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MEGHÍVÓ 
az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 
2023. január 10-én (kedden) 18:00 órakor 

tartandó rendkívüli ülésére 

Tervezett helyszín: Microsoft Teams 

Tervezett napirend: 

1. Bejelentések 

2. Személyi kérdések 

3. Alapítványi ügyek 

4. Egyebek 

A küldöttgyűlési tagok és a tisztségviselők megjelenésére feltétlenül számítok. Kimentéseket az 
eb@ttkhok.elte.hu e-mail címre lehet küldeni. 

mailto:eb@ttkhok.elte.hu


 
 

PÁLYÁZAT 
Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag betöltésére 

 

 

 

Papp Gergely 

2023.01.02. 

 

 

 

 

Mindig az az erősebb, aki nem tombol, hanem mosolyog. 

(japán közmondás) 



Bemutatkozás 
 

Papp Gergely vagyok, harmadéves földrajz-történelem osztatlan tanárszakos hallgató. 1997 

február 17-én születtem Budapesten. Akkori rövid budapesti kalandom után költöztünk a 

családdal egy kis pest megyei faluba, Újlengyelbe. Ide jártam általános iskolába is. Következő 

állomásom Kecskeméten volt a Bolyai János Gimnázium, ahol 2016-ban érettségiztem. Vissza 

költözve a fővárosban volt egy kétéves kitekintésem a Szent István Egyetemen. 2020-ban 

viszont megérkeztem ELTE világába. 

Tapasztalatok 

Gólya korom óta már aktívan kivettem a részemet az ösztöndíjas rendszerben. Bíráló vagyok 

már 2020 szeptembere óta, így összesen öt időszakban bíráltam, ebből három alkalommal 

koordináltam és feleltem is érte. 2020 december és 2021 szeptember között én töltöttem be az 

ösztöndíjakért felelős bizottsági tag pozíciót Silling Bianka mellett. 2021 szeptembere és 2023 

januárjáig én voltam az ösztöndíjakért felelős referens. A bő két évben igyekeztem a legjobb 

tudásom szerint eljárni, így azt gondolom, hogy megfelelően tapasztalt vagyok a pozíció 

betöltésére. Több, mint féléve én látom el a KÖB elnöki feladatokat is. 

Motiváció 
 

Révén a szociális támogatás fontossága miatt is vagyok ennyire motivált, hisz másoknak ez 

hatalmas segítség, mind a rendszeres, mind az egyszeri támogatások. Gyakorló pedagógusként 

az empátia és a segítségnyújtás mindennapos, így azt hiszem ez mindenféleképpen 

elengedhetetlen a pozíció betöltésére. Ez a motivációm az elmúlt időszakban sem lankadt, így 

egyértelmű volt, hogy a kari ösztöndíjak között képzelem el a jövőmet. 

A tisztség fontos vele járója a szoros együttműködés az ösztöndíjakért felelős referenssel, úgy 

érzem, ha Dóri megválasztásra kerülne, akkor ez maximálisan megvalósulna. 

Elképzelések és ötletek 
 

Véleményem szerint a pozíció legfontosabb feladata, hogy a mindenkori ösztöndíjakért felelős 

referensnek aládolgozni (pl.: kari ösztöndíjas kérvények előbírálása/kiértesítése), így a teendők 

nagy része ezeket fogják majd kitenni. A másik lényeges tevékenysége a bírálói csapat 

felügyelete, segítése és csapatépítése lesz. Természetesen ezt a bírálók igényéhez igazítanám. 



Az ösztöndíjak kommunikációja és hirdetése véleményem szerint sokat fejlődött, ám sűrűbben 

is lehetne tájékoztatni a hallgatókat különböző platformon. A kommunikáció erősítése miatt is 

gondoltam a kari ösztöndíjak elindulásának hirdetését a különböző online terekben. 

A felmerülő ötletek és elképzelések nem nagyon látványosak, ám annál fontosabbak, hisz az 

ösztöndíjas tisztségek kifejezetten olyan pozíciók, amelyet stabilan és állandóságok jegyében 

kell csinálni, így főleg finomításokból áll, de ahogy eddig is, ezután is állok a kihívások elébe. 

