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„Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel
lépcsőt építhetünk.”
Gróf Széchenyi István
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Bemutatkozás
Elnök
Lekics László vagyok, harmadéves, nappali tagozatos matematika BSc
hallgató, matematikai elemző szakirányon. Érettségimet a Keszthelyi Vajda
János Gimnáziumban szereztem meg 2016-ban, és még ebben az évben elkezdtem
felsőfokú tanulmányaimat itt az ELTE-n. Már a gimnáziumi éveim alatt is különösen
érdekelt a matematika, így nem volt kérdés számomra, hogy milyen szakon szeretném
folytatni tanulmányaimat. Tanáraim bíztatására az ELTE-t választottam, mely
döntésemet azóta sem bántam meg.
Első évemben – a kezdetek kezdetén – jelentkeztem szakos képviselőnek a
Küldöttgyűlésbe, és elvégeztem a mentorképzést is. Mind a mentorrendszer,
mind a képviselőség hozzájárult ahhoz, hogy fejlődjek emberileg és szakmailag
egyaránt. Egy szorult helyzet közepette, szakterületem bíztatására jelentkeztem
az ELTE TTK HÖK Matematika Szakterületi Koordinátorának. Közel egy évig
töltöttem be ezt a tisztséget. Ez idő után egy olyan közéletileg aktív szakterületet
adhattam át, amellyel a közös munkát, remélem, utódom is legalább annyira élvezni
fogja, mint amennyire én élveztem. A szakterületi koordinátori munka mellett többek
között Matematika Intézeti Tanács delegáltként és TTK HÖK Választmányi delegáltként
vettem részt a kar életében. Tagja voltam továbbá a kar Tanulmányi és Oktatási
Bizottságának, a kar Jegyzetbizottságának és a Kari Fegyelmi Testületnek is.
Mindezen tapasztalatok és hallgatótársaimtól kapott pozitív visszajelzések vezettek e
pályázat megírásához. A következő néhány oldalban elnökhelyettes jelöltem, Somodi
Csenge bemutatkozása, majd közös terveink és céljaink olvashatóak. Szeretném, ha a
jövőben mindezeket megvalósíthatnánk közösen a hallgatókért.
Lekics László
(FNA4T8)
llekics@gmail.com
+3630/204-2018
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Elnökhelyettes
Somodi Csenge vagyok az ELTE TTK elsőéves, nappali tagozatos biológus
mesterszakos hallgatója. A veszprémi Padányi Katolikus Gyakorlóiskolában
végeztem a tanulmányaimat 8 évfolyamos gimnáziumi keretek között, ahol 2015-ben
érettségiztem. Ebben az évben nyertem felvételt az ELTE-re biológus alapképzésre,
2018-ban pedig sikeresen le is diplomáztam. Jelenleg biológus mesterképzésen, azon
belül

Molekuláris,

Immun-,

és

Mikrobiológia

szakirányon

tanulok.

