő 

kérdésekre, hallgatói megkeresésekre a legnagyobb tudásommal válaszoltam. 

 

Köszönöm, hogy megtiszteltél a figyelmeddel, ha bármilyen kérdésed merülne fel, keress 

bátran és bizalommal! 

 

Budapest, 2022.05.09.       

Horváth Laura 

tudbiz@ttkhok.elte.hu 

+36 30 389 0076 

 



 

 

Kutas Domonkos 

kommunikációs referens 

kommunikacio@ttkhok.elte.hu 

 

 

Beszámoló 

az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

• 2022.04.05. Rendes Küldöttgyűlés 

• 2022.04.11. TTK Elnökjelölti Vita 

• 2022.04.12. 2022 tavaszi TéTéKás Sörpong Bajnokság 

• 2022.04.19. Utrecht University – ELTE Pubquiz 

• 2022.04.21. Überfúzió TTK x TáTK 

• 2022.04.27. - 04.30. LEN 2022 – Lágymányosi Eötvös Napok 

• 2022.04.20. - 04.30. ELTE TTK HÖK Érdekképviseleti választások 

• 2022.05.05. XLI. 5vös 5km Futóverseny 

 

Szöveges beszámoló: 

Az elmúlt időszak legfontosabb projektje az idei Érdekképviseleti választások 

voltak. Technikai okok miatt a szavazási időszak nem az eredeti tervek szerint 

alakult, mégis az elért hallgatók és a szavazati számok alapján sikeresen zajlott le, 

hosszabbítás nélkül. Ehhez kapcsolódóan mindenképpen kiemelném az idén, 

véleményem szerint sikeresen megszervezett Elnökjelölti Vitát, ahol egészen szép 

számban jelentek meg hallgatók. Itt is szeretném megköszönni a szervezést Józsa 

Kornél Irodavezetőnek és Tuza Benedeknek az utolsó pillanatban való segítséget.  

Több kari eseményünk is volt, aminek a promózásában segédkeztem, ezeket az 

időrendi bontásban részleteztem.  

mailto:kommunikacio@ttkhok.elte.hu


 

 

Szeretném kiemelni az Überfúziót, ami ismét nem aratott akkora sikert, mint a 

korábbi években. Úgy gondolom, hogy a fontos része a kommunikációnak a 

részünkről megvolt, a két kar között, a kommunikációs részen nem éreztem jó 

együttműködést, ez is lehetett az oka a kis érdeklődésnek.  

Idén ismét megrendeztük a Lágymányosi Campus egyetemi fesztiválját, a LEN-t, 

melynek promózásában amennyire tudtam, igyekeztem a Kar oldaláról részt venni.  

Utolsó fontos eseményként a tavaszi, idén 41. alkalommal megrendezett 5vös 5km 

Futóversenyt említeném. Az előző alkalomhoz képest sikerrel zártuk a részvételt, 

de a korábbi évekhez képest ezen is lehet még a későbbiekben csiszolni.  

Zárszó: 

Ahogy az láthatta, aki kapott pályázatokat az alakuló Küldöttgyűlésre, a következő 

ciklusra már nem pályázom meg a tisztséget. Ennek elsődleges oka az, hogy a 

következő félévben már nem a TTK berkein belül folytatom a tanulmányaimat, 

így nem is lenne jelentősége, valamint úgy éreztem egy ideje, hogy nem is 

feltétlenül ez az a pozíció, ami teljesen nekem való.  

A nyáron a Gólyatábor kapcsán még részt veszek a TTK HÖK életében 

kommunikációs oldalról, de ezen kívül már nem tervezem folytatni a munkámat.  

Kicsit keserédes szájízzel, de biztos, hogy sok tapasztalattal távozom a pozícióból 

és remélem, hogy a következő Kommunikációs referens ennél csak többet hoz ki 

a tisztség adta lehetőségekből. Úgy gondolom, hogy a pozícióban sok olyan 

potenciál is van, amit én nem, vagy nem teljesen tudtam kihozni, mégis úgy 

gondolom, hogy a legfontosabb információs csatornák felügyelete - bár ez lehet 

csak szakmai és kevésbé kreatív oldalról, de - megvalósult.  

Köszönöm mindannyiótoknak a közös munkát! 

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

 

Budapest, 2022. 05. 10.        Kutas Domonkos 

Kommunikációs referens  
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Záróbeszámoló 
Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésre 

Rendezvényszervező referens 

Pádár Kitti 

 

 

 

Előző beszámolóim az alábbi linkeken keresztül elérhetők: 

2021. 11. 09. Rendes Küldöttgyűlés: http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-

11/redezvenyszervezo_beszamolo_11.09.pdf  

2021. 12. 07. Rendes Küldöttgyűlés: http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-

12/beszamolo_12.07.pdf  

2022. 02. 15. Rendes Küldöttgyűlés: http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-

02/rendezvenyesbeszamolo_02.14.pdf  

2022. 04. 05. Rendes Küldöttgyűlés: http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-

04/rendezvenyszervezo_beszamolo_04.05.pdf  

 

 

Időrendi bontás: 

 2021.09.07. Rendes Küldöttgyűlés 

 2021.09.14. GT Értékelő 

 2021.09.16. 5vös 5km megbeszélés 

 2021.09.21. EHÖK Rendezvényes Bizottsági ülés 

 2021.09.22. BioKT-Kémia Kocsmatúra 

 2021.09.23. 5vös 5km Futóverseny 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/redezvenyszervezo_beszamolo_11.09.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/redezvenyszervezo_beszamolo_11.09.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/beszamolo_12.07.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/beszamolo_12.07.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/rendezvenyesbeszamolo_02.14.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/rendezvenyesbeszamolo_02.14.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/rendezvenyszervezo_beszamolo_04.05.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/rendezvenyszervezo_beszamolo_04.05.pdf
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 2021.09.24. Kutatók Éjszakája 

 2021.09.29. ELTEFeszt megbeszélés 

 2021.10.04. ELTEFeszt megbeszélés 

 2021.10.08. ELTEFeszt 

 2021.10.12. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 2021.10.15. FFFM Kocsmatúra 

 2021.11.09. Rendes Küldött Gyűlés 

 2021.11.11. EHÖK Rendezvényes Bizottsági ülés 

 2021.11.12. Überfúzió 

 2021.11.12. TéTéKá-s Tökfaragás 

 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 

 2021. december 7. Rendes Küldöttgyűlés 

 2021. december 11. Tisztségviselői Karácsony 

 2022.január 12. Megbeszélés Gasparik Márkkal, Gamerland rendezvényszervezőjével  

 2022.január 28-30. ICE 

 2022. február 1. EHÖK Sportbizottsági ülés  

 2022. február 17. BGGyK-TÓK-TTK Álarcos Bál 

 2022. február 21. KÖB ülés 

 2022. február 24. 5vös 5km Megbeszélés 

 2022. február 25-27. HÖOK Közgyűlés, Miskolc 

 2022. március 8. Megbeszélés Gasparik Márkkal, Gamerland rendezvényszervezőjével, 

és Fodor Árpáddal, EHÖK Rendezvényekért felelős referensével 

 2022. március 8. EHÖK Rendezvényszervező Bizottsági ülés 

 2022. március 14. Mentorképzés ’Egyebek’ részből 

 2022. március 17. Megbeszélés Orosz Ádámmal, Stifler 32 rendezvényszervezőjével, 

BOOM projekt menedzserével 

 2022. március 17. Lágymányos: Esély a Jókedvre 
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 2022. március 30. TéTéKás Felező 

 2022. március 31-április 3. HÖOK Vezetőképző, Siófok 

 2022. április 12. TéTéKás Sörpong Bajnokság és Karaoke est 

 2022. április 15-16. Varbóc- Gólyatábor helyszín megtekintése, szervezés 

 2022. április 21. ELTE TáTK – TTK Überfúzió 

 2022. április 27-29. LEN 

 2022. május 5. 5vös 5km Futóverseny 

 

Szöveges beszámoló: 

1. TéTéKás Sörpong Bajnokság és Karaoke est: 

A nagy érdeklődésre való tekintettel a tavaszi félévben is megrendezésre került a 

Kertész Sörözőben a TéTéKás Sörpong bajnokság, karaoke esttel egybekötve. A 

dobogós helyezettek oklevélben és éremben részesültek, és a visszajelzések alapján 

ismét sikeresnek könyvelhető el ez az esemény.  

 

2. Gólyatábor helyszín megtekintése, szervezés: 

A gólyatábor helyszínét a szervezői csapattal tekintettük meg, ahol a helyszín 

adottságainak felmérését követően, folytattuk a szervezői munkálatokat.  

 

3. ELTE TáTK – TTK Überfúzió: 

Sajnos a tavaszi Überfúzió az elvárásainkat jóval alulmúlta mind helyszíni, mind pedig 

kommunikációs hibákból adódóan. Ezzel az eseménnyel megtapasztalhattam a 

tisztségemmel járó feladatkörben előforduló mélységeket, amikor is egy esemény nem 

a legsikeresebben zajlik le. Jó tanulópénz volt, a megfelelő következtetéseket levontam 

belőle, és a későbbiekben ennek a tapasztalatnak a tudatában fogok cselekedni.  

 

4. LEN: 

Két év kihagyás után ismét megrendezésre került a LEN, mely a vártaknak megfelelő 

létszámú tömeget mozgatott meg. A civil falu mind a három nap jó hangulattal lett 

megtöltve, az itt szükséges pakolásban segítettem be napközben, valamint az utolsó nap 

Lőrincz Pétert helyettesítettem pár órára koordinátori szerepkörében.  
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5. 41. 5vös 5km Futóverseny: 

A május 5-ei versenyt megelőzően minden héten volt hosszabb-rövidebb megbeszélés, 

ezek közül sajnos nem mindegyiken tudtam részt venni. Az én feladatköröm a segítők 

beosztása és koordinálása volt, valamint a bemelegítés leszervezése. Szerencsére a 41. 

5vös 5km két alkalom után ismét sikeresen, hiba nélkül zajlott le. Mind a terelés, mind 

pedig az esemény menedzselése gördülékenyen ment. 

 

6. Egyéb: 

i) Utrecht University – ELTE Pubquiz: április 19-én került megrendezésre ez az 

esemény, a helyszín, illetve karaoke leegyeztetésében segítettem Dénes Dorottya, 

külügyi referensnek.  

ii) Irányzatok: „Klímaváltozás okozta válságok a Föld történetében” című előadás 

április 26-án került megszervezésre Horváth Laura, tudományos referens által, aki 

annyiban kérte a segítségemet, hogy biztosítsam az előadás helyszínét. 
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Záró gondolatok 

A 2021. szeptember 7-ei megválasztásom óta nagyon sok minden történt, voltunk fent és 

voltunk lent a kari rendezvényeket illetően. Próbáltam az igényeknek megfelelően alakítani a 

rendezvények tematikáját és rendszerességét. Több karral is sikerült az őszi és tavaszi félévben 

is együttműködnünk. Nagyon sokat tanultam az elmúlt időszakban arról, hogy mennyire fontos 

egy eseményt megelőző időszak szervezettsége. Minden rendezvény egy újabb tapasztalatot 

jelentett, újabb és újabb rálátásom lett, hogy mit mikor és hogyan kell elkezdeni szervezni. 

Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy van hova fejlődni és azon leszek a jövőben, hogy 

a hiányosságaimat fejlesszem. 

Szeretném itt is megköszönni az önkéntes segítőimnek a sok segítséget és támogatást a 

szervezések és maguk az események lebonyolítása alatt, nélkületek nem sikerültek volna így a 

kari rendezvények.  

Egészen konkrét elképzelés kezdett kiforrni bennem a következő tanév eseményeit illetően. 

Terveim között szerepel a 2022/2023-as tanévben is ellátni ezt a feladatkört, így az Alakuló 

Küldöttgyűlésre be is nyújtottam tisztségviselői pályázatomat. Megválasztásom esetén azon 

leszek, hogy minél színvonalasabb és választékosabb legyen a kínálat az ELTE TTK hallgatói 

számára.   

 

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

megbeszélés szerint online vagy személyesen megtartottam. A delegáltságaimmal 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.  

 

Budapest, 2022. május 10.  

 

 

 

Pádár Kitti 

Rendezvényszervező referens 

ELTE TTK HÖK 

rendezveny@ttkhok.elte.hu 

+36 20 476 1223 

mailto:rendezveny@ttkhok.elte.hu


Záró beszámoló

Diákjóléti referens

2021. június - 2022. május

1. Időrendi bontás

• 2021.06.22 Megbeszélés Matolcsi Ritával, Földi Júliával és Vígvári Cse-
perkével

• 2021.06.25. Rendkívüli küldöttgyűlés

• 2021.07.05. Kari koordinátor képzés 3. nap

• 2021.07.08. Kari koordinátor képzés 4. nap

• 2021.07.15. Mentorrendszer: előadás esélyegyenlőségről

• 2021.07.16. Mentorrendszer: előadás autizmusról

• 2021.08.12–15. Gólyatábor

• 2021.08.24. Megbeszélés Szepesi Magdolnával

• 2021.08.31. Tisztségviselői ülés

• 2021.09.21. Tisztségviselői ülés

• 2021.10.05. Tisztségviselői ülés

1



• 2021.11.16. Esélyegyenlőségi Bizottság ülés

• 2021.11.29.–12.12. Karácsonyi adománygyűjtés

• 2022.02.09. Tisztségviselői ülés

• 2022.03.01. Esélyegyelnőségi nap megbeszélés

• 2022.03.14. Mentorképzés

• 2022.03.17. Lágymányos: Esély a Jókedvre

• 2022.04.27-29. LEN

2. Szöveges beszámoló

2.1. Esélyegyenlőségi bizottsági ülések és SHÜTI

2.1.1. Esélyegyenlőségi bizottság

Az Esélyegyenlőségi Bizottság minden ülésén részt vettem online.

