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Időrendi bontás
• 2022.09.14 EHÖK elnökségi ülés

• 2022.09.19 5vös 5km futóverseny megbeszélés

• 2022.09.19 Választmány

• 2022.09.20 5vös 5km futóverseny

• 2022.09.21 EHÖK elnökségi ülés

• 2022.09.26 5vös 5km futóverseny megbeszélés

• 2022.09.26 Szenátusi levélszavazás

• 2022.09.28 Kari Tanács

• 2022.09.28 EHÖK elnökségi ülés

• 2022.10.05 Oktatásszervezési és Hallgatói Ügyek Bizottság

• 2022.10.05 EHÖK elnökségi ülés

• 2022.10.07-09 HÖOK közgyűlés

• 2022.10.09 Választmányi ülés

• 2022.10.10 Szenátusi ülés

• 2022.10.11 Felvételi tájékoztató

Szöveges beszámoló
Lezajlott a 42. 5vös 5km futó verseny, melyet idén közel négyszáz befutóval zártunk. Szeret-
ném megköszönni mindenkinek, aki fáradhatatlan munkájával segítette az esemény megvalósítását.
Akály Alexandrával összeállítottuk az idei év gazdasági tervezetét. A gólyatáborban segédkező fotó-
sok iskolaszövetkezeti kifizetésével adminisztratív gondok merültek fel, amiket lassan sikerül megol-
danunk. Júliusban bejelentette Csák János miniszter a felsőoktatási felvételi rendszer átalakítását,
mely értelmében az intézmények maguk dönthetnek száz felvételi pontról az alap és osztatlan képzé-
sekre vonatkozóan. A Szenátusi levélszavazáson elfogadtuk a 2023-as és 2024-es intézményi felvételi
pontok rendszerét. A legfontosabb újítás, hogy a 80% felett teljesített középszintű érettségit 33
ponttal honorálja a kar. Akály Alexandrával összeállítottuk a 2022-es év gazdasági tervezeti terve-
zetet, melyet beszámolóm beküldésekor a Tisztelt Küldöttgyűlés már kézhez kapott. Götz Ádámmal
elkezdtük felmérni a jelenlegi honlap funkcióit és a szükséges fejlesztéseket, valamint a tisztségviselői
munkaszervezést segitő online eszközök lehetőségeit is vizsgáljuk. Papp Gergellyel és Fritz Petrával
megvizsgáltuk a tisztségviselői ösztöndíjak módosításának lehetőségeit. Az Oktatásszervezési és
Hallgatói Ügyek Bizottság ülésén megvitattuk a hétfői Szenátus elé kerülő előterjeztéseket. A szep-
tember 19-én tartott választmányon beszéltünk a Gólyatábor afterről, jótékonysági sütivásárról.
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Az elmúlt időszak komoly kihívások elé állította az Egyetemet és ez által az Önkormányzatunkat. A
fokozódó energia válság, illetve az általa előidézett megszorítások napi szintű témává váltak, mind
EHÖK, mind kari szinten.

A tisztségemből kifolyó és a rám bízott delegáltságoknak eleget tettem.

A beszámoló beküldését követő eseményekről a küldöttgyűlésen tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-
ket. Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Bármilyen kérdést, észrevételt szívesen fogadok!

Az irodavezető beszámolója
Az iroda nyitvatartása átlagosan heti 10 órában megtörtént, ám sajnos a félév eleji órarendi át-
rendeződése miatt nem sikerült a szeptember elején összeállított nyitvatartáshoz hű maradni. A
napokban új nyitvatartást fogok készíteni. A Választmány által megállapított 10 óra tartása ennek
ellenére azért sikerült, mert nyitvatartási időn kívül is voltam ott sok alkalommal, általában hasz-
nosan, tehát futott be kérdés azokban az időtartamokban is.
Korábban, Viktor elnöksége idején írtam, hogy tapasztalatom szerint a délelőtti nyitvatartás haszno-
sabb a hallgatóknak, ezt az álláspontot tartom. A legújabb nyitvatartási időszak így lesz kialakítva,
ennek az egyetlen "akadálya", hogy "sajnos" már hosszú tanítási gyakorlatomat végzem, így kedd-
csütörtök nem csak a Campuson van jelenésem.
Az előző félévek parkolási ügyeinek fennakadását feloldotta Akály Alexandra gazdasági referens kis-
asszony, a rendszeres visszajelző e-mailek mindenképpen csökkentették az ilyen ügy miatt érkező
számát, egzaktul 0-ra. A diszpécser szolgálat hagy némi kívánnivalót maga után, de az nem a mi
hatáskörünk. A problémákat a megfelelő csatornákon jeleztük.
A tisztségviselők kártya hiányának enyhítésére törekszem, bár nem haladtam vele sokat. A Műsza-
ki Igazgatóság személyzetével egyeztettem 2-szer, és hamarosan lezárul a problémakör reményeim
szerint.

Komárom, 2022.10.08

Mig András
Elnök

ELTE TTK HÖK
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Elnökhelyettesi beszámoló 

az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

2022. szeptember 13. – 2022. október 11. 

 

Időrendi bontás: 

▪ 2022. 09. 13. Megbeszélés Németh Friderika Esélyegyenlőségi- és 

lakhatási referenssel 

▪ 2022. 09. 13. Megbeszélés Komáromi István Mentorkoodinátorral 

▪ 2022. 09. 19. Megbeszélés Gombás András Kémia szakterületi 

koordinátorral 

▪ 2022. 09. 22. Megbeszélés Polónyi Richárd Matematika szakterületi 

koordinátorral 

▪ 2022. 09. 22. Megbeszélés Szolnoki Fanni Biológia- és 

környezettudományi szakterületi koordinátorral 

▪ 2022. 09. 26. Megbeszélés Horváth Laura Tudományos referenssel 

▪ 2022. 09. 28. Megbeszélés Horváth Matilda Kommunikációs referenssel 

▪ 2022. 10. 04. Megbeszélés Tóth Katalin Külügyi mentorkoordinátorral 

▪ 2022. 10. 04. Megbeszélés Novák Zsófia Külügyi referenssel 

▪ 2022. 10. 05. Megbeszélés Szász Boglárka Főszerkesztővel  

▪ 2022. 10. 07-09. HÖOK Közgyűlés 

 

 



Szöveges beszámoló: 

Szeptemberre az elsődleges tervem az volt, hogy a lehető legtöbb tisztségviselővel leüljek 

beszélgetni, felmérjem, hogy kinek milyen tervei vannak, illetve, hogy miben lehetek 

segítségükre. Még nem sikerült mindenkivel találkoznom, de ezt a közeljövőben pótolom és 

felkeresek mindenkit.  

Már ki van tűzve az első tisztségviselői csapatépítő időpontja, ezt követően pedig azon leszek, 

hogy képviselőkkel közös programot is meg tudjunk valósítani. 

 

 

 

Fogadóóráimat megtartottam, a megkeresésekre válaszoltam. 

Köszönöm, hogy elolvastátok a beszámolómat, bármivel kapcsolatban kereshettek bizalommal! 

 

Fritz Petra             Budapest, 2022.10.06. 

Elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK  

elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu 

30/525-2454 
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Beszámoló 

Gazdasági referens 
Akály Alexandra 

Küldöttgyűlési beszámoló 2022. 10. 11. 

Időrendi bontás: 

• 2022. 09. 21. Informális Gazdasági bizottsági ülés 

• 2022. 09. 30. Mig Andrással költségvetésterv megbeszélés 

• 2022. 10. 07-09. HÖOK KGy 

Szöveges beszámoló: 

A gazdasági bizottsági ülésen az EHÖK gazdasági alelnök elmondta, hogy 

mindenkivel szeretne személyesen is leülni beszélgetni, minden kar gazdasági 

megbízottja feltehette a kérdéseit a költéseinek a könyveléséről. Elmondta hogy 

az iskolaszövetkezet első kategóriájának a díja minimálisan többe fog kerülni, 

mint eddig.  

A parkolási kérelmeket hetente legalább egyszer leadtam. Az elmúlt egy 

hónapban alig pár alkalommal tapasztaltam, hogy  probléma lenne a sorompónál. 

A visszaigazolást követően küldök egy e-mailt azoknak a hallgatóknak akik benne 

voltak az utoljára leadott listában, és ez a rendszer eddig működni látszik. A 

honlapon Ádám frissítette az információkat. Két ember jelezte, hogy problémája 

volt. Elég különös hogy több sorompó őr is egyből el akarta küldeni őket, pedig 

rákeresve megtalálhatóak volt a rendszerben. Ha problémája van másoknak nekik 

is hasonló szokott lenni, ezért elkezdtem felkutatni a problémát. Karbantartócsere 

történt, ezért egy teljesen új emberrel sikerült beszélnem. Ő is próbál intézkedni, 

és tisztában van az üzemeltetés azzal, hogy rossz a helyzet, ezért egy új cég 

felbérlése van épp folyamatban.  



Az iskolaszövetkezettel több probléma is akadt. A kategóriák az óradíjat jelentik. 

Akik a gólyatáborban fotóztak a második kategóriába iratkoztak be, amiről engem 

senki nem értesített, ezért rosszul lett kiszámolva az óraszámuk. Ennek 

következtében utolsó pillanatban újra le kellett adni őket.  

Az egyik nyomtatónknak elromlott sajnos a dobegysége, ennek javítása, illetve 

cseréjének érdekében már megtettem a szükséges lépéséket. 

A 2022-es költségvetéstervet elkészítettem Mig Andrással egyeztetve. A tavalyi 

évhez képest körülbelül 18 ezer forinttal kaptunk kevesebbet, ami különösen 

szomorú ilyen gazdasági helyzet mellett. A koronavírus alatt felhalmozódott 

tartalékainkat is feléltük. Például az idén kapott pénzből nem tudtuk volna 

kigazdálkodni a gólyatáborunkat. A Dékán Úr felajánlását pedig (mielőtt 

elmerülne a süllyesztőben) kezembe vettem Andrissal egyeztetve. Elkezdtem írni 

egy listát, azokról a tárgyakról, amikről már hallottam, mint igény (pl.:mikró, 

kanapé, pin-pong asztal.  Szeretném a többi hallgatót is bevonni, ezért a plakátokat 

Bogi segítségével elkezdtük megtervezni. A kifizetési stop miatt viszont nem 

rakjuk ki, amíg fennáll a helyzet. Illetve gondolkodtunk és online is ki lehetne 

kérni a hallgatók véleményét, erre valószínűleg egy google-formot fogok létre 

hozni. 

A fogadóóráimat a következő négy hétre írom ki mert más karról vannak óráim 

és lehetetlen volt egy fix időpontot találni, mivel minden héten teljesen más az 

órarendem. 

Ebben a félévben be tervezem fejezni a tanulmányaimat, aki érdeklődik a 

gazdasági referens tisztség iránt, bátran keressen meg. 

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

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

Budapest, 2022. 10. 07.   Akály Alexandra 

  Gazdasági referens 

  gazdeh@ttkhok.elte.hu 



ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

Küldöttgy¶lési beszámoló
Id®szak: 2022.09.13. - 2022.10.11.