Másodéves alapszakos hallgatóként jelentkeztem először mentornak, ekkor
kezdtem a közéletben tevékenykedni. Nagyon testhezálló feladatnak éreztem az
elsőévesek segítését, mivel mindig is szerettem a közösség aktív tagjaként
programokat szervezni, csapatot építeni. Az idei tanévben ismét tevékenykedtem
mentorként, emellett biológia szakterületi képviselőként a Küldöttgyűlés,
Kari Tanácsi delegáltként pedig a kari vezetés munkájában is részt vettem.
A TTK HÖK Alapszabálya szerint az elnökhelyettes feladata az elnök
segítésén túl a Tisztségviselők munkájának koordinálása, ellenőrzése,
valamint az Önkormányzat munkája iránt érdeklődő hallgatók segítése, és
bevonása az érdekképviseleti munkába.
Fontosnak érzem, hogy a Tisztségviselők feladatkörei megfelelően körül legyenek
határolva, hiszen csak így tudnak hatékonyan dolgozni, emellett fontos az elvárt
feladatok közben a munkájuk ellenőrzése is. Célom, hogy minden segítséget
megadjunk a Tisztségviselőknek, ami hozzásegíti őket a feladataik
teljesítéséhez. Ahhoz, hogy a TTK HÖK hatékonyan működjön, elengedhetetlen a
megfelelő kommunikáció, ezért fontosnak tartom, hogy mindenki részt vegyen egy
közös kommunikációs tréningen, valamint, hogy minden jelentősebb HÖK által
rendezett esemény előtt személyesen is találkozzunk a teendők megbeszélése végett.
A gördülékeny, csapatszintű munkához elengedhetetlen a jó közösség, amit különböző
közös szabadidős programok keretében építhetnénk.
Ahhoz, hogy a hallgatók érdeklődését felkeltsük az Önkormányzat munkája
iránt, fontosak a bevonónapok, és a különböző HÖK által szervezett
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szabadidős programok, valamint egy jól felépített marketing stratégia mind
a tanárok, mind a hallgatók felé.
A fent említett célok hatékony együttműködéssel könnyen megvalósíthatók, és
nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a Hallgatói Önkormányzat megítélése javuljon
hallgatói és oktatói részről is, valamint, hogy mind szívesen dolgozzunk együtt egy jó
csapat részeként.
Somodi Csenge
(DM481K)
csengesomodi2@gmail.com
+3620/380-4201
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Elnöki program
Átfogó célok
Mindig is kiemelt fontosságú volt számomra a hallgatók érdekeinek aktív képviselete.
Ezt a Hallgatói Önkormányzat tagjaként már első évemben is igyekeztem hangsúlyozni.
Hallgatóink érdekeit határozottan kell kommunikálnunk a kari vezetés és az
intézetek felé. Fontos a kétirányú kommunikáció erősítése, hiszen a Hallgatói
Önkormányzat feladata, hogy hidat képezzen a hallgatók és a kari vezetés között.
Terveim között szerepel még a TTK mint brand, és a kari identitás kialakítása a
hallgatókban. Ezt kari események szervezésével fogjuk tudni segíteni. Nagyobb
szerepet kell vállalnunk a hallgatók tanulmányi problémáinak megoldásában, továbbá
egy pozitívabb képet kell festenünk az Önkormányzatról hallgatóink szemében. Ennek
érdekében komoly szervezetfejlesztésen kell átesnie az Önkormányzat
működési stílusának, erősítenünk kell a kommunikációt a hallgatók felé, és
elérhetővé kell válnunk hallgatótársaink számára, hogy pontosabb képet kapjunk a
félév során felmerülő problémáikról.
A jövőben aktív szerepet kell játsszon az Önkormányzat a rekrutáció
fejlesztésében, hiszen egész karunk érdeke, hogy minél több diákot meggyőzzünk,
hogy megéri az ELTE-t választani. Ehhez szükség lesz egy stabil hallgatói bázisra,
aminek kialakítása egyik fő célunk kell, hogy legyen.
Végül, de nem utolsó sorban, a továbbiakban is ápolnunk kell a jó kapcsolatot az
ELTE Hallgatói Önkormányzatával, hiszen ez elengedhetetlen szervezetünk
hatékony és gördülékeny működéséhez.
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Érdekképviselet
A Hallgatói Önkormányzat elsődleges feladata a hallgatók érdekeinek képviselete.
Fontos, hogy kölcsönös bizalom alakuljon ki az Önkormányzat és a hallgatók
között, hiszen ez szolgál alapjául a hatékony segítségnyújtásnak. Ennek érdekében
minél több platformon kell érintkeznünk a hallgatókkal, hogy pontosan felmérhessük
igényeiket, és hogy az esetleges problémákat hatékonyan tudjuk kezelni. A kétirányú
kommunikáció ebben elengedhetetlen. A hallgatók igényei, kérései egészen az
Intézeti- és Kari Tanácsi ülésekig el kell, hogy jussanak, hiszen csak a közös
munka segítségével dolgozhatunk hatékonyan. Szeretném, ha az Önkormányzat
és

a

kari

vezetés

partnerként

tudna

együttműködni,

hogy

az

érdekképviselet hatékonyan megvalósulhasson. A hallgatók lehetőségeit a
segítségkérésre és a megoldásokra a korábbiaknál átláthatóbban, egyértelműbben kell
megismertetni velük, hiszen a bizalmatlanság mellett a félreinformáltság is
rizikófaktorként jelenhet meg a felmerülő problémák megoldásának során.
Mindemellett az ELTE Hallgatói Önkormányzatának segítségével is tovább javíthatunk
érdekképviseleti rendszerünkön, illetve a közösen szervezett események hozzájárulnak
a hallgatók igényeinek legnagyobb fokú kielégítéséhez.