Igyekszem a lehető legjobb tudásom szerint ellátni majd a tisztség feladatait és mindenki 

rendelkezésére állni, akinek szüksége van rám. 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat. Ha úgy érzed kérdés merülne fel benned 

irányomban, akkor mindenképpen keres a pappgerg97@student.elte.hu vagy a 

sajt977@gmail.com email címen. 

Papp Gergely 

Budapest, 2023.01.02. 
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Pályázat 
Ösztöndíjakért felelős referens tisztség betöltésére 

 
 

Bemutatkozás 
 
Mészáros Dorottya vagyok, elsőéves Z-szakos hallgató. 2000. szeptember 3-án születtem 
Budapesten, azóta is az agglomerációban élek. Általános iskolába Budaörsre, majd 
gimnáziumba Törökbálintra jártam. Egyetemi tanulmányaim 2020-ban kezdtem, biológia-
természetismeret-környezettan tanárszakon, ám úgy hozta a sors tavaly tavasszal, hogy a váltás 
mellett döntöttem. Ennek egyszerű oka az, hogy jobb lehetőségnek élem meg a jelenlegi 
szakomat. Mindig is a tanári pálya érdekelt, jelenleg, az egyetem mellett a Logiscool budaörsi 
iskolájában tanítok programozást általános iskolás korú gyermekeknek. 
 
 
Motivációm 
 
Érdeklődésem a diákügyek iránt már általános iskolás koromra visszanyúlik, amikor beléptem 
az ottani diákönkormányzatba. Ez a fajta lelkesedésem egészen az egyetemig vitt, amikor is 
tavaly bíráló, majd tisztségviselő lettem. Úgy gondolom, hogy az ösztöndíjas ügyekkel 
foglalkozni nem kis felelősség. A motivációm az, hogy egy olyan rendszert vihessek tovább, 
ami stabil lábakon áll, egy stabil bírálói csapattal a hátam mögött. Szerencsére az alapokat 
megkaptam elődjeimtől, szeretnék én is hozzájuk hasonlóan eljárni. A bírálás során nagyon 
motiváló a közösség, amit kiépítettünk, remélem hamarosan új tagokkal is bővül a csapatunk.  
 

 
Tapasztalataim  
 
Tapasztalataim egy évvel ezelőttre nyúlnak vissza, amikor előszőr bíráltam rendszeres szociális 
ösztöndíjakat. Azóta túl vagyok még egy bírálási időszakon. 2022. májusában megválasztottak 
Ösztöndíjakért felelős bizottsági tagnak, amely tisztséget mostanáig töltöttem be. Úgy 
gondolom, nagyon sok tapasztalatot szereztem, illetve igyekeztem még a feladataimon túl is 
tanulni elődömtől, Papp Gergelytől, hogy magabiztosan vághassak neki ennek az évnek és eme 
tisztségnek.  
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Terveim, ötleteim 
 
Ez a tisztség az állandóságra és a nem látványos elemekre épül. Szeretném a feladataim 
precízen és átgondoltan végezni. Úgy gondolom, a kommunikáció elengedhetetlen, ebben is 
szeretnék fejlődni. Terveim között szerepel, hogy az elnökhelyettessel állandó kapcsolatban 
legyek, főleg a közéleti ösztöndíjak kapcsán. Sok eseményen nem tudunk részt venni, de mégis 
nekünk kell a KÖB előtt részletesen bemutatni a pályázatokat, ezért tartom szükségesnek, hogy 
mindig tisztában legyek azzal, hogy milyen kérvények érkeznek be, illetve én is tanácsot tudnék 
adni, hogy általában a KÖB miként fogadja ezeket. Így könnyen lehet orvosolni az esetleges 
információhiányból adódó félreértéseket egy-egy pályázat során. 
 
Szeretném, ha az osztondij.elte.hu oldal folyamatosan naprakész lenne, ezzel kapcsolatban már 
egyeztettem Papp Gergellyel, illetve szintén erre az oldalra tervezek egy Kisokost vagy 
GY.I.K.-et összerakni, ezzel is segítve a hallgatókat a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. 
Ezekről később Instagram posztok is készülhetnének. A csökkenő pályázatok száma miatt 
fontos, hogy minél szélesebb körben érje el a hallgatókat az információ az aktuális ösztöndíj-
lehetőségekről. 
 