Lágymányos: Esély a jókedvre Március 17-én a többi karral közösen
megrendezésre került a Lágymányos: Esély a jókedvre című esemény, ahol
a hallgatóknak lehetőségük volt kipróbálni akadálymentesített játékokat és
részt vehettek kerekasztalbeszélgetésen. Az esemény megszervezésénél akad-
tak nehézségek és a vártnál kevesebb emberhez jutott el a program, de remé-
lem a későbbiekben is lesz hasonló esemény, az idei tapasztalatok segítségével
annak megszervezése remélhetőleg már könnyebben mehet.

2.1.2. SHÜTI

Személyi segítők A személyi segítők keresése állandó feladatnak bizonyul,
főleg a gólyák érkezésekor kell sok új segítőt találni. A SHÜTI készített ehhez
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online jelentkezési felületet, melyet igyekeztem a kommunikációs referens se-
gítségével népszerűsíteni minden évfolyam számára és személyesen a gólyatá-
borban. A későbbiekben főleg egyes szakterületekről kellett segítőket keresni,
melyről többször egyeztetettem Matolcsi Ritával, a SHÜTI munkatársával és
az érintett szakterületi koordinátorokkal. Egy új jelentkezési időszak jelenleg
is tart, Kutas Domonkos segítségével ez a HÖK-ös felületeire is ki lett rakva,
remélem kedvet kapnak majd a TTK-s hallgatók a személyi segítőséghez.

LEN A LEN civil falujában a SHÜTI is kapott egy sátrat, ahol az esély-
egyenlőségi bizottság tagjai segítettek. A sátorban lehetőség volt akadály-
mentesített játékok kipróbálására és Kovács Kriszta, a SHÜTI munkatársa
kerekasztal beszélgetést is tartott. Én az első napon segítettem, sajnos aznap
nem volt sok érdeklődő.

2.2. Mentorképzés és gólyatábor

Mentorképzés Több esélyegyenloséggel kapcsolatos program is helyet ka-
pott a mentorképzés nyári szakaszában. Vígvári Cseperkével június elején
elkezdtük megbeszélni, hogy az online mentorképzésben hogyan lehetne leg-
jobban megvalósítani az érzékenyítést. Ennek eredményeként Matolcsi Rita
és Földi Júlia, a SHÜTI munkatársai interaktív előadást tartottak a mento-
roknak az autizmusról július 16-án, hasonló előadást a következő rendszerek
számára is hasznos lehet szervezni. Továbbá július 15-én tartottam egy rö-
vid előadást a mentoroknak az esélyegyenlőség egyéb részeiről. Fontosnak
gondolom, hogy ne maradjon ki a képzésből egy összefoglaló a speciális szük-
ségletekről, lehetőségekről az egyetemen és egymás elfogadásáról a kisebbségi
hovatartozáson, hátrányos megkülönböztetéseken felülemelkedve.

A következő mentorrendszerhez frissítettem a mentorkisokos esélyegyenlő-
séggel és lakhatással kapcsolatos részeit és az online képzés keretén belül ezek-
ről röviden beszéltem a mentorjelölteknek márciusban. Az elmúlt napokban
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beszéltem Komáromi István mentorfelelőssel és ő is támogatja a SHÜTI-vel
való együttműködést a mentorrendszerben, így újra felvettem a kapcsolatot
Matolcsi Ritával és Földi Júliával, remélem idén is sikerül közösen megszer-
vezni a képzésnek ezt a részét.

Gólyatábor Gólyatábor szakos napján rövid előadás/beszélgetés kereté-
ben ismertettem a gólyákkal az esélyegyenlőséggel kapcsolatos lehetoségeket
az egyetemen.

2.3. Adománygyűjtés

Idén rendhagyó módon közvetlenül egy gyermekotthon számára gyűjtöttünk
adományokat EHÖK-ös szervezésben, éppen ezért nem is cipősdobozokat vár-
tunk a gyűjtopontokra, hanem játékokat, édességet, ruhákat, tartós élelmi-
szert, stb. külön, hogy biztosan jusson minden gyereknek ajándék. A gyűjtés
során sajnos adódtak kommunikációs nehézségek, túl későn kezdodött a hir-
detés és talán kevésbé is volt népszerűsítve a TTK-n, mint korábban, de
azért összegyultek az adományok a gyermekotthonnak. Sajnos a karácsonyi
sütivásár idén is elmaradt a vírus miatt, de remélem jövőre folytatódhat a
hagyomány.

2.4. Kölcsönözhető laptop

Egy korábbi évben jegyzettámogatási pályázaton nyertünk egy laptopot arra
célra, hogy speciális szükségletű hallgatók kikölcsönözhessék, a nyár egyik
feladata volt, hogy ez szeptembertől elérhető legyen. Az olvasóprogram tele-
pítése már tavasszal megtörtént, csak a kölcsönözhetoség megoldása maradt
hátra, ami Kosztyó Péter segítségével szeptemberre meg is lett. Amíg tart az
élő oktatás, addig a hallgatók néhány órára vagy napra kölcsönözhetik ki a
laptopot, ha távoktatásra váltana a Kar, akkor tervek szerint hosszabb időre
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is el lehet majd vinni és kizárólag regisztrált hallgatóknak lehet kiadni. Még
továbbra is dolgozni kell azon, hogy ez a lehetőség minél több olyan hallga-
tóhoz eljusson, akinek szüksége lehet rá. Ez szerepel a mentorkisokosban is
és a képzés során és a gólyatábori előadáson is említettem a hallgatóknak. A
gólyanyúz esélyegyenlőségi részébe is bekerült volna ez a lehetőség, remélem,
hogy a következő évben ez már meg fog valósulni.

2.5. Levelezés

A levelekben megfogalmazott kérdésekre mindig igyekeztem gyorsan választ
találni, ezekkel a vizsgaidőszakokban volt a legtöbb dolgom és az őszi félév
első felében.

2.6. Utódképzés

A tanulmányaim befejezése miatt nem pályázok újra, de nagy örömömre ket-
ten is megkerestek a tisztséggel kapcsolatban. Beszélgettem velük az ezzel
járó feladatokról, igyekszem legjobb tudásom szerint felkészíteni őket és en-
nek részeként mindketten eljöttek segíteni az esélyes sátorba is a LEN-en.

Köszönöm mindenkinek a támogatást és segítséget az elmúlt években!

Ha kérdésed van, keress a diakjoleti@ttkhok.elte.hu címen.

Budapest, 2022. május 10.

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

Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2021.11.09.-2022.05.13. 

 

Időrendi bontás:  

• Köb ülés (Microsoft Teams) 

o 2021.11.15. 

o 2021.12.16. 

o 2022.01.06. 

o 2022.02.21. 

o 2022.03.21. 

o 2022.04.11. 

• Küldöttgyűlés: 

o 2021.11.09. 

o 2021.12.07. 

o 2022.02.15. 

o 2022.04.05. 

• Rendkívüli küldöttgyűlés: 

o 2022.03.01. 

• Bírálói vizsga: 

o 2022.01.13. 

• A fent megjelölt üléseken kívül rendszeresen egyeztettem Papp 

Gergellyel (ösztöndíjakért felelős referens), Jeges Viktorral (TTK 

HÖK elnök) 
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Az előző beszámolóim az alábbi linkeken érhetőek el: 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-

04/oszbiztag_besz_2022.04.02.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-

02/oszbiztag_besz_2022.02.15_0.pdf 

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

12/oszbiztag_besz_12_07_0.pdf 

 

Részletes beszámoló az elmúlt időszakról: 

 

Az elmúlt időszakban aktívan részt vettem az áprilisi KÖB ülésen, melyen 

átruházott szavazati jogommal éltem, emellett én vezettem a jegyzőkönyvet az 

ülésen. 

 

Áprilisban beérkezett két pályázat egyszeri sport ösztöndíjra, melyeket a KÖB el 

is fogadott. Őket a neptunon keresztül ki is értesítettem. 

 

Az outlook-on keresztül folyamatosan válaszolok a hallgatók megkeresésére, 

illetve személyesen is jelen voltam az elmúlt időszakban a fogadóóráim 

időpontjában. 

 

Természetesen az előbb említett teendőimen kívül folyamatosan zajlott az 

utódképzés is. 

 

Elköszönés: 

 

Mint már említettem az alakuló küldöttgyűlésre nem adom be a pályázatomat az 

ösztöndíjakért felelős bizottsági tag pozíciójára. Nagyon élveztem Papp 

Gergellyel a közös munkát és köszönöm a sok-sok segítséget mindenkitől. A 

leendő utódomnak pedig ezúton is sikeres és jó munkát kívánok.        

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

bizalommal. 

 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/oszbiztag_besz_2022.04.02.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/oszbiztag_besz_2022.04.02.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/oszbiztag_besz_2022.02.15_0.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/oszbiztag_besz_2022.02.15_0.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/oszbiztag_besz_12_07_0.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/oszbiztag_besz_12_07_0.pdf


3 
 

 

Budapest, 2022.05.07.  

Kóczán Gergely 

Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 



 

ELTE TTK HÖK 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 

Záróbeszámoló 

Tisztségben töltött időszak: 2021.06.04. – 2022.05.09. 

Időrendi bontás: 

EHSZÖB: 

• 09.01. Levélszavazás 

SZÖB: 

• 07.21. SZÖB ülés – Kiírások/vizsgák véglegesítése (Microsoft Teams) 

• 09.22. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 10.20. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 11.23. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 12.01. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 12.13. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 12.14. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 01.17. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 02.01. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 02.21. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 03.08. SZÖB ülés 

• 03.22. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 04.21 SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

 

KÖB: 

• 09.22. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 10.18. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 10.22. Levélszavazás 

• 11.15. KÖB ülés (Microsoft Teams) 



 

• 12.16. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 01.06. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 02.21. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 03.21. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 04.11. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

EGYEBEK: 

• 06.24. Varga Rékával (EHÖK elnök) egyeztetés (Microsoft Teams) 

• 09.28. Megbeszélés az elmúlt és az elkövetkezendő időszakról Varga 

Rékával, Bognár Fannival (volt EHÖK szociális alelnök), Szabó Tamással 

(EHÖK elnöki megbízott) és Jeges Viktorral (TTK HÖK elnök).  

• 01.03.-05. EHÖK által tartott bírálói képzés (Microsoft Teams) 

• 01.05.-07., és 01.13. általam tartott bírálói képzés (Microsoft Teams) 

Ezen felül többször egyeztettem Domboróczky Balázzsal (EHÖK szociális 

alelnök), Varga Rékával (EHÖK elnök), Török Gabriellával (hivatalvezető) 

Ágasvári Zsolttal (Neptun informatikus), Jeges Viktorral (TTK HÖK elnök) és 

Kóczán Gergellyel (Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag). 

Előző beszámolóim elérhetőek itt: 

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

09/osztreferens_beszamolo_0907.pdf 

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

11/osztbiz_beszamolo_11_09.pdf 

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

12/osztbiz_beszamolo_12_07.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-

02/osztbiz_beszamolo_02_15.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-

04/osztbiz_beszamolo_04_05.pdf 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

Szociális ösztöndíjak: 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-09/osztreferens_beszamolo_0907.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-09/osztreferens_beszamolo_0907.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/osztbiz_beszamolo_11_09.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/osztbiz_beszamolo_11_09.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/osztbiz_beszamolo_12_07.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/osztbiz_beszamolo_12_07.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/osztbiz_beszamolo_02_15.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/osztbiz_beszamolo_02_15.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/osztbiz_beszamolo_04_05.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/osztbiz_beszamolo_04_05.pdf


 
Lezárásra kerültek a rendszeres szociális ösztöndíjak fellebbezésének a határozat 

kiértesítése. Az érintett hallgatók megtalálják a Neptunon belül tanulmányok -> 

hivatalos bejegyzések menüpont alatt. Maga a kérvényt jellenleg adminisztratív 

okokból nem tudom elfogadni, avagy elutasítani. Akiknek elfogadták, – ha 

szükséges – azoknál e-mailben felvettük a kapcsolatot, hogy a szükséges 

dokumentumokat bekérjük. Azoknál a hallgatóknál, ahol pontszámítási hiba volt, 

ott már az előző hónapban a helyes összeg került kiutalásra, amennyiben nem, 

azok minél előbb keressenek meg!  

ISZTK ösztöndíjak: 

Jelenleg is zajlik a félév végén kiírásra kerülő ösztöndíjakra a pályázás, amelyekre 

a kérvényt a neptunban lehet leadni. 

Az egyik az egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos konferenciákon való 

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

Mindkét ösztöndíjat május 8-án reggel 8 órától lehet egészen 15-én este 8 óráig 

megpályázni. Hiánypótolni pedig 18-én este 8 óráig lehetséges. 

Ahogyan korábban jeleztem szintén kiírásra került az egyszeri szakmai ösztöndíj 

is a félév során másodszor. A KÖB szeretné, ha az abszolválás előtt álló hallgatók 

az elvégzett tevékenységükért ösztöndíjba részesüljenek, így mostantól nem a 

következő félév elején lehet erre pályázni, hanem az adott félév végén. Kérek 

mindenkit, hogy erről szóljatok, azoknak a hallgatókra, akik érintettek ebben. Az 

egyszeri szakmai ösztöndíj pályázási időszaka megegyezik az imént felsorolt 

másik kettő ösztöndíjéval.  