Id®rendi bontás:

� 2022.09.13. 18:00 - Rendes Küldöttgy¶lés

� 2022.09.22. 16:00 - Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülés

� 2022.09.28. 14:00 - Kari Tanács ülés

� 2022.10.06. 18:00 - EHÖK Tanulmányi Bizottsági ülés

� 2022.10.07. - 2022.10.09. - Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK)
Tisztújító Közgy¶lés

� 2022.10.11. 14:00 - Felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztató

Tanulmányi és Oktatási Bizottság:

A TOB ülésén a bizottság tagjai megvitatták az önköltség csökkentési kérelmek kapcsán a Tanul-
mányi Hivatal által el®zetesen elkészített és kiküldött tervezetet. A bizottság egyetértett a ter-
vezett tartalmával, így egyhangúan megszavazta azt. Ebben a félévben 10 hallgató (1 BSc, 5
MSc, 4 OTAK) kapott önköltség csökkentést, ez összes 1 499 000 Ft kedvezményt jelentet, ami a
dékán úr által biztosított 1 500 000 Ft-os keretet gyakorlatilag teljesen kihasználja.

Ezen felül a számítási táblázatból kikerült az elégtelenek száma az eddigi tanulmányok során
oszlop, mivel eddig sem volt �gyelembe véve a számítás során, így csak bonyolította a táblázatot.

Kari Tanács:

Az új kari tanács megválasztotta az Ügyrendi Bizottság tagjait Dr. Kacskovics Imre dékán el®ter-
jesztésének megfelel®en. Ezt követ®en szintén Dr. Kacskovics Imre dékán el®terjesztései alapján
személyi kérdések, a Kari Bizottságok összetétele és a Kari Tanács 2022/2023. tanév I. félévi
munkaterve kerültek tárgyalásra. A személyi kérdések között egyetemi docensi és adjunktusi kin-
evezéseket fogadott el a Kari Tanács a Földrajz- és Földtudományi Intézethez, valamint egyetemi
docensi és mesteroktatói kinevezéseket a Kémiai Intézethez.

Dr. Túri László dékánhelyettes el®terjesztésének megfelel®en elfogadta a kari tanács a javaslatot
dísz- (jubileumi) oklevelek adományozására.

Ezt követ®en utolsó el®terjesztésként tárgyalta Dr. Müller Viktor dékánhelyettes el®terjesztését az
Adatelemz® matematikus és gépi tanulás szakember szakirányú továbbképzési szak önköltségének
emelésér®l. Az el®terjesztést a kari tanács megvitatta és támogatta, az új önköltség összegét
félévenként 700 000 forintban határozta meg.

Az ülés zárásaként Dr. Kacskovics Imre dékán úr összefoglalta az ELTE TTK jelenlegi ener-
gia helyzetét, és ismertetett néhány lehetséges forgatókönyvet a vizsgaid®szak és a tavaszi félév
alakulásáról. Azonban ezek közül még semmi sem biztos, így egyel®re nem szükséges a hallgatókat
széles körben tájékoztatni róla.
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EHÖK Tanulmányi Bizottság:

Eleget tettem delegáltságomnak az EHÖK Tanulmányi bizottságában is. Az ülés során tájékoz-
tattam Bérczes Luca EHÖK Tanulmányi alelnökét és tanulmányi kollégáimat a TTK-n jelenleg
folyó ügyekr®l és problémákról, melyek közül néhányban kikértem véleményüket is.

Ezen felül beszélgettünk az új felvételi rendszerr®l és az emelked® energia árak okozta oktatási
komplikációkról, azok lehetséges megoldásairól, vészforgatókönyvekr®l.

HÖOK Tisztújító közgy¶lés:

Részt vettem a HÖOK Tisztújító közgy¶lésén a TTK HÖK képviseletében. A közgy¶lés során
a delegáltak elfogadták a jelenlegi elnökség beszámolóit. Megválasztották a HÖOK elnökét a
következ® ciklusra Eszterhai Marcell személyében, illetve szavaztak az új elnökség, választmány
és ellen®rz® bizottság tagjairól is.

Ezen felül a HÖOK Közgy¶lése elfogadott egy nyilatkozatot is, melyben kiáll a pedagógusok
mellett és sürgeti a döntéshozást a pedagógusok méltatlan helyzetének mihamarabbi orvoslására.

Tanulmányi ügyek:

A 2022.09.13.-i beszámolómban már említett tárgy elfogadtatási és tárgyfelvételi ügyek alkot-
ták továbbra is a f® vonalat, azonban jelent®sen kisebb számban, mint korábban. Jött kérdés
képzések indításával kapcsolatban, illetve kredit túlfutáshoz és önköltséghez kapcsolódó kérdések
is érkeztek. Ezeknek nagyobbik része már megoldódott, a többi üggyel pedig folyamatosan
foglalkozom és egyeztetek szükség szerint a Tanulmányi Hivatallal vagy Bérczes Luca EHÖK
Tanulmányi alelnökkel.

Tekintettel rá, hogy túl vagyunk a félév kezdésen az ügyek s¶r¶sége és ezáltal sürg®ssége is
csökken, így remélhet®leg el tudok kezdeni foglalkozni a pályázatomban említett projektek kidol-
gozását.

Oktatási ügyek:

A szükséges tanulmányi és oktatási ügyekben folyamatosan egyeztettem a Tanulmányi Hivatal
vezet®jével Török Gabriellával, illetve a kapcsolódó szakos tanulmányi el®adókkal.

Az itt intézet ügyek egy része kreditelfogadtatási ügy volt, illetve másik része pedig nemmegfelel®en
felvett vagy nem megfelel®en elvégzett tárgyakból adódó komplikációk.

A legtöbb egyeztetést a tárgy kiírások igényelték. Itt egészen sok nagyobb komplikációnk is
volt. Ezalatt azt értem, hogy kötelez® és kötelez®en választható tárgyak nem kerültek kiírásra a
mintatanterv szerint javasolt félévben, illetve volt olyan probléma is, hogy a tárgyat nem írták ki
csak az új tárgykódokon, így akiknek még a régin kell elvégezni, nem tudták felvenni a tárgyat.
Teljesen egyértelm¶, hogy ezek a problémák a tanterv módosításokból adódtak.
Jeleztem a Tanulmányi Hivatal, illetve Dr. Müller Viktor oktatási dékánhelyettes úr felé, hogy
nagyobb �gyelmet kellene fordítanunk arra, hogy az oktatók megfelel®en legyenek tájékoztatva az
új tantervekr®l, arról, hogy ezeket hol érik el és arról is, hogyha egy tárgy a korábbiakhoz képest
átalakul (megsz¶nik) vagy másik félévre kerül.

Azokban az esetekben, amelyekben a hallgatók rajtuk kívülálló okok miatt nem tudták felvenni
csak utólagosan a tárgyakat, abban az esetben, hogyha ezt az okot jelzik, a Tanulmányi Hivatal
az utólagos ügyintézés díját nem fogja nekik felszámolni.
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Felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztató

Az átalakuló felvételi eljárással kapcsolatban 2022.10.11.-én az Oktatási Igazgatóság részér®l
Cseszregi Tamás igazgató úr tart tájékoztatót számunkra 14:00-kor Teams meeting keretében.
Ennek lényegét a Küldöttgy¶lés során szóban ismertetem, majd arra való tekintettel, hogy jelen
beszámoló kiküldését követ®en kerül rá sor.

Egyebek:

A fent említett és az egyéb beérkez® problémákat, amennyiben ez lehetséges volt, megoldottuk.
Kicsit ugyan kaotikusan, de úgy gondolom szerencsére nem tragikusan de elindult a félév és az
ilyenkor jellemz® tanulmányi ügy lavina is lezajlott. A beszámolási id®szak során a levelezést
rendben tartottam, fogadóóráimat megtartottam, delegálásaimnak pedig eleget tettem.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Kérdés vagy megjegyzés esetén kérlek fordulj hoz-
zám bizalommal.

Komárom, 2022. október 08.
Sarus Balázs

ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

tanulmanyi@ttkhok.elte.hu
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Beszámoló 

Tudományos Referens 

2022. október 11-i Rendes Küldöttgyűlésre 

2022. szeptember 13. – 2022. október 11. közötti időszakról 

 

Időrendi bontás: 

2022. szeptember 26. – megbeszélés Fritz Petra, elnökhelyettessel 

2022. október 3. – megbeszélés Horváth Matilda, kommunikációs referenssel 

2022. október 4. – megbeszélés Munkácsy Bélával 

2022. október 4. – MÜPA Egyetemi Találkozó 

2022. október 4. – EHÖK Tudományos Bizottság ülés 

2022. október 11. – Felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztató 

Szöveges beszámoló: 

  Az elmúlt 1 hónapban több személlyel is leültem megbeszélni a jövő terveit. Mind 

Matildával, mind Petrával a félév menetét vázoltuk fel, beszéltük át, ki hol mit tudna segíteni.  

 Munkácsy Bélával egy „Irányzatok” előadás kapcsán folytattam beszélgetést, amire 

november 8-án fog sor kerülni 18:00-tól, témája az atomenergia lesz. Ennek az eseménynek a 

Facebookon oldalon és csoportokban való hirdetésére az október 11-i Küldöttgyűlés után fog 

sor kerülni. 

 A MÜPA Egyetemi Találkozón egy kötetlen 1 órás beszélgetés során a MÜPA 

vezetősége tájékoztatta az egyetemek, szakkollégiumok képviselőit az egyetemi programját 

érintő új lehetőségekről, jövőbeni terveiről. 2023. június 9-én fog sor kerülni egy Egyetemi 

Napra a MÜPÁ-ban, amikor is a tervek szerint a hallgatók egy nyíltnaphoz hasonlóan 

előadások, körbevezetések és beszélgetések keretein belül megismerhetik a MÜPA arculatát, 



 

kínálatát. Szó volt a jegyek/bérletek vonzóbbá tételéről is a hallgatók számára, illetve előadó 

ötleteket is szívesen fogadtak a szervezők tőlünk. 

 Az EHÖK Tudományos Bizottsága először ült össze a félév során új EHÖK 

Tudományos alelnökünkkel, Saly Eszterrel. Az ülés a kis létszámra való tekintettel inkább 

áttekintés jellegű volt, beszámoltam a Karon tervezett programokról, az aktuális helyzetről. 

 A felvételi eljárásról szóló tájékoztatóról való beszámolómat szóban hallhatjátok majd 

a Küldöttgyülésen. 

 Az online és személyes megkeresésekre a legjobb tudásom szerint válaszoltam, a 

Facebook oldalon is próbáltam aktív lenni. 

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

bátran! 

 

Budapest, 2022. október 7.       

Horváth Laura 

tudbiz@ttkhok.elte.hu 

+36 30 389 0076 

 



ELTE TTK HÖK
Kommunikációs referens
Küldöttgyűlési beszámoló

Horváth Matilda

Időszak: 2022.09.13. - 2022.10.11.

Időrendi bontás
• 2022.09.28. Megbeszélés Fritz Petra Elnökhelyettessel

• 2022.10.03. Megbeszélés Horváth Laura Tudományos referenssel

• 2022.10.11. Sajtó- és Kommunikációs Bizottsági ülés

1



Beszámoló

Programok
Az 5vös5 és a BGGyK x IK x TTK GT AFTERPARTY 2022 esemény lejazlott és
az utókommunikációjuk is megtörtént.

