
Kémia szakterületi bizottság ülés 

2016. 05. 12. 

 

17:09-kor Vajda Levente megnyitja az ülést. 

Jelenlévők 

Szavazati joggal: Balogh Dániel, Borbély Eliza, Török Mátyás, Vajda Levente. 

Állandó meghívottként: - 

Tanácskozási joggal: Járó Kristóf, Ungi Balázs, Kozma Luca, Koncz Benedek. 

Vajda Levente megállapítja, hogy az ülés 4 mandátummal rendelkező személy részvételével 

határozatképes. 

Vajda Levente jelöli Kozma Lucát jegyzőkönyvvezetőnek. 

Kozma Luca vállalja a jelölést. 

Szavazás következett. A Kémia SzaB: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett Kozma Lucát bízta 

meg a jegyzőkönyvvezetéssel. 

6/2016 (V.12.) számú Kémia Szakterületi bizottsági határozat: Az ELTE TTK HÖK Kémia 

SzaB 4 igen szavazattal egyhangúan Kozma Lucát bízta meg a jegyzőkönyvvezetéssel. 

Vajda Levente jelöli Ungi Balázst szavazatszámlálónak. 

Ungi Balázs vállalja a jelölést. 

Szavazás következett. A Kémia SzaB: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett Ungi Balázst bízta 

meg a szavazatszámlálással. 

7/2016 (V.12.) számú Kémia Szakterületi bizottsági határozat: Az ELTE TTK HÖK Kémia 

SzaB 5 igen szavazattal egyhangúan Ungi Balázst bízta meg a szavazatszámlálással. 

 

Napirendi pontok: 

1. Bejelentések 

2. Személyi kérdések 

3. Egyebek 

Módosító javaslat nem érkezett. 

Szavazás következett. A Kémia SzaB: 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett elfogadta a 

napirendi pontokat. 



8/2016 (V.12.) számú Kémia Szakterületi bizottsági határozat: Az ELTE TTK HÖK Kémia 

SzaB 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 

1. Napirendi pont: Bejelentések (17:11) 

Vajda Levente beszámol az ELTE TTK HÖK Választmány (továbbiakban VM) 

üléséről: A gólyatábor felelősi pályázatot a VM támogatta (felelősök: Varga Zsófia 

Judit, Vajda Levente, Török Mátyás) de a költségvetést át kell gondolni. 

Török Mátyás kiegészíti ezt: A kémia gólyatábor szervezés legnagyobb gondja, hogy 

nincs támogatója (szemben más kari szakos gólyatáborokkal), ezért előfordulhat a 

túlköltekezés. 

Vajda Levente: A tervezett csillebérci gólyatábor drágának tűnik, ezért új tervként 

Velence merült fel.  Ez kb. 1 millió Ft-ba fog kerülni. Ezt az összeget szponzorok 

megkeresésével lehetne lecsökkenteni. 

Vajda Levente ezután még hozzátette, hogy a VM kéri, hogy az egyik, kémiás 

gólyatáborban hagyományos program, a Bosszú stílusát alakítsák át. 

 

17:17-kor megérkezik a gyűlésre Koncz Benedek. 

 

Vajda Levente folytatja beszámolóját a VM-ról: Az ülés részletesen taglalta a LEN-en 

történt erőszakos cselekményeket.  

 

Török Mátyás szót kér, bejelentése van a gólyatáborral kapcsolatban: választ kapott a 

Liget Kempingtől (Velence), akik gondolkoznak a gólyatábor számára egy egyéni 

ajánlaton, de még nem teljes a válasz. Ez alapján feltételezhető, hogy a gólyatábor 

össz. költségvetése kb. 2 millió Ft lenne, ami Mátyás szerint reális összeg. A 

legnagyobb előrelépés, hogy már van is foglalva hely a gólyatábor számára. 8 ágyas 

kőházakban történik majd az elszállásolás. Gólyatábor időpontja: augusztus 18-21. 

 

Koncz Benedek és Balogh Dániel beszámol az IT-ről: fő probléma a pénzhiány, ami 

azt eredményezi, hogy kevesebb oktatót foglalkoztatnak, mint amire szükség van, és 

ha nem nő meg jövőre a hallgatói normatíva, akkor veszélybe kerül az intézet 

működése, mert már az alapvető költségekkel (közműdíjak) is problémák vannak. 

Vajda Levente lezárja a napirendi pontot (17:23) 

2. Napirendi pont: Személyi kérdések (17:23) 

Vajda Levente felkéri Balogh Dánielt az ülés vezetésére. 

