
 

Beszámoló 

Tudományos referens 

2021. 04. 06-i Rendes Küldöttgyűlésre 

2021. 02. 09. – 2021. 04. 06. 

Bevezető: 

A 2021. február 9.-i Küldöttgyűlésen történt megválasztásom után igyekeztem felvenni 

az ELTE TTK tudományos életének fonalát. Mivel előttem nem volt betöltve ez a tisztség, 

sok mindent újra fel kellett/kell építenem. A tisztség átvételével járó technikai részletekben 

(ELTE TTK HÖK honlapra való felkerülés, tudbiz email-cím kezelése, Slack) Balga Gábor 

informatikus nagy segítségemre volt. Ezeken túljutva megkezdtem a pályázatomban vállalt 

programpontok megvalósítását. 

Időrendi bontás: 

2021. február 12. és 14. – Rendszeres Tudományos Ösztöndíj elbírálásának betanulása 

2021. február 26. – EHÖK Tudományos Bizottsági ülés 

2021. március 11. – Mafihe EHB Elnökségi ülésen való részvétel a TDK-népszerűsítéssel 

kapcsolatban 

2021. március 18. – Első általam szervezett tudományos online program: Vadadi-Fülöp 

Csaba előadása a hatékony kutatásról-tanulásról 

2021. március 23. – „Gyertek TDK-zni!” sorozat első online beszélgetése Cserép Barbara 

geológus MSc hallgatóval 

2021. március 26. – ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanács ülése 

Szöveges beszámoló: 

Megválasztásom után azonnal megkezdtem a TTK-s Tudományos facebook-oldal 

szerkesztését, melyet Zsilák Borbála, egykori tudományos referens (2016-17.) adott át nekem. 

Azóta folyamatosan hirdetem az oldalon a TTK-s hallgatók számára hasznos és érdekes 

tudományos programokat, konferencia-, kutatási- és tudományos pályázati lehetőségeket. Az 

oldal népszerűsítésében segítségemre voltak a szakterületi koordinátorok, valamint Kutas 

Domonkos kommunikációs referens és Őri Bálint Tétékás Nyúz főszerkesztő. Az oldalon 

angol nyelvű programokat és lehetőségeket is közzéteszek, ezért Nagy Éva nemzetközi 



 

koordinátoron keresztül a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas külföldi hallgatókhoz is 

eljuttattam az oldal elérhetőségét. 

A Tudományos Csoport szervezésében szintén a kommunikációs referens és a 

szakterületi koordinátorok segítenek nekem. A csoport egyre bővül, bár néhány szakról még 

nem sikerült lelkes jelentkezőket találni. Eddigi tagok: Juhász Anna (matematika tanári), 

Baglyas Márton (kémia, Bolyai Kollégium szakszeminárium), Glück Kriszti (földtudomány, 

meteorológia, Bolyai Kollégium Választmány), Klaup Csilla (fizika, csillagászat), Páhoki 

Tamás (fizika, Bolyai Kollégium szakszeminárium), Horváth András (fizika-matematika 

tanári, Bolyai Kollégium szakszeminárium), Ullaga György (biológia, Bolyai Kollégium 

szakszeminárium), Döbröntei Dávid (matematika, Bolyai Kollégium szakszeminárium, 

Eötvös Collegium mat-fiz. műhely). A felsorolt tagok segítségével összegyűjtöttük az ELTE 

TTK kutatócsoportjainak, TDK-műhelyeinek, tudományos hallgatói és kutatói klubjainak 

elérhetőségeit, honlapjait, ahol figyeljük az aktualitásokat. Továbbá ötleteket gyűjtünk a 

hamarosan elinduló „Irányzatok” programsorozat lehetséges előadóira, melybe a szakterületi 

koordinátorokat és a Mafihe EHB-t is bevontam. A Tudományos Csoport tagjai rendszeresen 

tájékoztatnak engem szakterületük aktuális tudományos rendezvényeiről, lehetőségeiről, 

melyeket összegyűjtök és hirdetek a hallgatóknak. 