Facebook és Instagram

Az elmúlt hónapban több megkeresést is kaptunk a diákokat érintő lehetőségekről
illetve programokról, ezek közül ami hasznos és érinti a diákokat azokat platform-
jainkon eljuttattuk hozzájuk. Ilyen például az Innovációs Piac és Karriernap és a
Kutatók éjszakája.

Megbeszélések

Horvát Laura Tudományos referenssel egyeztettünk a jövőbeli tudományos prog-
ramok kapcsán. Fritz Petra Elnökhelyettessel beszégettünk a tisztségemről, és
aktuális történésekről.

Egyéb

Az összes beérkezett e-mailt elolvastam és azokkal kapcsolatos teendőimet elvé-
geztem. A faliújságot karbantartottam. Az online platforjaink frissítése rendsze-
resen megtörtént és minden fontos információ megjelent rajtuk.

Sajnos a 2022.10.11.-es küldöttgyűlésen nem tudok résztvenni, mivel Sajtó-
és Kommunikációs Bizottsági ülésen leszek. Ha bármi kérdésed lenne hozzám,
akkor a lenti elérhetőségeim egyikén vagy messengeren elérhető vagyok.

Budapest, 2022.10.08.

Horváth Matilda
Kommunikációs referens

06/20-273-4066
kommunikacio@ttkhok.elte.hu
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Beszámoló 
Rendes Küldöttgyűlésre 

Rendezvényszervező referens 

Pádár Kitti 

 

Időrendi bontás: 

• 2022. szeptember 13. Rendes Küldöttgyűlés 

• 2022. szeptember 15. Megbeszélés Sjelrps Anettel és Mike Ábellel 

• 2022. szeptember 15. 5vös 5km megbeszélés 

• 2022. szeptember 20. 43. 5vös 5km Futóverseny 

• 2022. szeptember 22. BGGyK x IK x TTK GT After 

• 2022. szeptember 26. 5vös 5km megbeszélés 

• 2022. szeptember 27. EHÖK Rendezvényes Bizottsági Ülés 

• 2022. szeptember 28. Kari Tanács 

• 2022. szeptember 28. EHÖK Gólyabál megbeszélés 

• 2022. október 3. 5vös 5km megbeszélés 
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Szöveges beszámoló: 

1.  Megbeszélés Sjelrps Anettel és Mike Ábellel 

Szeptemberben megkeresett 2 hallgató azzal az ötlettel, hogy szeretnének különböző 

témában előadásokat szervezni az egyetemen a hallgatótársaiknak. A segítségemet 

kérték ennek megszervezésébe; a kérésemre pedig el is küldtek egy tervezetet, melyben 

részletezték nekem az októberi és novemberi előadásaik témáját, megjelölve benne a 

meghívott előadókat. A megkeresést továbbítottam Horváth Laura, tudományos 

referensnek, így ő is becsatlakozott ezeknek az előadásoknak a lebonyolításába.  

A tervezett előadások a következők: 

 2022. október 27. Háború és válság a társadalom perifériáján 

 2022. november 24. Mesterséges intelligencia 

 

2. 5vös 5km megbeszélések 

A versenyt megelőzően a megbeszéléseken a szervezés körüli teendőket beszéltük át, 

vettük pontról pontra át a verseny forgatókönyvét, illetve összegeztük a meglévő és 

hiányzó forrásokat. A versenyt követően volt további 2 megbeszélés, amiken 

összegyűjtöttük a versennyel kapcsolatos pozitívumokat és negatívumokat, valamint 

egyeztettünk a tavaszi 5vös 5km lehetséges időpontjáról.  

 

3. 43. 5vös 5km Futóverseny 

A 43. 5vös 5 km Futóverseny lebonyolításában, mint a hallgatói segítők 

koordinátoraként vettem részt. Az idő szűke ellenére a verseny szerencsésen lezajlott, 

kb 450 futó vett részt a versenyen.  
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4. BGGyK x IK x TTK GT After 

Szeptember 22-én megrendezésre került a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karral, 

valamint az Informatikai Karral a Gólyatábor After buli. Helyszínül a Doboz szolgált, 

az Animal Cannibals és ThomasRush voltak a fellépők. Sajnos a becsült létszámtól jóval 

kevesebben jöttek el, ami okozott némi csalódást. Összességében egy jó eseményként 

könyvelhetjük el, de mindenképpen hagyott maga után némi megfontolnivalót 

(helyszín, soron következő kari események becsülhető létszáma). Itt is szeretném 

megköszönni a sok segítséget Horváth Matilda, kommunikációs referensnek; Tóth 

Katalin, külügyi mentorkoordinátornak és az összes beléptetésben segítő hallgatónak.  

 

5. EHÖK Rendezvényes Bizottsági Ülés 

Szeptemberben sor került a 2022/2023-as tanév első Rendezvényes Bizottsági ülésére, 

ahol aktualitásokról, szervezeti működésről és év közbeni eseményekről beszéltünk. Az 

ülés nagy részében az előző évről felmerülő problémákat gyűjtöttük össze, és ezeket 

beszéltük át részletesen. 

 

6. EHÖK Gólyabál megbeszélés 

Az előzetes elképzelések szerint a 2022-es összegyetemi Gólyabálra megalakult egy 

munkacsoport, ahol minden karról 2 delegált vett részt, a TTK-ról Fritz Petra, 

elnökhelyettessel voltunk a képviselők.  
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7. Egyebek: 

▪ Rendszeres Sportösztöndíj bírálás:  

A 2022/2023 Rendszeres Sportösztöndíj Őszi félévére vonatkozó kiírásra 18 

kérvény érkezett be, ezeknek a pontozását, bírálást végeztem el 

▪ ELTEFeszt: 

Berki Márton megkeresésére idén is elvállaltam az ELTEFeszt hallgatói 

koordinálását, a TTK részről. Az ELTEFeszt október 14-én, pénteken, kerül 

megrendezésre a Trefort-kertben. Minden szakterületi koordinátortól bekértem 

a hallgatói segítőket, valamint egyeztetés alatt vannak a szakterületi eszközök 

az eseményhez. 

▪ Karriernap: 

Október 13-án, csütörtökön, kerül megszervezésre karunkon a Karriernap. 

Bőhm Sára megkeresésére és kérésére elkezdtem összegyűjteni a kari hallgatói 

segítőket, valamint az esemény során fogom segíteni a koordinálást.  

 

 

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

megbeszélés szerint online vagy személyesen megtartottam. A delegáltságommal járó 

kötelezettségeimet szintén elvégeztem.  

 

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

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

 

Budapest, 2022. október 8. 

 

Pádár Kitti 

Rendezvényszervező referens 

ELTE TTK HÖK 

rendbiz@ttlhok.elte.hu 

+36 20 476 1223 

mailto:rendbiz@ttlhok.elte.hu


 

 

Beszámoló 
 

Esélyegyenlőségi és lakhatási referens 

2022. 10. 11-i Küldöttgyűlésre 

Németh Friderika Bianka 

 

Időrendi bontás: 

09. 19. Adományok leadása 

10.10. EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottsági Ülés 

Szöveges beszámoló: 

Adományok elszállítása: 

Az iskolakezdési adománygyűjtésen a TTK által gyűjtött adományokat 

szeptember 19-én átszállítottam a EHÖK irodába, majd innen szeptember 20-

án Balog Marcell az EHÖK Esélyegyenlőségi referense eljuttatta a Dunakanyari 

Család- és Gyermekjóléti Intézménybe. Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen 

formában segített! 

EHÖK Esélyegyenlőségi Bizottsági Ülés: 

Október 10-én lesz az idei első Esélyegyenlőségi Bizottsági Ülés. Itt jövőbeli 

programokról és tervekről fogunk beszélgetni, ötletelni.   

Több dolog szervezése is folyamatban van, amiket így az időrendbe nem tudtam 

elhelyezni, a következőkben ezekről a tervekről írok. 

Jane Goodall Intézet – Passzold vissza, tesó! 

A 2009 óta működő programmal biztos többen találkoztatok már. Általában 

állatkertekben és iskolákban találhatók gyűjtőpontok. Ezekre a gyűjtőpontokra 

mobiltelefonokat, tableteket és ezek tartozékait lehet leadni. Szeretném, ha a 

TTK is csatlakozni ehhez az idei évben. November 22-ig tart egy őszi kampány 



időszak, első sorban eddig terveztem részt venni ebben, és ha ezután úgy látom, 

hogy volt rá igény, akkor természetesen a későbbiekben is folytathatjuk. A 

programról akit részletesebben érdekel, itt olvashat: 

http://www.janegoodall.hu/programjaink/passzold-vissza-teso-mobil-

ujrahasznositas  

Akadálymentesített játékok: 

A játékok beszerzése folyamatban van, amikor ezek meglesznek, értesítem a 

szakterületeket. Ismert játékok akadálymentesített változatait ismerhetik meg 

az ez iránt érdeklődők. Nagyon örülnék, ha ezeket játékesteken, vagy más 

programokon használnánk a későbbiekben. 

Nyúz – Esélyes cikkek: 

Szász Boglárkával (főszerkesztő) egyeztetve, szeretném, ha jelennének meg 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos cikkek a nyúzban. Szeretnénk interjúkat 

készíteni, amiknek témája lenne a SHÜTI működése, a személyi segítők 

feladatai, és reméljük lehetőségünk lesz arra is, hogy regisztrált hallgatókkal 

készítsünk interjút. Felkerestem a SHÜTI-t az interjúk elkészítésével 

kapcsolatban, akikkel előzetesen már beszéltem erről, és támogatták az ötletet.   

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed merülne fel, keress bátran.  

 

Budapest, 2022.10.08. 

Németh Friderika Bianka                                  

Esélyegyenlőségi és lakhatási referens 

ELTE TTK HÖK 

esely@ttkhok.elte.hu  

http://www.janegoodall.hu/programjaink/passzold-vissza-teso-mobil-ujrahasznositas
http://www.janegoodall.hu/programjaink/passzold-vissza-teso-mobil-ujrahasznositas
mailto:esely@ttkhok.elte.hu


 

 

ELTE TTK HÖK 

Ösztöndíjakért felelős referens 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2022.09.13.- 2022.10.11. 

Időrendi bontás: 

SZÖB: 

• 09.24. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

KÖB: 

• 09.20. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

 

EGYEBEK: 

Ezen felül többször egyeztettem Domboróczky Balázzsal (EHÖK szociális 

alelnök), Török Gabriellával (hivatalvezető), Ágasvári Zsolttal (Neptun 

informatikus), Mig Andrissal (TTK HÖK elnök), Fritz Petrával (TTK HÖK 

elnökhelyettes), Pádár Kittivel (Rendszeres és Egyszeri sport ösztöndíjak 

bírálója) és Horváth Laurával (Rendszeres tudományos ösztöndíjak bírálója). 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

Szociális ösztöndíjak: 

A legintenzívebb időszakon vagyunk túl, hisz elbírálásra kerültek a rendszeres 

szociális ösztöndíjas kérvények. Idén összesen 492 darab érkezett meg. Ez a 

2021/22/1 félévi adatokhoz képest több mint 10 %-os csökkenést jelent. 