Tanulmányi problémák
Rengeteg tanulmányi problémával szembesülnek a hallgatóink a mindennapokban,
melyek megoldásában a Hallgatói Önkormányzat tudna segíteni. Az eddigi
tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy ezen problémák jelentős része megoldatlan
marad, mert az Önkormányzat tevékenysége nincs egyértelműen kommunikálva a
hallgatók irányába. Ennek megváltoztatása egyike kiemelt céljaimnak. Fel szeretném
éleszteni a Hallgatói Önkormányzat honlapján a problémabejelentő
felületet, és azt, hogy létezik egy portál, ahol valószínűleg megoldást tudnak nyújtani
problémáikra, aktívan kell majd kommunikálni a hallgatók felé. Egy olyan felületet
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képzelek el, ahol a hallgatók akár anonim módon is tudnak segítséget kérni az
Önkormányzat valamennyi Tisztségviselőjétől.

TTK mint brand
A kari identitás megalapozásához nagyban hozzájárul a TTK-s brand
kialakítása. A kar logójával ellátott ajándéktárgyak – vászontáska, jegyzetfüzet,
kitűző stb. – megtervezésére lenne szükség, melyekkel a karhoz való tartozás
érzését erősítenénk a hallgatókban.
Ezen arculat kialakításának részeként a honlap fejlesztése is hangsúlyos lenne,
átlátható, friss információkkal szolgálna a hallgatóknak.

Rendezvények
Bevett szokás a karon, hogy a szorgalmi időszakban főleg szakos rendezvényekkel
biztosítunk kikapcsolódási lehetőséget hallgatóinknak. Egy ideje már mind a tavaszi,
mind az őszi félévben megrendezésre kerül az Überfúzió, valamint Halloweeni bulit
és más kisebb programokat is szervezett a Hallgatói Önkormányzat. A jövőben
amellett, hogy segítjük a szakos autonómiát, szeretném, ha erősíteni
tudnánk

a

TTK-s

identitást.

Havonta

és

hetente,

fix

időpontban

megrendezendő kulturális, tudományos és lazább, bulizásra, szórakozásra
alkalmas események szervezésével igyekeznénk megtölteni a félévet. Így a
különböző érdeklődési körű és beállítottságú hallgatóink egyaránt megtalálják a
számukra megfelelő társaságot és programot. Példaként, a tavalyi TéTéKás
Csocsóbajnokság mellett további kocsmasportokkal is fel lehet kelteni sokak
érdeklődését,

továbbá

vitaestek

vagy

filmklub

szervezése

is

egyszerűen

megvalósítható.
A tehetséggondozás érdekében elengedhetetlennek tartom szorosabbra
fűzni kapcsolatainkat egyetemünk szakkollégiumaival. Ennek elősegítésére,
8
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velük együttműködve, hozhatnánk létre tudományos és szakmai eseményeket.
Segítenünk kell önkéntesekkel az ELTE TTK Hallgatói Alapítványt, és
szorgalmaznám

a

tavaszi

prágai

kiránduláshoz

hasonló,

külföldi

túrák

szervezését, hiszen legutóbb hatalmas népszerűségnek örvendett az esemény.
Természetesen nem szabad megfeledkeznünk a kisebb, szakos programokról sem,
hiszen a szakos öntudat növelése is elengedhetetlen karunk hallgatói számára.
Ezeket kötelességünk támogatni és megadni minden segítséget a szervezésükhöz. A
fent felsoroltak érdekében kívánok kiírni egy Rendezvényekért felelős
referensi

tisztséget,

melynek

feladatköre

tartalmazza

a

kari

események

szervezésének koordinálását, és a szakterületi koordinátorokkal együttműködve a
szakos programok segítését.

