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Beszámoló
Elnök

2021. 09. 07. - 2021. 11. 09.

Jeges Viktor Péter



Időrendi bontás

2021.

• 2021. szeptember 14. Gólyatábori értékelő

• 2021. szeptember 15. Kari Tanács ülés

• 2021. szeptember 15. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. szeptember 21. Választmányi ülés

• 2021. szeptember 22. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. szeptember 27. Szenátusi ülés

• 2021. szeptember 28. Ösztöndíj bírálási egyeztetés

• 2021. szeptember 29. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. szeptember 29. EHÖK Küldöttgyűlési ülés

• 2021. október 6. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. október 7. Matematika Intézet egyeztetés

• 2021. október 12. Egyeztetés Müller Viktor Oktatási Dékánhelyettes úrral, Lőrincz Péter
EHÖK Tanárképzési referenssel és Juhász Anna TTK HÖK Tanárképzési Szakterületi
Koordinátorral

• 2021. október 12. Rendkívüli Küldöttgyűlési ülés

• 2021. október 13. OHÜB ülés

• 2021. október 13. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. október 18. Biológia Intézet egyeztetés

• 2021. október 18. Szenátusi ülés

• 2021. október 20. Földrajz- és Földtudományi Intézet egyeztetés

• 2021. október 20. EHÖK Elnökségi ülés

• 2021. november 3. kari Tanács ülés

• 2021. november 3. EHÖK Elnökségi ülés



Intézeti Egyeztetés
Vígvári Cseperke Elnökhelyettessel elkezdtük az egyeztetést a Kar egyes Intézeteivel az

Önkormányzat ezen ciklusra szóló terveiről, illetve az egyes Intézetekben folyó idei munkáról.
Ennek témái főleg az egyes tantervek tervezett átalakítása, a tanulmányi ösztöndíjrendszer re-
formja, illetve az OHV működéséről való egyeztetés volt. Ennek keretei között ezen pontig a
Matematika, Biológia, illetve Földrajz- és Földtudományi Intézetek vezetőivel találkoztunk. A
haladás lassú oka főleg személyes, ugyanakkor az egyeztetések rendkívül hasznosnak bizonyul-
tak.

EHÖK Elnökségi
A tervezett új EHÖK Alapszabályról való egyeztetés elnökségi szinten újraindult, a tervek

szerint arról hamarosan megindulhat a vita szélesebb körben is.

Ezen kívül átbeszéltük az egyes Gólyatáborok költségvetéseit, azok mérlegét. A TTK Gólya-
tábora továbbra is az egyik legmegfizethetőbb, ennek egyik idei sajnálatos oka annak rövidsége
volt. A szolgáltatások árainak emelkedése miatt a jövőben várható, hogy a mi táborunk díja is
emelkedjen, ha az Önkormányzat forrásai nem emelkednek jelentősen.

Kari Tanács
A Kari Tanács ülésein többek között módosult a TTK Felvételi szabályzata, ez az egyetemi

módosításokkal összhangban történt. Egy módosító javaslattal éltem, mely célja a követelmé-
nyek publikálásának módosításának visszavonásáról szólt, ezt a Kari Tanács támogatta.

Elfogadásra került továbbá a TTK 2021-2026-ig tartó startégiája, melyet a Kar vezetése
külső szakértők bevonásával állított össze, ez tisztázza a következő öt év stratégiai céljait,
annak megvalósítási lehetőségeit, mind az oktatás, mind a kutatás területén.

Kutatók Éjszakája
Az idei Kutatók Éjszakája programsorozat TTK-n megvalósuló eseményén hallgatóink se-

gítették a beléptetést, itt külön szeretném megköszönni annak koordinálását Lőrincz Péternek.

Az eseményre az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány biztosított eldobható egészségügyi masz-
kokat az azok nélkül érkező látogatók számára, ez nagy segítség, mely nagyban hozzájárult,
hogy minél több érdeklődő betekintést nyerhessen a tudomány csodáiba.

Irodavezető
A TTK HÖK Választmányának döntése alaján október 1-től az Önkormányzat Irodaveze-

tőjének Józsa Kornélt neveztem ki. Beszámolója:

Az iroda nyitvatartása átlagosan heti 10 órában megtörtént, a hallgatók kérdései legjobb
ismereteim szerint maradéktalanul megválaszolásra kerültek. Az elmúlt hét hiányzásai miatt
elnézést kérek, rajtam kívül álló, két független okból hiányoztam 2 napon is.



Járványhelyzet
A járványhelyzet alakulása Országunkban egyre súlyosabb helyzet felé vezet, így Egyete-

münkön belül is különös figyelmet kell fordítanunk a megfelelő védekezésre. A JOKT kötelezővé
tette az oltást az egyetemi alkalmazottak számára, az Egyetem és a Kar vezetése is arra buzdítja
hallgatóink, hogy vegyék fel a védőoltást, ebben csatlakozok hozzájuk. Emellett fontos, hogy a
heti rendszerességgel elérhető JOKT kérdőíveket mindenki töltse ki, hiszen azok eredményeiből
kaphat az egyetemvezetés képet első sorban a járvány terjedéséről Egyetemünk falai közt, illetve
tud a helyzetnek megfelelő további védőintézkedéseket hozni.

Budapest, 2021. november 6. Jeges Viktor Péter
e-mail: elnok@ttkhok.elte.hu Elnök
telefon: 70/866-6928 ELTE TTK HÖK



Elnökhelyettesi Beszámoló

ELTE TTK HÖK

2021.11.09-ei Küldött Gyűlésre

Időrendi bontás:

2021.09.14. Gólyatábori értékelő

2021.09.15.
Kari Tanács ülés

EHÖK Elnökségi ülés

2021.09.20. Megbeszélés Kása Kata Hangával

2021.09.21.
Tisztségviselői ülés

Választmányi ülés

2021.09.22. Megbeszélés Fritz Petrával és Mig Andrással

2021.09.28. Megbeszélés Juhász Anna Tímeával

2021.09.30. Megbeszélés Szaló-Pál Kingával

2021.10.05.
Megbeszélés Akály Alexandrával

Tisztségviselői ülés

2021.10.06. Kari Tanács ülés

2021.10.07. Egyeztetés a Matematika Intézet vezetőségével

2021.10.12. Rendkívüli Küldöttgyűlés

2021.10.16.-17. KÖOK Közgyűlés

2021.10.18. Egyeztetés a Biológiai Intézet vezetőségével

2021.10.20. Egyeztetés a Földrajz- és Földtudományi Intézet vezetőségével

2021.10.27. EHÖK Elnökségi ülés

2021.11.03. Kari Tanács ülés

*2021.11.07. Tisztségviselői csapatépítő

* A beszámoló leadásáig már megszervezett de még nem megvalósult esemény.



Szöveges beszámoló:

A gólyatábori értékelésen átbeszélésre kerültek a főbb esemény elemek. A résztvevők
meglátásait, javítási javaslatait, felmerülő ötleteiket jegyzeteltem le, hogy a következő
gólyatábor ezektől a zökkenőktől mentes legyen.

Igyekszem Jeges Viktor, elnököt tehermentesíteni, így megfordultam EHÖK Elnökségi
üléseken is, ahol az aktuális változások, közelgő programok, megoldott és/vagy felmerülő
problémák megoldása került szóba. Ezeket az információkat az Elnökségi ülést követő
napokban átadtam, majd meg is vitattuk Viktorral.

Igyekeztem a szakterületi koordinátorokat külön-külön felkeresni, és átbeszélni velük, hogy
kinek milyen tervei vannak a szakterület életével kapcsolatban. Megbeszéltük a szakos
mentorgárdák teljesítését, a felmerülő problémák megoldását. Elmondtam az ötleteimet a
csapatépítéssel kapcsolatban és meghallgattam a további javaslatokat is. Akiben volt
feszültség az elmúlt időszakkal kapcsolatban, azoktól meghallgattam ennek okait és
igyekeztem jó tanácsokkal ellátni.

A tisztségviselői üléseken Jeges Viktor, elnök az aktuális információkat osztotta meg velünk
az átsorolás- visszasorolásról, a rendezvényekről, a bírálók díjazásáról.

A rendkívüli küldöttgyűlésen lemondtam az EHÖK rendezvényes bizottsági
delegáltságomról, és jelöltem Pádár Kitti, rendezvényszervező referenst, aki elfogadta a
jelölést és delegálva lett.

HÖOK által szervezett Közgyűlésen vettem részt Szegeden, ahova egy nappal később
érkeztem, de így is sikerült kapcsolatot építeni és jókat beszélgetni a többi kar elnökeivel.

Jeges Viktor, elnökkel az intézmények vezetőségeivel vettük fel a kapcsolatot és ültünk össze
egy-egy találkozó keretein belül, ahol meghallgatták az éves terveinket, illetve átbeszéltük,
hogy mi miben tudnánk segíteni az ő munkájukat.

Az elmúlt időszakban a Választmányi ülésen, illetve a Kari Tanácson részt vettem, a
delegáltságomnak eleget tettem.