Balogh Dániel vállalja ezt, és a SzaB is egyhangúlag elfogadja. 

9/2016 (V.12.) számú Kémia Szakterületi bizottsági határozat: Az ELTE TTK HÖK Kémia 

SzaB 4 igen szavazattal egyhangúan támogatták Balogh Dániel levezető elnökké választását. 

 



Balogh Dániel elsőként a szakterületi koordinátor tisztségre pályázata alapján jelöli 

Vajda Leventét. 

Vajda Levente vállalja a jelölést. 

17:25-kor Török Mátyás elhagyja a termet. 

 

Vajda Levente röviden ismerteti a pályázatát: A tavalyi tervei szerinte 95%a 

megvalósultak, a meg nem valósultak tervben vannak a következő időszakra, ilyen pl. 

az oktatói előadássorozat. Megvalósult programok: üzemlátogatás (ebben a félévben 

kettő, de félévenként a terv 3), emellett volt 3 filmdélután az első félévben, de 

érdeklődés hiányában második félévben játékestek szerveződtek e helyett (2 est, 

illetve a LEN-en a 3. napon a kémiás sátorban); a LEN-en egyébként sikereseknek 

tekinthetők a bemutató kísérletek is. Továbbá megvalósultak első félévben a 

gólyaprogramok: gólyatalálkozó, Gólyatábor After, forralt borozás. 

17:28-kor Török Mátyás visszatér. 

Vajda Levente célja továbbá a kémiás SzaCs aktivitásának növelése, új emberek 

bevonása. Ehhez tervez ősszel egy bevonó délutánt és csapatépítő céllal egy pikniket. 

Hangsúlyozta, hogy fontos a hagyományok folytatása és a HÖK-kel való folyamatos 

együttműködés. 

Beszámolt arról, hogy elindult a ELTE TTK HÖK Kémia Szakterület honlapja 

(kemia.elte.hu), a közelmúltban már ezen keresztül zajlott a gólyatábor szervezői 

jelentkezés. 

Borbély Eliza kérdése Vajda Leventéhez: Miért nem csökkent a motivációd, szemben 

azzal a ténnyel, hogy kevés az aktív SzaCs tag, és néha könyörögni kell nekik? 

Vajda Levente kiemelte, hogy személyesen eredményesen tudott kommunikálni az 

emberekkel. Másrészt pedig úgy véli, hogy jövőre jobban fog működni a SzaCs, mert 

több gyűlést akar szervezni, és mert több fórumon lesz hirdetve. Meg is kéri a 

jelenlévőket, hogy továbbra is legyenek aktívak, és segítsék a szakterületet!  

Koncz Benedek javaslata Vajda Leventének: a pozitív visszhang érdekében a 

Küldöttgyűlésen azt hangsúlyozza majd, hogy sokszínűek a szakterületi programok, és 

ezen csak javítani tud majd a szakterület, valamint érdemes még kiemelni, hogy a 

SzaCs eredménye az is, hogy az oktatási kérdésekben egyre többször tart igényt a 

szakterület a már a hallgatók véleményére, egyre konstruktívabb a kommunikáció 

ilyen kérdéskörökben az oktatók és hallgatók között. 

Balogh Dániel szavazást kezdeményez: támogatja–e a SzaB Vajda Levente pályázatát 

a kémia szakterületi koordinátori tisztségre. 



Balogh Dániel a szavazás lefolytatása után áttér a következő személyi kérdésre: és 

jelöli Koncz Benedeket a Demonstrátori Program vezetőjének. 

Koncz Benedek vállalja a jelölést és röviden ismerteti a Demonstrátori Programot 

(továbbiakban DP). Először tisztázza, hogy ez a tisztség nem tartozik a HÖK-höz. A 

DP lényege, hogy végzett kémia Bsc-s és 4-5. éves tanári szakos hallgatók részt 

vennének a kémia Bsc-s hallgatók oktatásában. Ezeket az oktatási feladatokat a Kémia 

Intézet tanszékei jelölnék ki. Ilyen feladat lehet az önálló gyakorlatvezetés (pl. 

biológusok analitika számolási gyakorlata), laboratóriumi munka nem önálló vezetése 

(pl. szervetlen nagylaboron segíteni az oktató munkáját), egyéb oktatást segítő 

tevékenységek (pl. zárthelyi dolgozat javítása, házi feladat javítása). Demonstrátornak 

pályázni kell majd, és feltétel lesz majd egy bizonyos tanulmányi teljesítmény. A 

végleges feladatot a tárgyfelelős jelöli majd ki. A jutalmazás jelenlegi tervezett 

összege 800 Ft/óra, továbbá Koncz Benedek szeretné elérni, hogy kredit és 

rangsorpont is járjon a demonstrátoroknak. Az értékelés kétoldalú lesz majd: DMHV 

és DMOV, azaz demonstrátori munka hallgatói illetve oktatói véleményezése. 