Rekrutáció
A kar fenntartásához és oktatási színvonalának megőrzéséhez elengedhetetlen a
megfelelő hallgatói utánpótlás biztosítása. Ennek érdekében azon hallgatók elérése
a cél, akik nemcsak felvételt nyernek egyetemünkre, de motiváltak is arra,
hogy elvégezzék képzéseinket. Feltett szándékom, hogy segítsük a már működő
rekrutációs tevékenységeket, és bővítsük ezek hallgatói bázisát. A Hallgatói
Önkormányzat élén létre szeretnék hozni egy képzést azon hallgatóinknak,
akik a későbbiekben népszerűsíteni fogják karunkat. Fontos, hogy a hallgatók
felkészülten érkezzenek az iskolákba és a különböző eseményekre, inspirálóan
hassanak a diákságra, leendő hallgatóinkra és határozottságot, valamint szakmaiságot
sugározzanak karunk színeiben. Emellett kiemelt jelentőségű a kar megfelelő
képviselete a különböző felsőoktatást népszerűsítő eseményeken, úgy, mint
az Educatio Kiállítás, az ELTEfeszt, és nem utolsó sorban a kari nyílt napunk.
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Szervezetfejlesztés
Tisztségviselői gárda
A Hallgatói Önkormányzat, mint szervezet, egy dinamikusan változó egység,
mely folyamatos fejlesztésre szorul. Emiatt az Önkormányzat tagjai közötti
összhang elengedhetetlen feltétele a hatékony munkavégzésnek. Ennek megteremtése
érdekében minden szemeszterben csapatépítő hétvégét szerveznénk, melynek
során a Tisztségviselők nemcsak egymással, hanem egymás munkájával is
megismerkedhetnének. Célom, hogy az Önkormányzatban tevékenykedő
hallgatók szeressék munkájukat, és szeressék a csapatot, melynek tagjai.

Szakterületi koordinátorok
A szakterületi koordinátorként szerzett tapasztalataim alapján úgy látom, hogy a
szakterületi koordinátorok közötti szorosabb együttműködés szükséges az
eredményesebb

munkavégzéshez,

ezért

szorgalmaznám

az

egymás

közötti

csapatépítést, és a szakterületeken átívelő programok szervezését.

Képviselőképzés
Ahhoz, hogy a küldöttgyűlés hatékonyan működhessen, elengedhetetlen, hogy a
képviselők megfelelő tudás birtokában legyenek jelen az üléseken. Ezt
elősegítve képviselőképzést szeretnék szervezni a választási időszak
lezárását követően. Ennek során a megválasztott képviselők olyan hasznos
ismeretekre tehetnek majd szert, mint az Önkormányzat gazdasági ügyei, a
Tisztségviselők munkakörei, vagy a Hallgatói Követelményrendszer aktualitás
változásai.

Utánpótlásképzés
A Hallgatói Önkormányzat megfelelő működésének fenntartásában kiemelten fontos
az utánpótlásképzés. Éppen ezért az őszi félév kezdetekor Önkormányzati
bevonó

alkalmakat

szerveznék,

melynek
10
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az

érdeklődő

hallgatók
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megismerkedhetnek az Önkormányzat tevékenységével, és az egyes Tisztségviselők
munkájával. Terveim szerint interaktív, mindenki számára élvezetes, felszabadult
keretek között zajlana az eseménysorozat.

Iroda nyitvatartás, fogadóórák
Szeretnék egy átlátható nyitvatartást az Északi Épületben lévő Hallgatói
Irodának, melyet össze lehet hangolni a Tisztségviselők fogadóóráival is. Ennek
megvalósítása természetesen nagyban függ a következő ciklusra megválasztott
Tisztségviselőktől.

Mentorrendszer
A mentorrendszer népszerűsítésére minden évben nagy hangsúlyt kell fektetni.
Szeretném, ha ez a továbbiakban méginkább kifejeződne, és minél több hallgatót
tudnánk bevonzani. A promótálást érdemesebb lenne az eddigieknél korábban
elkezdeni, akár már az őszi félévben is rendezhetnénk bevonó napokat, illetve
plakátokkal,

szórólapokkal,

internetes

platformokon

is

népszerűsíthetnénk

a

mentorrendszert. A mentorrendszer tagjait a kar népszerűsítésébe is
bevonhatnánk, hiszen ők mind olyan hallgatók, akik nemcsak tisztában vannak a
kart érintő fontos ügyekkel, de a képzéseknek köszönhetően kommunikációs
képességeik is megfelelőek, melyeknek nagy hasznát vehetnénk a rekrutáció során.
Mindezek

mellett

tervezem

a

hallgatói-

és

oktatói

mentorrendszer

összehangolását. Ennek remek módja lehetne, ha a hallgatói mentorok
beválogatását követően minél előbb megismerkedhetnének egymással a hallgatói- és
oktatói mentorok, hiszen így közösen tudnák megtervezni az ősszel zajló mentorórák
pontos menetét.