A fogadóórákon jelen voltam, ezeken az alkalmakon nem keresett meg senki. Az e-maileket
rendszeresen ellenőriztem, megválaszoltam.



Néhány további gondolat:

Első körben a szakterületi koordinátorokat kerestem meg, de a többi tisztségviselővel is

szeretnék leülni külön-külön és átbeszélni a terveket, nehézségeket, esetleges problémákat.

Ezek célja a bizalom kiépítése, és a hatékony munka elősegítése. Ezekkel a beszélgetésekkel

szeretném elérni, hogy a tisztségviselők kibeszélhessék magukból a feszültséget okozó

történéseket, hogy ezt követően újult erővel, támogatással tudják folytatni a munkájukat.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha felmerült benned bármilyen kérdés, javaslat,

akkor keress bátran és bizalommal.

Vígvári Cseperke Budapest, 2021.11.06.

Elnökhelyettes, ELTE TTK HÖK

elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu

+3620/229-4657

mailto:elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu


 

Beszámoló 
Gazdasági referens 

Kosztyó Péter 

2020.11.09.-ei Küldöttgyűlésre 

Időrendi bontás 

• 2021.09.07. KGY 

• 2021.09.21. Tisztségviselői ülés 

• 2021.09.21. Gazdasági bizottsági ülés 

Informatikai eszközbeszerzés 

Elindult a 2021. 3. negyedévi eszközbeszerzés, melyen mi is szeretnénk/fogunk asztali (irodai) 

gépeket és egyéb perifériákat beszerezni. 

Iskolaszövetkezet 

Az októberi iskolaszövetkezetek leadásra kerültek, a KGY időpontjáig várhatóan meg is érkeznek. A 

novemberben dolgozók számára nemsokára érkezik a regisztrációs információkat tartalmazó email. 

Negyedéves gazdasági beszámolók 

Még a hétvégén elküldöm a 2021/I. és 2021/II. negyedévi gazdasági beszámolókat. A könyvelés 

lezárástól függően a III. negyedéves elkészülése is várható. Ha a könyvelés még nincs lezárva, akkor 

egy félhivatalos verziót szeretnék mutatni. 

Kisrendezvények 

A kisrendezvényes pályázat kapcsán több megkeresés is érkezett, de néhánnyal akadályba ütköztünk. 

Ezen rendezvényszervezési forma még nekem is új, a legtöbb dolgot még az EHÖK Gazdasági 

Referenstől nekem is kérdeznem kell.  

Az eddigi tapasztalatokat itt összefoglalnám: 

• A „legalább 2 héttel az esemény előtt”-be lekötés okaiból a 8-9 nap az esetek többségében nem 

sajnos nem elég (bár egy próbát megér). 

• Rendelt ételre nem lehet. 

• Alkoholra nyilvánvalóan nem lehet (ez idén sem fordult elő de jó, ha tisztázzuk). 

• Egyének részvételi/belépti díjára nem lehet (ilyenkor célszerű a helyet lefoglalni). 

• Lekötés előtti számlával nem lehet elszámolni. 

 

Ilyen eseményekre nyereményként bögrék és repoharak beszerzése kerülnek. 

Ezen tapasztalatokkal gazdagodva a jövőben egyre több kisrendezvényt tudunk majd támogatni. 

Bármilyen kérdés esetén bátran keressetek, 

Kosztyó Péter 

Gazdasági referens 

gazdasagi@ttkhok.elte.hu 



ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

Küldöttgyűlési beszámoló
Időszak: 2021.10.12 - 2021.11.09.

Időrendi bontás:

Időrendi bontást ezúttal sajnos nem tudok a beszámolóhoz mellékelni. Ennek oka, hogy meg-
választásom óta a különböző bizottságokba való delegálásom még nem zajlott le, így ebben
az időszakban nem vettem részt bizottsági üléseken, valamint tisztségviselői ülés sem került
összehívásra.

Beszámoló:

A 2021.10.12-i megválasztásomat követően, 2021.10.17-én megkaptam Balga Gábor informa-
tikustól a hozzáférést a tanulmanyi@ttkhok.elte.hu levelezéshez és a ttkhok.elte.hu honlaphoz
is. A levelezésben található e-maileket átnéztem, és leellenőriztem van-e benne olyan megvá-
laszolatlan kérdés, amely még aktuális lehet. Ezen kívül frissítettem a honlapon a tanulmányi
referenshez tartozó fényképet valamint kiírtam a fogadó órám időpontját is.
Habár a fogadóórám időpontja kiírásra került, ennek ellenére még nem tartottam meg fogadó-
órát. Ennek különböző okai vannak. A 2021.10.15-i napon még nem tudtam kiírni a fogadóórát,
mivel nem fértem hozzá a honlaphoz. 2021.10.22-én azért nem volt, mivel korábban kiírtam,
hogy elmarad annak következtében, hogy abban az időpontban az EHÖK Vezetőképzőben tar-
tózkodtam volna, amely végül elmaradt. Az ezt követő héten a tanítási szünet nyomán maradt
el. A legutóbbi alkalommal, 2021.11.05-én pedig egészségügyi okok miatt nem tudtam meg-
tartani, mivel rosszul voltam a 2. koronavírus elleni védőoltásom miatt, ennek az elmaradását
nem jeleztem a honlapon, amiért mindenki elnézését kérem. Igyekezni fogok a jövőben a foga-
dóórákat rendszeresen megtartani és azért, hogy az elmúlt hónapban nem volt, elnézéseteket
kérem.

Ezt leszámítva a beszámolási időszak viszonylag eseménytelenül telt, mivel a bizottságokba
egyenlőre nem lettem delegálva, így nem voltam meghívva a különböző ülésekre. Leszámít-
va azokat, ahová még tanulmányi referenssé választásom előtt lettem delegálva. Érkezett egy
megkeresés e-mailben, valamint kettő további a ttkhok.elte.hu tanulmányi kérdések oldalán ke-
resztül. Ezeket a kérdéseket megválaszoltam.

2021.10.28.-án Hegedűs Dávid kérésére egyeztettem vele és Juhász Annával a Környezettudo-
mányi Centrum Tanácsnak bemutatásra kerülő módosítási javaslatokról és általánosságban a
KTC-ben jelenleg zajló lényeges ügyekről.

Terveztem továbbá részt venni az EHÖK által szervezett vezetőképzőn, azonban ez végül az
utolsó pillanatban lemondásra került.

1



Köszönöm szépen, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed
van a munkámmal vagy a beszámolóval kapcsolatban keres bátran.

Sarus Balázs
ELTE TTK HÖK

Tanulmányi referens
tanulmanyi@ttkhok.elte.hu
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 ELTE TTK HÖK 

Tudományos referens 

tudbiz@ttkhok.elte.hu 

Küldöttgyűlési beszámoló 

2021. 09. 08. – 2021. 11. 09. 

Időrendi bontás: 

2021. 09. 05. – 2021. 09. 18. – Rendszeres Tudományos Ösztöndíj 

bírálata 

2021. 09. 22. – EHÖK Tudományos Bizottsági ülés 

2021. 10. 05. – Tisztségviselői ülés 

Beszámoló: 

Az elmúlt időszak első felét főként a Rendszeres Tudományos 

Ösztöndíj bírálása töltötte ki. Mivel most bíráltam először, Nyitrai 

Ákos, a korábbi bíráló, valamint Papp Gergely, ösztöndíjakért felelős 

referens a segítségemre voltak. A beérkezett 41 pályázatból 5 pályázat 

elbírálását kellett korrigálnom a fellebbezési időszakban, általam 

elkövetett pontszámítási hiba miatt, amiért ezúttal is elnézést szeretnék 

kérni. 

Továbbra is részt vettem a tudományos pályázatok, TDK felkészítő 

műhelyfoglalkozások, tudományos előadások hirdetésében a TTK-s 

Tudományos Programok facebook oldalon.  

Néhány hallgató megkeresett TDK-val kapcsolatos kérdésekkel e-

mailben, nekik igyekeztem segítséget, választ adni. 

Pádár Kitti, rendezvényszervező referens segítségével szerveződik 

egy TDK-s beszélgetés, amelyre személyes jelenléttel, 2021. 11. 08-án, 

hétfőn fog sor kerülni. A hirdetésben közreműködnek a szakterületi 

mailto:tudbiz@ttkhok.elte.hu


koordinátorok, valamint Balga Gábor informatikus és Kutas Domonkos 

kommunikációs referens. 

Köszönöm szépen, hogy elolvastad a beszámolóm, kérdéseddel keress 

bizalommal! 

Esztergom, 2021.11.06.  

Pánczél Emese 

Tudományos referens 

tudbiz@ttkhok.elte.hu 

 

 

 

 



 

 

 Kutas Domonkos 

kommunikációs referens 

kommunikacio@ttkhok.elte.hu 

 

 

Beszámoló  
az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

• 2021.09.07 Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021.09.23. 40. 5vös 5km Futóverseny 

• 2021.10.15-17. HÖOK Küldöttgyűlés 

• 2021.11.12 Überfúzió 

 

Szöveges beszámoló: 

Az előző beszámolóm óta egyre inkább sikerül beletanulnom a jelenlétben való munkába. 