Ponthatár: 26 pont, pontösszeg: 1100 Ft. Az idei ponthatár a legalacsonyabb az 

elmúlt években, a pontösszeg pedig a legmagasabb.  

Az őszi félévnek összesen 13 bírálóval álltunk neki, bár „avattunk” pár újoncot, 

de a csapat gerincét már tapasztalt bírálók adták. Nagyon elégedett vagyok a 

munkájukkal és ismételt szeretném nekik megköszönni.  



 
 

Ismétlem csak magam, hogy aki szeretne velünk bírálni február elején, az 

mindenképpen keressen meg. Természetesen ösztöndíj jár a bírálói munkáért, 

azonban akit érdekel számoljon a januári képzésekkel és a bírálói vizsgával is. 

A hajtós időszakon belül történt meg az alaptámogatások elbírálása is. Összesen 

151 darab kérvény érkezett be.  

A rendkívüli szociális támogatás ösztöndíjunk egészen december 10-ig elérhető 

lesz kérvény formájában a neptunban.  

Az alaptámogatások és a rendszeres szociális ösztöndíjak fellebbezési időszaka 

elkezdődött.   

ISZTK ösztöndíjak: 

Lezárult a két szeptemberi kari ösztöndíjunk is. Összesen rendszeres tudományos 

ösztöndíjból 20, míg rendszeres sport ösztöndíjból 17 darab kérvény érkezett be. 

Mindkettő ösztöndíjnál köszönöm a két bírálóm munkáját!  

Az egyszeri sport ösztöndíjunk pedig tovább is elérhető, egészen december 5-ig.  

Egyebek:  

Október elején Mig Andrissal egyeztettem a kari ösztöndíj keretünkről, egy 

esetleges tisztségviselői emelés miatt. 

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

keress bizalommal.  

 

Budapest, 2022.10.08. 

Papp Gergely Sándor 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 
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ELTE TTK HÖK 
Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

Küldöttgyűlési beszámoló 
Időszak: 2022.09.13.-2022.10.11. 

 

Időrendi bontás: 

• 2022.09.13. Küldöttgyűlés 
• 2022.09.20. KÖB ülés (Microsoft Teams) 
• 2022.09.07-2022.09.21. Rendszeres Szociális Ösztöndíj bírálási időszaka 
• 2022.09.23. Rendszeres Szociális Ösztöndíj pontok ellenőrzése Papp 

Gergellyel 

 

Részletes beszámoló: 

A szeptemberi Küldöttgyűlés óta a legnagyobb feladatom a Rendszeres Szociális 
Ösztöndíjak bírálása, illetve a többi bíráló koordinálása. Idén is több száz kérvény 
érkezett be karunkon, amiket sikerült határidőn belül elbírálnunk. Ezúton is 
köszönjük munkájukat! Miután lezárult a hiánypótlási időszak, Papp Gergellyel 
összeültünk, és áttekintettük az összes kérvényt, hogy minden hallgató valóban 
megkapta-e a neki járó pontokat. Emellett napi szinten tartottuk a kapcsolatot a 
bejövő email-ek megválaszolása miatt.  

2022.09.20-án tartott KÖB ülésen átnéztük a Rendszeres Sport-, illetve 
Rendszeres Tudományos Ösztöndíjak elbírálását. Mindkét Ösztöndíj esetében 
meghatároztuk a minimum (4 pont) és maximum (26 pont) ponthatárt, illetve az 
egy pontra járó összegeket (1400 Ft/pont). Ezeket a hallgatókat ki is értesítettem 
a Neptunban a KÖB ülés után, szeptember 27-én. 
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Egyebek: 

Még egyszer szeretném megköszönni a bírálók munkáját, illetve Papp Gergely 
segítségét abban, hogy gördülékenyen végezhessem a feladataim. 

Szívesen várom a hallgatói megkereséseket. A fogadóórám hétfőnként 12:00-
14:00-ig az Északi Hallgatói Irodában tartom, de emailben és telefonon is elérhető 
vagyok. 

Köszönöm, ha elolvastad a beszámolóm. 

 

Mészáros Dorottya 
Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

osztondij@ttkhok.elte.hu 
tel.: +36 20 516 6626 

Budapest, 2022. 10. 07. 

 

 
 



Külügyi beszámoló 

 

 

Időrendi beosztás:  

2022.09.13. Küldöttgyűlés  

2022.09.27. Beszélgetés Polónyi Richárddal  

2022.09.28. Kémia Szacs  

2022.09.28. Fizika Szacs  

2022.09.29. Beszélgetés Szolnoki Fannival  

2022.10.03. Beszélgetés Varga Ádámmal  

2022.10.03. Beszélgetés Borbás Zitával  

2022.10.03. Beszélgetés Gombás Andrással 

2022.10.04. Beszélgetés Fritz Petrával 

2022.10.04. EHKB ülés 

2022.10. 06. Tanári Szacs  

 

Szöveges beszámoló: 

Előző küldöttgyűlés óta sikerült beszélgetnem a szakterületi koordinátorokkal arról, hogy 

melyik lenne az ő tantervükben az a félév, mikor érdemes erasmusra kimenni. Ezt később 

megosztom majd a hallgatókkal, így remélhetőleg mindenkinek lesz egy tisztább képe, mikor 

tud erasmusra menni.  

Ezen kívül ellátogattam Szacsokra is, ahol bemutattam az Erasmus pályázatot és válaszoltam a 

felmerülő kérdésekre. Megkérdeztem az ott ülő hallgatókat miért nem szeretnének Erasmusra 

menni, hogy tisztább képet kapjak arról, mit kellene változtatni a rendszeren.  

Részt vettem az EHKB ülésen, ahol a Start+ ösztöndíj pályázatról és annak kifizetéséről estt 

szó. Ezen kívül külügyi referenseknek szóló csapatépítő, tudásfejlesztő programokat hirdettek 

meg, melyekre mindenképp szeretnék elmenni november folyamán.  

Beérkező emailkre válaszoltam, fogadóóráimat megtartottam.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed van keress bizalommal! 

 

Budapest 2022.10.07. 

Novák Zsófia   



ELTE TTK Külügyi referens 

kulugy@ttkhok.elte.hu 

mailto:kulugy@ttkhok.elte.hu


 
 
 
 
 
 

Külügyi Mentorkoordinátor beszámoló 

2022.október 11-i Rendes Küldöttgyűlésre 

2022. szeptember 13- 2022. október 11. közötti időszakról 

 
Időrendi bontás: 

• 2022. szeptember 21. kommunikációs felületek átvétele Ádám Rozáliától 
• 2022. szeptember 24. megbeszélés Götz Ádámmal 
• 2022. október 4. megbeszélés Fritz Petrával 
• 2022. október 4. megbeszélés Nagy Évával 
• 2022. október 4. megbeszélés Varga Mátéval 

 
Szöveges beszámoló:  

 

 Megválasztásom után találkoztam Ádám Rozáliával és átvettem az online 

felületeket, mégegyszer köszönöm eddigi munkáját és támogatását, amit a 

pályázatom felé mutatott. 

 

 Az előző Küldöttgyűlésen már említettem, mennyire fontos az, hogy az 

információk eljussanak a külföldi hallgatókhoz. Ennek fényében létrehoztunk egy 

csoportot Novák Zsófiával, Horváth Matildával, illetve Pádár Kittivel, ahol az 

angol nyelvű fordításokat készítjük a programokhoz.  

 

 Beszéltem Götz Ádámmal egy angol nyelvű TTK HÖK honlap 

létrehozásáról, ami még nem indult el, de a tisztségviselőket megkértem, hogy a 

tisztségükhöz tartozó leírást küldjék el nekem (ennek határideje oktober 23.). Ha 

minden ütemterv szerint halad, még az őszi szorgalmi időszakban elindulhat a 

honlap.  

 

 Felkerestem egy grafikust, hogy készítsen logót a Mentoring for 

International Students (MIS) részére, tájékoztatása szerint novemberben ez 

elkészül.  

 

 Leültem beszélni Nagy Évával (nemzetközi ügyekért felelős ügyvivő, 

TTK) illetve később Varga Mátéval (Informatika kari Külügyi Főmentor). 

Rengeteg tanácsot kaptam és megosztották tapasztalataikat a lágymányosi 



külföldi hallgatókkal kapcsolatban. Ezeket megfogadva tervezem tovább a 

Külügyi mentorprogramot. 

 

 Felkeresetem továbbá a TÁTK-s Nemzetközi Hallgatók 

Érdekképviseletéért Felelős tagját, illetve az ESN koordinátort (TTK), velük már 

a Küldöttgyűlés után fogok leülni beszélni. 

 

Szeretném megköszönni Novák Zsófiának az együttműködését és 

segítségét, amit eddig nyújtott.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha bármi kérdésed felmerül, keress 

bátran!  

 

Budapest, 2022. 10. 08. 

Tóth Katalin Zsófia 

Külügyi Mentorkoordinátor 

ELTE TTK HÖK 

kulkoordinator@ttkhok.elte.hu 
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Főszerkesztői beszámoló 

az ELTE TTK HÖK 2022. 10. 11-i Küldöttgyűlésére 

 

Időrendi bontás: 

• szeptember 13. – Rendes Küldöttgyűlés 

• szeptember 20. – 5vös 5km Futóverseny 

• szeptember 20. – GT Aftermovie 

• szeptember 22. – BGGyK x IK x TTK GT Afterparty 

• október 3. – Nyúz megbeszélés 

• A fentieken kívül egyeztettem Fritz Petrával, Mig Andrással, Németh Friderikával és Szigeti 

Balázs EDÖK Elnökkel. 

 

Szöveges beszámoló: 

Szeptember 20-án az 5vös 5km Futóversenyen jelen volt a Nyúz is a fotósával, a készült képek 

kikerültek az eseményhez. 

Szeptember 20-án a GT Aftermovie is megjelent a TéTéKás Nyúz YouTube csatornáján. 

Szeptember 22-én a GT Afterparty-n is jelen volt az egyik fotós, aki megörökítette az eseményt. 

Október 3-án tartottam egy nagy Nyúz megbeszélést, ahol már a fejemben felállt rendszert osztottam 

meg a szerkesztőséggel, hogyan is fog működni az újság online és offline formában. Azóta már sikerült 

összerakni az októberi cikktervet, és dolgoznak a cikkírók. Belépési nehézségek és betegség miatt nem 

tudott hamarabb beindulni online az újság, de most már rendszeresen fognak megjelenni cikkek 

mindenféle témában. Nagyon örülök, hogy négy aktív tag is vannak, akik tudományos témákról 

írnak/írnának. Hetente minimum 3 cikk kerül ki mostantól az oldalra. 

A Biológiai Intézetben kommunikációval foglalkozó Bőhm Sára megkeresett azzal, hogy hirdessük a 

Nyúz által is az Innovációs Piac és Karriernap eseményét, és hogy tudunk-e fotóst szolgáltatni a program 

idejére. 