TéTéKás Nyúz
Örömmel figyeltem a TéTéKás Nyúz arculatváltását az elmúlt időszakban. A
továbbiakban szeretném támogatni, hogy nyomtatásban, újság formájában
jelenjen

meg,

havi

rendszerességgel,
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kommunikációs csatornaként funkcionálhat a Hallgatói Önkormányzat és a hallgatók
között. A jövőre nézve szeretném, ha több tudományos cikk is megjelenhetne
az újságban, mivel ez egy remek lehetőség, hogy hallgatóink megismerkedhessenek
a tudományos cikkek írásával, és ebben is kipróbálhassák magukat.

Zárszó
Célom, hogy a fentebb leírtakat elnökhelyettesemmel és a jövőben megválasztásra
kerülő Tisztségviselői csapattal együtt megvalósíthassuk. Előre is köszönöm a
bizalmatokat, kérdéseitekkel és észrevételeitekkel keressetek bátran!

Budapest, 2019.04.07.
Lekics László
s.k.
llekics@gmail.com
+3630/204-2018
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Mellékletek:

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon/fax: 372-2654

PÁLYÁZATI KIÍRÁS GAZDASÁGI REFERENS TISZTSÉGRE
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki gazdasági referensi
tisztségre.
A gazdasági referens feladatköre:
 az Önkormányzat gazdasági ügyeinek intézése;
 együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
 hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;
 negyedévente gazdasági beszámoló készítése;
 beszerzések lebonyolítása;
 iktatás;
 leltár vezetése;
 az irodák és a raktárak rendben tartása;
 parkoló ügyek intézése.
A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a
hallgatói normatíva 30 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is
állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel
eltekinthet.”
Lekics László
elnökjelölt
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon/fax: 372-2654

PÁLYÁZATI KIÍRÁS TANULMÁNYI REFERENS TISZTSÉGRE
Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki tanulmányi referensi
tisztségre.
A tanulmányi referens feladatköre:
 együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
 hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;
 tanulmányi faliújság frissítése;
 a tanév rendjének kommunikációja;
 képviseli a Hallgatói Önkormányzatot tanulmányi és hallgatói jogviszonnyal kapcsolatos
ügyekben érdeksérelmek ügyében;
 hallgatói kérelem alapján eljár egyéni, vagy a hallgatók csoportját érintő érdeksérelmek
ügyében;
 felel a Kar hallgatói által benyújtott panaszoknak az elnök és elnökhelyetteshez való
eljutásáért;
 közvetítő személyként lép fel a hallgatók és a tanszékek között. Célja a hallgatók és oktatók,
illetve tanszékek közötti konfliktusok megoldások elősegítése.
A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a
hallgatói normatíva 30 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is
állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel
eltekinthet.

Lekics László
elnökjelölt
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon/fax: 372-2654

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÖSZTÖNDÍJAKÉRT FELELŐS REFERENS TISZTSÉGRE

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki ösztöndíjakért felelős
referensi tisztségre.
Az ösztöndíjakért felelős referens feladatköre:
 az Önkormányzat ösztöndíj ügyeinek intézése;
 együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
 hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;
 ösztöndíj pályázási kiírások tervezetének előkészítése;
 ellenőrizni az elbírált pályázatokat.
A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a
hallgatói normatíva 35 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is
állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel
eltekinthet.”

Lekics László
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon/fax: 372-2654

PÁLYÁZATI KIÍRÁS KOMMUNIKÁCIÓS REFERENS TISZTSÉGRE

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki kommunikációs referensi
tisztségre.
A kommunikációs referens feladatköre:
 az Önkormányzat kommunikációjának megtervezése és koordinálása;
 együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
 hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;
 a TTK HÖK kommunikációs csatornáinak kezelése;
 hallgatók tájékoztatása;
 kérdőívek készítése és kiértékelése.
A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a
hallgatói normatíva 30 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is
állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel
eltekinthet.”

Lekics László
elnökjelölt
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon/fax: 372-2654

PÁLYÁZATI KIÍRÁS KÜLÜGYI REFERENS TISZTSÉGRE

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki külügyi referensi tisztségre.
A külügyi referens feladatköre:
 az Önkormányzat külügyének megszervezése;
 együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
 hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;
 együttműködés a kari Erasmus koordinátorral;
 külügyi mentorok toborzása;
 külföldi hallgatóink tájékoztatása az őket érintő tanulmányi és közéleti ügyekről;
 programok szervezése külföldi hallgatóinknak.
A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a
hallgatói normatíva 25 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is
állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel
eltekinthet.”