Fogadóóráimon kívül rendszeresen figyelem a plakáttal kapcsolatos megkereséseket, illetve, a 

faliújságokat igyekszem minél jobban rendben tartani.  

A legutóbbi beszámoló óta 3 olyan esemény volt, aminek az említését részletesebben is 

fontosnak tartom: 

Az első ilyen az 5vös 5km Futóverseny, aminek a szervezésébe sajnos csak kommunikációs 

oldalról tudtam besegíteni, mégis abban igyekeztem a lehetőségekhez mérten részt venni. 

A második ilyen, ami kevésbé munkafolyamat, mint esemény az az október 16-ai hétvégén, 

Szegeden megszervezésre került HÖOK Küldöttgyűlés, ahol Jeges Viktor betegsége miatt 

vettem részt, mint a karunk tisztségviselője. Itt is szeretném megköszönni a meghívást és a 

lehetőséget, hogy az ország többi Hallgatói Önkormányzatának a működésébe is belelátást 

nyerhettem.  

A harmadik pont, az a jövő pénteken megrendezésre kerülő Überfúzió, aminek a hirdetésében 

nem tudtam olyan szinten benne lenni, mint amennyire azt fontosnak tartanám. Itt is szeretnék 

elnézést kérni, és igyekszem a továbbiakban.   

 

mailto:kommunikacio@ttkhok.elte.hu


 

 

Első megválasztásom óta most sikerült eljutnunk oda, hogy az átadáskor szerencsétlenségből 

adódóan elvesztett Facebook oldal helyére készítettünk egy újat. Ennek alacsony követő száma 

miatt még sok feladat lesz, hogy hasonlóan hasznos csatorna lehessen, mint az előző volt.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van keress bátran!  

 

Budapest, 2021. 11. 06.        Kutas Domonkos 

Kommunikációs referens  
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Beszámoló 
Rendezvényszervező referens 

Pádár Kitti 

 

Időrendi bontás: 

 2021.09.07. Rendes Küldöttgyűlés 

 2021.09.14. GT Értékelő 

 2021.09.16. 5vös 5km megbeszélés 

 2021.09.21. EHÖK Rendezvényes Bizottsági ülés 

 2021.09.22. BioKT-Kémia Kocsmatúra 

 2021.09.23. 5vös 5km Futóverseny 

 2021.09.24. Kutatók Éjszakája 

 2021.09.29. ELTEFeszt megbeszélés 

 2021.10.04. ELTEFeszt megbeszélés 

 2021.10.08. ELTEFeszt 

 2021.10.12. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 2021.10.15. FFFM Kocsmatúra 

 

Szöveges beszámoló: 

Az elmúlt időszak alatt igyekeztem a lehető legjobban és –hatékonyabban belerázódni a 

tisztségemmel járó feladatkörök elvégzésébe, és pótolni a hiányosságaimat.  

1. GT Értékelő: 

Ahogy az időrendi bontásban is szerepel, sor került egy GT értékelőre, ahol a 

gólyatáborral kapcsolatos észrevételek, hiányosságok kerültek megbeszélésre. Az itt 

elhangzottakat feljegyeztem, ami pedig szükséges volt, az továbbításra került Fodor 

Árpád, EHÖK Rendezvényes bizottsági elnök felé.  
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2. EHÖK Rendezvényes Bizottsági ülés: 

Az ülés nagyobb részében a nyáron megszervezett gólyatáborokat vitattuk meg, minden 

kar képviselője beszámolt a pozitív és negatív észrevételekről. Továbbá szó esett a 

vezetőképzőről, a gólyabálról és egyéb programlehetőségeken ötleteltünk. Mint azt már 

a többség hallhatta, a gólyabál halasztásra került, és nem pedig törlésre.  

3. 5vös 5km Futóverseny: 

Kisebb hibákat leszámítva elmondható, hogy sikeresen lezajlott a 40. 5vös 5km 

Futóverseny, melyen szép számmal vettek részt az indulók. A rám bízott feladatokat 

elláttam.  

4. Kutatók éjszakája: 

Az általam beszervezett segítők a beléptetési és igazolványellenőrzési feladatkörüket 

megfelelően elvégezték, rendben lezajlott a Kutatók éjszakája. 

5. ELTEFeszt: 

Sajnos az ELTEFeszttel kapcsolatosan viszonylag későn jutottak el hozzám az 

információk, így eleinte picit nehézkesen indult ennek a megszervezése Berki 

Mártonnal. Nagy segítségemre voltak a szakterületi koordinátorok, akik 

megkeresésemre a lehető leggyorsabban reagáltak, segítve ezzel a munkámat. Az 

elvárásaimat felülmúlóan jól sikerült az ELTEFeszt lebonyolítása a helyszínen, minden 

szakterület kitett magáért, egy elég sokat mutató, színes standot alakítottunk ki. Bátran 

állíthatom, hogy az egyik legnagyobb érdeklődéssel fordultak a gimnazisták a 

Természettudományi Kar standjához. Ezúton is köszönöm még egyszer mindenkinek a 

fáradozását. 

6. Szakterületi programok: 

Többnyire a szakterületek maguk bonyolították le az eseményeik szervezését, amivel 

kapcsolatosan pedig esetleg a segítségemet kérték, azt elvégeztem. A kocsmatúrák 

biztonságosan és jó hangulatban zajlottak le.  

7. Egyéb: 

A jövő hét folyamán ismét megrendezésre kerül az Überfúzió a Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai karral. A rendezvényszervező referensükkel egyeztettem, a szervezés 

körüli teendőkben, pedig amiben tudok, segítek a HALAP-nak.  

A hétfői napon megszervezésre kerül a „Gyertek TDK-zni!” tudományos diákköri 

esemény Pánczél Emese, tudományos referens kezdeményezésével. 

Szervezés alatt van egy kari sörpong bajnokság, karaoke esttel egybekötve, melynek 

eddig kitűzött időpontja november 23-a. Ennek a részletei a jövő hét folyamán 

tisztázódnak.  

Terveim között szerepel egy Partyzán bajnokság, amit elsősorban kari szinten 

gondoltam, azonban ez az érdeklődésektől fog függni, mert igény esetén egy másik 

karral összevonva gondoltam megszervezni. Ezzel kapcsolatosan már folynak a 

kommunikációk a BEAC-cal.   

A napokban pedig Keszthelyi Szilviával, diákjóléti referenssel egyeztetünk majd egy 

akadálymentesített játékokat bemutató programról. 

 

 



 

3 
 

A tisztségemmel járó teendőimet elláttam, az e-mailekre válaszoltam, a fogadóóráimat pedig 

megtartottam. A delegáltságommal járó kötelezettségeimet szintén elvégeztem.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármilyen kérdés felvetődött benned, 

nyugodtan keress meg az alábbi elérhetőségek valamelyikén, vagy pedig a Facebook-on.  

 

Eger, 2021. november 6. 

 

Pádár Kitti 

Rendezvényszervező referens 

ELTE TTK HÖK 

rendezveny@ttlhok.elte.hu 

+36 20 476 1223 

mailto:rendezveny@ttlhok.elte.hu


Beszámoló

Diákjóléti referens

2021. szeptember 7. - 2021. november 6.

1. Időrendi bontás

• 2021.09.21. Tisztségviselői ülés

• 2021.10.05. Tisztségviselői ülés

• 2021.10.12. Rendkívüli Küldöttgyűlés

2. Szöveges beszámoló

Szeptemberben részt vettem a tisztségviselői ülésen. Októberben viszont már
nem tudtam élőben jelen lenni, azonban megfelelően tájékozódtam a tiszt-
ségviselői ülésen és a Rendkívüli Küldöttgyűlésen elhangzottakról is.

2.1. Mentorrendszer

Komáromi István megkeresésére, beszélgettünk a mentorkoordinátori tervei-
nek esélyegyenlőséggel és lakhatással kapcsolatos részeiről.

2.2. Személyi segítők

Az elmúlt két hónapban folyamatos feladatot jelentett a személyi segítők
keresése, ugyanis jelenleg hiány van földrajz és kémia szakos segítőkből. Ez-
zel kapcsolatban többször egyeztettem Matolcsi Ritával és Földi Júliával a
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SHÜTI-től, Kutas Domonkos kommunikációs referenssel, aki a szakos csopor-
tokba írt posztokat a munkáról és az érintett szakterületi koordinátorokkal.

2.3. Levelezés és fogadóóra

Az e-mailes megkereséseket minden alkalommal elintéztem, a félévkezdéskor
a megszokottnál több levél érkezett. Szeptemberben a fogadóórámon sze-
mélyesen is megkerestek hallgatók, akiknek segítségre volt szükségük és a
visszajelzés alapján sikerült is megoldást találni a problémára.

