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„Az életben semmitől nem kell tartani, csak megérteni. Itt az ideje, hogy több 

mindent megértsünk, hogy kevésbé félhessünk.“ – Marie Curie 

 

 

1. Bemutatkozás 

Horváth Laura vagyok, másodéves környezettan alapszakos hallgató geológus 

szakirányon. Gimnáziumi tanulmányaimat a budapesti Veres Pálné 

Gimnáziumban végeztem, 2020-ban érettségiztem, majd ugyanebben az évben 

kerültem az ELTE TTK környezettan alapszakára. Az utóbbi egy évben a Bolyai 

Kollégium külsős tagjaként szélesíthettem látókörömet, és ezt a további 

félévekben is folytatni szeretném. Az elmúlt két félévben először mint 

mentorjelölt, majd mint mentor kapcsolódhattam be a kari hallgatói életbe. 

Jelenleg Tudományos Diákköri kutatómunkát végzek az ELTE TTK Ásványtani 

Tanszékén. 2022. február 15. óta pedig én töltöttem be a Kari Tudományos 

referens tisztséget. 

 

2. Motiváció 

Már az első félév során tudtam, hogy be szeretnék kapcsolódni mind a 

tudományos, mind a hallgatói életbe. Mivel a teljes 2020/21-es tanév online volt, 



 

nem sok alkalmam adódott az egyetemet megkörnyékeznem, vagy csak nem 

tudtam a lehetőségeimről. Ahogy nyáron elkezdődtek a kontakt gyakorlatok, és 

megtapasztalhattam az egyetemi életet úgy igazából, egyre több lehetőség tárult 

elém, amikkel nem féltem élni. Ilyen volt például a tudományos oldalról a 

szakkollégium, illetve az Ásványtani Tanszéken egy demonstrátori pozíció, míg 

a gólyatáborban lehetőségem volt mentorként belelátni a HÖK rendszerébe, 

működésébe. Lendületem lankadatlan, szeretnék a továbbiakban is részt venni a 

hallgatói életben, és a tudományos életet fenntartani, és kiszínezni az ötleteimmel, 

motiválni azokat a hallgatókat, akik nyitottak a kutatói pályára.  

A szakkollégiumi közösség, illetve oktatóim és a különböző képzési 

szintekben résztvevő barátaim, ismerőseim nagyon motiválóan hatnak rám a 

tudományos életben való előrehaladásomban, illetve kíváncsiságom már 

születésem óta nem hagy nyugodni. A különböző tudományos programok 

keretein belül szeretném a tudomány szeretetét, illetve ezt a kíváncsiságot 

megmutatni a Kar hallgatóinak a hozzám hasonló, és tudományos életben 

tapasztaltabb hallgatókon, és oktatóinkon keresztül. 

 

3. Céljaim, terveim 

Tudományos programok szervezése: 

 Szeretném továbbra is folytatni az „Irányzatok” előadássorozatot, ahol a 

hallgatók ELTÉ-s és külsős előadók kutatási területét ismerhetik meg közérthető 

módon, illetve a „Gyertek TDK-zni!” eseménysorozatot is tervezem újraindítani 

szeptembertől. Mindemellett amíg a jó idő engedi a Szakterületi Csoportokkal 

együttműködve szeretnék tudományos kirándulásokat tervezni a természetbe, 

illetve a borús téli napokon üzemlátogatásokat (pl. Paksi Atomerőműbe) 

szervezni, amelyek a Kar minden hallgatója számára nyitva állnának. 



 

 A Mafihe, illetve EGEA diákszervezetekkel kialakított kapcsolatot 

továbbra is ápolnám, illetve felkeresném a Földrajzos Klubbot is az 

együttműködés lehetőségével. 

 

Tudománynépszerűsítés, kommunikáció: 

 Az ELTE TTK-s Tudományos programok Facebook oldalon továbbra is 

hirdetném mind az ELTÉ-s, mind más szervek által szervezett 

tudománynépszerűsítő programokat, előadásokat, konferenciákat, tudományos 

ösztöndíj lehetőségeket és kutatási lehetőségeket. 

 Tervben van egy Kari szintű TDK honlap létrehozása, ahol a hallgatók 

tájékozódhatnak a TDK mikéntjéről, illetve az éppen aktuális kutatási témákról, 

lehetőségekről. Ezzel kapcsolatban egyeztettem már Túri László tudományos és 

nemzetközi kapcsolatokat felügyelő dékánhelyettes Úrral. Viszont ennek a 

hátterét szükséges megalapozni, amit a nyár során tervezek megtenni. 

 Szeretném, ha a bejövő gólya évfolyamok a 0. perctől tudnának a 

lehetőségeikről. Ezért a nyár folyamán szeretnék részt venni a Szakterületek 

Gólya-Mentor Találkozóin, illetve a gólyatáborba is szeretnék lemenni, és 

tájékoztatni a hallgatókat a különböző tudományos ösztöndíj, és kutatási 

lehetőségekről. 

Ezen felül szeretném a Tétékás Nyúzzal együttműködve megvalósítani 

Szász Boglárka főszerkesztő ötletét, hogy a Kar újságában is hirdessük a 

tudományos programokat, illetve a tudományos/tudománynépszerűsítő rovatot 

folytassuk. 

 

Tudományos ösztöndíjak, rekrutáció: 

 Továbbra is aktívan szerepet vállalnék a Rendszeres Tudományos ösztöndíj 

elbírálásában. Ezenfelül széles körben hirdetni szeretném a hamarosan kiírásra 



 

kerülő Új Nemzeti Tehetség Program (ÚNKP) pályázati lehetőségéről, illetve az 

NFÖ-t is. 

 A rekrutációval egyelőre óvatosan bánnék, sokféle elképzelésem van, de a 

megvalósíthatóságról még sok mindenkivel egyeztetnem szükséges. A legfőbb 

elképzelésem egy Rekrutációs Csoport létrehozása lenne, akikkel közösen 

gimnáziumokba látogatva szervezetten hirdethetnénk a felvételi előtt álló 

diákoknak az ELTE TTK szakjait, lehetőségeit. 

 

Köszönöm, hogy megtiszteltél a figyelmeddel, ha bármilyen kérdésed merülne 

fel, keress bátran! 

 

Budapest, 2022.05.09.       

Horváth Laura 

horvaathl@student.elte.hu 