Felvettem a kapcsolatot a tanszékvezetőkkel és kutatócsoport-vezetőkkel, kérve 

őket, hogy továbbítsák nekem a tudományos lehetőségeket, illetve adják meg azokat az 

elérhetőségeket, amiken keresztül a továbbiakban kereshetem őket tudománynépszerűsítés 

ügyében. A legtöbb helyről visszajeleztek. 

Nyitrai Ákos, a Rendszeres Tudományos Ösztöndíj jelenlegi bírálója a pályázati 

időszak végén (2021. 02. 12. és 14.) betanította nekem az elbírálás menetét MS Teams 

konzultáció keretei között, így a következő pályázati időszakban már el tudom végezni a 

bírálást. 

A 2021. február 18.-i Tisztségviselői ülésről sajnos Slack technikai problémák miatt 

lemaradtam, mert csak az ülés után szereztem tudomást róla. Ezúton is szeretnék ezért 

elnézést kérni. Az ülésen elhangzottakról utólag tájékozódtam Jeges Viktor elnöktől. 

2021. február 26-án részt vettem az EHÖK Tudományos Bizottság ülésén, ahol új 

tagként bemutatkoztam, és ismertettem a terveimet. A kari tudományos pályázatokról volt 

szó, ezzel kapcsolatban a közeljövőben tervezünk reformokat Csomos Attila EHÖK 

tudományos alelnökkel. 

Az első általam szervezett tudományos programra 2021. március 18-án került sor, 

MS Teams felületen (ELTE TTK HÖK Tudományos Programok új csatorna), szintén Balga 



 

Gábor informatikus segítségével. Vadadi-Fülöp Csaba, volt ELTE TTK biológia PhD 

hallgató, a Természettudományi Kutatóközpont munkatársa beszélt a hatékonyságnövelésről a 

kutatásban és tanulásban. A hirdetésben segítségemre voltak a szakterületi koordinátorok, a 

kommunikációs referens és a Tétékás Nyúz. Az előadásról felvétel is készült, ami Őri Bálint 

közreműködésével hamarosan felkerül a Tétékás Nyúz youtube-csatornájára. Az esemény 

sikeres volt, 350 érdeklődőből (facebook-esemény visszajelzések) 80-an részt is vettek az 

előadáson, sokan pedig jelezték, hogy nem tudtak részt venni, de várják a felvételt. 

Megkezdtem a TDK-népszerűsítő előadássorozat („Gyertek TDK-zni!”) szervezését. 

Erről konzultáltam a Mafihe EHB Elnökségével a 2021. március 11.-i ülésükön, ugyanis ők 

tapasztalt TDK Hét szervezőként sok hasznos tanácsot tudtak adni. Az első esemény 2021. 

március 23-án 16:00-kor online került megrendezésre, a következő pedig 2021. április 7-én 

lesz, már meg van szervezve. A hirdetésben nagy segítséget nyújtottak a szakterületi 

koordinátorok, a kommunikációs referens és a Tétékás Nyúz. A kivitelezésben pedig Balga 

Gábor informatikus segít. Már a későbbi időpontokkal kapcsolatban is megkerestek lelkes 

TDK-zók, hogy szívesen előadnának.  

Részt vettem az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanács ülésén 2021. március 26-

án (online), ahol a TDK-érem és a Medzihradszky Kálmán Díj nyerteseiről szavaztunk, illetve 

az Eötvös-nap, a Liftbeszéd és a TDK Videóverseny szervezéséről esett szó, egyelőre 

konkrétumok nélkül. 

Mindemellett igyekszem segíteni Kása Kata Hanga szakterületi koordinátornak a 

biológiai szakterületi korrepetítor csoport (RuBiSCo) újraindításában, melyre Csomos Attila 

EHÖK tudományos alelnök kért. 

Őri Bálint főszerkesztő kérésére pedig elkészítettem egy rövid videót a tisztségemmel 

járó feladatok bemutatásával, valamint konzultáltunk a jövőbeli kutatócsoport-népszerűsítő 

tervekről. 

Köszönöm szépen, hogy figyelmesen elolvastátok a beszámolómat, ha kérdésetek van a 

fentiekkel kapcsolatba, keressetek bátran! 

Budapest, 2021. 04. 03. 

Pánczél Emese 

Tudományos referens 

tudbiz@ttkhok.elte.hu 