2.4. Egyéb

A következő napokban Pádár Kitti rendezvényszervező referenssel fogunk
beszélgetni egy eseményről, ahol akadálymentesített játékokat is ki lehetne
próbálni. Továbbá szervezés alatt áll a következő EHÖK Esélyegyenlőségi
bizottsági ülés, amin online fogok részt venni. A karácsonyi adománygyűjtés
előkészületeit már most, az ülés előtt elkezdtük.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha kérdésed van, keress a
diakjoleti@ttkhok.elte.hu címen.

München, 2021. november 6.

Keszthelyi Szilvia
Diákjóléti referens
diakjoleti@ttkhok.elte.hu
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ELTE TTK HÖK 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

 

Időszak: 2021.09.08.- 2021.11.09. 

Időrendi bontás: 

SZÖB: 

• 09.22. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 10.20. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

KÖB: 

• 09.22. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 10.18. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 10.22. Levélszavazás 

EGYEBEK: 

• 09.28. Megbeszélés az elmúlt és az elkövetkezendő időszakról Varga 

Rékával (EHÖK elnök), Bognár Fannival (EHÖK szociális alelnök), 

Szabó Tamással (EHÖK elnöki megbízott) és Jeges Viktorral (TTK HÖK 

elnök).  

Ezen felül többször egyeztettem Bognár Fannival (EHÖK szociális alelnök), 

Török Gabriellával (hivatalvezető) és Ágasvári Zsolttal (Neptun informatikus). 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

Szociális ösztöndíjak: 

Lezárult még szeptemberben a rendszeresen szociális támogatás. Az eredeti 2 

hetes időszakból végül 3 hét lett.  



 
Ez főként miattunk is meglett hosszabbítva, mert végül az 5 bíráló nagyon 

kevésnek bizonyult. A második héttől kezdve szinte folyamatosan kaptuk a 

vendégbírálókat. Köszönjük nekik még egyszer a segítséget.  

Viszont legnagyobb köszönet az 5 bírálómnak jár. Nagyon köszönöm nekik, 

hogy végig csinálták velem ezt az időszakot. Remélem tudjuk majd a következő 

félévben is folytatni ezt az elkezdett közös munkát.  

564 kérvény érkezett ebben az időszakban, ami azt jelenti, hogy körülbelül 40-

nel több pályázatot bíráltunk el, mint előző félévben. 

Itt szeretném újra megjegyezni és kérni a képviselőket, hogy aki érez magában 

egy kis erőt – avagy ismer olyat – akkor várjuk februárban bírálni. December 

vége felé már kezdődni fog a felkészítés a jelenlegi információim szerint. 

Pillanatnyilag a fellebbezési időszak zárul a rendszeres szociális ösztöndíjaknál. 

Szintén lezárult még szeptemberben az Alaptámogatás is.  

A rendkívüli szociális támogatás dec 7.-én ér véget (és a hiánypótlás is), addig 

még lelehet adni a neptunon keresztül a kérvényeket.  

ISZTK ösztöndíjak: 

Szeptember 3-án elindultak a karunk által kiírt ösztöndíjak is. Jelenleg az 

egyszeri sportösztöndíjra lehet leadni pályázatokat. 

Szeptemberben lezárult mind az egyszeri szakmai ösztöndíj, mind a rendszeres 

sport és a tudományos ösztöndíj.  

Az összes beérkezett szakmai ösztöndíjat tudtuk támogatni.  

Szintén támogatásra került az összes rendszeres sport ösztöndíj is, hisz a kevés 

pályázat miatt nem volt minimális ponthatár. 

Rendszeres tudományos ösztöndíjnál már volt minimum ponthatár (5 pont), így 

ott nem tudta a KÖB az összes pályázatot pozitívan elbírálni. 

Szeretném megköszönni Silling Biankának, Pánczél Emesének és Pádár 

Kittinek, hogy bírálták ezeket a kérvényeket. 

Hamarosan kiírásra kerülnek (december közepén) majd az egyszeri tanulmányi 

versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel támogatása ösztöndíj 

és az egyszeri közéleti ösztöndíj.  



 
 

Egyebek: 

Az idei jegyzőkönyveket teljesen feltöltöttem a http://ttkhok.elte.hu/ oldalra. 

Aktualizáltuk az osztondij.elte.hu oldalt Balga Gáborral.  

 

Köszönöm szépen, hogy elolvastad. Ha bármi kérdésed van, keress bizalommal.  

Budapest, 2021.11.06. 

 

Papp Gergely Sándor 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 



 

Külügyi beszámoló 

Dénes Dorottya 

2021. május 31. – 2021. szeptember 4. 

 

Időrendi bontás 

• 2021.09.06-10.01. Erasmus+ pótpályázati időszak 

• 2021.09.16. ELTE HÖK Külügyi Bizottsági ülés 

• 2021.09.29-10.06. Erasmus+ pótpályázati időszak 

• 2021.10.05. ELTE HÖK Külügyi Bizottsági ülés  

 

Bevezető 

Az Erasmus+ pótpályázat kapcsán több megkeresést kaptam, igyekeztem segíteni az 

érdeklődőknek. Az új Erasmus ciklus szerződései lassan elkészülnek, és a következő pályázati 

időszakra már minden bizonnyal azok lesznek érvényesek. Tervben van az Erasmust és néhány 

egyéb ismert ösztöndíj mellett karspecifikusan más ösztöndíj és szakmai gyakorlati lehetőségek 

összegyűjtése is. 

 

Szeptember 

Szeptember 6-tól október 1-ig tartott az őszi Erasmus+ pótpályázati időszak, vűlaszoltam az 

ezzel kapcsolatos megkeresésekre. Részt vettem az ELTE HÖK Külügyi Bizottsági ülésén 

szeptember 16-án. Az Erasmus+ Start Ösztöndíj pályázatait szeptember 29-október 6 között 

lehetett leadni, ezeknek a bírálata azóta megtörtént. A következő Erasmus+ Start ösztöndíj előtt 

a bizottsággal közösen aktualizáljuk, átdolgozzuk a pályázati kiírást. 

 

Október 

Részt vettem az ELTE HÖK Külügyi Bizottsági ülésén október 5-én, értékeltük a pótpályázati 

időszakot és a promóciókat. A főpályázati időszakhoz képest jóval kevesebb páylázat érkezett 



 

be az összes karon, így a következő évi pályázásnál nagyobb hangsúlyt kell majd fektetni a 

promócióra. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármilyen kérdésed van, nyugodtan keress az 

alábbi elérhetőségeken. 

 

Amszterdam, 2021.11.06. 

Dénes Dorottya 

ELTE TTK Külügyi referens 

kulugy@ttkhok.elte.hu 

+36 20 500 6444 



Beszámoló 

Őri Bálint 

Főszerkesztő 



Informatikus beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

2020.09.07.-2020.11.09.   

Időrendi bontás: 

- 2021. 09. 21. – Tisztségviselői ülés/Választmány 

Szöveges beszámoló:   

Minden újonnan megválasztott tisztségviselő megkapta a tisztségéhez tartozó jogosultságot. 

(levelezések, slack, honlapok) 

Az idei Eötvös5 futóversenyre aktualizáltam a honlapot, illetve kigyűjtöttem és elküldtem a 

szükséges adatokat az új jelentkezési felület elkészítéséhez.  

A ttkhok.elte.hu honlapra számos szakterületnek a rendezvényére készítettem jelentkezési 

felületet (kocsmatúra, pubquiz), illetve elkészítettem a mentorrendszer értékelő űrlapot és a 

gólyatábor értékelő űrlapot is. Ezeken felül számos dolgot frissítettem, de még van 1-2 pótolni 

való. Papp Gergely Sándor kérésére pedig aktualizáltam az osztondij.elte.hu honlapot is.  

A legutóbbi Rendkívüli Küldöttgyűlésre előkészítettem a szavazórendszert, illetve kezeltem is 

azt, szerencsére nem volt fennakadás vele. Illetve feladatom lesz még a keddig Küldöttgyűlésre 

előkészíteni a rendszert. 

Minden e-mailre és megkeresésre reagáltam. Az eheti fogadóórámat nem tudtam megtartani, 

ezt leszámítva minden alkalommal megtartottam. 

Köszönöm, hogy elolvastad beszámolómat, ha bármilyen kérdésed, észrevételed van, akkor 

keress bátran elérhetőségeim egyikén! 

Sárisáp, 2021.11.06.         

Balga Gábor  

Informatikus    

informatikus@ttkhok.elte.hu   

+3620/565-1517    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Biológia-Környezettan Szakterületi Koordinátor 

Kása Kata Hanga 

2021. 09.07. – 2021. 11.03. 

  



 

Időrendi bontás: 

• 2021. 09. 07. Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021. 09. 21. Választmány 

• 2021. 09. 22. BioKT-Kémia Kocsmatúra 

• 2021. 09. 08. ELTEfeszt 

• 2021. 09. 23. 5vös5 

• 2021.10.05. Tisztségviselői ülés 

• 2021. 10. 12. Rendkívüli Küldötgyűlés 

• 2021. 10. 20. Intézeti Tanács 

• 2021. 10. 20. SzaCs 

• 2021. 10. 22. Biofiz PubQuiz 

 

Intézet: 

Az Intézeti Tanács tagjaival közösen a habilitáció követelményrendszeréről vitatkoztunk, 

illetve szóba került a tanárképzés tantervének megreformálása az új KKK alapján. 