Egyebek és Zárszó:  

Ahogyan már Kóczán Gergely jelezte, nem folytatja a munkát ösztöndíjakért 

felelős bizottsági tagként. Neki köszönöm szépen a remek munkáját és örülök, 

hogy vele dolgozhattam! Mészáros Dorottya jelezte felénk, hogy érdekli ez a 

tevékenység, így a közös felkészítés már egy ideje tart. Remélem, hogy a 

küldöttgyűlés érdemesnek fogja találni Dórit arra, hogy betöltse a pozíciót. Várom 

már a közös munkát vele.  

Szintén szeretném ismételten megköszönni a bírálóimnak a szuper munkájukat! 

Remélem, hogy a közös munkát tudjuk majd a következő félévben is folytatni. 

Ismétlem magam csak, hogy aki szeretne velünk bírálni szeptember első két 

hetében, az mindenképpen keressen meg. Természetesen ösztöndíj jár a bírálói 



 
munkáért, azonban akit érdekel számoljon az augusztusi képzésekkel és a bírálói 

vizsgával is. 

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

keress bizalommal.  

 

Budapest, 2022.05.09. 

Papp Gergely Sándor 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 



 

Külügyi záróbeszámoló 

Dénes Dorottya 

2021/2022 

 

Előző beszámolók 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-09/kulugyi_beszamolo_20210904.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/kulugyi_beszamolo_20211106.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/kulugyi_beszamolo211204.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/kulugyi_beszamolo_2022.02.12.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/kulugyi_beszamolo_2022.04.02.pdf 

 

Időrendi bontás (fontosabb események) 

• 2021.06.06. TTK HÖK Választmányi ülés 

• 2021.08.13. ELTE TTK Gólyatábor 

• 2021.09.06-10.01. Erasmus+ pótpályázati időszak 

• 2021.09.16. ELTE HÖK Külügyi Bizottsági ülés 

• 2021.09.29-10.06. Erasmus+ Start Ösztöndíj kiírás 

• 2021.10.05. ELTE HÖK Külügyi Bizottsági ülés 

• 2021.11.16. ELTE HÖK Külügyi Bizottsági ülés 

• 2022.01.23. Mentorkisokos külügyi szekció 

• 2022.02.07-03.07. Erasmus+ főpályázat 

• 2022.03.02-09. Erasmus+ Start Ösztöndíj kiírás 

• 2022.03.14. Mentorképzés külügyi előadás 

• 2022.04.18-22. Science Honours Academy: Utrechti Egyetem látogatása 

• 2022.04.26. ELTE HÖK Külügyi Bizottsági ülés 

• 2022.05.01-04. CONGO: Amsterdami Egyetem látogatása 

 

 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-09/kulugyi_beszamolo_20210904.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/kulugyi_beszamolo_20211106.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/kulugyi_beszamolo211204.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/kulugyi_beszamolo_2022.02.12.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/kulugyi_beszamolo_2022.04.02.pdf


 

Összefoglaló az elmúlt évről 

Az elmúlt évben a koronavírus miatt erősen megcsappant a külföldi lehetőségek iránt 

érdeklődők száma. Az Erasmus+ pályázások rendben mentek, most történik a nyertes hallgatók 

kiértesítése májusban. A hallgatói megkeresésekre legjobb tudásom szerint válaszoltam és 

rendszeresen részt vettem a Külügyi Bizottság ülésein. Április-májusban két holland hallgatói 

csoport is meglátogatta a kart, ami remélhetőleg jó kapcsolat kialakítására ad lehetőséget. 

A tavasz folyamán megkeresett Novák Zsófia, hogy érdekelné a tisztség és szeretne rá pályázni, 

ezért több alkalommal beszélgettünk, elmondtam neki milyen jellegű a munka. 

 

Április-május 

A karra látogatott az Utrechti Egyetem egy hallgatói csoportja (Science Honours Academy, 55 

fővel) április 18-22 között. Az egyeztetést, programszervezést végül én vettem át, 

vendégelőadásokat hallgattak a földrajz-földtudományt leszámítva minden szakról, és 

meglátogatták a Kémia Intézet néhány laborját. Pubquizt és városnézést is szerveztem nekik, 

amiken önkéntesen ELTE-s hallgatók is részt vettek. 

Április 26-án Novák Zsófiával részt vettünk az ELTE HÖK Külügyi Bizottság ülésén, illetve 

Ádám Rozáliát is meghívtam, mint külügyi mentorkoordinátort. 

Az Amsterdami Egyetemről május 1-4 között látogatta meg a kart a CONGO csapata (biológia 

és orvostani hallgatói egyesület, 28 fő). Körbevezettem őket, majd a Biológia Intézet egyik 

laborgyakorlatán vettek részt és a KOKI-ban hallgattak meg előadást. 

 

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

alábbi elérhetőségeken. 

 

Budapest, 2022.05.07. 

Dénes Dorottya 

ELTE TTK Külügyi referens 

kulugy@ttkhok.elte.hu 

+36 20 500 6444 



ELTE TTK HÖK

Küldöttgyűlési záróbeszámoló

Külügyi Mentorkoordinátor

Ádám Rozália

2021.12.07. − 2022.05.13.

Időrendi bontás

2021.12.07. Rendes Küldöttgyűlés

2022.01.28. Egyeztetés Árva Lúcia Borbálával, az ELTE IK HÖK Külügyi főmen-
torával/IK kari ESN koordinátorával

2022.02.15. Rendes Küldöttgyűlés

2022.02.24. Egyeztetés Jeges Viktorral, az ELTE TTK HÖK elnökével

2022.03.01. Rendkívüli Küldöttgyűlés

2022.03.08. Egyeztetés Hannus Zsuzsannával, a külföldi hallgatók és vendéghallga-
tók tanulmányi előadójával

2022.03.17. Egyeztetés Nagy Évával, a Stipendium Hungaricum kari koordinátorával

2022.04.04. Egyeztetés Bicskei Beatrixszel, a kari ESN koordinátorral

2022.04.05. Rendes Küldöttgyűlés

2022.04.26. EHÖK Külügyi Bizottsági ülés

2022.04.27. Egyeztetés Horváth Mihállyal, a Stipendium Hungaricum mentorháló-
zat vezetőjével

2022.05.03. Egyeztetés Jeges Viktor elnökkel



Szöveges beszámoló

A legutóbbi Küldöttgyűlés óta történekről számolnék be csupán röviden.
Dénes Dorottya, külügyi referensnek köszönhetően részt vehettem az EHÖK Külügyi

Bizottsági ülésen, ahol a kari HÖK-ökben külügyi tisztséget betöltők számoltak be az
elmúlt időszak eseményeiről, valamint a jövőre vonatkozó tervekről beszélgettünk.

Végre sikerült egyeztetnem a HÖOK SH mentorrendszer elnökével, Horváth Mihállyal.
Misi bemutatta nekem a rendszert, illetve elmesélte, hogyan építették fel. Rávilágított
arra, hogy ezen hallgatóknak további mentorálásra valószínűsíthetően nincs szükségük, így
esetükben a már meglévő kari programokba való bevonásra, illetve új, közös programok
szervezésére kellene hangsúlyt fektetni a Karon.

A kapott információkat megvitattam Jeges Viktor elnökkel, felvetettem továbbá, hogy
a TTK HÖK külügyi szekcióját felül kellene vizsgálni. Nem csak a mobilitási progra-
mokban részt vevő hallgatóknak van szüksége mentorálásra, hanem a külföldieknek, akik
rendesen jelentkeznek.

Fogadóóráimat megtartottam, a levelezőlistát rendszeresen ellenőriztem, delegáltsága-
immal járó kötelességeimnek eleget tettem.

Utószóként pedig szeretném mindenkinek megköszönni a közös munkát és a felejthe-
tetlen élményeket – hisz már nem sokáig vagyok a TTK HÖK tagja.

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

Budapest, 2022.05.10. Ádám Rozália

kulkoordinator@ttkhok.elte.hu
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Főszerkesztői beszámoló 

az ELTE TTK HÖK 2022. 05. 13-i Küldöttgyűlésére 

 

Időrendi bontás: 

• április 08. – Nyúz szerkesztőségi megbeszélés 

• április 13. – Nyúz szerkesztőségi megbeszélés 

• április 21. – Fogadóóra 

• április 24. – Beszélgetés Juharos Eszterrel 

• április 27. – 29. – LEN 

• április 28. – Fogadóóra 

• május 05. – 5vös 5km Futóverseny 

• május 07. – Beszélgetés Kutas Domonkossal 

• május 08. – Beszélgetés Németh Friderikával 

• A fentieken kívül többször egyeztettem Jeges Viktorral is 

 

Szöveges beszámoló: 

Legnagyobb változás a Nyúz életében a főszerkesztőváltás volt. Egy ideje sajnos nem úgy haladt az 

újság, ahogy azt sokan szerették volna, szeptember óta nem is jelent meg lényegében semmi. Az egy 

hónap alatt, amit tisztségben töltöttem eddig, igyekeztem előkészíteni és belekezdeni a régen nagy 

hírnek örvendő kari lapnak a felélesztésébe. 

Balga Gábor megadta nekem a hozzáféréseket az Outlook-hoz, a Slack-hez és a TTK HÖK honlaphoz. 

Jeges Viktorral megbeszélve a csapattoborzásba még a megválasztásom előtt belekezdtem. Az előző 

Küldöttgyűlésen még nem tudtam pontos létszámmal szolgálni, de most büszkén kijelentem, hogy 

azóta 28 tagja van a Teams csoportunknak. Ezek közül vannak, akik kevés szabadidő miatt csak kis 

aktivitással lesznek jelen és olyanok is, akik csak szeptembertől fognak belekezdeni a munkába, de 

ettől függetlenül ezt egy sikernek könyvelem el, ebből már lehet építkezni. Van három fotósunk, egy 

videósunk, egy grafikusunk és egy Instagrammal foglalkozó emberünk is a sok cikkíró és 

olvasószerkesztő mellett, szóval elég színes a csapat. Sőt van pár tag, akik szívesen megtanulnának 

tördelőszerkeszteni is, amire nagy szükség lesz a nyomtatott formában megjelenő számoknál. 

Azt is büszkén jelentem ki, hogy a TéTéKás Nyúz Instagram oldalnak megkétszereződött a követőinek 

a száma, sajnos még ez sem valami sok, de nem is állunk meg itt reményeim szerint. A pályázatomban 



is említett sokkal letisztultabb, rendszerezettebb feed megvalósításába belekezdtünk Horváth Matilda 

segítségével, akinek innen is nagyon köszönöm eddigi és további segítségét. 

A Facebook oldalra is kikerült már pár poszt, például egy visszatérős bejegyzés, a LEN képek pedig 

nagy népszerűségnek örvendtek. 

A honlap újítás is tervben volt ezalatt a hónap alatt, de betegség miatt el kellett napolnunk, sajnos 

azóta nem találtunk megfelelő időpontot, de minél hamarabb meg szeretném azt is csinálni. 

Mindkét szerkesztőségi megbeszélés jól sikerült, a csapat nagy része megjelent. Kicsit 

megismerkedtünk, felvázoltam a terveimet nekik, kikértem a véleményüket, együtt ötleteltünk és 

igyekeztem minden tudásomat bevetve bemutatni nekik az újság működését. 

Az 5vös 5km Futóversenyen már jelen voltak a fotósaim, és a LEN-en a videósom is, hogy minél több 

eseményről legyen a Nyúz által is megörökített, megosztott kontent. Ezek közül van, ami már kikerült 

a Facebook oldalra, a maradék pedig feltöltés alatt áll. 

Elkészült a grafikusunk által az új logónk (kettő féle is), amivel nagyon elégedett vagyok. Matricák is 

készültek belőle már a LEN-re, aminek civilfalujában mindhárom nap képviseltette magát a TéTéKás 

Nyúz. 

A cikkírásba is belekezdett a csapat, május 8-ig kértem be minél több cikket, egész sok be is érkezett, 

amiken az olvasószerkesztőink most fognak elkezdeni dolgozni. Kikerült egy régebbről bent maradt 

cikk, amihez ment ki az Instagram-ra és a Facebook oldalra is kedvcsináló bejegyzés, és az 5vös5 

futóversenyről szóló is készül. Van több régebbi, meg nem jelent cikk is, amik mostanság ki fognak 

menni a honlapra az újak közé bekeverve. 

Kikértem a csapat véleményét arról, hogy nyáron és a vizsgaidőszakokban is szeretnének-e aktívan 

dolgozni, és sokan támogatták az ötletet, szóval reményeim szerint ezekben az időszakokban is 

rendszeresen működni fog online az újság. Ha sikerül megtartani azt, hogy mindig legyenek tartalék 

cikkek, akkor ezzel nem lesz nagy probléma szerintem. 

Szépen, lassan, de meglátásaim szerint haladunk afelé, hogy a hallgatók tudjanak a Karunk újságának 

aktív működéséről és az általa nyújtott lehetőségekről. 

Szeretném megemlíteni, hogy megválasztásom óta Őri Bálint nagyon sokat segített, rengeteget 

zaklattam kérdésekkel, kérésekkel, ő pedig mindig rendelkezésemre állt, itt is szeretném ezt 

megköszönni neki. 

Kutas Domonkos felkeresett azzal kapcsolatban, hogy a gólyatábor szervezésének kommunikációs 

feladataiban a Nyúz által segítsem majd a munkát, amelyre nagy örömmel mondtam igent. 

Az elmúlt időszakban a levelezést kezeltem, a fogadóóráimat megtartottam, a megkereséseknek eleget 

tettem. Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdés felmerült benned, akkor keress 

bátran az elérhetőségeimen! 

 

2022. április 05. – 2022. május 13. 

