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IDŐRENDI BONTÁS

• 2022. 05. 14. Alakuló Küldöttgyűlés

• 2022. 05. 16. Átadás-átvétel Szaló-Pál Kinga leköszönő szakterületi koordinátorral

• 2022. 05. 23. Mentorfelelősválasztó Szakterületi Csoport Ülés

• 2022. 05. 30. Választmány

• 2022. 06. 07. Felkészítő az új delegáltaknak az Intézeti Tanácsra

• 2022. 06. 08. Intézeti Tanács

• 2022. 06. 22. Intézeti Tanács

• 2022. 06. 29. Szakterületi Munkacsoport Alakuló Ülés

• 2022. 07. 09. Tanár-Diák Kirándulás és Focimeccs

• 2022. 07. 13-16. EFOTT Fesztivál Civil Falu

• 2022. 07. 14. Diplomaosztó

• 2022. 07. 16-19. Mentortábor

• 2022. 07. 20. Gólyatábor Szervezői Megbeszélés

• 2022. 07. 21. Pont Ott Party

• 2022. 07. 25. Mentortovábbképzés

• 2022. 08. 15-21. Gólyatábor

• 2022. 09. 01. Campus Discovery

• 2022. 09. 05. NMR Laborbemutató Rohonczy János Tanár Úrral

• 2022. 09. 06. Megbeszélés Keresztes Barbara leköszönő Kékó koordinátorral
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1. INTÉZET

Az új önkormányzati ciklusban továbbra is két szavati joggal rendelkező hallgatót delegál
szakterületünk a Kémiai Intézet Intézeti Tanácsába, Saly Esztert és Gombás Andrást, a
tanárképzési szakterület részéről pedig egy szavazati joggal nem rendelkező állandó meg-
hívott hallgató vesz részt a testület munkájában, Bartha Márton.

Az alakuló küldöttgyűlést követően etéren legfontosabb feladataimnak az újonnan meg-
választott delegáltak felkészítését és a zökkenőmentes váltást tartottam. Ebben ezúton is
köszönöm Szaló-Pál Kinga és Barcza Bónis korábbi delegáltak, valamint Bartha Márton
állandó meghívott segítségét.

A közeljövőben ezt a korábban kialakult delegációs struktúrát, azt gondolom, megváltoz-
tatni nem szükséges, a hallgatói érdekképviselet a testületben érvényesül. A hosszútávú
tervekről pedig szorgalmazom a TTK HÖK új elnökségével, illetve a tanárképzési szak-
terület tisztségviselőivel való egyeztetést.

Az Intézeti Tanács két nyári ülésén a tanszékvezetői, adjunktusi, főmunkatársi pályázatok
elbírálása történt meg, melyek közül a legutóbbi kapcsán indult el egy komoly diszkusszió
az Intézet és egyáltalán az Egyetem oktatói-kutatói munkájába újonnan bekapcsolódók
helyzetéről.

2. SZAKTERÜLETI CSOPORT

Pályázatomban szerepelt, hogy a Szakterületi Csoport működését szeretném a ciklus so-
rán folyamatosan serkenteni, bővíteni, hatékonyabbá, transzparensebbé, demokratikusab-
bá téve azt. A mentorok, korábbi mentorok, képviselők és tisztségviselők alkotta bázison
igyekszem felépíteni egy munkacsoportot, amellyel közösen alakítjuk és meg is valósítjuk a
stratégiánkat a szakterület közéletének színesítésére, a régi és új hallgatók egyre nagyobb
számban történő bevonására. A nyári időszak természetéből adódóan nem a legkedvezőbb
az ilyen munkacsoportok rendszeres és növekvő aktivizálására, de úgy látom, a mentor-
rendszer működtetése mellett etéren is sikerült személyesen és a szakterületi csoportra
vonatkozóan is előrelépéseket tenni. Bizonyítja ezt többek között a Tanár-Diák Kirán-
dulás és Focimeccs sikere is, mely érzékelhetően közelebb hozta egymáshoz a hallgatókat
és az oktatókat. Olyannyira, hogy a hallgatóság és az oktatók is készülnek már az őszi
visszavágóra, az ilyen jellegű visszajelzések rendkívül motiválóak, új lendületet adnak a
munkacsoport működésének.

A munkacsoport mellett a kommunikációs csatornák újszerű használatában láttam a fel-
készülés során a potenciált a közélet "kinyitására", a szakterület kapott a közelmúltban
Instagram oldalt (@elte_kemia_szakterulet), illetve a mentorok javaslata nyomán TikTok
oldalt is (@tiktokemia), melyeket a munkacsoport remekül kezel. Budai Eszter Anna, Saly
Eszter, Fekete Anka, Deák Tamás, Gergely Kristóf és Gellény Szabolcs munkáját mind-
ezekben kiemelten köszönöm, a továbbiakban is számítok rájuk.