Szakterület: 

Lezajlottak az első korrepetálások a RuBiSco koordinálásában. SzaCson jövőbeli szakos programokat 

vitattunk meg.  

Egyéb események: 

Lezajlott a kémiásokkal karöltve a szakos kocsmatúra, amin közel 100-an vettek részt. 

Szerencsére nagyon jól sikerült, remek visszajelzéseket kaptunk. Ezután a BioFiz PubQuiz 

következett, ami hasonló népszerűségnek örvendett. Mind Kingával, mind Andrissal remek volt 

együtt dolgozni, Kittiről nem is beszélve. Nekik még egyszer köszönöm a közös munkát! 

Zárszó: 

Köszönöm a TTK HÖK tagjainak az eddigi közös munkát, a sok támogatást és megerősítést! A 

legtöbbet tőletek tanultam ebben a feladatkörben. Illetve külön szeretném említeni az IT 

delegáltakat és barátaimat, akik végig mind „szakmailag” mind lelkileg támogattak a nehezebb 

időszakokban!  

A biológia-környezettan szakterület delegáltjai megfelelően ellátták feladataikat. Mindennapi 

teendőimet elvégeztem, delegáltságaimmal járó kötelességeimnek eleget tettem. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha bármi kérdésed lenne nyugodtan keress a 

bioszk@ttkhok.elte.hu e-mail címen! 

 



Fizika szakterületi koordinátor beszámoló

Mig András

2021.11.09
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Időrendi bontás
• 2021.09.13. Mafihe EHB Elnökségi ülés

• 2021.09.14. SzaCs

• 2021.09.21. Tisztségviselői ülés

• 2021.09.21. Választmány

• 2021.09.23. Tanulmányi és Oktatásügyi bizottság

• 2021.09.23. ’SKÜ

• 2021.09.29. Intézeti Tanács

• 2021.10.05. Tisztségviselői ülés

• 2021.10.07. Activity

• 2021.10.08. ELTEfeszt

• 2021.10.15. FFFM Kocsmatúra

• 2021.10.22. BioFiz Pubquiz

• 2021.11.04. Mafihe EHB Elnökségi ülés

Szacs
A Szakterületi Csoport ülésen bemutattam a HÖK működését, a következő hetek programjairól
illetve a felmerülő tanulmányi problémákról esett szó. Szerettem volna a gólyák véleményét is
kikérni a mentori munkáról, illetve az első hetek tapasztalatairól, azonban mivel nem jelentek meg
nagy számban, erre nem került sor.

Delegáltságok
A Tanulmányi és Oktatásügyi bizottság ülésén önköltség csökkentési kérelmeket bíráltunk el. A
Fizika Intézeti tanácson elsősorba a HKR módosítási tervezetet valamint a TTK stratégiáját véle-
ményeztük. A szakterületről Sarus Balázs delegált a Könyvtári és Jegyzet bizottságba, valamint a
Fizika Intézeti tanácsba, Kovács Zoltán pedig a Kari tanácsba. A delegáltságukból fakadó kötele-
zettségeiket ellátták.
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Programok
Az elmúlt időszakban több programot is tartottunk. Időrendben az első a ’SKÜ volt, ami a fizi-
kás gólya-avató. Itt kerültek beosztásra a házakba a gólyák, amik egymással versenyeznek az év
folyamán. Az eseményen nagy létszámmal jelentek meg az elsőévesek, a visszajelzések alapján jól
sikerült. Ezt követte egy activity, amely az első házversenyes esemény volt az évben. Körülbelül 40
résztvevővel zajlott le. Rákövetkező napon volt az ELTEfeszt, amin nagy örömömre több első éves
is eljött, és segített a lebonyolításban. Az FFFM kocsmatúra a Földrajz- és Földtudomány valamint
a Matematika szakterülettel közösen rendezett kocsmatúra volt. Ezen tizenegy csapat vett részt. A
BioFiz Pubquiz a Biológia szakterülettel közösen szervezett pubquiz volt, amin összesen 6 csapat
vett részt. Ezekről az eseményekről összeségében pozitív visszajelzéseket kaptam, azonban konkrét
kiértékelésre még nem volt lehetőség, ezt a következő SzaCs-on szeretném pótolni, ami november
11-én lesz megtartva.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, bármilyen kérdést, észrevételt szívesen fogadok!

Budapest, 2021.11.06

Mig András
Fizika szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
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Fritz Petra 

Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor 

foldtudszk@ttkhok.elte.hu 

2020. szeptember 7. – 2021. november 9. 

 

 

Beszámoló  

az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

• 2021. 09. 07. – FFI IT 

• 2021. 09. 11. – 3. Gólya-Mentor Találkozó 

• 2021. 09. 04. – Gólyatábor értékelő 

• 2021. 09. 21. – Választmány 

• 2021. 09. 22. – Konzultáció Vígvári Cseperke, elnökhelyettessel 

• 2021. 09. 30. – Földes bevonó SzaCs 

• 2021. 10. 05. – FFI IT 

• 2021. 10. 07. – FF + EGEA Játékest 

• 2021. 10. 08. – ELTEfeszt 

• 2021. 10. 12. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2021. 10. 15. – FFFM Kocsmatúra 

• 2021. 10. 18. – KÖB ülés 

 

 

 

 

mailto:foldtudszk@ttkhok.elte.hu


 

 

Szöveges beszámoló: 

Intézeti Tanács 

Az FFI IT üléseken szó esett többek között az oktatási reform újraindulásáról, 

valamint véleményezésre került a Kari stratégiai javaslat. Szóba került, hogy 

akkor mi is a feladata az intézetnek a stratégiában, hova szeretnének eljutni a 

nemzetközi rangsorokban, hallgatói elégedettségben. Meg kell fogalmazni egy 

stratégiát a következő öt évre, melynek szerves része az oktatók értékelése is. 

Mentorrendszer 

Szeptemberben tartottuk meg a harmadik, egyben utolsó Gólya-Mentor 

Találkozónkat, ami hatalmas sikernek örvendett, majdnem 40-en voltunk. 

Kirándultunk egy nagyot, számháborúztunk, sütögettünk, mindenki remekül 

érezte magát. 

Azóta a mentorok önállóan törődnek kis csapataikkal, úgy látom egyik gólya 

sincs magára hagyva, mindig számíthatnak mentoraikra. 

Szakterület 

Szeptember végén tartottam meg a Földes bevonó SzaCs-ot, ahol a régi 

motorosok mellett sok gólya is ott volt. Örültem a nagy létszámnak, remélem 

nem fog lankadni a lelkesedés a közeljövőben sem. Sok programötlet érkezett, 

beszélgettünk a HÖK-ről, a Küldöttgyűlésről és annak működéséről, a 

választásokról és a mentorrendszerről is. Szeretném, ha időben képben lennének 

a lehetőségeikről és hogy már most gondolkozzanak el ezeken, mert mindig kell 

az utánpótlás. 

Októberben tartottunk egy Játékestet az EGEA-val közösen. Fontosnak tartom a 

kapcsolat fenntartását az EGEA-val, hogy lássák a földrajzos és földtudós 

hallgatók, mikben tudnak részt venni a szervezet által (többek között külföldi 

kirándulásokon, konferenciákon, csereprogramokon és nemzetközi 

kapcsolatokat tudnak kiépíteni az Uráltól az Atlanti-óceánig). 

Október 15-én került megrendezésre az FFFM Kocsmatúra a Fizika és 

Matematika Szakterületekkel közösen. Az eseményre sokan eljöttek, 11 csapat 

versenyzett egymás ellen.  



 

 

Remélem, hogy a szakterületek még több közös programot fognak együtt 

szervezni, ezzel lehetővé téve a hallgatók számára, hogy szélesebb körben 

megismerhessék egymást. Tervben van egy Kémia-FF PubQuiz is, aminek 

elhalasztott időpontja november 18. 

 

Az elmúlt időszakban delegáltságaimnak eleget tettem, a megkeresésekre 

válaszoltam, fogadóóráimat megtartottam, valamint a szakterületi delegáltak is 

ellátták feladataikat. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van bátran keress!  

 

Dorog, 2021. 11. 06.                  Fritz Petra 



BESZÁMOLÓ

Kémia szakterületi koordinátor
2021. november 5.