Vajda Levente kérdezi Koncz Benedektől: Maradnál továbbra is a KéKó élén? 

Koncz Benedek nem szeretne maradni, utódot keres, akinek szívesen segít a feladatkör 

átvételében. Ez után hozzátette még, hogy első körben szeretne részt venni a DP-re 

pályázók pályázatainak elbírálásában, valamint, hogy a tavaszi félévben Erasmuson 

való részvétel miatt átadná a tisztséget. 

Török Mátyás kérdése Koncz Benedekhez: Mikor indul a pályázás? 

Koncz Benedek: Augusztusban, és már készül a program plakátja. 

Török Mátyás: Lehet már tudni, hogy a demonstrátori munka hogyan működne 

laborokban? 

Koncz Benedek: Több oktató helyett egy oktató plusz egy demonstrátor foglalkozna a 

hallgatókkal.  Néhány laboron ez már megszokott oktatási forma, de eddig nem volt 

hivatalos. 

Balogh Dániel szavazást kezdeményez Koncz Benedek támogatásáról a Demonstrátori 

Program vezetői tisztségére. 

Ungi Balázs kihirdeti az eredményt a két szavazásról: 

A Kémia SzaB 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett támogatja Vajda Leventét. 

10/2016 (V.12.) számú Kémia Szakterületi bizottsági határozat: Az ELTE TTK HÖK Kémia 

SzaB 4 igen szavazattal egyhangúan támogatja Vajda Levente pályázatát a kémia szakterületi 

koordinátori tisztségre. 

A Kémia SzaB 4 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett megválasztja Koncz Benedeket 

a Demonstrátori Program vezetőjének. 



11/2016 (V.12.) számú Kémia Szakterületi bizottsági határozat: Az ELTE TTK HÖK Kémia 

SzaB 4 igen szavazattal egyhangúan megválasztja Koncz Benedeket a Demonstrátori 

Program vezetőjének. 

Balogh Dániel lezárja napirendi pontot és átadja a szót Vajda Leventének (17:56) 

3. Napirendi pont: Egyéb (17:56) 

Ungi Balázs megemlíti, hogy gólyatábori szponzor lehetne a Rizmayer Söröző. 

Vajda Levente 17:57 perckor lezárja a 3. napirendi pontot és az ülést. 

Határozatok 

6/2016 (V.12.) számú Kémia Szakterületi bizottsági határozat: Az ELTE TTK HÖK Kémia 

SzaB 4 igen szavazattal egyhangúan Kozma Lucát bízta meg a jegyzőkönyvvezetéssel. 

7/2016 (V.12.) számú Kémia Szakterületi bizottsági határozat: Az ELTE TTK HÖK Kémia 

SzaB 5 igen szavazattal egyhangúan Ungi Balázst bízta meg a szavazatszámlálással. 

8/2016 (V.12.) számú Kémia Szakterületi bizottsági határozat: Az ELTE TTK HÖK Kémia 

SzaB 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta a napirendi pontokat. 

9/2016 (V.12.) számú Kémia Szakterületi bizottsági határozat: Az ELTE TTK HÖK Kémia 

SzaB 4 igen szavazattal egyhangúan támogatták Balogh Dániel levezető elnökké választását. 

10/2016 (V.12.) számú Kémia Szakterületi bizottsági határozat: Az ELTE TTK HÖK Kémia 

SzaB 4 igen szavazattal egyhangúan támogatja Vajda Levente pályázatát a kémia szakterületi 

koordinátori tisztségre. 

11/2016 (V.12.) számú Kémia Szakterületi bizottsági határozat: Az ELTE TTK HÖK Kémia 

SzaB 4 igen szavazattal egyhangúan megválasztja Koncz Benedeket a Demonstrátori 

Program vezetőjének. 

 

Jegyzőkönyvvezető      ELTE TTK HÖK 

   Kozma Luca                Kémia Szakterületi Koordinátor 

        Vajda Levente   

         

 