Szász Boglárka Dorottya 

TéTéKás Nyúz főszerkesztő 

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu 

 

mailto:foszerkeszto@ttkhok.elte.hu


Balga Gábor informatikus 

informatikus@ttkhok.elte.hu  

  

  

Záróbeszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

(2021.06.04-2022.05.13)  

  

Korábbi beszámolóimat itt olvashatjátok 

• 2021. 09. 04. – Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021. 11. 09 – Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021. 12. 07. – Rendes Küldöttgyűlés 

• 2022. 02. 15. – Rendes Küldöttgyűlés 

• 2022. 04. 05. – Rendes Küldöttgyűlés  

Időrendi bontás:   

• 2021. 06. 25. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2021. 08. 31. – Tisztségviselői ülés 

• 2021. 09. 04. – Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021. 09. 07. Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021. 09. 21. – Tisztségviselői ülés/Választmány 

• 2021. 10. 12. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2021. 11. 09 – Rendes Küldöttgyűlés  

• 2021. 12. 07. – Rendes Küldöttgyűlés  

• 2022. 02. 15. – Rendes Küldöttgyűlés  

• 2022.03.01. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2022. 04. 05. – Rendes Küldöttgyűlés 

Szöveges beszámoló  
  

Az előző Küldöttgyűlés óta az újonnan választott tisztségviselőkhöz hozzárendeltem a megfelelő 

jogosultságokat. Frissítésre került az osztondij.elte.hu-s honlap. Áprilisban még találkoztam Götz 

Ádámmal, akit jelezte felém, hogy érdekli az informatikus tisztség, itt 1-2 dolgot elmondtam neki, 

https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-09/informatikus_beszamolo_balga_gabor20210904_0.pdf
https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/informatikus_beszamolo_balga_gabor20211106.pdf
https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/informatikus_beszamolo_balga_gabor20211204.pdf
https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/informatikus_beszamolo_az_elte_ttk_hok_kuldottgyulesenek.pdf
https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/balga_gabor_informatikus20220403.pdf


hogy milyen feladatok járnak ezzel a tisztséggel. Örömmel láttam, hogy végül benyújtotta a 

pályázatát. Még hátra van a szavazórendszer előkészítése a Küldöttgyűlésekre, illetve az újonnan 

megválasztott képviselők tájékoztatása annak működéséről.  

 

Összegzés 

 

Összességében igyekeztem megfelelően ellátni a tisztségemet, de úgy érzem néhány helyen voltak 

elmaradásaim. Ezeket még a nyár folyamán igyekszem orvosolni, hogy utódom megválasztása 

esetén a lehető legjobb állapotba adjam át a feladataim. Ebbe beletartozik a honlapok frissítése, 

levelezőlisták igénylése, illetve ha megérkeznek végre az új PC-k, akkor azok telepítése.  

 

Szeretném megköszönni a Küldöttgyűlésnek, hogy idén is a bizalmat szavaztak nekem, remélem 

senkinek nem okoztam csalódást. Illetve szeretném mindenkinek megköszönni, aki bármilyen 

módon segítette a munkámat! 

 

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

bátran elérhetőségeim egyikén! 

 

Budapest, 2022.05.10.              Balga Gábor  

                    informatikus  



 
 

Mentorkoordinátori beszámoló az ELTE TTK HÖK 

2022.05.13-i Záró 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 

2021.12.07. Rendes Küldöttgyűlés 

2021.12.09. Mentorbevonó 

2021.12.16. Földrajz-Földtudományi szacs ülés 

2022.02.01. Fizika szacs ülés 

2022.02.03. Kémia szacs ülés 

2022.02.07. Biológia-Környezettudományi szacs ülés 

2022.02.08. Földrajz-Földtudományi szacs ülés 

2022.02.09. Tanárképzési szacs ülés 

2022.02.10. Matematika szacs ülés 

2022.02.12. Mentorfelelős konzultáció 

2022.02.15. Rendes Küldöttgyűlés (nem voltam jelen) 

2022.02.16. Második bevonó (Teams) 

2022.02.20. Jelentkezés lezárása 

2022.02.24. Kisokos kiadás 

2022.02.26. Első játéknap (Teams) 

2022.03.01. Választmány 

2022.03.01. Rendkívüli Küldöttgyűlés (nem voltam jelen) 

2022.03.01. és 2022.03.03. Tanulmányi ügyek előadás 

2022.03.07. és 2022.03.10. Szociális és ösztöndíj ügyek előadás 

2022.03.12. Mentorkirándulás 

2022.03.14. Felkészítés az egyéb részekből (Teams) 



 
 

 

2022.03.14. Mentorfelelős konzultáció 

2022.03.22. és 2022.03.25. Mentortesztek 

2022.03.26. Második játéknap 

2022.03.28. Mentorteszt betekintés 

2022.03.29. Mentorteszt UV 

2022.04.04. - 2022. 04.08. Játékhét 

2022.04.05. Küldöttgyűlés 

2022.04.09. 3. játéknap (nem voltam jelen) 

2022.04.23. Játéknap a BGGyK seniorjaival 

2022.04.26. - 2022.05.04. Mentorszóbelik 

2022.05.02. Választmány 

Korábbi beszámolóim: 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/mentorkord_beszamolo_2021.12.07._ki.pdf  

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/mentorkord_beszamolo_2022.02.15._ki.pdf  

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/mentorkord_beszamolo_2022.04.05._ki.pdf  

Szöveges beszámoló: 

Áprilisban került sor a játékhétre, melyen a mentorjelöltek megcsillogtathatták kreatív 

oldalukat is. Rengeteg beadás érkezett, melyeket Vígvári Cseperkével és Józsa Kornéllal együtt 

zsűriztünk, ezúton is köszönöm nekik a közreműködést. A legtöbb pontot a Kémia szakterület 

szerezte. Április 9-én került volna sor a városi napra, de a rossz idő miatt végül ebben az 

időpontban tartottuk a harmadik játéknapot. Ezen személyesen nem tudtam részt venni, mivel 

ebben az időintervallumban volt a zsűrizés is, de a mentorfelelősök elmondása alapján jól 

sikerült a program. 

Az utolsó program a mentorszóbelik előtt április 23-án volt. Eredetileg ebben az időpontban 

szerettem volna bepótolni a városi napot, de sajnos ismét rossz volt az időjárás előrejelzés. 

Ennek következtében egy fakultatív, kötetlenebb ismerkedős napot tartottunk a Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar seniorjaival. 

04.26. és 05.04. között zajlottak a mentorszóbelik, melyek során végül 48 jelöltnek szavaztunk 

bizalmat, hogy ősztől mentorként segíthessék a gólyákat. A kiválasztottak névsora a beszámoló 

végén olvasható. 

Az előző Rendes Küldöttgyűlés óta a levelezést kezeltem, a hallgatói megkereséseknek eleget 

tettem, egy fogadóóra (04.21.) kivételével az összeset megtartottam. 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/mentorkord_beszamolo_2021.12.07._ki.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/mentorkord_beszamolo_2022.02.15._ki.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/mentorkord_beszamolo_2022.04.05._ki.pdf


 
 

Záró gondolatok: 

November 9-e óta töltöm be a mentorkoordinátor pozícióját. Az azóta eltelt fél évben sor került 

a rendszer alapjainak lefektetésére, illetve a képzés jó része is lement már. Igyekeztem minden 

tőlem telhetőt megtenni, hogy a jelöltek megkapják azt a tudást, mellyel ősztől hatékonyan 

fogják majd a munkájukat végezni. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki a segítségemre 

ebben az időszakban. Szeretném külön is kiemelni a mentorfelelősöket, úgy gondolom, hogy 

egy nagyon jó gárda jött össze idén. 

Természetesen a képzés még nem ért véget. Bízom benne, hogy az alakuló Küldöttgyűlés után 

folytathatom a megkezdett munkát. 

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

 

 

Komáromi István Budapest, 2022.05.09. 

Mentorkoordinátor  

ELTE TTK HÖK  

mentorkord@ttkhok.elte.hu  

+36307131628  

 

  

mailto:mentorkord@ttkhok.elte.hu


 
 

A 2022/23-as mentorgárda: 

 

Biológia- Környezettudomány (12+1 fő): 

• Cserős Janka Emília 

• Dobos Petra 

• Heli Anett Panna 

• Kalmár Balázs 

• Kaluzsa Panna 

• Kovács Sára 

• Madarász Anna 

• Németh Júlia 

• Pálmaffy Panni Laura 

• Sebestény Márton 

• Simon Csaba Botond 

• Szolnoki Fanni 

• Varga Balázs 

Fizika (6 fő): 

• Csengeri Kamilla 

• Cserpák Mihály Márkó 

• Illés Eduárd 

• Papp Zsombor 

• Takács István 

• Varga Krisztina 

Földrajz - Földtudomány (4+4 fő): 

• Borsos-Szabó Krisztina Kinga 

• Horváth Orsolya Melinda 

• Laurán Borbála 

• Mocsári Eszter Sára 

• Morvai Ákos László 

• Nagy Csaba 

• Selmeci Gergely 

• Tibai Botond 

Kémia (5 fő): 

• Deák Tamás 

• Fekete Anka 

• Gellény Szabolcs 

• Gergely Kristóf Tamás 

• Szkladányi Ábris 



 
 

 

Matematika (4 fő): 

• Kiss Réka 

• Kövér Blanka 

• Monori Lilla 

• Orobej Máté 

Tanárképzés (12 fő): 

• Bartha Márton 

• Dérfalvi Balázs 

• Kurucz Tamás Márk 

• Magassy Ádám Gergely 

• Mig Édua Kinga 

• Novák Zsófia 

• Prins Rebecca 

• Prokics Hanna Luca 

• Sárvári Ferenc 

• Széchényi Ágnes 

• Tokai Tamás 

• Troják Arnold 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záróbeszámoló 

Biológia-Környezettan Szakterületi Koordinátor 

Kása Kata Hanga 

2021/2022 

  



 

Előző beszámolóim az alábbi linkeken keresztül érhetők el: 

2021. 09. 07. Rendes Küldöttgyűlés 

2021. 11. 09. Rendes Küldöttgyűlés 

2021. 12. 07. Rendes Küldöttgyűlés 

2022. 02. 15. Rendes Küldöttgyűlés 

2022. 04. 05. Rendes Küldöttgyűlés 

 

Időrendi bontás: 

• 2021. 06. 04. Alakuló 

Küldöttgyűlés 

• 2021. 06. 06. Választmány 

• 2021. 06. 22. Intézeti Tanács 

• 2021. 06. 23. Szakos Mentor 

Csapatépítés 

• 2021. 06. 23-24. Hallgatói 

Záróvizsgabizottság 

• 2021. 06. 24. EHÖK Bemutatkozás 

• 2021. 06. 24. Ff-BioKT Mentor 

Csapatépítés 

• 2021. 06. 25. Rendkívüli 

Küldöttgyűlés 

• 2021. 07. 15-17. 

Mentortovábbképzés 

• 2021. 08. 03. Bio-Kt SzaCs 

• 2021. 08. 12-15. TéTéKás 

Gólyatábor 

• 2021. 08. 24-31. Beiratkozás 

• 2021. 08. 31. Tisztségviselői Ülés 

• 2021. 09. 03. Matek-BioKT 

Campus Discovery 

• 2021. 09. 07. Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021. 09. 21. Választmány 

• 2021. 09. 22. BioKt-Kémia 

Kocsmatúra 

• 2021. 09. 08. ELTEfeszt 

• 2021.10.05. Tisztségviselői ülés 

• 2021. 10. 12. Rendkívüli 

Küldötgyűlés 

• 2021. 10. 20. Intézeti Tanács 

• 2021. 10. 20. Bio-Kt SzaCs 

• 2021. 10. 22. BioFiz PubQuiz 

• 2021. 11. 09. Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021. 11. 17. Bio-Kt SzaCs és 

Társas est 

• 2021. 11. 24. Intézeti Tanács 

• 2021. 11. 25. Választmány 

• 2021. 12. 07. Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021. 12. 09. Mentorrendszer I. 

bevonó 

• 2022. 01. 13-14-15. Educatio 

• 2022. 01. 20. Online interaktív nyílt 

nap 

• 2022. 02. 03. Online nyílt nap 

• 2022. 02. 07. Bio-Kt SzaCs 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-09/bioszk_beszamolo.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/bioszk_beszamolo_11_06.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/biologia-kornyezettan_szakteruleti_koordinator_kuldottgyulesi_beszamoloja.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/biologia-kornyezettan_szakteruleti_koordinator_kuldottgyulesi_beszamoloja_2202.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/biologia-kornyezettan_szakteruleti_koordinator_kuldottgyulesi_beszamoloja_0401.pdf


 

• 2022. 02. 16. Intézeti Tanács 

• 2022. 02. 16. Mentorrendszer II. 

bevonó 

• 2022. 02. 24. Választmány 

• 2022. 02. 24. Rendkívüli Intézeti 

Tanács 

• 2022. 02. 26. Játéknap 

• 2022. 03. 01. Választmány 

• 2022. 03. 01. Rendkívüli 

Küldöttgyűlés 

• 2022. 03. 02. Informális Intézeti 

Tanács 

• 2022. 03. 04. Oktatási Bizottság 

• 2022. 03. 12. Mentorkirándulás 

• 2022. 03. 14. Bio-Kt SzaCs 

• 2022. 03. 16. Intézeti Tanács 

• 2022. 03. 26. Játéknap 

• 2022. 03. 30. TéTéKás Felező 

• 2022. 04. 05. Rendes Küldöttgyűlés 

• 2022. 04. 06. Intézeti Tanács 

• 2022. 04. 10. Választmány 

• 2022. 04. 27-29. Lágymányosi 

Eötvös Napok – Civilfalu  

• 2022. 05. 02. Választmány 

• 2022. 05. 03. Mentor szóbelik 

• 2022. 05. 07. FF-Bio-Kt Kirándulás 

 

Intézet: 

 Az április 6-i Intézeti Tanácson napirenden volt a Választási Bizottság új tagjainak 

választása, Podani János emeritus professzorrá avanzsálása, melyet a tanács 

egyöntetűen támogatott, beszéltünk az intézet személyi állományának fejlesztésének 

lehetséges módjairól, illetve mostmár lezártnak tekintjük a tantervmódosításokat 

magukbafoglaló oktatási ügyeket. Sok egyeztetés és vita után sikerült olyan 

kompromisszumos megoldást kidolgozni, melyben az oktatók és a hallgatók érdekei is 

érvényesülnek. 