IDŐRENDI BONTÁS

• 2021. 09. 07. Rendes Küldöttgyűlés

• 2021. 09. 08. Intézeti Tanács

• 2021. 09. 14. GT Értékelő

• 2021. 09. 21. Szakterületi Csoport Gyűlés

• 2021. 09. 21. Tisztségviselői Ülés

• 2021. 09. 22. BioKT-Kémia Kocsmatúra

• 2021. 09. 24. Kutatók Éjszakája

• 2021. 09. 29. Intézeti Tanács

• 2021. 10. 08. ELTEfeszt

• 2021. 10. 12. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2021. 10. 18. Megbeszélés a szakterületi mentorokkal

• 2021. 10. 20. FF-Kémia PubQuiz (elhalasztásra került)

• 2021. 10. 27. Intézeti Tanács

A dőlt betűvel szedett esemény(ek)en nem tudtam megjelenni.
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1. INTÉZET

A szeptember 8-i IT ülés leginkább az intézetigazgatói pályázatok bemutatásáról és véle-
ményezéséről szólt, ezen kívül a tárgyfelvételt érintő ügyek és a kémia BSc egyre csökkenő
népszerűsége is szóba került. Az ezt követő két IT-n sajnos nem tudtam megjelenni, de
Barcza Bónis tájékozatott az elhangzottakról.

2. MENTORRENDSZER

A gólyatábor óta elég önjáróak a mentoraink és jól végzik a dolgukat, elégedett vagyok
velük. Október közepén tartottunk velük és Pintér Bence mentorfelelőssel egy megbe-
szélést, ahol elsősorban az eddigi élményeikre és meglátásainkra voltam kíváncsi, de ezen
kívül nagyon jó ötletek is születtek, a jövőben esedékes programokat illetően.

3. PROGRAMOK

A kocsmatúrán állomásként is részt vettem. Az esemény nagyon sikeres volt, személy
szerint én is kiválóan éreztem magam. Ezúton is köszönöm Kása Kata Hanga Biológia-
és környezettudományi szakterületi koordinátornak és Pádár Kitti Rendezvényszervező
referensnek a közös munkát és sok segítséget a szervezéssel kapcsolatban.
Október végére szerveztünk Fritz Petra Földrajz- és földtudományi szakterületi koordi-
nátorral egy PubQuizt, ez azonban elhalasztásra került. Terveink szerint november 18-án
pótolunk majd.
November 6-án esedékes az őszi tanár-diák túra, amit a Normafára szerveztünk meg.
Nem titkolt célja ennek, a nyári kiránduláshoz hasonlóan, hogy a TDK témát kereső
diákok személyesen is megismerjék potenciális témavezetőjüket. Remélem, népszerű lesz
a program.
A szeptember végi Kutatók Éjszakáján az Intézet kérésére megszerveztem a hallgatói
segítők beosztását és az esemény alatt felügyeltem a munkájukat. Az eseményről többször
is személyesen egyeztettem Láng Emma tanárnővel és folyamatosan tájékoztattam az
önkénteseket az aktualitásokról. Ezen kívül az ELTEfesztre is szereztem segítőket és én
is jelen voltam a program nagy részében a TTK sátránál.

A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. Mindennapi teendői-
met elvégeztem, a levelezőlistát karbantartottam, fogadóóráimat megtartottam, delegált-
ságaimmal járó kötelességeimnek eleget tettem.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, felmerülő kérdéseiddel keress bátran.

Budapest, 2021. november 5.

Szaló-Pál Kinga
Kémia szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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Beszámoló 

Matematika szakterületi koordinátor 

Küldöttgyűlési beszámoló 2021.11.09. 

 

Időrendi bontás: 

• 2021. 09. 09. Intézeti Tanács 

• 2021. 09. 14. Teadélután 

• 2021. 09. 14. Gólyatábor megbeszélés 

• 2021. 09. 20. Kirándulás 

• 2021. 09. 21. Teadélután 

• 2021. 09. 21. Tisztségviselői ülés 

• 2021. 09. 21. Választmány 

• 2021. 09. 25. Kocsmatúra megbeszélés 

• 2021. 09. 28. Matmuz megbeszélés 

• 2021. 09. 28. Matekos Teadélután 

• 2021. 09. 28. Megbeszélés Sarus Balázs 

• 2021. 09. 28. Szacs 

• 2021. 09. 30. Intézeti Tanács 

• 2021. 09. 31. Matek arcok 

• 2021. 10. 05. Megbeszélés Vígvári Cseperkével 

• 2021. 10. 05. Matekos Teadélután 

• 2021. 10. 12. Matekos Teadélután 

• 2021. 10. 12. Rendkívüli küldöttgyűlés 

• 2021. 10. 15. FFFM Kocsmatúra 

• 2021. 10. 23. Októberi kirándulás 

• 2021. 10. 27. Megbeszélés Komáromi Istvánnal 



• 2021. 10. 28. Intézeti Tanács 

• 2021. 11. 02. Matekos Teadélután 

 

Intézet 

Korábbi beszámolóimban is megjelent már, hogy az intézett komoly 

tantervreformokra készül. Szerintem kezdünk a vége felé járni lassan, és még 

mindig úgy látom, hogy abszolút jó irányba halad a projekt. Vannak folyamatosan 

felmerülő kérdések, amiket közvetítek és próbáljuk a legjobb megoldást 

megtalálni. Továbbra is figyelembe veszik/arra alapoznak, amit a hallgatók 

mondanak. 

A szakdolgozatoknál akadt némi fennakadás, mert két embernek nem sikerült 

időben felvennie, de Csikós Balázs, oktatási igazgatóhelyettesünk mindent 

megtesz annak érdekében, hogy emiatt ne csússzon meg a két hallgató. 

Szacs 

Sajnos az év eleji Szacs, a koronavírus miatt szeptember végére csúszott, a qpa 

idejére, ezért a népszerűsége nem aratott töretlen sikert, de így is jöttek el új 

emberek. Itt feljött a szakos póló ötlete, amiről az egyebekben olvashattok. 

Továbbá megbeszéltük az évi programokat és a tantervreformról vitáztatunk. 

Maszat 

Teljesen újult erővel elindult szeptember második hetében a Maszat. A hallgatók 

tudnak róla, de nálunk ennek ellenére egész kevesen veszik igénybe. 

Programok: 

Matekos Teadélután: A teadélutánra kapunk kisrendezvényes pénzt, ami 

szerintem nagyon jól jön, mert eddig becsületkasszás alapon működött nem túl 

jól. Az elején a B épületben kezdtünk, majd pár hétig a  sakk klubbal közösen 

ment, majd sok munka árán a sikerült megszerezni hozzá a Matmuz-t, és azóta ott 

várjuk minden kedden az érdeklődőket. Az elején nagyon népszerű program volt, 

de mára már csak 1-2 új állandó tagja van a teadélutánoknak. 

Kirándulások: A szeptemberi piknik nagy sikert aratott a hallgatók létszáma 

elérte a 35 főt is. Erről Marica Edina készített is egy videót, amit a 

matekszakterület facebook oldalán meg is találtok. Októberben a hideg és/vagy 

az őszi szünet hatása miatt már kevésbé volt népszerű program.   

Arc kiállítás: Ez  a program sajnos kevésbé/egyáltalán nem  mozgatta meg a 

hallgatókat.  



Kocsmatúra: Volt egy-két apró részlet, ami nem a tervek szerint sikerült, de 

összeségében szerintem abszolút sikert aratott a program. Örömömre szolgált, 

hogy új emberek is tartottak állomást a szakterületről. Szeretném mindenki 

munkáját megköszönni, aki hozzájárult a program megszervezéséhez! 

Mesedélután: Ez egy régebben létező matekos program volt Jung Attila 

szervezésével. A lényege, hogy rövid kiselőadásokban a hallgatók olyan témát 

mutatnak be, ami nincs benne a kötelező tanagyagban, de szerintük érdekes. 

Sajnos ez a program nem volt olyan sikeres, de remélhetőleg a szakdolgozók élni 

fognak ezzel a lehetőséggel, mert számukra pedig jó gyakorlás lehet. 

Matekos kórus: Hallgatói szervezésnek köszönhetően újra indult a Matekos 

kórus. Csütörtöként a Déli épület földszint 3xy számú termében (x és y független 

változók). Kifejezetten népszerű program, tanárokkal közösen tartják és várnak, 

mindenkit sok szeretettel! (nem csak matekosokat) 

ELTE feszt: Nekem ezen a napon végig óráim voltak, de legnagyobb örömömre 

két olyan hallgató ment el rá, akik még nem voltak aktívak a szakterület életében. 

Egyebek 

A Matekos múzeum falát/üvegét, amit minden reggel látunk, ha a 4-6 irányából 

közelítjük meg az egyetemet kidíszíthetjük ízléses módon. Ide rakhatunk ki akár 

eseményekről promót is. Ezzel a lehetőséggel szeretnék élni a későbbiekben. 

Az intézett szervezett egy Öregdiák szemináriumot.    

Az szeptemberi Szacson feljött a szakos póló ötlete, ami a többi szakterülettel 

együtt igény szerint elindult. Nekünk régről volt egy kész mintánk, de sehol nem 

lehetett megtalálni megfelelő formátumban, ezért Csépai András rekonstruálja 

nekünk, amit ezúton is szeretnék megköszönni.  

Az év eleji fogadóórán megkeresett egy volt matekszakos hallgató, aki már 

rendezett campet. A camp lényegében az, amit én is szerettem volna 

megvalósítani, és fel is tüntettem a pályázatomban. Azaz egy több napos 

rendezvény, ahol délelőtt előadók jönnek és érdekes matekhoz köthető 

előadásokat tartanak, délután pedig különböző csapatépítő programok vannak. 