A napokban kiment két cikk a Nyúz oldalára, és még hétfőn ki fog kerülni még egy. Ezenkívül kiment 

az Innovációs Piac és Karriernap hirdetés és vasárnap kikerül az Eltefesztről is egy rövid, hirdető cikk. 

Fritz Petrával megbeszéltük, hogyan fog működni az újság, mik a terveim. Mig Andrással is erről 

egyeztettünk és tervezünk összeülni, hogy kitaláljuk, hogyan lehetne promotálni az újság online oldalát. 



Németh Friderikával a korábbi terveinket konkretizáltuk, el fogunk indítani egy esélyegyenlőség 

témákkal foglalkozó cikksorozatot, és felmerült egy esemény megszervezése is ezzel a cikksorozattal 

kapcsolatban és a SHÜTI-vel együtt a tavaszi félévben. 

Szigeti Balázst a lektorálással kapcsolatban kerestem meg, és felajánlotta, hogy amikor szükség van rá, 

akkor keres doktoranduszokat, akik az adott tudományos cikket át tudják olvasni, mielőtt megjelenne. 

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. szeptember 13. – 2022. szeptember 11. 

Szász Boglárka Dorottya 

TéTéKás Nyúz főszerkesztő 

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu 
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Informatikus - beszámoló

Götz Ádám

2022. október 8.
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Események

1. Lebonyolítottam a szeptember 13-ai küldöttgyűlés online szavazásait.

2. Egyeztettem Mig Andrással a megújuló http://ttkhok.elte.hu weboldallal kapcsolatban.

3. Egyeztettem Akály Alexandrával az Északi Hallgatói Iroda nyomtató dobjának cseréjével kapcso-
latban.

4. Frissítettem a levelezési listákat képviselők és a tisztségviselők változásai alapján

5. Válaszoltam a megkeresésekre

Götz Ádám
informatikus@ttkhok.elte.hu

Budapest
2022. október 8.
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Mentorkoordinátori beszámoló az ELTE TTK HÖK 

2022.10.11-i Küldöttgyűlésére 

 

 

Időrendi bontás: 

2022.09.13. Küldöttgyűlés 

Szöveges beszámoló: 

Ideális esetben szeptember közepétől a mentorkoordinátornak nincs sok dolga, mert ez azt 

jelenti, hogy a mentorok jól végzik a munkájukat. Szerencsére ez velem is így volt, egy-két 

megkeresés érkezett csak tőlük, ezek is apróságok voltak. 

Az előző Küldöttgyűlés óta egy fogadóóra (09.29.) kivételével az összeset megtartottam, a 

levelezést kezeltem, a megkereséseknek eleget tettem. 

Záró gondolatok: 

Ahogyan már többször jeleztem, a jövő havi Küldöttgyűlés előtt le fogok mondani a pozícióról, 

ezáltal ez az utolsó beszámoló, melyet mentorkoordinátorként írok. Szeretném megragadni az 

alkalmat, hogy megköszönjem mindenkinek, aki az elmúlt közel egy évben akár egy kicsit is 

hozzátett a rendszer felépítéséhez, valamint működéséhez. Külön szeretném megköszönni a 

mentorok odaadó munkáját, remélem a későbbiekben is ugyanolyan lelkesen fognak dolgozni, 

ahogyan azt eddig is tették. A legnagyobb köszönettel pedig a mentorfelelőseimnek tartozok, 

nélkülük biztosan nem sikerült volna ilyen jól a rendszer. 

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

 

Komáromi István Tát, 2022.10.08. 

Mentorkoordinátor  

ELTE TTK HÖK  

mentorkord@ttkhok.elte.hu  

+36307131628  

 

mailto:mentorkord@ttkhok.elte.hu
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BESZÁMOLÓ 
Biológia- és környezettudományi szakterületi koordinátor 

ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlés 

2022.09.13. - 2022.10.11. 

Időrendi bontás: 

 2022.09.13. Küldöttgyűlés 
 2022.09.15. Bemutatkozás Weiszburg Tamásnak (környezettan szakfelelős) 
 2022.09.15. Biokörnytan-Kémia Kocsmatúra* 
 2022.09.19. Megbeszélés Csere Zsanettel (BioMozi szervezője) 
 2022.09.19. Választmány 
 2022.09.21. Megbeszélés Simon Csabával és Jásdi Mihállyal (BReKi szervezői) 
 2022.09.21. Megbeszélés Jakab Eszterrel (RuBiSCo koordinátora) 
 2022.09.21. Intézeti Tanács 
 2022.09.27. Megbeszélés a RuBiSCo utódjelöltjeivel 
 2022.09.28. Környezettanos teázás 
 2022.09.30. Bemutatkozás Kovács M. Gábornak (Biológia Oktatási Intézetigazgató-

helyettes) 
 2022.10.08. BReKi kirándulás Budakeszi Vadasparkba 

*Dőlt betűvel szedett eseményt nem én szerveztem, hanem elődöm, Kása Kata Hanga 

 

1. Kezdeti teendők: 

Megválasztásom után azonnal átvettem Kása Kata Hangától a kommunikációs felületeket, 
és feladatait folytattam. Szeretném már az elején megköszönni eddigi munkáját, illetve, 
hogy a megválasztásomat megelőző időszakban sem hagyta abba a szakterületi teendők 
teljesítését. 

Bemutatkoztam Kovács M. Gábornak, a Biológia Oktatási Intézetigazgató-helyettesnek, 
valamint Weiszburg Tamásnak, környezettan szakfelelősnek, mivel későbbiekben velük 
kell rendszeresen együtt dolgoznom. Ezen kívül a Biológia Intézetigazgatójával, Miklósi 
Ádámmal is személyesen megismerkedtem az Intézet Tanácsot követően. Ezeken a 
találkozásokon Kása Kata Hanga is részt vett, valamint környezettanos szakfelelőssel való 
megismerkedéskor Horváth Laura is jelen volt. Remélem zökkenőmentes lesz a közös 
tevékenykedés velük. 

 

 



  
Szolnoki Fanni 

Biológia- és környezettudomány szakterület 
 
 

 

2 
 

2. BioKörnytan-Kémia kocsmatúra: 

A biológia, környezettan és kémiás közös kocsmatúrát még elődöm, Kása Kata Hanga 
szervezte meg Gombás Andrással, amin főleg az elsőéves hallgatókat szerettük volna 
bevonni, hogy megismerjék az ELTE TTK hallgatók által gyakran látogatott helyeket. Úgy 
gondolom, hogy nagyon jól sikerült, körülbelül 80 hallgató vett részt az eseményen 
valamilyen formában. Én csapatot vezetve vettem részt ezen, aki az állomások között kíséri 
a csoportját. Szerintem nagyon szórakoztató feladatokkal készültek az állomásvezetők és a 
hallgatók élvezték.  

3. Intézeti Tanács: 

A biológia szakterület delegáltjai, Kása Kata Hanga, Ullaga György, Kalmár Balázs és 
Németh Friderika Bianka megfelelően ellátták teendőiket. Ahogy látjátok, én nem 
szerepelek a delegáltak között, de szeretnék ettől függetlenül jelen lenni ezeken. 

Szó volt arról, hogy a Biológia Intézet tanszékeit hogyan tudnánk jobban kihasználni, 
vagyis szeretnék a felesleges helyeket néhány cégnek bérbe adni. Emellett a rezsi 
problémák megoldási tervéről is folytak megbeszélések, ebben pedig a tanszékvezetők 
segítségét kértek az Intézet vezetése. Ezen kívül az Intézet fő célkitűzése lett, hogy a 
hallgatói közösség aktivitását növeljék, vagyis az oktató és a hallgatók közötti kapcsolat ne 
legyen olyan távoli. Szeretnék elérni, hogy a szervezett intézeti élő adásokra több hallgató 
eljöjjön vagy ezeket online kövessék. Ezen cél elérésének érdekében én is igyekszem 
növelni a hallgatók érdeklődését és részt venni a programok kialakításában, illetve 
reklámozásában.  

4. RuBiSCo: 

A Rutinos Biológiai Szakterületi Korrepetálás (RuBiSCo-ként hivatkozom rá a 
későbbiekben), ami biológia és környezettanos hallgatóknak is szóló szakterületi 
korrepetáló szervezetünk, élén váltás fog történni. A jelenlegi koordinátor, Jakab Eszter 
még ebben a félévben szeretné átadni ezt a pozíciót, hogy tanulmányai befejezése előtt 
mindent át tudjon adni az új koordinátoroknak és segítségével támogathassa a munkáját. 
Kiírásra került az évfolyam Facebook csoportjaiba és a szakterületi Instagram oldalra, hogy 
utódjelöltet keres, amire azonnal 5 hallgató jelentkezett. Ezt követően tartottunk Jakab 
Eszterrel egy online megbeszélést a jelöltekkel, hogy röviden áttárgyaljuk, hogyan is 
működik a korrepetáló szervezet vezetése. Sajnos 2 hallgató visszamondta a jelentkezését, 
de továbbra is van 3 nagyon lelkes jelölt, akik közül az október 10-én tartandó Szakterületi 
Csoportülésen lesz megválasztva valaki. Már izgatott vagyok, hogy ki lesz az, valamint az 
új RuBiSCo koordinátorral való közös munkát is várom. 

5. Szakterületi programok: 

Már megválasztásom után motivált és elszánt hallgatók jelentkeztek, hogy szívesen 
segítenének, hogy a Covid előtti szakterületi programokat ismét elindítsuk, hogy a 
hallgatókat közötti kapcsolatokat, barátságokat tudjuk elősegíteni és erősíteni.  
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A Biológus Rendszeres Kirándulások (BReKi-ként hivatkozom rá a későbbiekben) élére 
jelentkezett Simon Csaba és Jásdi Mihály, és azonnal ötletekkel álltak elő. Első közösen 
szervezett programunk október 8-án tartjuk meg a Budakeszi Vadasparkba.  

Terveim között szerepel, hogy oktató és hallgató kapcsolatokat formáljam, tehát hogy 
bátrabban és egyszerűbben merjenek a hallgatók az oktatóikhoz fordulni. Ezért a BReKi-s 
eseményekre igyekszünk oktatókat is bevonni, így az intézet oktatói között is hirdetésre 
került az esemény, amire már egy lelkes tanár visszajelzett, hogy szívesen eljönne. Már 
nagyon várom, hogyan fog sikerülni, és remélem sokan részt vesznek. 

Másik fő hagyomány volt a BioMozi, ahol a hónap egyik napján beültek egy előadóterembe 
a hallgatók és megnéztek egy filmet közösen, hogy kipihenjék a napot. Ennek 
levezénylésére jelentkezett Csere Zsanett, akivel egyből megterveztük, hogy újra 
elindulhasson. Október közepén pedig meg is lesz az első vetítés az egyetem falain belül. 