A bírálás folyamata úgy gondolom, hogy nagyon gördülékenyen folyik. Idén már én tartom a 
felkészítő alkalmakat a kari bírálóknak. Ezeket mindenképp online tervezem a sok példaanyag 
miatt, illetve a jelenlegi korlátozások a bejárásra is erre erősítenek rá. Szerencsére az utóbbi két 
félévben mindig volt elegendő bíráló, viszont ez nem mindig volt így, ezért ennek a 
lehetőségnek a promotálását erősíteném.  
 
 
Köszönöm, ha elolvastad a pályázatomat. Amennyiben kérdés merülne fel benned, szívesen 
várom azt a dorimeszaros@student.elte.hu email címen. 
 
 

Mészáros Dorottya 
Herceghalom, 2023. 01. 04. 

 
 
 

 
 



Pályázat
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

Kuratóriumi elnök

Jeges Viktor Péter



Bemutatkozás és motiváció
Jeges Viktor Péter vagyok, 1998. február 23-án születtem Budapesten. Középiskolai tanul-

mányaimat a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban végeztem, mely után 2016-ban az ELTE TTK
Fizika szakára felvételiztem BSc-re, jelenleg MSc-s tanulmányaim legvégén járok.

A kari hallgatói közéletben részt vettem mint mentor, mentorfelelős, voltam a Magyar Fi-
zikushallgatók Egyesületének, annak Ellenőrző Bizottságának, illetve az ELTE TTK Hallgatói
Önkormányzatának elnöke, mindhárom pozíciót 2-2 cikluson át töltöttem be. Az Alapítvány-
ban 2019 óta végzek önkéntes munkát, ennek, illetve az önkormányzati elnöki tisztségemnek
köszönhetően ismerem működését, céljait és helyzetét. Ebből eredően meggyőződésem, hogy az
Alapítvány fennmaradása, magasszintű működése olyan lehetőségekhez tudja juttatni a hall-
gatói közösséget, mind szabadidős, sport, szakmai és tudományos szempontból, amiért megéri
dolgozni.

Célok
Elsődleges cél, mint sajnos az elmúlt időszakban, az Alapítvány stabil anyagi helyzetének

konszolidálása, a működés hosszútávú biztonságát jelentő likvidtartalékok felépítése. Ehhez
szükséges keresni minden lehetőséget, amiben hosszútávú támogatási együttműködésre léphe-
tünk a természettuományos képzésben résztvevő hallgatók támogatásában érdekelt piaci sze-
replőkkel, illetve láthatóvá tenni, hogy ebben aktív és fontos szerepet vállalunk. A másik fontos
lehetőség újra felépíteni a TTK hallgatói körén kívül történő gazdasági tevékenységeket, melye-
ken keresztül olyan profitra lehet szert tenni, ami később a hallgatók, illetve a hallgatói közélet
támogatására lehet fordítani. Ennek példái voltak a múltban a szervezett érettségi előkészítők,
ifjúsági táborok, utazások.

Bár az elsődleges cél az anyagi stabilitás elérése, természetesen lehetőségekhez mérten to-
vábbra is kiemelt fontosságú, hogy az Alapítvány felkészülten tudjon segíteni, az Önkormányzat
által hagyományosan elvárt területeken, így a különböző szakterületi, kari hallgatói rendezvé-
nyek megszervezése, melyre felkérés érkezik. Ezen kívül a hagyományosan szervezett események
sem merülhetnek feledésbe, így a hamarosan megvalósuló ICE, illetve a későbbi rendezvények,
az 5vös 5km futóverseny, a Camp, a hagyományosan félévenként szervezett külföldi utak, illetve
az Überfúzió. Ezek szervezésében számítok a kar hallgatói Önkénteseire is, hiszen az Alapít-
vány, mint támogató szervezet lényege, hogy megkönnyítse a hallgatói közösség önszerveződését.