Lekics László
elnökjelölt
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon/fax: 372-2654

PÁLYÁZATI KIÍRÁS INFORMATIKUS TISZTSÉGRE

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki informatikusi tisztségre.
Az informatikus feladatköre:
 az Önkormányzat informatikai hátteréért felelős;
 együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
 hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;
 az informatikai struktúra karbantartása, esetleges fejlesztése;
 az informatikai problémák megoldása;
 az Informatikai Igaztagósággal való kapcsolat fenntartása, fejlesztése;
 levelezési listák igénylése, levelezés átadása az új tisztségviselőknek;
 a levelezési listák és a levelezés beállításainak betanítása a tisztségviselőknek;
 a weboldalak karbantartása, fejlesztése, átlátása, funkcióinak ismerete és használata;
 új domainek igénylése, az IP címek ismerete és pontos használata.
A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a
hallgatói normatíva 35 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is
állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel
eltekinthet.”
Lekics László
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon/fax: 372-2654

PÁLYÁZATI KIÍRÁS MENTORKOORDINÁTOR TISZTSÉGRE

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki mentorkoordinátori
tisztségre.
A mentorkoordinátor feladatköre:





az Önkormányzat mentorrendszeréért felelős;
együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;
mentorprogramok megszervezése, programjának összeállítása és lebonyolításának
koordinálása;
 felelős a mentorok és szakos mentorfelelősök képzéséért és munkájáért;
 felelős a mentorkoncepcióban foglaltakért.
A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a
hallgatói normatíva 25 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is
állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel
eltekinthet.”
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1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon/fax: 372-2654

PÁLYÁZATI KIÍRÁS DIÁKJÓLÉTI REFERENS TISZTSÉGRE

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki diákjóléti referensi
tisztségre.
A diákjóléti referens feladatköre:
 együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
 hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;
 önkéntes programok szervezése a társadalmi felelősségvállalás jegyében;
 tájékoztatja a hallgatókat az esélyegyenlőségi lehetőségekről és a kollégiumokról;
 kapcsolattartás a kari fogyatékos ügyi koordinátorral és a Fogyatékos Ügyi központtal;
 kapcsolattartás a KolHÖK-kel;
 a kar rekrutációs programjainak segítése.
A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembevételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a
hallgatói normatíva 25 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is
állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel
eltekinthet.”
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.
Telefon/fax: 372-2654

PÁLYÁZATI KIÍRÁS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ REFERENS TISZTSÉGRE

Az ELTE TTK HÖK Alapszabályának 67-68. § alapján pályázatot ír ki rendezvényszervező
referensi tisztségre.
A rendezvényszervező referens feladatköre:






együttműködés és folyamatos kapcsolattartás TTK HÖK tisztségviselőivel;
hallgatók tájékoztatása, elektronikus kapcsolattartás;
kari és egyetemi események szervezése és koordinálása;
segíti a szakterületi koordinátorok munkáját szakos programok szervezésében;
rendezvények keretein belül kapcsolatot teremt és együttműködik a többi karral és a
szakkollégiumokkal.
A feladatokat a TTK HÖK Alapszabályának tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseinek, valamint a Hallgatói Önkormányzat alapelveinek figyelembe vételével kell
ellátnia.
A tisztségviselői ösztöndíj a TTK HÖK Alapszabályának 76. § (3) bekezdése alapján legfeljebb a
hallgatói normatíva 25 százaléka. A Küldöttgyűlés határozatával ettől alacsonyabb ösztöndíjat is
állapíthat meg.
TTK HÖK Alapszabály 70. § (2): „A Küldöttgyűlés csak olyan személy pályázatát tárgyalhatja, aki a
tisztségviselői poszt betöltését tárgyaló ülés hivatalos meghívójában szereplő kezdeti időpont előtt 72 – alakuló
küldöttgyűlési ülés esetén 96 – órával benyújtotta pályázatát az adott tisztségre és azt a képviselőknek
elektronikusan eljuttatta. Különösen indokolt esetben a testület ettől a rendelkezéstől kétharmados többséggel
eltekinthet.”
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