 

Szakterület: 

 Az idei választások eredményeképp 11 képviselővel indul a biológia és 

környezettudomány szakterületek hallgatói érdekképviselete. Összességében elégedett 

vagyok ezzel a számmal, a tavalyi 8-hoz képest. Azonban a közel ezer szavazásra 

jogosult hallgató közül csak az emberek kb. negyede élt ezzel a lehetőségével, amin 

szerintem mindenképp érdemes javítani. 



 

 Áprilisban sajnos személyes elfoglaltságok miatt nem volt alkalmam SzaCs-ot 

szervezni, ezt viszont az alakuló küldöttgyűlés után mindenképpen pótolni szeretném. 

A szakterület évfolyamaival online tartottam a kapcsolatot és igyekeztem a hallgatókat 

minden fontos eseményről és információról értesíteni, aminek úgy érzem eleget tettem. 

 

Mentorrendszer: 

 Május 3-án lezajlott a mentorjelöltek szóbeli vizsgáztatása. Összesen 16 (14 biológia és 

2 környezettan szakos) jelölt tett számot alkalmasságáról, akik nagyrészt jól szerepeltek. 

Végül összesen 13 (12 biológia és 1 környezettan szakos) mentort választottunk ki 

közülük. 

 

Egyéb események: 

 Május 7-re közös kirándulást szerveztünk a Földrajz- és Földtudományi szakterülettel 

közösen. Sajnos az eseményre végül nagyon kevesen jöttek el, de a részvevőkkel 

nagyon jót kirándultunk, állat- és növényhatároztunk, illetve én és a többi részvevő 

biológia szakos hallgató egy csomó mindent megtudhatott a kövekről, tehát ragyogó 

hangulatban telt. A kis részvevőszámot a közelgő ZH-k, vizsgaidőszak és szakdolgozat 

leadási határidőnek tudom be, mivel a szakunkról többen is örültek az eseménynek és 

szomorúan mondták, hogy sajnos nem tudnak részt venni.  

 

Összefoglalás, önreflexió: 

 Szerencsére ez a ciklus nagyrészt már jelenléti oktatásban zajlott, azonban a 

szakterületen jelentősen meglátszanak a járványhelyzet miatti online oktatás nyomai. 

Igyekeztem programokat szervezni a hallgatók számára, amikre úgy érzem volt igény 

és szívesen jöttek. Külön örülök, hogy az elmúlt két félévben majdnem minden 

szakterülettel sikerült közös eseményt szerveznem, szerintem remek lehetőséget adott a 

szakterületek közötti barátságok alakulására. Viszont azt észrevehettétek, hogy egy 

társasestet leszámítva nem voltak kifejezetten Bio-Kt-s események, amit szerintem 

mindenképpen pótolni kellene a következő ciklusban.  



 

 Összességében úgy érzem, hogy a tisztségben töltött időm során fontos problémákat 

sikerült megoldanom. Dinamikusan működik a RuBiSCo, az IT delegáltakkal közösen 

elértük, hogy az új tantervek a hallgatók érdekeinek megfeleljenek és elindult egy angol 

előadás-sorozat is, amely az angol MSc-re készíti fel a hallgatókat. Ez utóbbi nagy 

népszerűségnek örvendett, mindhárom évfolyamból vettek részt hallgatók ezeken az 

előadásokon. 

 Ebben a ciklusban már tudtam, hogy a következőben már nem szeretném leadni a 

pályázatom szakterületi koordinátornak, így utódképzésbe kezdtem. Ketten is jelezték 

nekem, hogy szeretnék kipróbálni magukat ebben a tisztségben, én pedig örömmel 

kezdtem bele a felkészítésükbe. Több hónapon keresztül havonta találkoztunk és 

beszéltünk az éppen aktuálisan felmerülő ügyekről, részt vettek az online Intézeti 

Tanácsüléseken, illetve számíthattam rájuk a programok szervezésében is. Úgy érzem 

átadtam nekik minden tőlem telhetőt, de természetesen a következő koordinátor 

számíthat majd rám bármilyen kérdésben, ha esetleg tisztsége alatt valamiben 

elbizonytalanodna. Megválasztása után pedig első dolgom lesz bemutatni Őt a 

szakterületnek egy SzaCs keretein belül, illetve az intézet vezetésének is. 

 

Zárszó: 

 Mint már tudjátok, nem pályázom meg újra a szakterületi koordinátor tisztséget, 

úgyhogy utoljára megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a rengeteg 

segítségért, szakértelemért, támogatásért és a közös emlékekért, amiket tőletek kaptam. 

Külön ki szeretném emelni a TTK HÖK tisztségviselőit, az IT delegáltakat és persze a 

barátaimat, hogy végig kísértek tisztségem fentjein és lentjein, úgy érzem ez alatt az idő 

alatt tőletek tanultam a legtöbbet. 

 A biológia-környezettan szakterület delegáltjai megfelelően ellátták feladataikat. 

Mindennapi teendőimet elvégeztem, delegáltságaimmal járó kötelességeimnek eleget 

tettem. 

 Köszönöm, hogy elolvastad a záróbeszámolómat! Ha bármi kérdésed lenne nyugodtan 

keress a bioszk@ttkhok.elte.hu e-mail címen! 

 Budapest, 2022. 05. 09.       Kása Kata Hanga  



Fizika szakterületi koordinátor beszámoló

Mig András

2022.05.10
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Időrendi bontás
• 2021 Június

– 06. Választmány

– 09. Intézeti Tanács

– 25. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2021 Július

– 15-17. Mentor továbbképzés

• 2021 Augusztus

– 03. Gólya-Mentor találkozó

– 11-15. Gólyatábor

– 31. Tisztségviselői ülés

• 2021 Szeptember

– 02. Gólyanap

– 13. Mafihe EHB Elnökségi ülés

– 14. SzaCs

– 21. Tisztségviselői ülés

– 21. Választmány

– 23. ’SKÜ

– 29. Intézeti Tanács

• 2021 Október

– 05. Tisztségviselői ülés

– 07. Activity

– 08. ELTEfeszt

– 15. FFFM Kocsmatúra

– 22. Bio-KT-Fiz Pubquiz

• 2021 November

– 04. Mafihe EHB Elnökségi ülés

– 11. Fizika SzaCs

– 15. Mafihe EHB elnökségi ülés

– 24. Online átállás a Fizika BSc és Fizikus MSc képzéseken

– 24. Fizika Intézeti Tanács
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• 2021 December

– 03. Mafihe EHB elnökségi ülés

– 09. Mentorbevonó

• 2022 Január

– 13-15. Educatio

– 21. Online nyíltnap

– 19. Fizika Intézeti Tanács

• 2022 Február

– 01. Fizika SzaCs

– 11. Mentorrendszer kiértékelés és zárás

– 14. Mafihe EHB elnökségi ülés

– 16. Fizika Intézeti tanács

– 16. Mentorbevonó

– 24. Választmány

– 26. Játéknap

• 2022 Március

– 01. Választmány

– 01. Rendkívüli küldöttgyűlés

– 03. Fizikus Activity

– 08. Szakos mentor felkészítés

– 26. Játéknap

– 28. Fizika SzaCs

– 30. TéTéKás Felező

• 2022 Április

– 04. Küldöttgyűlés

– 06. Fizika Intézeti tanács

– 10. Választmány

– 27-29. Lágymányosi Eötvös napok

– 28. Mentorkiválasztás
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Korábbi beszámolók
Az elmúlt egy évben készült beszámolóimat az alábbi linkeken érhetitek el: 2021.09.07. 2021.11.09.
2021.12.07. 2022.02.15. 2022.04.05.

Éves események
Ősszel több csapatépítő eseményt szerveztünk, kiemelten a gólyáknak. Ilyen volt a gólyanap, vagy a
’SKÜ. Ezek mellett több más szakterülettel is szerveztünk programokat, hogy a kar többi hallgató-
jával is ápoljuk a kapcsolatainkat. A tavaszi félévben valamennyivel kevesebb program volt, ennek
többek között az volt oka, hogy csökkent az érdeklődés a programok felé, illetve részemről nagyobb
hangsúlyt kapott a mentorok felkészítése. A kevés szakos programtól függetlenül úgy tapasztaltam,
hogy a kari és egyéb események kielégítették a hallgatók igényeit.

Érdekképviselet
Az elmúlt egy évben én, és az intézeti tanácsi hallgatói delegáltak minden IT-n résztvettünk. Mun-
kánkról beszámoltunk és a legjobb belátásunk szerint képviseltük szaktársainkat.

Mentorrendszer
Az őszi félévben még az előző mentorcsapattal segítettük a gólyák egyetemi életbe való becsatlako-
zását, ebben a tekintetben teljesen meg vagyok elégedve a csapattal, amit tavaly Kovács Zoltánnal
és Vígvári Cseperkével összeállítottunk. Februártól pedig aktívan segítettem a jelöltek felkészülését
és a fizikás mentorok kiválasztását.

Nyári tervek
Mivel a tisztségviselők mandátuma szeptemberig szól, a következő bő három hónapban még én
fogom betölteni a fizika szakterületi koordinátor tisztségét. Beszámolóm kiküldésekor még nem
érkezett a pályázat erre a tisztségre az alakuló küldöttgyűlésre. Nyáron mindent meg fogok tenni,
hogy nepszerűsítsem ezt a feladatkört a hallgatók körében. Emellett sajnos nem sikerült még
véglegesíteni a szakterületi logót, ezt is célom lesz, hogy nyáron ez megvalósuljon.
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Záró gondolatok
Köszönöm az elmúlt egy év munkáját a tisztelt képviselőknek, tisztségviselőknek, delegáltaknak,
mentoroknak és mindenkinek aki aktívan résztvett a hallgatói közéletben a szakterületen. Úgy
gondolom, hogy egy nagyon eseménydús évet töltöttünk el, mely alatt sokat tanulhattam én is.

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

Budapest, 2022.05.10

Mig András
Fizika szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
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Fritz Petra 
Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor 

foldtudszk@ttkhok.elte.hu 

2022. április 5. – 2022. május 13. 

 

 

Záróbeszámoló  
az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Előző beszámolóimat itt találjátok: 

https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-09/ffszk_beszamolo_06.04.-09.07.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/ffszk_beszamolo_09.07.-11.09.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/ffszk_beszamolo_11.09.-12.07_0.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/ffszk_beszamolo_12.07.-02.15.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/ffszk_beszamolo_02.15.-04.05_0.pdf 

 

Időrendi bontás: 

 

▪ 2021. 06. 04. Alakuló Küldöttgyűlés 

▪ 2021. 06. 06. Választmány 

▪ 2021. 06. 08. FF IT 

▪ 2021. 06. 24. FF-Biokörnytan mentortalálkozó 

▪ 2021. 06. 25. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

▪ 2021. 07. 15-17. Mentortovábbképzés 

▪ 2021. 08. 10. Gólya-Mentor Találkozó 

▪ 2021. 08. 11-15. Tétékás GT 

▪ 2021. 08. 24-27. Beiratkozás 

▪ 2021. 08. 31. Gólya-Mentor Találkozó (tárgyfelvétel, Campus Discovery) 

▪ 2021. 08. 31. Tisztségviselői ülés 

▪ 2021. 09. 07. – FFI IT 

▪ 2021. 09. 11. – 3. Gólya-Mentor Találkozó 

▪ 2021. 09. 04. – Gólyatábor értékelő 

mailto:foldtudszk@ttkhok.elte.hu
https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-09/ffszk_beszamolo_06.04.-09.07.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/ffszk_beszamolo_09.07.-11.09.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/ffszk_beszamolo_11.09.-12.07_0.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/ffszk_beszamolo_12.07.-02.15.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/ffszk_beszamolo_02.15.-04.05_0.pdf


 

 

▪ 2021. 09. 21. – Választmány 

▪ 2021. 09. 22. – Konzultáció Vígvári Cseperke, elnökhelyettessel 

▪ 2021. 09. 30. – Földes bevonó SzaCs 

▪ 2021. 10. 05. – FFI IT 

▪ 2021. 10. 07. – FF + EGEA Játékest 

▪ 2021. 10. 08. – ELTEfeszt 

▪ 2021. 10. 12. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

▪ 2021. 10. 15. – FFFM Kocsmatúra 

▪ 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 

▪ 2021. 12. 09. – Mentorrendszer I. Bevonó 

▪ 2021. 12. 11. – Tisztségviselői karácsony 

▪ 2021. 12. 13. – Földtudományis szakirányválasztó  

▪ 2021. 12. 13. – FF Mentorrendszer kiértékelő  

▪ 2021. 12. 16. – Földes karácsony 

▪ 2022. 01. 13-15. – Educatio Kiállítás 

▪ 2022. 01. 18. – FFI IT 

▪ 2022. 02. 02-03. – Online Nyílt Nap – FFI 

▪ 2022. 02. 08. – Szemeszternyitó Földes SzaCs 

▪ 2022. 02. 15. – FFI IT 

▪ 2022. 02. 11. – Mentorrendszer II. Bevonó 

▪ 2022. 02. 21. – Rendkívüli FFI IT 

▪ 2022. 02. 24. – Választmány  

▪ 2022. 03. 01. – Választmány 

▪ 2022. 03. 01. – Rendkívüli Küldöttgyűlés  

▪ 2022. 03. 09. – Beszélgetés Horváth Laurával 

▪ 2022. 03. 11. – EGEA megbeszélés 

▪ 2022. 03. 17. – FF Mentorjelölt találkozó 

▪ 2022. 03. 29. – Földes SzaCs 

▪ 2022. 03. 30. – Megbeszélés Vígvári Cseperkével 

▪ 2022. 03. 30. – TéTéKás Felező 

 



 

 

▪ 2022. 04. 05. – FFI IT 

▪ 2022. 04. 26. – FFI IT 

▪ 2022. 04. 27-29. – LEN 

▪ 2022. 05. 02. – Választmány  

▪ 2022. 05. 04. – Mentorjelölt szóbeli 

▪ 2022. 05. 06. – FF + BioKörnytan kirándulás (nem tudtam ott lenni) 

▪ 2022. 05. 11. – Földes SzaCs (a beszámoló beküldésekor még nem zajlott le) 

 

Szöveges beszámoló: 

Intézeti Tanács 

Az Intézeti Tanács ülésein az elmúlt időszakban a legnagyobb hangsúly a tantervmódosításokon volt. A 

következő tantervek kerültek véleményezésre és elfogadásra: földrajz alapszak, földrajztanári képzés, 

földtudományi alapszak, meteorológus mesterszak, geofizikus mesterszak. 