Környezettanos szokásokat sem szerettem volna elfelejteni, mivel fontosnak tartom, hogy 
legyen kifejezetten nekik szóló esemény is, ahol beszélgethetnek egymással és meghívott 
oktatóikkal is. Ezzel kapcsolatban segítséget kértem Horváth Laurától és Kovács Sárától, 
akiknek szeretném itt is megköszönni, hogy ezek megszervezését vállalták. Október 28-án 
este meg is lett tartva az első, bevonó környezettanos teázás, amire sok hallgató és egyik 
alaptagja az eseménynek, Weiszburg Tamás, környezettanos szakfelelős is eljött. Az 
évfolyamok megismerkedtek egymással és szokásosan kisebb beszélgetés alakult ki tea és 
nassolnivaló fogyasztása közben. Ezeket a környezettanos teázásokat szeretnénk 2-3 heti 
rendszerességgel folytatni.  

6. Egyéb: 

Lényegesnek gondolom, hogy legyen más szakterületekkel is kapcsolódási lehetősége a 
biológia- és környezettanos hallgatóknak, így Polónyi Richárddal, valamint Juhász Annával 
is beszéltem már, hogy szeretnék matematika szakterülettel, valamint a tanárképzési 
szakterülettel is egy-egy eseményt szervezni közösen a félévben.  

Mindennapi teendőimet elvégeztem, e-mailekre válaszoltam. 

  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha kérdésed merülne fel, akkor keress 
bizalommal. 

Budapest, 2022. október 7. 

Szolnoki Fanni 

Biológia- és Környezettudományi szakterületi koordinátor 

bioszk@ttkhok.elte.hu 



ELTE TTK FIZIKA SZAKTERÜLET
Fizika Szakterületi Koordinátor

Küldött Gyűlési Beszámoló
Varga Ádám

2022. október 7.

Időrendi bontás
• 2022. 09. 13. Mandátum kezdete

• 2022. 09. 16. FFF Kocsmatúr szervezésének kezdete Borbás Zitával

• 2022. 09. 19. Választmány

• 2022. 09. 20. - 2022. 09. 23. Megbszélés Jenei Péterrel

• 2022. 09. 21. Intézeti Tanács

• 2022. 09. 28. Szakterületi Csoport

• 2022. 10. 03. Megbeszélés Novák Zsófiával

• 2022. 10. 06. Az FFF Kocsmatúra lebonyolítása Borbás Zitával

1



Intézeti Tanács
Az Intézeti Tanácson értekeztünk az új felvételi rendszerről. Beszélgettünk arról, mikre sze-
retnénk többletpontokat adni, a 2024-ben felvételizőknek. Ezen felül tájékoztattak minket,
hogy a Csillagászati Tanszék januártól a Fizika Intézethez fog tartozni. Külön felhívták a
figyelmünket, hogy a tanári értékelésekre figyeljünk és kommunikáljuk a hallgatók felé, hogy
megfelelően töltsék ki.

Megbeszélések
A szorgalmi időszak kezdetén, az idén felvett Fizikás Gólyákkal, irattak egy mechanika szint-
felmérőt. Ezt Jenei Péter intézte, viszont nem megfelelően kommunikálta egy gyengén megírt
szintfelmérő következményeit. Erről egyeztettem vele és sikerült megoldást találni, illetve Sza-
Cson erről beszélgettem a jelen lévő Gólyákkal. Novák Zsófiával az Erazmus lehetőségekről
beszélgettem. Felmértük, hogy milyen lehetőségek lennének a szakterület hallgatói számára.
Össze is állított egy listát, hogy mely egyetemeket érdemes megkeresni. Illetve megnéztük,
hogy a jelenlegi tanterv alapján, melyik félévben lenne érdemes kiutazni, ebben Szigeti Balázs
segített nekünk.

Szakterületi Csoport
Megrendezésre került a félév első SzaCsa. Kifejezetten sokan eljöttek és jó volt látni, hogy
sok Gólya is jelen volt. Megbeszéltük a mechanika szintfelmérővel kapcsolatos problémákat,
így véleményem szerint ez megoldódott. Jelen volt továbbá Novák Zsófia, aki az Erasmus
lehetőségekről beszélt. Beszélgettünk a tanári értékelések fontosságáról, illetve a félév során
tervezett programokról. Szeretnénk a félév során a többi szakterülettel közös programokat és
nagy örömmel tölt el, hogy például a Kémia Szakterület is ezen a véleményen van.

FFF Kocsmatúra
Borbás Zitával megrendeztük a Fizika + Földrajz- és Földtudomány szakterületi kocsmatúrát.
A kocsmatúrán öt állomást intéztünk és nyolc csapat indult, hogy megnyerjék a fődíjat.
Véleményem szerint remek hangulata volt az eseménynek.

Lezárás
Minden napi teendőimet elvégeztem, illetve a felém érkezett kéréseket teljesítettem. Köszö-
nöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed van fordulj hozzám bizalommal.

Budapest, 2022. október 7.

Varga Ádám
Fizika Szakterületi Koordinátor

+36 30 216 4546
fizikaszk@ttkhok.elte.hu
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Időrendi bontás: 

» 2022.09.15. Félévkezdő & bevonó SzaCs 

» 2022. 09.20. FFI IT 

» 2022.09.22. TOB ülés 

» 2022.10.06. FFF kocsmatúra 

 

Szöveges beszámoló: 

Félévkezdő & bevonó SzaCs 

Véleményem szerint remekül sikerült, igen sokan jöttek el. Főként az idei gólya 

évfolyam jelent meg, ők pedig nagyon lelkesek. Többen voltak, akik máris érdeklődtek az 

iránt, „hogyan lehetnek hökösök”, ebből remélem többekben fent is marad az érdeklődés.  

Megbeszéltük, hogy az első közös kirándulás egy számháború legyen Rókahegyen, 

ennek rövidesen fogjuk kitűzni a dátumát. 

 

Fizika x FF kocsmatúra 

A kezdeti sokadik dátum keresésből, a tapasztalatlanságomból, és a foglalások körülötti 

akadályokból eredő aggodalmak után volt egy erős félszem, vajon rendben fog-e alakulni 

minden, de a végére szerintem összességében jól sikerült. 

Kiemelve itt is szeretném megköszönni a küldöttgyűlés azon tagjainak a részvételt, akik 
tartottak állomást, és remélem kellően jól érezték magukat ők is. A csapatok felől pozitív 

visszajelzéseket kaptam, ebből a szemszögből úgy vélem nem adódtak hatalmas gondjaik.  

Összesen végül közel 40 fő vett részt játékosként. Eredetileg több emberrel számoltunk 

azonban sokan voltak, akik betegség, vagy egyéb okok miatt nem jöttek. Egyenlő arányban 

vettek részt mind a két szakterületről, és jó volt látni, hogy nem szeparálódtak el egymástól, 

hanem egységesen szórakoztak jól. 

Végszóként köszönöm Varga Ádám Fizika Szakterületi koordinátornak a társ szervezést, 
szerintem annak tekintetében, hogy mind a ketten első alkalommal kerültünk szembe ezzel 

a feladattal, illetve, hogy mint frissen megválasztott Szacskó kapta kézbe az eseményt jól 

tudtunk együttműködni.  

Borbás Zita 
Földrajz-, és Földtudományi Szakterület 

BESZÁMOLÓ 
Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 



Földrajz-, és Földtudományi Szakterület   Borbás Zita 
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FFI IT 

Sajnálatos módon ezen az intézeti tanácson nem tudtam részt venni, ellenben a 

jegyzőkönyvet természetesen olvastam.  

Kiemelendő pontja az adjunktusi pályázatok véleményezése volt, melyek sikerrel zárultak.  

 

Honlap & GekKo 

A holnapról kaptam jó visszajelzéseket, miszerint valóban hasznos volt újraéleszteni.  

Korrepetációval kapcsolatban eddig nem érkezett be kérés e-mailben, viszont már 

voltak, akik földrajzos oldalról jelezték felém szóban, hogy lesz rá szükségük geológiához 

kapcsolódó tárgyakból. A földtudósokat körbe kérdezve eddig jól haladnak, a 

kritériumokat a legtöbben már teljesítették. 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, amennyiben kérdésed merülne fel keress 

meg e-mailen, avagy személyesen a hétfői fogadóórám idejében. 

 

Hódmezővásárhely, 2022.10.07.       Borbás Zita 

foldtudszk@ttkhok.elte.hu 

fogadóóra: hétfő 12:00-14:00 

Déli hallgatói iroda 

 

 

 



BESZÁMOLÓ

Kémia szakterületi koordinátor
2022. október 7.

IDŐRENDI BONTÁS

• 2022. 09. 14. Intézeti Tanács

• 2022. 09. 15. Biológia-Környezettudomány-Kémia KocsmaTúra

• 2022. 09. 19. Egyeztetés Fritz Petra elnökhelyettessel

• 2022. 09. 19. Választmány

• 2022. 09. 28. SzaCs + Társas Est

• 2022. 09. 30. Kutatók Éjszakája

• 2022. 10. 03. Egyeztetés Novák Zsófia külügyi referenssel

• 2022. 10. 03. Egyeztetés Polónyi Richárd matematika szakterületi koordinátorral

1. INTÉZET

Az Intézeti Tanács hallgatói delegáltjait illetően a szeptember 13-i Küldöttgyűlésen sze-
mélyi váltás történt. Saly Eszter lemondott delegáltságáról, helyére Gergely Kristóf Ta-
mást jelöltem, delegáltságát a Küldöttgyűlés szavazás útján elfogadta. A váltás admi-
nisztrációs teendői miatt a másnapi, szeptember 14-i Intézeti Tanács ülésén még Saly
Eszter és én éltünk a szavazati jogunkkal, Gergely Kristóf Tamás az ülésen meghívott-
ként vett részt.

Az Intézeti Tanács ülésén elfogadásra került egy mesteroktatói, illetve egy docensi pályá-
zat, a bizottságok tagjai megválasztásra kerültek. Szó volt a Kari Stratégiáról és az Intézet
javaslatáról a 2024-től életbe lépő felvételi pontszámítási rendszer változását illetően. A
100 többletpont kiosztásának rendszerét az Intézet a jelenleg életben lévő rendszert lénye-
gében megőrizve szeretné működtetni a továbbiakban is. Irányelvként említésre került,
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hogy egy jó, 80% feletti középszintű kémia érettségi is érjen közel annyi pontot, mint egy
emelt szintű; illetve hogy segítsük a technikumból és más szakiskolákból felvételizők esély-
egyenlőségét a pontszámítási rendszerben a gimnáziumból érkezőkhöz hasonló mértékben.

Egyetértek azzal a véleménnyel, miszerint a ponszámítási rendszer különböző egyete-
mek hasonló képzéseinek ponthatár alapján történő összehasonlítását abban az esetben,
ha a különböző egyetemek különböző szempontrendszerek alapján osztják ki pontjaikat,
értelmetlenné fogja tenni, fontos azonban objektív mérőszámokat keresni majd a továb-
biakban is az összehasonlításra.

Mindemellett szó volt természetesen az Egyetemet is érintő aktuális nehézségekről. A
spórolás minden lehetséges szinten ösztönzött. A gyakorlatok jelenléti módon történő
megtartásában viszont az Intézet elkötelezett, ami azt gondolom, egybeesik a hallgatók
érdekeivel is.