Nagy reményeket fűzők hozzá, hogy ez a következő nyáron meg is fog valósulni. 

Kitekintés 

A küldöttgyűlés hetén még várható programok: Szerdán megbeszélés/értékelés a 

mentorokkal. Csütörtökön Szacs a tantervreformról, pénteken tantervreform ülés 

a tanárokkal. Vasárnap lézerharc. 



Lezárás / Összegzés 

A szakterület közélete nyitogatja szárnyait, tartogat meglepetéseket. Nagyon 

hullámzónak érzem az aktivitást, de talán jó irányba halad. A matematika 

szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. Mindennapi teendőimet 

elvégeztem, az e-mailekre válaszoltam. Köszönöm, hogy elolvastad a 

beszámolómat, ha bármi kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal. 

Budapest, 2021. 11. 05. Akály Alexandra

 Matematika Szakterületi Koordinátor

 matekszk@ttkhok.elte.hu  
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Tanárképzési szakterületi koordinátori beszámoló 

 

Időrendi bontás 

• 2021.09.07. – Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021.09.08. – 2. Tanáris Napközi; Társasjátékozás és Teázás 

• 2021.09.10. – 3. Tanáris Napközi; Állomásos kocsmatúra 

• 2021.09.14. – Gólyatábor értékelő 

• 2021.09.20. – Tanárképzési bizottsági ülés 

• 2021.09.21 – Tanári Szakterületi Csoportülés 

• 2021.09.24. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése 

• 2021.09.30 – Tanáris Társasjátékozás 

• 2021.10.05. – Tisztségviselői ülés 

• 2021.10.07. – Beszélgetés Antalné dr. Szabó Ágnessel 

• 2021.10.08. – ELTEfeszt; Tanáris kerekasztalbeszélgetés 

• 2021.10.12. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2021.10.22. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése 

• 2021.10.22. – Tanáris Halloween 

 

Szakterületi Csoportülés 

Szeptember 21-én tartottam az idei első SzaCs-ot. 

Bevonóval kezdtük, ahol beszéltem arról, hogy hogyan lehet majd bekapcsolódni a 

mentorrendszerbe, illetve szóba került a Küldöttgyűlés és a képviselők, delegáltak munkája is. 

Ezen kívül beszéltünk arról, hogy milyen programokat szeretnének idénre, és hogy ki hogyan 

tudna segíteni a szervezésben.  

Sikerült elkészítenem a SzaCs-ról a pályázatomban ígért rövid összefoglalót is, és 

igyekeztem eljuttatni azt Facebook csoportokba, így akit érdekelt, de nem tudott ott lenni, meg 

tudta nézni, hogy mikről beszéltünk. 

 

Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács 

A szeptemberi online PPT ülésén delegáltuk a Kitüntetési Munkacsoport tagjait és 

szavaztunk egy Vezetőpedagógusi kinevezésről, ami támogatásra került. Megvitattuk a tanári 

záróvizsga vizsgarészének megismételhetőségét: a szavazás eredménye alapján a hallgató részt 

vehet a záróvizsga összes komponensén - akkor is, ha valamelyikre elégtelent kapott - és az 

esetleges elégtelen rész javítására a következő vizsgaidőszakban lesz lehetősége. Ezen kívül 

elkezdődött egy beszélgetés az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatnak a felülvizsgálatáról. 

Az októberi PPT ülésen napirendre került egy általunk benyújtott előterjesztés a hallgatói 

mandátumoknak a megnöveléséről a PPT-n, erről végül szavazás nem született, csak 

beszélgetés kezdődött el róla. Reményeink szerint, ha idén már nem is, jövőre sikerül ez a 

módosítás. Szavaztunk továbbá a Kitüntetési Munkacsoport előterjesztésére, az ELTE 
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Pedagógusképzéséért Díjról és Elismerő Oklevélről, ez elfogadásra került. Ezen kívül 

folytatódott a beszélgetés az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat felülvizsgálatáról. 

 

Programok 

Sikerült szeptember és október folyamán a SzaCs-on megbeszélt programok közül többet is 

lebonyolítani. A Tanáris napközik jól sikerültek, nagy számban megjelentek a gólyák az 

eseményeken. 

A tanáris társasok nagy népszerűségnek örvendenek, ezért ezeket a továbbiakban 

rendszeresíteni fogom, hogy 2-3 hetente legyenek megtartva attól függően, hogy van-e más 

program, ZH, vizsga a héten. 

Nagyon örültem a tanáris Halloween népszerűségének, sokan beöltöztek. Az Informatikai 

Kar tanáris referense is megkeresett, hogy tőlük is jönnének a programra, amire plusz hely 

foglalása után igent mondtam. Köszönöm a szervezésben nyújtott segítséget Kovács 

Andreának.  

A program segítségével elkezdtem a Szakterület oldalára a fényképek feltöltését, amit a 

további programokon is folytatni fogok, egyrészt, hogy legyenek emlékek, másrészt 

kedvcsinálónak a többi hallgató felé. 

A vizsgaidőszakig már nincsen hátra sok idő, jelenleg tervben van még egy tanáris 

mikulásozás/karácsonyozás, egy tanáris társas, illetve egy tanáris PubQuiz. Remélhetőleg ezek 

megvalósíthatóak lesznek még idén. 

 

A hallgatói és egyéb megkeresésekre reagáltam, delegáltságaimmal járó 

kötelezettségeimnek eleget tettem. A különböző Intézeti Tanácsokban jelen lévő tanárszakos 

hallgatói delegáltak kötelezettségeiket ellátták, tevékenységükről beszámoltak.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármilyen kérdés felmerül benned a 

leírtakkal kapcsolatban, keress bátran. 

 

Etyek, 2021.11.06. 

Juhász Anna Tímea 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 



EB Elnök beszámolója.
2021.09.04-2021.11.06

Időrendi bontás:
09.07 Rendes Küldöttgyűlés
09.17 Ellenőrző bizottsági ülés
10.12 Rendkívüli Küldöttgyűlés

A Küldöttgyűléseken mandátum ellenőrzést végeztünk, elláttuk adminisztrációs feladatainkat
valamint frissítésre került a képviselők listája is.

Az Ellenőrző Bizottság szeptember 17-én rendes ülést tartott, aminek fő oka az elnök választás
volt. Így ismét személyem az Ellenőrző Bizottság elnöke. Ezúttal is köszönöm a bizalmat és
igyekszem a lehető legjobban betölteni a tisztségemet. Szóba került továbbá a bizottság
hétköznapi teenedőit érintő kérdések mint például a fogadóórák időpontja és a
munkamegosztás valamint egyéb kérdésekről konzultáció.

A bizottság minden pénteken 2-től 4-ig tart fogadóórát a Déli Hallgatói irodában, de eddig
sajnos senki nem keresett meg minket. Ezúton is szeretnék mindenkit bíztatni, hogy ha
problémája van, vagy kérdése, keressen minket bátran!

Az EHÖK EB az elmúlt időszakban nem tartott ülést és általában véve is inaktív volt, egy
levélszavazást kivéve, amelyen a az ELTE KolHÖK jelölt állításra vonatkozó határozatát
fogadtuk el.

Hivatalos megkeresésünk nem érkezett, hétköznapokban felmerülő technikai és alapszabályt
érintő kérdésekre válaszoltunk nem hivatalos keretek közt.

Szeretettel várom az esetleges kérdéseket, megkereséseket akár személyesen akár emailben.

2021.11.06., Budapest
Juharos Eszter

ELTE TTK HÖK EB Elnök
eb@ttkhok.elte.hu



Küldöttgyűlési beszámoló
Kovács Zoltán ellenőrző bizottsági tag

2021. 11. 09-ei küldöttgyűlésre

Időrendi bontás
• 2021. 09. 07. Rendes küldöttgyűlés

• 2021. 09. 17. Ellenőrző bizottsági ülés

• 2021. 09. 21. Választmányi ülés

• 2021. 10. 12. Rendkívüli küldöttgyűlés

Beszámoló
Szeptember 17-én tartotta az idei első ülését az ellenőrző bizottság, ahol elnöknek ismét
Juharos Esztert választottuk, aki már tavaly is betöltötte a pozíciót. Továbbá ülés során
megbeszéltük hogy milyen elvek mentén osszuk fel a feladatokat egymás között. A feladataink
eddig nagyrészt a jelenléti küldöttgyűlésekre való készülés volt, ahova frissítettük a
mandátumokat és elkészítettük a jelenléti íveket, valamint felkészültünk a szavazások
lebonyolításának segítésére.
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A bizottsággal azt is eldöntöttük hogy az ellenőrző bizottsággal átköltözünk a déli hallgatói
irodába, és a fogadóóráinkat is ott tartjuk péntekenként 2 és 4 óra között. Erre eddig közepesen
alacsony volt az érdeklődés, de amennyiben bármelyik képviselőnek, tisztségviselőnek vagy
hallgatónak kérdése van a küldöttgyűlés működésével kapcsolatban nyugodtan felkereshet
minket ott.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármi észrevételed vagy kérdésed van a
munkámmal kapcsolatban, keress nyugodtan a kovzoltan@student.elte.hu e-mail címen.