Mentorrendszer 

Május elején lezajlott a mentorjelöltek szóbeli vizsgája. Az utolsó vizsgáig 10 (5 földrajzos és 5 földtudós) 

jelölt jutott el, ahol mindannyian jól szerepeltek, ezért nehéz döntés volt a kiválasztás. Úgy gondolom, 

szuper csapat állt össze, de még várnak rájuk megpróbáltatások. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is 4-4 

mentor került ki a szakterületünkről.  

Szakterület 

Az idei választások alatt ismét bevetettük a tavaly már eredményesen működő – covid időszak ihlette – 

Ismerd meg a jelölteket sorozatot, aminek lényege, hogy a szakterület hallgatói picivel jobban megismerjék 

a képviselő jelölteket. A bemutatkozási időszak minden napjára meg volt adva egy tematika, a jelöltek 

ehhez küldtek magukról képeket és magyarázó leírást, majd megosztásra kerültek a szakterület Facebook 

és Instagram oldalán. A választások lezárultával ismét bebizonyosodott, hogy van haszna ennek a 

projektnek, hiszen a szavazati arány ebben az évben is növekedett. Ezúttal is köszönöm minden – most már 

– képviselőnknek a lelkesedést és aktív részvételt.  

A Lágymányosi Eötvös Napokra sokan jöttek segíteni a szakterületről, aminek nagyon örültem. Mind a 

három nap jó hangulatban telt. Társasoztunk, ki lehetett tölteni a Geokvízt és az EGEA (European 

Geography Association for students and young geographers) is interaktív játékokkal várta az érdeklődő 

hallgatókat.  

 

Az elmúlt év összefoglalása 

A távoktatásból visszatérve rengeteg programlehetőséget biztosítottunk a gólyáknak, idősebb 

évfolyamoknak egyaránt. Közös események szerveződtek akár az EGEA-val, akár más szakterületekkel, 

amik többnyire nagy sikernek örvendtek. A kezdeti aktivitás azonban az első félév vizsgaidőszakának 

kezdetén mintha megcsappant volna és valamiért azóta se nyerte vissza eredeti állapotát. A közeljövő 

feladata lenne, hogy a földrajz szakos hallgatókat megpróbáljuk jobban integrálni a szakterületi életbe, 

ugyanis azt vettem észre, hogy valami oknál fogva kevésbé nyitottak egyrészt a programok iránt, másrészt, 



 

 

ha az új FF képviselők összetételét nézzük, nincsen köztük földrajzos. Újra meg kell találnunk az 

egyensúlyt az FF-ben. 

 

Zárszó 

Hálásan köszönöm mindenkinek az elmúlt évet, sőt az elmúlt, lassan 1,5 évet, mióta tisztségben vagyok. 

Mint már tudjátok, nem pályázok újra szakterületi koordinátorként, ezért ragadom meg itt az alkalmat, hogy 

köszönetet mondjak Nektek a rengeteg emlékért, tapasztalatért, segítségért és támogatásért.  

Ezen a héten, szerdán (05.11.) tartok még egy SzaCs-ot, ahol a szacskó-jelölt fog bemutatkozni és az 

összegyűlt hallgatók is tudnak kérdezni tőle. Egyedüli érdeklődőként már hónapok óta tart a tisztségre való 

felkészítése és biztos vagyok benne, hogy megválasztása esetén remek kezekbe kerül majd a szakterület. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a záróbeszámolómat, ha kérdésed lenne, keress bátran!  

 

Budapest, 2022. 05. 09.                    Fritz Petra 



ZÁRÓBESZÁMOLÓ

Kémia szakterületi koordinátor
2022. május 9.

"– A lehető legjobb világban az események mindég szorosan kapcsolódnak egymásba. [...]
– Igazad van, mondá Candide, de most fogjunk munkához: műveljük kertünket."

/Voltaire/
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Korábbi beszámolóimat letölthetitek innen:
2021. 09. 07. Rendes Küldöttgyűlés
2021. 11. 09. Rendes Küldöttgyűlés
2021. 12. 07. Rendes Küldöttgyűlés
2022. 02. 15. Rendes Küldöttgyűlés
2022. 04. 05. Rendes Küldöttgyűlés

IDŐRENDI BONTÁS

• 2021. 06. 04. Alakuló Küldöttgyűlés

• 2021. 06. 06. Választmány

• 2021. 06. 09. Intézeti Tanács

• 2021. 06. 25. Küldöttgyűlés

• 2021. 07. 02. Tanár-Diák kirándulás

• 2021. 07. 15-17. Mentortovábbképzés

• 2021. 08. 11-15. TéTéKás Gólyatábor

• 2021. 08. 24-26. Beiratkozás - Kémia alapszak

• 2021. 08. 31. Tisztségviselői Ülés

• 2021. 09. 02. Kémiás Campus Discovery

• 2021. 09. 07. Rendes Küldöttgyűlés

• 2021. 09. 08. Intézeti Tanács

• 2021. 09. 14. GT Értékelő

• 2021. 09. 21. Szakterületi Csoport Gyűlés

• 2021. 09. 21. Tisztségviselői Ülés

• 2021. 09. 22. BioKT-Kémia Kocsmatúra

• 2021. 09. 24. Kutatók Éjszakája

• 2021. 09. 29. Intézeti Tanács

• 2021. 10. 08. ELTEfeszt

• 2021. 10. 12. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2021. 10. 18. Megbeszélés a szakterületi mentorokkal

• 2021. 10. 20. FF-Kémia PubQuiz (elhalasztásra került)

• 2021. 10. 27. Intézeti Tanács
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http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-09/kemiaszk_beszamolo_20210907_0.pdf
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http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/kemiaszk_beszamolo_20220405_0.pdf


• 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

• 2021. 12. 07. Rendes Küldöttgyűlés

• 2021. 12. 09. Mentorrendszer Bevonó

• 2021. 12. 09. Oktatási Bizottság Gyűlés

• 2021. 12. 10. Kémikulás

• 2022. 12. 15. Intézeti Tanács

• 2022. 01. 15. Educatio Kiállítás

• 2022. 01. 18. SzaCs Gyűlés

• 2022. 01. 19. Intézeti Tanács

• 2022. 02. 03. Mentorfelelős választós SzaCs Gyűlés

• 2022. 02. 05. Online Nyílt Nap - Kémiai Intézet

• 2022. 02. 15. Rendes Küldöttgyűlés

• 2022. 02. 16. Intézeti Tanács

• 2022. 02. 24. Választmány

• 2022. 02. 26. Játéknap

• 2022. 03. 01. Választmány

• 2022. 03. 01. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2022. 03. 04. Kémiai Intézet Oktatási Bizottság Ülése

• 2022. 03. 09. Megbeszélés Horváth Laura Tudományos referenssel

• 2022. 03. 09. Rendkívüli Intézeti Tanács

• 2022. 03. 12. Mentorkirándulás

• 2022. 03. 26. Játéknap

• 2022. 03. 30. Megbeszélés Vígvári Cseperke Elnökhelyettessel

• 2022. 03. 30. TéTéKás Felező
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• 2022. 03. 31. Szakos mentorfelkészítő

• 2022. 03. 31. Kémia SzaCs

• 2022. 04. 05. Rendes Küldöttgyűlés

• 2022. 04. 06. Intézeti Tanács

• 2022. 04. 07. Szakos mentorfelkészítő

• 2022. 04. 10. Választmány

• 2022. 04. 11. Megbeszélés Szalai István Intézetigazgatóval

• 2022. 04. 20. Szakterületi Csoport Gyűlés

• 2022. 04. 27. Intézeti tájékoztató a nyári szakmai gyakorlatról

• 2022. 04. 27. Intézeti Tanács

• 2022. 04. 27-29. Lágymányosi Eötvös Napok - Civilfalu

• 2022. 04. 28. Mentor szóbelik

• 2022. 05. 02. Választmány

• 2022. 05. 12. Szakterületi Csoport Gyűlés - a beszámoló beküldése idejében még
nem történt meg

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

1. INTÉZET

Az április 6-i és 27-i Intézeti Tanácsokon tanulmányi elfoglaltságaim miatt nem tudtam
részt venni, azonban a beküldött anyagokat megismertem és egyeztettem a delegáltakkal
a gyűlések után.
Április 11-én Szalai István Intézetigazgatóval a közelgő aktualitásokról egyeztettem, il-
letve közösen megszerveztünk egy intézeti szintű tájékozatót a kötelező nyári szakmai
gyakorlatokról a másodévesek számára. Tervben van nyáron egy közös tanár-diák prog-
ram, erre valószínűleg már csak a vizsgaidőszak végén kerül sor. Külön örülök annak,
hogy a tavalyihoz képest idén majdnem 20 fővel többen jelölték meg első helyen a kémia
alapszakos képzést, illetve a kémiatanári képzésre jelentkezők száma szinte kétszeresére
nőtt.
A napokban elkezdtük a Kémiai Intézet Kiváló Oktatója díj szervezését. Ezzel kapcsolat-
ban a csúszás teljes mértékben az én hibám, saját egyéb teendőim miatt elmulasztottam
időben megkezdeni az ezzel kapcsolatos feladatokat. Ezért ezúton is szeretnék elnézést
kérni. Az átadás így valószínűleg csúszni fog, de az intézetvezetéssel már egyeztettem,
illetve utódomat is bevonom a szervezési feladatokba.
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2. MENTORRENDSZER

Részt vettem két szakterületi mentorképzési beszélgetésen, ahol megfigyelhettem a je-
lölteket. Az írásbeli teszt után a jelöltek létszáma igencsak megfogyatkozott, amiben
saját bevallásuk szerint a motiváció hiánya és a félév soráni rengeteg egyéb teendő is
közrejátszott. A megmaradt, különösen motivált jelöltek szerintem jó csapatot fognak
alkotni, a mentorszóbelit mindannyian teljesítették. Időközben pótjelentkezés során még
egy mentorral bővült a csapat, miután ő is sikeresen teljesítette a Mentorkisokosból va-
ló számonkérést és a szóbelit. Úgy érzem, hogy idén is sikerült felkészült és alkalmas
mentorokat kiválogatnunk, sok sikert kívánok nekik a következő időszakban!
Szeretném megköszönni Gombás András Mentorfelelős munkáját, aki alapos szakmai fel-
készültséggel végezte a mentorképzéssel kapcsolatos feladatokat. Nagyon hálás vagyok
neki azért a minőségi munkáért, amit a mentorok felkészítésére fordított.

3. SZAKTERÜLETI CSOPORT

Az elmúlt időszakban létrejött egy igen aktív munkacsoport a szakterületen, ennek ered-
ményeként elindult a szakterülethez tartozó Instagram oldal, valamint nyilvános Google
Naptárat is vezetünk a közelgő eseményekről.
Ezen kívül a szakterületen aktívkodni kívánó tagok hozzáférnek egy közös Trello felület-
hez, ahol a szervezési feladatokat tudjuk átláthatóan lebonyolítani. Ezek kialakításában
és működtetésében Budai Eszter, Gombás András és Saly Eszter kiemelkedő szerepet
vállalnak, amit ezúton is nagyon köszönök nekik. Igény szerint munkacsoport megbeszé-
léseket is tartottunk, ennek egyik hozománya az április 20-i SzaCs, amelyen kivételesen
sokan részt is vettek. Ez egy teljes mértékben hallgatói igények miatt létrejött gyűlés
volt, mivel közérdekű problémákról volt szó és azt hiszem, hogy ez is lenne a SzaCsok
létezésének fő célja.
A Záró Küldöttgyűlés előtti napra, május 12-e estére online SzaCs gyűlést szerveztünk,
ezen a szakterületi koordinátor jelöltek bemutatkozhatnak és ismertethetik pályázatukat.

4. ESEMÉNYEK

Április 27-29 között a Lágymányosi Eötvös Napok Civilfalujában a Kémia Szakterület is
képviseltette magát. A szerdai nap kivételével, amikor sajnos az időjárás nem engedte
meg, sok látványos, hangos és fényes kísérlettel igyekeztük az érdeklődőket elkápráztatni.
A kísérleti eszközök biztosításáért köszönet illeti Tóth Gergely és Róka András Tanár
urakat, illetve Katona Tibort és Albert Ádámot.