Felmerült végül a Tanár-Diák Kirándulás és Focimeccs témája is, ennek szervezéséről
biztosítottam a testületet, a következő októberi ülésre legkésőbb meghozva az időpontról
és helyszínről a döntést. Jelenleg november 5. a kitűzött dátum a helyszín pedig a hű-
vösvölgyi Nagyrét.

A jövő év során nagyszabású felújításon és átépítésen esik át valószínűleg a Kémia Épület
6. emeletének északi szárnya, ahol jelenleg főként első- és másodéveseknek berendezett
hagyományos hallgatói laboratóriumok működnek. Az átépítési tervekről személyesen
is egyeztettem Tarczay György Tanár Úrral, aki egy "22. századi szuperlaboratórium"
terveit osztotta meg velem. A tervek közt szerepel egy hallgatók számára fentartott
közösségi helyiség kialakítása is, ahol a laborok idején a hallgatók szekrényekbe elhelyez-
hetik csomagjaikat, étkezhetnek, szemináriumok tarthatóak, a laborok végeztével pedig
a helyiség nyitva állna a hallgatók számára akár évfolyam vagy más szintű közösségi és
tanulmányi programok facilitálására. A Tanár Úr a helyiség berendezési terveit illetően
nyitott a hallgatói véleményekre, a székek és asztalok beszerzésében a hallgatói önkor-
mányzat segítségét kéri. Ezügyben mielőbb egyeztetést kezdeményezek Mig András TTK
HÖK elnökkel. Azt gondolom, hogy a tervek nagyon előre mutatóak, minden jelenlegi és
jövőbeli kémia szakos hallgató érdekeit szolgálják. Külön köszönöm, hogy a tervezésnél
szempont a hallgatók közösségi és tudományos életének órákon túli támogatása is. Bízom
a megvalósítás sikerében és igyekszem szükség szerint a hallgatói oldalról történő segít-
ségnyújtást megszervezni, ebben a Szakterületi Csoport támogatását kérni.

A Kémia Intézet Kutatók Éjszakájára szervezett programjain Láng Emma Tanárnő ké-
résére hallgatói segítők toborzásában és koordinálásában segédkeztem, illetve magam is
segítettem a program lebonyolítását.

2. SZAKTERÜLETI CSOPORT

Rendben lezajlott az immár hagyománnyá váló őszi "BioKörnytan-Kémia KocsmaTúra"
az elsőéves hallgatók nagy létszámú részvételével. Kása Kata Hanga korábbi biológia- és
környezettudományi szakterületi koordinátor szervezői munkáját ezúton is köszönöm, aki
nélkül – úgy gondolom, nem túlzás állítani, hogy – a program nem jöhetett volna létre. A
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jövő év folyamán érdemes ezt a programot újra megszervezni majd az idei tapasztalatokat
levonva. Az oklevelek kiosztása két féle módon történhet: vagy az elkerülhetetlen módon
kissé kaotikus pontszámok alapján első három helyezett részére érdemes ilyet készíteni,
vagy a program során minden csapat hangulatát figyelni és a program végén egy pont-
számi győztest hirdetni és minden másik csapatnak valamilyen felsőfokú melléknévvel
ellátott oklevelet átadni. Ezutóbbi a legjobb döntés, ezt szerettük volna idén is meg-
valósítani, a program végén azonban már nem volt mód a melléknevek kitalálására így
minden csapatnak a pontszám alapján osztottunk helyezést. A hibás döntés felelőssége
engem terhelt, amiért ezúton is minden esetleg kedvszegett résztvevő elnézését kérem! A
szervezési munkával kapcsolatban érdemes lehet továbbá átgondolni a szakterületi hon-
lap újra elérhetővé tételének lehetőségét vagy a TTK HÖK oldalán az ilyen jelentkezési
felületek szakterületi koordinátori megtekinthetőségét más módon biztosítani. A hasonló
tematikájú programok lebonyolítása igényel költségvetési szempontból minimális költségű
anyagbeszerzést (pl. filctollak, színes papír, színes nyomtatás), amire lévén ezek a prog-
ramok a TTK HÖK rendezvényeként kerülnek megrendezésre jó előre koncepcionálisan
megfogalmazva, érdemes lenne ilyen anyagokat beszerezni, a szakterületi koordinátorok és
egyéb hallgatói szervezők esetleges (kényszer)adományait kiváltandóan vagy adott eset-
ben kompenzálóan. Különösen fontosnak tartom ezt jelen gazdasági helyzetben szem
előtt tartani.

Szeptember 28-án megtartottuk a tanév első Szakterületi Csoportgyűlését egy Társas Est-
tel egybekötve, ahol a hallgatók szép számmal megjelentek. Ezúton is köszönöm Novák
Zsófia külügyi referens, Bodnár Emma Kékó koordinátor, Szaló-Pál Kinga és Barcza Bó-
nis korábbi kémia szakterületi koordinátorok, Budai Eszter Anna mentorfelelős; valamint
Fekete Anka, Gellény Szabolcs, Deák Tamás és Gergely Kristóf Tamás kémia szakterületi
mentorok és természetesen minden további megjelent kémia szakterületi hallgató aktív
részvételét! A gyűlés elején Bodnár Emma bemutatta a Kékó működését, Novák Zsófia
pedig az Erasmus lehetőségéről tájékoztatta és kérdezte a résztvevőket. Ezután bemu-
tattam magamat és a pályázatomban is olvasható egyfajta ars poeticámat a szakterület
működésének vízióját illetően. A munkacsoport Trello felületét bemutattam és a jelen és
előző beszámolóimban olvasható aktualitásokról a résztvevőket tájékoztattam. A gyűlés
második felében a félév közösségi programjait terveztük meg. A következő programok
megszervezéséről hoztunk döntést:

• 2022. 10. 12. Narancssárga-Sötétzöld Sörpong Bajnokság

• 2022. 10. 28. Fizika-Kémia közös szakterületi Halloween

• 2022. 11. 05. Tanár-Diák Kirándulás + Focimeccs

• 2022. 11. 18. Matek-Kémia közös szakterületi Esélykiegyenlítő KocsmaEst

• 2022. 12. 02. vagy 12. 09. KéMikulás.

A gyűlésen ötleteltünk Saly Eszter előző félévben felvetett ötletén, melyet magam is na-
gyon fontosnak vélek, az ún. Önképző- vagy Tanulókörök kialakítását. A koncepció
lényege, hogy klubszerűen egy-egy csoportba tömörítse a különböző évfolyamokra járó,
de hasonló érdeklődési körű hallgatókat, akik így egymással tapasztalatot, tudást oszt-
hatnak meg, közösséget építhetnek. Barcza Bónis ötlete nyomán ezek a körök rendszeres
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összejöveteleken egymásnak szóló programokat, előadásokat is tarthatnának, mely nagy-
ban megsegítené a témaválasztás előtt álló hallgatók helyzetét. A koncepció úgy látom
élvezi a hallgatók támogatását, fontos megőrizni azonban alulról jövő kezdeményezés jel-
legét. A következő lépésként a csoportszervező emberek kijelölését, Facebook -csoportok
létrehozását és az ötletről való nyilvános kommunikációt tűztük ki.

Téma volt még az előző beszámolómban személyes projektemnek kijelölt szakterületi
vlog/podcast tartalmak készítése, melyről szintéz úgy látom, hogy élvezi a hallgatók tá-
mogatását. Az ilyen tartalmak témaindítói lehetnek például: önképzőkörök/tanulókörök,
szakmai gyakorlat, záróvizsga.

Egy fontos tanulmányi ügy pedig az EChemTest, melynek különböző részeit kellő pon-
tossággal elvégezve a hallgatók kiválthatják a záróvizsga írásbeli számonkérését. Erről a
lehetőségről a szakterület hallgatói és jómagam is keveset tudunk, ezért további tájékoz-
tatásért Tóth Gergely Tanár Úrhoz fogok fordulni.

3. MENTORRENDSZER

A szakterület mentorai feladatukat lelkiismeretesen, jól végzik a Gólyatábort és évkez-
dést követően is, azonban az általuk a kémiás gólyáknak szervezett programok az utóbbi
időben megfogyatkoztak. A közeljövőben egyeztetést fogok kezdeményezni Budai Esz-
ter Anna mentorfelelőssel és a mentorokkal a félév hátralévő részét illetően. Én magam
egy lehetséges jó megoldásnak tartom, ha a mentorok a szakterület egészének szervezen-
dő korábban felsorolt programok szervezésében látnak el szervezői feladatokat, ez egy jó
módja lehet annak is, hogy a szakterületi programokat a tavalyival ellentétben ne jel-
lemezze kétosztatúság, a szakterületi koordinátor vagy a mentorok szervezése nyomán.
Fontos azonban a kémia szakterületi és másokkal közös szakterületi programok mellett a
csak kémiás gólya-mentor jellegű programok palettán való megőrze is, ez meggyőződésem,
ezért ezt ösztönözni is fogom.

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. október 7.

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

MATEMATIKA SZAKTERÜLET 

Matematika Szakterületi Koordinátor 

Küldöttgyűlési beszámoló 2022. 10. 11. 

 

Időrendi bontás: 

• 2022. 09. 19. Választmány 

• 2022. 09. 20. Megbeszélés Szolnoki Fannival 

• 2022. 09. 22. Megbeszélés Fritz Petrával 

• 2022. 09. 22. Intézeti Tanács 

• 2022. 09. 24. Matekos Túra 

• 2022. 09. 27. Egyeztetés Backhausz Ágnessel 

• 2022. 09. 27. Megbeszélés Novák Zsófiával 

• 2022. 09. 29. Egyeztetés Tardos Zsófiával 

• 2022. 10. 03. Megbeszélés Gombás Andrással 

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

 

 

 

Intézet 

 Az intézeten belül jelenleg egy mentorációs program kialakítását kezdték el. Ebben az érintett 

oktatókkal folyamatos az egyeztetés hallgatói oldalról. Oktatók közül Backhausz Ágnessel, az 

elsőévesek évfolyamfelelősével és Tardos Zsófiával, aki korábban matematika szakos hallgató volt az 

egyetemen és fel lett kérve a mentorációs program kialakítására. 

 



Megbeszélések 

 A félév kezdete óta több tisztségviselővel egyeztettem különböző okokból. Fritz Petrával a 

matematika szakterület őszi félévre tervezett eseményeit beszéltük át. Novák Zsófiával a matematika 

szakon tanuló hallgatók Erasmus lehetőségeit beszéltük meg, érintve, hogy melyik félév alkalmas arra, 

hogy valaki azt más egyetemen töltse. Illetve Szolnoki Fanni tapasztalatait kértem ki a biológiás 

mentorációs programmal kapcsolatban. 

 

Szakterület 

 A szorgalmi időszak kezdetével megtartottuk a már szokásos szeptemberi kirándulásunkat. A 

hűvös idő ellenére is szép számmal voltunk jelen, képviselve az összes évfolyamot. A szakterület 

további programjairól az október 10-én lévő Szacs fog dönteni.  

 A félév során szeretnék a többi szakterülettel is közös programot szervezni, ezzel kapcsolatban 

már beszélgettünk Szolnoki Fannival és Gombás Andrással is. Továbbá tervezem a többi szakterületi 

koordinátort is felkeresni. 