Személyes projektem pedig egy olyan kommunikációs forma kialakítása, amely az emaillel
ellentétben a mai kor igényeinek megfelelően, de az Instagram és a TikTok standardjainál
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részletesebb, mélyebb betekintést enged a szakterület közéletébe. Ihletet az ELTE TTK
kommunikációs stratégiájából merítve a hosszútávú célom, hogy podcast és/vagy videó
formátumú tartalmak kerüljenek időről időre legyártásra a szakterület munkacsoportja
által. Örömömre szolgál, hogy az első ilyen jellegű tartalom megszületett, a szakterület
YouTube csatornáján megtekinthető.

Az év első SzaCs ülését pedig a második héten tervezem megtartani, ahol levonhatjuk
az eddigi időszak tapasztalatait, vázolhatjuk a félév szakterületi programterveit, illetve
bevonhatjuk az újdonsült hallgatókat az aktív szervezői részvételbe. Úgy látom, hogy a
munkacsoport működésének alapjait is érdemes minél részletesebben átbeszélni az ilyen
alkalmakon és jelenleg az egyik kulcskérdésnek a feladatok elosztásának metódusát és a
feladatokkal járó felelősség és autonómia tisztázását tartom.

Fontosnak tartom még megemlíteni, hogy a szakterület kultúrális hagyományait is igyek-
szünk őrizni. A Vegyészopera ezek közül egy sarkallatos elem szerintem, melyet sajnos
méltatlanul egyre kevésbé ismernek a szakterület hallgatói, pedig hidat képzett és szerin-
tem képezhet a jövőben is a mindenkori kémikus hallgatók között. A közösségi progra-
mokon való szerepeltetés mellett hosszútávú szakterületi terveink között szerepel ennek
újranépszerűsítése egy új rendezés által is.

3. MENTORRENDSZER

Szakterületi koordinátori tisztségem okán a mentorfelelősi pozícióról lemondtam, ezért
első teendőim között volt, hogy erre a posztra a szakterület új személyt javasoljon. Örö-
mömre szolgált, hogy Budai Eszter Anna vállalta ezt a feladatot és a Szakterületi Csoport
támogatta jelöltségét, hiszen a mentorok képzésében a kezdetektől fogva résztvett. A kép-
zés folytonosságában törést nem okozott ez a váltás, azt gondolom, sőt Eszter lendülete
kifejezetten pozitívan hatott a rendszer működésére, intuitív módon kitaposta a kémiás
mentorfelelős által a mentorok kiválasztása után bejárandó utat, melyről rendkívül kevés
tapasztalat és iránymutatás állt rendelkezésünkre.

Örömömre szolgál, hogy a mentorok bekapcsolódtak a szakterületi munkacsoportba és
folyamatos párbeszéd alakult ki közöttünk az elmúlt időszak során, remélem, hogy ez a
szoros együttműködés nem vonta el túlságosan a mentori feladatkörük autonómiáját és
hozzájárul a szakterületi programok minél magasabb színvonalához.

Az említett Tanár-Diák Kirándulás programjának szervezésében a szakterület mentorai
is nagy szerepet vállaltak, melyet ezúton is köszönök és remélem, hasznos tapasztalatokat
szereztek későbbi munkájukhoz.

A gólyák fogadásával kapcsolatos feladatukat rendkívül helytállóan végezték mentora-
ink a kezdetektől fogva, sok elsőéves hallgató már a Pont Ott Party estéjén megtalálta
mentorait, szaktársait munkájuk nyomán.
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4. GÓLYATÁBOR

Az idei Gólyatáborban szervezőként és szakterületi koordinátorként vettem részt. A szer-
vezési feladataim a ChillSátorral és a Tábortűzzel voltak kapcsolatosak. Az állomásos
túrán állomást tartottam Budai Eszter Anna és Saly Eszter volt mentortársaimmal, az
állomás Vegyészopera tematikájú volt. A szakos nap délelőttjén Szalai István Intézet-
igazgató Úr tartott beszélgetést az intézetről a kémiás gólyáknak, akiket két csapatra
osztottunk és a másik csapatnak pedig a szakterületi csoportról meséltünk, aztán cserél-
tük a csapatokat. Délután pedig hagyományos kémiás gólyaavatót tartottunk, melyben
külön köszönöm Barcza Bónis és Ungi Balázs elődeim közreműködését a hosszúra nyúlt
"szóbeli vizsga" lebonyolításában.

5. KÉKÓ

Szakterületünk hallgatói korrepetáló szervezete a Kékó, Kémia Korrepetálás. Keresz-
tes Barbara leköszönő Kékó koordinátor elvégezte az MSc-t, így a tisztség betöltésére a
következő tanévre új személyt keresünk. Az átadás-átvétellel kapcsolatos egyeztetések-
hez hozzáláttunk, a kinevezendő koordinátort az év eleji SzaCson lehet majd kérdezni
terveiről.

A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. Mindennapi teendői-
met elvégeztem, a levelezőlistát karbantartottam, delegáltságaimmal járó kötelességeim-
nek eleget tettem.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, felmerülő kérdéseiddel keress bátran.

Budapest, 2022. szeptember 8.

Gombás András
Kémia szakterületi koordinátor
ELTE TTK HÖK
kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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