5. EGYEBEK

Ezúton szeretnék gratulálni és eredményes munkát kívánni a nemrégiben megválasztott
Elnöknek és Helyettesének, valamint az új ciklus megválasztott Képviselőinek!
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6. ZÁRÓ GONDOLATOK

A következő pár sorban szeretnék önreflexiót tartani, az elmúlt egy (másfél) ciklusban
végzett munkámról. Megválasztásomkor még a járvány miatti lezárások közepén voltunk,
így szerencsém volt megtapasztalni az online, fél-online és jelenléti tanítási időszak alatt
is a szacskósággal járó ügyes-bajos dolgokat. Törhetetlen lelkesedéssel vetettem bele
magam újdonsült feladatkörömbe, aminek több eredménye is született a korai időszakban.
Újra megszerveztünk például tanár-diák kirándulásokat, gólya-mentor találkozókat és a
2021/22-es mentorrendszerben több éve először négy helyett hat kémiás mentort sikerült
kiválasztanunk. Igyekeztem a hallgatói igényeket felmérve gyakrabban szervezni szakos
eseményeket és SzaCs gyűléseket, ezek általában népszerűek is voltak.
Úgy érzem, hogy a tisztségben töltött időm során sikerült a kémiás közösségi életet fel-
pezsdíteni, alapvetően elégedett vagyok a jelenlegi állapottal. Az elmúlt pár hónapban
több olyan kezdeményezés is történt, ami egy szorosabb, kémiás hallgatók közti együtt-
működést vetít előre és remélem, hogy utódom munkája alatt ezek megfelelően gondozva
lesznek.
A pályázatomban ismertetett tervek közül a tanár-diák beszélgetős délutánok és a szak-
mai gyakorlati lehetőségről szóló programot végül különböző okok miatt nem sikerült
megvalósítani. Nem gondolom, hogy ezek nagy veszteségek, mert mindkettőre született
alternatíva a tanár-diák kirándulások és az intézeti tájékoztató képében. Ezen kívül a kül-
ső szervezetekkel sem vettem fel a kapcsolatot, leginkább azért, mert nem voltak konkrét
terveim az esetleges együttműködések mikéntjéről.
Az elmúlt néhány hónapban sajnos egyre csökkent az energiám és lelkesedésem, amit
a tisztséggel járó feladatok elvégzése igényel, ennek ellenére igyekeztem mindig legjobb
belátásom szerint és teljes körűen teljesíteni azokat.
Szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek, akivel az elmúlt évben szerencsém volt
együtt dolgozni, valamint nagyon köszönöm a kémiás képviselők és delegáltak munkáját!
Utódomnak szeretnék sok sikert kívánni!

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, 2022. május 9.

Szaló-Pál Kinga
Kémia szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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ELTE TTK 

MATEMATIKA SZAKTERÜLET 

Matematika Szakterületi Koordinátor 

Küldöttgyűlési beszámoló 2022. 05. 13. 

 

 

Időrendi bontás: 

• 2022. 03. 03.: Egyeztetés Balga Gáborral 

• 2022. 03. 09.: Szacs 

• 2022. 03. 10.: Intézeti Tanács 

• 2022. 03. 12.: Mentorkirándulás 

• 2022. 03. 16.: Mentorkisokos szakterületi rész átbeszélése 

• 2022. 03. 17.: Matekos Teadélután 

• 2022. 03. 19.: π Naπ πknik 

• 2022. 03. 24.: Matekos Mesedélután 

• 2022. 03. 25.: Mentorteszt 

• 2022. 03. 26.: Második Játéknap 

• 2022. 03. 28.: Beszélgetés Horváth Laurával 

• 2022. 03. 29.: Matematika Múzeum 

• 2022. 03. 30.: Tétékás Felező 

• 2022. 03. 31.: Matekos Teadélután 

• 2022. 04. 04.: Matekos beszélgetés a HÖKről 

• 2022. 04. 05.: Küldöttgyűlés 

• 2022. 04. 07.: Intézeti Tanács 

• 2022. 04. 07.: Matekos Teadélután 

• 2022. 04. 10.: Választmány 

• 2022. 04. 25.: Szacs 

• 2022. 04. 27-29.: Lágymányosi Eötvös Napok 
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• 2022. 05. 02.: Mentorszóbelik 

• 2022. 05. 02.: Választmány 

A dőlt betűvel szedett eseménye(ke)n nem tudtam részt venni. 

 

Április 

Áprilisban a kari programok miatt külön szakos programként egy biciklitúrát 

terveztünk, aminek megszervezését külön köszönöm Götz Ádámnak. Sajnos az időjárás miatt 

halasztani kellett az eseményt, remélhetőleg a zh, és vizsgaidőszak ellenére népszerű program 

lesz. A kari programokon (például.: TéTéKás Sörpong bajnokság)  szép számban vettek részt 

matematika szakos hallgatók, ami örömmel tölt el. 

A Lágymányosi Eötvös Napokra a matekos sátorba sikerült hamar lelkes hallgatókat 

találni, akik szeretettel vártak minden érdeklődőt.  

Az áprilisi Intézeti Tanács ülésen lényegi változtatás nélkül újra el lett fogadva a 

tantervreform. Ezenkívül nem hallgatókat érintő kérdésekről volt szó.  

Sajnos az áprilisi Szakterületi csoport gyűlés sem volt népszerű, ezért több dolgot sem 

sikerült a szakos hallgatókkal megbeszélni, például a matekos póló ötlete újra felvetődött, és 

a Matematika Múzeum vezetőjétől is engedélyt kaptunk, hogyha szeretnék, akkor 

kidíszíthetjük a termet és az előtte lévő folyosórészt.  

A Hallgatói Önkormányzati képviselő választáson többen jelentkeztek mint, ahány 

képviselőt delegálhat a szakterület a küldöttgyűlésbe, ennek következtében voltak, akik csak 

póttagként kerültek be, de mindenki elérte a bekerüléshez szükséges szavazatok arányát. 

Sajnos az elsős évfolyamról nem adott le senki jelentkezést a képviselőválasztásra. 

 

Május 

Az intézet oktatói felől indult kezdeményezés, hogy szeretnék a hallgatók későbbi 

pályaválasztási döntéseiken könnyíteni és segíteni azokat, illetve az egyetemi életet, olyan 

módon, hogy az esetleges problémák könnyebben eljussanak az intézet vezetői és illetékesei 

felé. Ezzel kapcsolatban még csak igényfelmérés zajlik.  

Május elején voltak a mentorszóbelik. Az 5 jelentkezőből 4 mentorjelöltet válogattunk 

be, alkalmatlanság miatt senki sem került ki a rendszerből. A mentorjelöltek a programokon 

és képzéseken is részt vettek, de a képzésüket folytatni fogjuk, ugyanis a tantervreform nem 

volt számon kérve a mentortesztek, és szóbelik alkalmával. Ebben majd szeretném Akály 

Alexandra segítségét kérni, mert ő hosszabb ideig vett részt a tantervreform alakításában. 

Szeretném külön megköszönni Horváth Matilda mentorfelelősünk munkáját.  
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Lezárás 

Szeretném megköszönni a TTK HÖK minden tagjának a közös munkát, sok segítséget 

és támogatást, amit az elmúlt időszakban kaptam! 

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, 2022. 05. 08. 

 

Polónyi Richárd 

Matematika Szakterületi Koordinátor 

matekszk@ttkhok.elte.hu 

 

mailto:matekszk@ttkhok.elte.hu
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Tanárképzési szakterületi koordinátori záróbeszámoló 

2021.09.07.-2022.05.13. 
 

Korábbi beszámolóim az alábbi linkeken érhetőek el: 

2021.09.07. Rendes Küldöttgyűlés 

2021.11.09. Rendes Küldöttgyűlés 

2021.12.07. Rendes Küldöttgyűlés 

2022.02.15. Rendes Küldöttgyűlés 

2022.04.05. Rendes Küldöttgyűlés 

 

Időrendi bontás: 

• 2021.08.14. – Gólyatábor, szakos nap  

• 2021.08.24-25. – A tisztség átvétele Lőrincz Pétertől.  

• 2021.08.25. – Beiratkozás  

• 2021.08.29. – közös tárgyfelvétel és II. Nagy Tanáris gólya-mentor találkozó  

• 2021.08.31. – Tisztségviselői megbeszélés  

• 2021.09.02. – TKK online felvételi tájékoztató • 2021.09.02. – Campus Discovery 

• 2021.09.07. – Rendes Küldöttgyűlés  

• 2021.09.08. – 2. Tanáris Napközi; Társasjátékozás és Teázás  

• 2021.09.10. – 3. Tanáris Napközi; Állomásos kocsmatúra  

• 2021.09.14. – Gólyatábor értékelő  

• 2021.09.20. – Tanárképzési bizottsági ülés  

• 2021.09.21 – Tanári Szakterületi Csoportülés  

• 2021.09.24. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése  

• 2021.09.30 – Tanáris Társasjátékozás  

• 2021.10.05. – Tisztségviselői ülés  

• 2021.10.07. – Beszélgetés Antalné dr. Szabó Ágnessel  

• 2021.10.08. – ELTEfeszt; Tanáris kerekasztalbeszélgetés  

• 2021.10.12. – Rendkívüli Küldöttgyűlés  

• 2021.10.22. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése  

• 2021.10.22. – Tanáris Halloween 

• 2021.11.09. – Rendes Küldöttgyűlés  

• 2021.11.11. – Beszélgetés Antalné dr. Szabó Ágnessel  

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-09/tanarszk_beszamolo.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/tanarkepzesi_szakteruleti_koordinatori_beszamolo.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/tanarkepzesi_szakteruleti_koordinatori_besz.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/tanarkepzesi-szakteruleti-koordinatori-beszamolo_1.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/tanarkepzesi-szakteruleti-koordinatori-beszamolo_3_0.pdf
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• 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 

• 2021.12.09. – I. Mentorbevonó  

• 2022.01.06. – Megbeszélés a tanárképzési referensekkel  

• 2022.01.07. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács Ülése  

• 2022.01.13. – Educatio  

• 2022.01.14. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács Ülése  

• 2022.01.28. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács Ülése  

• 2022.02.02. – Pedagógusképzés Egyeztető Testülete  

• 2022.02.09. – SzaCs 

• 2022.02.16. – II. Mentorbevonó  

• 2022.02.20. – Egyeztetés Lőrincz Péterrel a Mentorkisokos tanáris részéről  

• 2022.03.01. – Rendkívüli Küldöttgyűlés  

• 2022.03.01. – Választmány  

• 2022.03.11. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése  

• 2022.03.12. – Mentorkirándulás  

• 2022.03.17. – Mentorok képzése a Mentorkisokos tanárszakos részéből  

• 2022.03.22. – Mentorteszt  

• 2022.03.25. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése  

• 2022.03.25. – Tanárképzési Bizottság ülése  

• 2022.03.25. – Mentorteszt  

• 2022.03.26. – Játéknap  

• 2022.03.28. – Képviselőválasztás bevonó  

• 2022.03.29. – Mentorteszt UV  

• 2022.03.30. – TéTéKás Felező  

• 2022.03.31. – Képviselőválasztás bevonó 

• 2022.04.05. – Rendes Küldöttgyűlés 

• 2022.04.10. – Választmány 

• 2022.04.23. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése 
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• 2022.04.26. – Mentorszóbeli 

• 2022.04.27-29. – LEN – Civilfalu 

• 2022.04.29. – Mentorszóbeli 

• 2022.05.02. – Választmány 

• 2022.05.04. – SzaCs 

 

Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács Ülése: 

A tantervek lektorálása után a PPT összeült, hogy megvitassa az elkészült tanterveket. Egy 

részüket elfogadtuk a 04.23-án tartott ülésen, a többiről levélszavazásban döntöttünk. A 

végleges döntések után elkészítek egy tájékoztatót a legfontosabb változásokkal – például a 

gyakorlatokkal – kapcsolatban. Ez főként a mentorok munkáját segíti majd, de természetesen a 

felsőbbévesek is tájékozódhatnak majd belőle. 

Igyekeztem a félév alatt aktívan részt vállalni a munkában és folyamatosan tájékozódni a 

folyamatokról, amik ezzel kapcsolatban zajlottak. Örülök, hogy segíthettem benne! 

 

Mentorrendszer: 

Sikeresen lezajlottak a mentorszóbelik. Az utolsó vizsgáig 17 jelölt jutott el, akikből 

Komáromi Istvánnal és Kovács Andreával végül 12 mentort választottunk ki. A közösség 

nagyon jó és szerintem szuper csapatot sikerült összeállítanunk. Várom velük a további közös 

munkát! 

 

SzaCs: 

05.04.-én összeült a szakterületünk, hogy értékeljük az elmúlt félévet és megbeszéljük, hogy 

mik a legfontosabb tudnivalók a tanárképzés változásaival kapcsolatban. Nagy örömömre 

sokan eljöttek az ülésre, ami jó hangulatban és hasznosan telt el. Az erről készült összefoglalót 

már elkészítettem és feltöltöttem az erre létrehozott drive mappába. 

 

Egyéb: 

A közéleti ösztöndíjak összeírását már elkezdtem és a holnapi nap folyamán le is fogom 

adni. 

A LEN Civilfalu rendben lezajlott és nagyon jól éreztük magunkat. Ezúton is köszönöm a 

tanáris hallgatók segítségét a megvalósításban. 
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A képviselőválasztást is sikeresnek könyvelem el idén. Ez egy olyan terület, ahol mindig 

lehet fejlődni például a leadott szavazatok számát illetően, de örülök, hogy összeállt egy csapat 

és sikerült jelölteket szereznünk a megüresedő felsőbbéves hallgatók helyére. 

 

Összegzés 

Úgy gondolom, az idei év alapvetően sikeres volt. Sok minden van, amiben úgy éreztem, 

elértem a kitűzött célokat, de emellett olyan területek is vannak, ahol ez nem sikerült. 