 

Lezárás 

A matematika szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. Mindennapi 

teendőimet elvégeztem az e-mailekre válaszoltam. Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha 

bármi kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal. 

Budapest, 2022. 10. 06. 

Polónyi Richárd 

Matematika Szakterületi Koordinátor 

matekszk@ttkhok.elte.hu 

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

2022.09.13.-2022.10.08. 

 

Időrendi bontás 

 
• 2022.09.13. – Rendes Küldöttgyűlés (Nem tudtam rajta részt venni) 

• 2022.09.16. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács Ülése 

• 2022.09.19. – Választmány 

• 2022.10.06. – Szakterületi Csoportülés 

 

Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács Ülése 

Sajnos a mostani ülésen nem tudtam részt venni, utolsó pillanatos lebetegedés miatt, de az 

ülést szeretném visszahallgatni, illetve megbeszélni az elhangzottakat Lőrincz Péter EHÖK 

Tanárképzési referenssel. Szó volt az új felvételi eljárásrendről, amivel kapcsolatban Mig 

András is jelezte, hogy szeretne majd beszélni velem, így erre is szeretnék majd sort keríteni a 

közeljövőben. 

A Tanács későbbi levélszavazásain részt vettem. 

 

Mentorrendszer: 

A mentoraink továbbra is lelkesen és odaadással ellátják a feladataikat. Ebben a hónapban 

már nem merült fel annyi kérdés, de amiben tudom továbbra is segítem őket és a munkájukat.  

 

Egyéb: 

Megtartottuk az idei első Szakterületi Csoportülésünket. Összesen körülbelül 15-20 fő vett 

részt az eseményen. Gólyák közül is többen jelen voltak, aminek külön örültem, remélem a 

lelkesedésük a jövőben is megmarad. Az ülésen leginkább az Erasmusról, gyakorlatokról és 

az idénre tervezett programokról volt szó. Szolnoki Fanni, szakterületi koordinátorral 

egyeztetve még ebben a félévben szeretnénk valamit közösen szervezni, hogy szakterületükön 

kívül is ismerkedhessenek a hallgatók egymással. Ezen kívül felmerült a Tanáris Halloween 

ötlete, ami tavaly is nagy siker volt, közös Mikulásozás/karácsonyozás és egy társasjáték estet 

is szeretnénk majd tartani. 

A fogadóóráim ebben a hónapban nem álltak még össze rendesen a két különböző 

gyakorlatom megszervezése miatt, de mostanra mindent sikerült összeegyeztetnem, így a 

jövőben már rendesen meg fogom tudni tartani őket. 
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A hallgatói és egyéb megkeresésekre reagáltam, delegáltságaimmal járó 

kötelezettségeimnek eleget tettem. A különböző Intézeti Tanácsokban jelen lévő tanárszakos 

hallgatói delegáltak kötelezettségeiket ellátták, tevékenységükről beszámoltak.  

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

leírtakkal kapcsolatban, keress bátran! 

 

Etyek, 2022.10.08.                       

Juhász Anna Tímea 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 
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ELTE TTK HÖK 

az Ellenőrző Bizottság elnöke 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2022. 09. 14. – 2022. 10. 11. 

 

Időrendi bontás: 

• 2022. 09. 22. – ELTE TTK HÖK Választási Bizottság ülése 

Részletes beszámoló: 

Az elmúlt időszakban többször egyeztettünk Mig András elnök úrral az ELTE TTK HÖK 

működésére vonatkozó szabályzatok értelmezésével kapcsolatban, illetve Kóczán Gergely 

tolmácsolta felém Juharos Eszter, előző EB elnökkel való beszélgetésüket, amiben átbeszélték 

eddigi tapasztalatainkat és ötleteinket. Eszter biztosított minket támogatásáról, ha szükségünk 

lenne rá. Ezen kívül Kóczán Gergellyel elkezdtük összerendezni és folyamatosan frissíteni az 

EB által nyilvántartott dokumentumokat, kiküldtük az értesítőket a képviselők mandátumának 

változásairól, illetve megtartottuk fogadóóráinkat is. Folyamatban van szintén, hogy a bizottság 

elnökeként hozzáférést kapjak a Neptun klienshez. Az EHÖK Ellenőrző Bizottságával való 

együttműködés jól halad, bár eddig nem akadt sok tennivalónk, ugyanakkor új EHÖK EB elnök 

került tisztségbe, Krasz Péter. 

A Választmányi ülésen sajnos nem tudtam részt venni, Kóczán Gergely vett részt az EB 

részéről. A Választási Bizottság ülésén én vettem részt, minden szabályosan folyt, 

megválasztották Józsa Kornélt a bizottság elnökének. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha kérdésed merülne fel, kérlek, fordulj hozzám 

bizalommal a fogadóórámon (keddenként 15:00-17:00 között az Északi Hallgatói Irodában), 

illetve az alábbi elérhetőségek valamelyikén. 

Budapest, 2022. október 08. 

Nagy Fruzsina Réka 

az Ellenőrző Bizottsági elnöke 

e-mail: eb@ttkhok.elte.hu 

tel.: 06/70 779-8989 

mailto:eb@ttkhok.elte.hu
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ELTE TTK HÖK 

Ellenőrző bizottsági tag 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2022.09.13.-2022.10.11. 

 

Időrendi bontás:   

• 2022.09.19. – Választmány 

• A fent megjelölt ülésen kívül rendszeresen egyeztettem Nagy Fruzsina 

Ellenőrző bizottság elnökével, Hegedűs Dávid volt Ellenőrző bizottsági 

taggal és Juharos Eszter volt Ellenőrző bizottság elnökével. 

 

Részletes beszámoló: 

Előző beszámolóm óta részt vettem a szeptemberben megtartott Választmányon, 

ahol elvégeztem az Ellenőrző bizottsághoz tartozó feladatokat. 

Nagy Fruzsinával elkezdtük a közös munkát és terveink megvalósítását. 

Elkezdtük összerendezni és folyamatosan frissíteni az EB által nyilvántartott 

dokumentumokat. 

Az elmúlt időben az Ellenőrző bizottság elnökével közösen megtartottuk 

fogadóóráinkat is, melyre keddenként 15-17 óra között várjuk a hallgatói 

megkereséseket. 

Szeptember folyamán egyeztettem Juharos Eszterrel, akivel átbeszéltem eddigi 

tapasztalatainkat és ötleteinket. 

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

Budapest, 2022.10.07. 

Kóczán Gergely 

Ellenőrző bizottsági tag 

eb@ttkhok.elte.hu 

mailto:eb@ttkhok.elte.hu


Balga Gábor 

jegyzőkönyvvezető 

jegyzokonyv@ttkhok.elte.hu   

   

  

Beszámoló az ELTE TTKHÖK Küldöttgyűlésének  

2022.09.05.-2022.09.13.  

  

Szöveges beszámoló:  

A legutóbbi Küldöttgyűlés és Választmány jegyzőkönyv elkészülése folyamatban van. Amint 

elkészülnek, a honlapra feltöltésre kerülnek.  

  

Sárisáp, 2022.10.08.             Balga Gábor     

jegyzőkönyvvezető  

    



Beszámoló
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány
2022. szeptember 13. – 2022. október 8.

Gólyatábor

A rendezvény lezárultát követő pénzügyi elszámolás még nem ért
véget, így nem tudunk végső beszámolóval szolgálni ebben az ügyben.

Rendezvények

Az elmúlt időszakban megszervezésre került a BGGyK x IK x TTK
GT AFTERPARTY 2022.  A szervezők odaadó munkájának köszönhetően
nagyjából 500 hallgatót sikerült megszólítanunk, eredményesen zárva a
gólyatábori szezont.

A  Lágymányosi  Campuson  megrendeztük  a  hagyományos  őszi
5vös  5km  futóversenyt,  ahol  a  nevezők  száma  meghaladta  a  400  főt.
Ezúton is köszönjük az önkéntesek és a támogatók segítségét! A tavaszi
versennyel  kapcsolatos  egyeztetések  is  elindultak,  igyekszünk
becsatornázni  mind  a  szervezők,  mind  a  résztvevők  véleményét,  hogy
javíthassuk a verseny színvonalát.

Jövőbeli tervek

Célunk továbbra is az Alapítvány működésének és stabilitásának a
megőrzése, ennek próbáljuk alárendelni a tevékenységünket. Dolgozunk
az érettségi előkészítők elindításán, hiszen ezzel nyitni tudunk a leendő
hallgatók felé.

Az őszi szemeszterre egy ELTÉ-s hallgatóknak szervezett külföldi,
buszos kirándulás is tervben van, a lebonyolításban bármilyen segítséget
szívesen fogadunk.

Az  ELTE  TTK  Hallgatói  Alapítvány  csapata  szeretné  felhívni
mindenki figyelmét, hogy továbbra is nagyon számítunk az önkéntesekre
és a megvalósításra váró programötletekre is!

Ha felmerülne bennetek bármilyen kérdés, nyugodtan keressetek minket
az alábbi elérhetőségeken!



Budapest, 2022. október 8.

Horváth Luca
+20/259-9364

elnok@alapitvany.elte.hu

Rádl Attila
+20/228-6699

titkar@alapitvany.elte.hu



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

Telefon/fax: 372-2654 

 

ELTE TTK HÖK  

2022-es költésgvetéstervezet 

Az ELTE TTK HÖK 2022-es költségvetése a 2021-as maradványból (8.377.893 Ft) illetve 
a 2022-as EHÖK Küldöttgyűlés által allokált összegből (3.344.129 Ft) tevődik össze. 
Tehát összesen: 11.722.022 Ft-tal gazdálkodunk.  

1. Iskolaszövetkezet: 

Iskolaszövetkezeti kifizetésekre szánt összeg. 

Tervezett összeg: 1 400 000 Ft 

2. Irodaszer: 

Az iroda működéshez elengedhetetlen termékek költsége. 

Tervezett összeg: 100 000 Ft 

3. Infrastrukturális fejlesztés: 

Bútorok és informatikai eszközök beszerzésének tervezett költsége. 

Tervezett összeg: 90 000 Ft 

4. Gólyatábor és leutazás: 

A gólyatábor és a leutazáshoz biztosított különvonat és külön busz várható 

költsége. 

Tervezett összeg:  4 500  000 Ft  

5. Rendezvények: 

Kari rendezvények szervezési költségei. 

Tervezett összeg: 300 000 Ft 

6. Honlapfejlesztés: 

Az ELTE TTK HÖK weboldalának megújításának várható költsége. 

Tervezett összeg: 1 300 000 Ft 

7. TéTéKás Nyúz: 

Az ELTE TTK HÖK lapjának nyomtatott megjelenésének költsége. 

Tervezett összeg:  200 000 Ft 

8. HÖOK költségek: 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) által szervezett 

vezetőképzőkön és egyéb eseményeken való részvétel költségei. 

Tervezett összeg:  835 000 Ft  

9. Mentortábor: 

Tervezett összeg:  1 700 000 Ft  

10. Egyéb: 
Vésztartalék: 1 297 022 Ft 
 

 

 
 

Akály Alexandra 
gazdasági referens Budapest, 2022.09.22. 
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