Végezetül pár apróbb, szükséges feladatot is meg kell oldani, így a honlapot fel kell ráznunk,
kialakítanunk egy megfelelő struktúrát, melyben az elérhető pályázatokat kezeljük, illetve kom-
munikációs és működési tervek kialakítása, folyamatos monitorozása.

Meggyőződésem, hogy munkával, és önkéntes hallgatókkal a működés színvonala és széles-
körűsége vissza fog emelkedni és túl is szárnyalja azt, melyet az elmúlt évek nehézségei és a
vírushelyzet elvett.



Záró gondolatok
Megválasztásom esetén nincs olyan végső időpont, amit most leszögeznék, mint legutolsó

dátum, míg az elnöki tisztséget vállalom betölteni, ugyanakkor én sem fogok az örökkévalóságig
maradni. Ezzel együtt, a megfelelő működéshez is elengedhetetlen, hogy bevonjuk a Kar hall-
gatóinak széles körét, biztos vagyok benne, hogy idővel lesz szép számmal olyan, aki szakértően,
lelkesen kész továbbvinni az Alapítvány tüzét, bízom benne, hogy előbb, mint utóbb.

Gyertek önkénteskedni, kedves Küldöttgyűlés és hozzatok akit csak érdekel!

Budapest, 2023. január 8.
e-mail: jegesvp@student.elte.hu
telefon: 70/866-6928



Pályázat  

ELTE TTK HA Kuratórium titkári tisztségére  

 

Bemutatkozás és motiváció 

Hambuch Mátyás vagyok, 1993. október 19-én születtem. 2012-ben 

érettségiztem és ebben az évben nyertem felvételt az ELTE BTK régészet szakára, majd három 

szemeszter után földrajz-történelem osztatlan tanár szakon folytattam a tanulmányaimat, ez idő alatt 

aktívan részt vettem a Hallgatói Önkormányzat munkájában, háromszor lehettem mentor, részt 

vettem az EFOTT szervezésében, és számtalan kisebb-nagyobb rendezvény megvalósításában. 2018-

tól kezdve az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványnál dolgoztam, az utolsó két évben 

teljes állásban, itt is számtalan szabadidős program és oktatási program létrehozásában 

közreműködtem, illetve vezettem.  

Az ELTE TTK alapítvány munkáját mindig nagyra értékeltem, és szeretném a munka világában szerzett 

tapasztalataimmal segíteni az alapítvány tevékenységét. 

 

Célok 

Az előttünk álló időszak legfontosabb feladatának azt tartom, hogy több kisebb rendezvénnyel, 

amiknek megtartása nem eseti jellegű, hanem rendszeres, megismertessük és népszerűsítsük a 

hallgatók körében a Hallgatói Alapítványt. 

Minden rendezvény megszervezésére nyitott vagyok, amire hallgatói igény mutatkozik. Emellett 

lényeges, hogy az alapítvány, proaktív módon, újabb programokkal színesítse a kínálatot, és 

megszólítson szélesebb hallgatói köröket. 

Szintén lényeges elem a céljaim között az érettségi felkészítők újra indítása, melyben a TTK hallgatói 

segítségével készítünk fel diákokat az érettségire. További terveim között szerepel a kínálat bővítése 

középiskolai felvételire előkészítő kurzusok létrehozásával. Emellett nyitott vagyok a Küldött Gyűlés 

tagjainak, illetve a többi hallgatónak az ötleteire is!  

 

Záró gondolatok  

Megválasztásom esetén a megtisztelő feladatot addig kívánom betölteni, amíg szükséges. Szívesen 

fogadok bármilyen megkeresést a Hallgatói Alapítvánnyal kapcsolatosan. Csak közös gondolkodással, 

közösen megfogalmazott és megvalósított célokkal tudjuk az Alapítvány munkáját hatékonnyá tenni. 

Azt gondolom, hogy minél több hallgató bevonásával közös ügyünké tudjuk tenni az alapítvány sorsát. 

 

Budapest, 2023. január 7. 

 

         Hambuch Mátyás 
         hambuchm@gmail.com 
 