Egy év alatt nagyon sokat tanultam a tisztségről, megismertem, és kitapasztaltam, hogy mik 

azok, amik nehézséget okoznak nekem, és hogyan tudok ezeken változtatni. 

A mentorképzéssel elégedett vagyok. Jól együtt tudtam dolgozni a mentorfelelősünkkel 

Kovács Andreával és Komáromi Istvánnal is. 

Igyekeztem a tanáris hallgatók érdekeit képviselni a lehetséges fórumokon és ezekről 

folyamatos visszajelzést adni nekik. A tanárképzés gyökeres megváltozása ezt szükségessé is 

tette és ezúton is köszönöm még egyszer azoknak a hallgatóknak, akik ebben végig segítettek 

nekem. 

A következő évre is beadtam a pályázatomat tanárképzési szakterületi koordinátornak és 

remélem, hogy megválaszt a Küldöttgyűlés és folytathatom a megkezdett munkát, mivel még 

több olyan tervem van, amit szeretnék megvalósítani. 

Mindenkinek köszönöm az elmúlt év közös munkáját és a sok támogatást, pozitív 

visszajelzést, amit kaptam! 

 

A hallgatói és egyéb megkeresésekre reagáltam, a 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, 2022.05.10.                      

Juhász Anna Tímea 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 

 

 



EB Elnök záró beszámolója.
2022.04.03-2022.05.10

Éves időrendi bontás:
09.07 Rendes Küldöttgyűlés
09.17 Ellenőrző bizottsági ülés
10.12 Rendkívüli Küldöttgyűlés
11.09 Rendes Küldöttgyűlés
11.25 Választmány
12.18 EHÖK EB ülés
12.26 Rendkívüli EHÖK EB ülés
01.13 EHÖK EB ülés
02.17 Rendes Küldöttgyűlés
02.15 Rendes Küldöttgyűlés
02.17 EB ülés
03.01 Rendkívüli Küldöttgyűlés
03.09 EHÖK EB megbeszélés
03.02 EHÖK Küldöttgyűlés
04.10 Rendes Küldöttgyűlés
04.15 Rendkívüli EB ülés
04.18 EHÖK EB megbeszélés

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

A választási időszak alatt Választási Bizottság munkáját nem én ellenőriztem,
összeférhetetlenségi okokból, egy alkalommal azonban szükség volt vizsgálatra, ennek okán
összehívtam egy EB ülést, amelyen utasítottuk a Választási Bizottságot a hiba korrigálására.

Az elmúlt hónapban megkeresett Kóczán Gergely és Nagy Fruzsina a pozíciómmal
kapcsolatban, nekik meséltem a munkámról és a pozícióról.

Az EHÖK EB egy alkalommal ült össze, amikor is folytattuk a két függőben lévő vizsgálatot, a
beszámolóm írásakor már össze van hívva egy újabb, amikor tervezzük befejezni az ellenőrzési
jegyzőkönyveket. Lassan esedékes az EHÖK felé éves beszámolót  leadni a TTK EB éves
munkájáról, már elkezdtem a munkát ezzel kapcsolatban, de még nem kaptam pontosabb
instrukciókat.



Az Ellenőrző Bizottságnak köszönöm az egész éves munkáját! Nagyon lelkiismeretesen látták
el feladatukat, úgy érzem, hogy minden felmerülő problémás ügyben tudtunk érdemi választ
adni és az évben készült határozatok jól lekövetik a TTK HÖK munkáját. A továbbiakban is
szívesen válaszolok kérdésekre akár online akár személyesen. A részletesebb munkánknak
emléket állít az év beszámolói, ahol részletesen írtunk az év ügyeiről.

Kifejezetten örülök neki, hogy utódképzést is el tudtunk kezdeni, mert voltak jelentkezők, nekik
minél több tudást szeretnénk átadni, amit összegyűjtöttünk az elmúlt két évben.

2022.05.10., Budapest
Juharos Eszter

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



ELTE TTK HÖK
Ellenőrző Bizottsági tag

Záró beszámoló
(2021.06.04 - 2022.05.13)

Időrendi Bontás:
● 2021.06.04 Alakuló küldöttgyűlés
● 2021.06.06 Választmány
● 2021.06.25 Rendkívüli Küldöttgyűlés
● 2021.08.31 Tisztségviselői ülés
● 2021.09.07 Rendes Küldöttgyűlés
● 2021.09.17 Ellenőrző Bizottsági ülés
● 2021.10.12 Rendkívüli Küldöttgyűlés
● 2021.11.07 Tisztségviselői Csapatépítő
● 2021.11.09 Rendes Küldöttgyűlés
● 2021.11.25 Választmány
● 2021.12.07 Rendkívül Ellenőrző bizottsági ülés
● 2021.12.07 Rendes Küldöttgyűlés
● 2021.12.11 Tisztségviselői Karácsony
● 2022.02.09 Tisztségviselői ülés
● 2022.02.14 Tisztségviselői ülés
● 2022.02.15 Rendes Küldöttgyűlés
● 2022.02.22 Tisztségviselői ülés
● 2022.02.24 Választmány
● 2022.02.17 Ellenőrző Bizottsági ülés
● 2022.03.01 Választmány
● 2022.03.01 Rendkívüli Küldöttgyűlés
● 2022.03.10 Választási bizottsági ülés
● 2022.04.05 Rendes Küldöttgyűlés
● 2022.04.10 Választmány
● 2022.04.12 Választmány
● 2022.04.16-17 Ellenőrző Bizottsági ülés
● 2022.05.02 Választmány
● 2022.05.02 Megbeszélés Nagy Fruzsinával
● 2022.05.03 Megbeszélés Kóczán Gergellyel
● 2022.05.13 EB teszt



Beszámoló

Az elmúlt időszakban a bizottságnak a legfőbb tevékenysége egy határozat kiadása volt a
választásokkal kapcsolatban, emiatt 2 nap is ülésezett a bizottság, a kapcsolódó
dokumentumokat kiküldtük a megfelelő fórumokon.

Az idei ciklusban feladatainkat maradéktalanul elláttuk, a küldöttgyűléseken és
választmányokon is jelen voltunk, a jelenléti íveket elkészítettem. A felmerülő kérdésekre
minden alkalommal próbáltunk a lehető legjobb tudásunk szerint válaszolni, ezzel
kapcsolatban idén is megragadnám az alkalmat hogy biztassak mindenkit, bármilyen
kérdése van, keresse a bizottságot bizalommal az eb@ttkhok.elte.hu email címen.

Az előző pályázataimban fontos pont volt az utánpótlásképzés kérdése, ezen törekvéseink
sikeresek voltak ugyanis 2 új érdeklődő is megkeresett minket, nekik a felkészítésük
elkezdődött, záró küldöttgyűlés előtt az EB teszt megírásán is túl lesznek, bár szóban.

Az előző pontból következik hogy a bizottság a továbbiakban nem a jelenlegi felállásban fog
működni tovább, a jelenlegi tagok közül csak én indulok újra a tisztségért. Ezúton szeretném
megköszönni Juharos Eszternek a másfél éves közös munkát és Kovács Zoltánnak is az
elmúlt 10 hónapot! Kívánok mindkettőjüknek sikereket a továbbiakban!

Továbbá köszönöm a képviselőknek és a tisztségviselőknek a lelkiismeretes munkát!

Bármilyen kérdésetek van! Várom bizalommal!

Hegedűs Dávid
Ellenőrző bizottsági tag
eb@ttkhok.elte.hu

Hódmezővásárhely
2022.05.10

mailto:eb@ttkhok.elte.hu
mailto:eb@ttkhok.elte.hu


Küldöttgyűlési záróbeszámoló
Kovács Zoltán ellenőrző bizottsági tag

2022. 05. 13-ai záró küldöttgyűlésre

Időrendi bontás
• 2021. 09. 07 Rendes küldöttgyűlés

• 2021. 09. 17 Ellenőrző bizottsági ülés

• 2021. 09. 21 Választmányi ülés

• 2021. 10. 12 Rendkívüli küldöttgyűlés

• 2021. 11. 09 Rendes küldöttgyűlés

• 2022. 02. 15 Rendes küldöttgyűlés

• 2022. 02. 17 Ellenőrző bizottsági ülés

• 2022. 03. 01 Választmányi ülés

• 2022. 03. 01 Rendkívüli küldöttgyűlés

• 2022. 04. 10 Rendes küldöttgyűlés

• 2022. 04. 16 Rendkívüli ellenőrző bizottsági ülés
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Beszámoló
Az ellenőrző bizottsággal az utóbbi időszakban a legfontosabb feladatunk a választási bizottság
ellenőrzése volt. A választások kapcsán egyszer kellett intézkedni, itt én kérvényeztem egy ülés
összehívását és hogy ne legyen összeférhetetlenség, a levezető elnök is én voltam. Ezen kívül
az előző héten beszéltem Nagy Fruzsinával és Kóczán Gergellyel is, akik az ellenőrző bizottsági
tag pozícióról érdeklődtek.

Záró gondolatok
Az új tisztségviselői ciklusban már nem tervezek semmilyen tisztséget betölteni, és nem is
tudnék, mivel ha minden jól alakul nyáron abszolválok és ezzel megszűnik a jogviszonyom.
Örülök, hogy az utolsó évemben még ellenőrző bizottsági tagként tudtam segíteni a
küldöttgyűlés működését, és további sikeres munkát kívánok a új ciklus képviselőinek és
tisztségviselőinek!

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármi észrevételed vagy kérdésed van a
munkámmal kapcsolatban, keress nyugodtan a kovzoltan@student.elte.hu e-mail címen,
vagy amennyiben az ellenőrző bizottság felé lenne kérdésed, nyugodtan küldd el az
eb@ttkhok.elte.hu címré, és igyekszünk mihamarabb válaszolni.

Budapest, 2022. 05. 10.
Kovács Zoltán
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Jegyzőkönyvvezető záróbeszámoló 2022. 

 

Az elmúlt ciklusban a Választmányok és Küldöttgyűlések emlékeztetőit készítettem el és 

iktattam le, illetve töltöttem fel a www.ttkhok.elte.hu oldalra. Ezen kívül a hangfelvételeket 

megőriztem. A jegyzőkönyves kisokost, mely a pályázati terveim között szerepelt, sajnos nem 

sikerült összeraknom, de a későbbi jegyzőkönyvesnek szívesen segítek, amennyiben ez 

szerepel a tervei közt. Utódképzés megtörtént, Balga Gáborral beszélgettem az elméleti 

szinten a jegyzőkönyvvezetői feladatokról, és arra jutottunk, hogy a gyakorlatot az 

elkövetkezendő Küldöttgyűlések alkalmával mutatom meg neki, illetve ekkor adom át a 

sablont és a hangfelvételes mappát. 

Ha kérdésetek van hozzám, kérlek, keressetek e-mailben (jegyzokonyvvezeto@ttkhok.elte.hu) 

vagy telefonon (06/70 779-8989)! 

Budapest, 2022. május 10.       Nagy Fruzsina Réka 

          Jegyzőkönyvvezető 

 

mailto:jegyzokonyvvezeto@ttkhok.elte.hu


 

Beszámoló 

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 

2021. június 4. – 2022. május 13. 

 

Előgondolatok 

Az elmúlt egy évben hosszú utat járt be az Alapítvány. Voltunk nagyon mélyen meg 

egyenesben is, mostanra nagyjából sikerült stabilizálni magunkat. 

Történések 

 Az elmúlt ciklusban több személyi változás is történt az Alapítványban, Józsa Kornél 

kuratóriumi elnököt Horváth Luca, Ungi Balázs kuratóriumi titkárt Rádl Attila váltotta.  

 Nehéz év van az Alapítvány mögött, mivel a covid korlátozások a mi helyzetünket is 

rendkívül negatívan érintette. Nem tudtuk megtartani szokásos rendezvényeinket és képzéseinket.  

 A korlátozások feloldása után/szüneteltetése során próbáltuk a hallgatói igényeket a 

legmegfelelőbben kiszolgálni. Sok tekintetben visszatértünk meg tudtunk tartani 2 db 5vös 5km-t, 

kari bulikat, Campet és egy külföldi kirándulást. Bízunk benne, hogy a korlátozások nem térnek 

vissza és tovább tudjuk folytatni az elkezdett munkánkat. 

 Az elmúlt időszakban elkezdtük kitettségünket ledolgozni, amit az év során sikerült is 

megfeleznünk. Még mindig hosszú az út a nullához, de bizakodóak vagyunk. 

 A legnagyobb örömünkre az szolgál, hogy nagyon sok új önkéntes csatlakozott az elhivatott 

csapatunkhoz. 

 A jelenről is pár szót ejtve lezajlott az 5vös 5km, ami sikeresen zárult ez külön kiemelten 

szeretnénk megköszönni Körtefái Dórának és az 5vös 5km szervező bizottságának. 

 Jelenleg komoly tárgyalásokat folytatunk az EHÖK-kel és más szervezetekkel a TéTéKás 

Gólyatábor 2022-ről. Gőz erővel dolgozunk a 2022 legjobbnak ígérkező nyári rendezvényén. 

 Továbbra is terveink között szerepel, hogy őszre készen álljunk az érettségi előkészítők 

elindítására. 

Záró gondolatok 

 Azt gondolom, hogy jelenleg az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány csapata nagyon jó irányba 

halad tekintve, hogy egy nagyon sikeres és aktív féléven van túl. Ezt a lendületet akarjuk megtartani 

a következő ciklusra. 



Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány csapata szeretné felhívni mindenki figyelmét, hogy 

továbbra is várjuk az önkénteseket! 

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

Budapest, 2022. május 10. 

 

 Horváth Luca 

+20/259-9364 

elnok@alapitvany.elte.hu 

 

Rádl Attila 

+20/228-6699 

titkar@alapitvany.elte.hu 