Budapest, 2021. 11. 06.
Kovács Zoltán
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Ellenőrző bizottsági tag beszámolója
2021.09.04-2021.11.06

Időrendi bontás:
09.07 Rendes Küldöttgyűlés
09.17 Ellenőrző bizottsági ülés
09.21 Választmányi ülés
10.12 Rendkívüli Küldöttgyűlés

A Küldöttgyűléseken és Választmányi üléseken részt vettem, ezeken minden rendben
zajlott, a jelenléti íveket minden ülés előtt aktualizáltuk majd kinyomtattuk, a személyi
változások nyomán lamináltunk új mandátumot a bekerült képviselőnek és kivettük a
kikerültet. Az esetleges hozzánk intézett kérdésekre pedig válaszoltunk legjobb tudásunk
szerint.  Mostmár mi is kezdünk egyre jobban beletanulni a jelenlétis dolgokba, ezeken az
üléseken az adminisztrációs dolgok egyre gördülékenyebben mennek.

Szeptember.17-én mi is megtartottuk első Ellenőrző bizottsági ülésünket, ahol a tavalyi
évhez hasonlóan ismét Juharos Esztert választottuk az Ellenőrző bizottság elnökének,
melyhez ezúton is gratulálok, majd az elkövetkező másfél órában átbeszéltük a
szemeszterben ránk váró feladatokat. Ezek többnyire adminisztratív jellegű dolgok, ha
mostanában papírkötegekkel láttok amint üldözök tisztségviselőket, emiatt lesz.

Szabadidőmhöz mérten a fogadóórák megtartását is elkezdtem ellenőrizni, ezek többsége
gond nélkül lement, aki nem tartott attól pedig a Küldöttgyűlésen a bizottság meg fogja
kérdezni hogy miért nem.

A saját fogadóóráink szint úgy megtartásra kerültek, bár sajnálatos módon az elmúlt 2
hónapban még soha, senki nem keresett minket, így többnyire eseménytelenek voltak.
Írásbeli kérdést vagy állásfoglalási kérelmet senkitől se kaptunk.

Továbbá had engedjétek meg hogy megemlítsem hogy a Déli hallgatói irodát és tárgyalót
11.05-én lehetőségeinkhez mérten kitakarítottuk Őri Bálint és Nagy Fruzsina társaságában,
nekik köszönöm az együttműködést, remélem a körülmények ezen javulásával mindenki
kicsit jobb kedvű lesz ha véletlen betéved az irodába.

Köszönöm hogy elolvastad a beszámolómat!
Bármilyen esetleges felmerülő kérdéssel keressetek bizalommal!

Hegedűs Dávid
eb@ttkhok.elte.hu

Hódmezővásárhely
2021.11.07

mailto:eb@ttkhok.elte.hu


Jegyzőkönyvvezető beszámoló 

 

Az elmúlt időszakban nem akadt sok dolgom a tisztséggel kapcsolatban, a jegyzőkönyveket 

elkészítettem. Feltölteni a honlapra csak iktatás után tudom őket, amivel jelenleg 

megakadtam, mert az új Poszeidonnal (ELTE-s iktató rendszer) meggyűlik a bajom, igyekszem 

bepótolni a hiányosságokat. Amennyiben el szeretnétek érni a jegyzőkönyveket, kérlek, írjatok 

nekem, és átküldöm őket (egyelőre iktatószám nélkül). 

Ezen kívül bár talán nem beszámolóba való, de szeretném megemlíteni, hogy Hegedűs Dávid 

és Őri Bálint kollégákkal kitakarítottuk a 00.732-es Déli hallgatói irodát 11. 05-én, még tervezek 

visszamenni a workstation-nél port törölni, csatlakozzatok hozzám, ha van kedvetek! 

Budapest, 2021. november 06. 

Nagy Fruzsina Réka 

jegyzőkönyvvezető 



 

Beszámoló 

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 

2021. szeptember 7- 2021 november 9. 

 

 

Előgondolatok 

Az előző rendes küldöttgyűlés óta az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány csapata felmérte a 

jelenlegi gazdasági helyzetét, kintlévőségeit és terveit, ütemtervet készített a következő időszakra. 

Nehéz időszak előtt áll az alapítvány, de a költések racionalizálásra kerültek, elkezdődtek a 

kifizetések, jelenlegi cél, hogy minél hamarabb stabil helyzetbe kerüljön a szervezet. 

Történések 

 Lezajlott az 5vös 5 km, természetesen voltak kisebb hibák, de összeségében sikeres versenyt 

tudhattunk magunk mögött, minden tekintetben szép visszatérés volt tavaly ősz után. 

 Megszüntettük a fénymásoló szalonunkat az Alapítványba, mert jelenleg nincs állandó 

alkalmazottunk, aki tudná fogadni az érdeklődőket. Az irodát se tartjuk nyitva.  

 November 3-án leadtuk a NEA pályázatot, bízunk benne, hogy támogatásra kerül 

szervezetünk működési célokra. 

 November 12-én tartjuk meg a Covid-19 után első zenés-táncos rendezvényünket, bízunk 

benne, hogy minél többen fognak részt venni az idei Überfúzión. A Living Roomban fogjuk 

megtartani rendezvényt, bízunk a sikerességében. Ezúton is köszönjük a segítséget a TTK HÖK 

tisztségviselőinek! Szeretnénk megkérni titeket, hogy minél több embernél reklámozzátok az 

eseményt. 

Kitűzött célok 

 Februárban elindítani a féléves érettségi előkészítőket, ennek hirdetése novemberben fog 

elkezdődni. Szeretnénk kérni a küldöttgyűlés tagjait, hogy amint megjeleni Facebook-on a leírás 

osszák meg a középiskolai csoportjukban. 

 Elindult az ICE szervezése, ide szívesen várunk önkénteseket, akik segédkeznének az 

előzetes munkálatokban. A tervek szerint 2022. január 28-30. között rendeznénk meg Királyréten. 

 A március 15-ei hosszú hétvégére szeretnénk újra külföldi utat szervezni, reméljük, hogy a 

vírus helyzet kegyes lesz hozzánk és valóban meg fogjuk tudni tartani. Ehhez a projekthez is várjuk 

az önkénteseket. 



Ha felmerülne bennetek bármilyen kérdés, nyugodtan keressetek minket a lenti elérhetőségeken! 

Budapest, 2021. november 6. 

 

 Horváth Luca 

+20/259-9364 

elnok@alapitvany.elte.hu 

 

Ungi Balázs 

+30/492-7790 

titkar@alapitvany.elte.hu 



 

 

 

 

 

Pályázat 
Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

betöltésére 

 

 

 
Kóczán Gergely  

2021.10.09. 

 

 

 



Bemutatkozásom: 
Kóczán Gergely vagyok, az ELTE földrajz-történelem osztatlan tanár szakos 

hallgatója. 2002-ben születtem Sopron városában, ahol egészen tavaly nyárig 

éltem, majd az egyetemnek köszönhetően felköltöztem Budapestre. 

Tanulmányimat általános iskola 4. osztályáig német nemzetiségű iskolában, majd 

5.-től a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban végeztem és itt is tettem le az érettségit 

2020-ban. A középiskolás évek alatt sikerült még letennem német nyelvből egy 

középszintű nyelvvizsgát. Idén szeptemberben kezdtem meg második évemet az 

ELTE falai között. 

 

Tapasztalataim: 
Mivel már második évemet kezdem az egyetemet egyre jobban kirajzolódik előtt 

az egyetem, valamint a Hallgatói Önkormányzat működése és azon belül az 

ösztöndíjakért felelős ügyek szerepe és fontossága. Az elbírálás folyamatába, a 

jelenlegi ösztöndíjakért felelős referens bemutatást nyújtott, ami megerősített 

abban, hogy valóban részt akarok venni az elbírálásban. 

 

Motivációim:  
Mint már említettem láthattam már külső szemlélőként az elbírálás folyamatát 

és sok dologra rádöbbentett. A legfontosabb talán az, hogy mennyi nehéz sorsú 

ember van, akiknek segítséget tudunk nyújtani. A másik pedig, hogy 

elképesztően sok munkát ölnek bele a bírálók és segíteni akarok nekik hiszen, ha 

többen vagyunk hatékonyabban és magasabb színvonalon tudjuk folytatni az 

elbírálás munkáját.  

 

Ötleteim: 
Az előző félévben megszűnő egyszeri támogatást nyújtó kulturális ösztöndíj 

helyett, a tanulmányi eredményeken túlmutató tevékenységeket lehetne 

díjazni. Például a csoportos programok szervezését lehetne támogatni. Vagy akár 

a diákok nyelvtudását fejleszteni hivatott egy második nyelvvizsgát támogató 

ösztöndíj bevezetése, valamint ezeknek az ötleteknek a tervező asztalon való 

túlvitele. 

Szeretném még visszahozni a személyes közös bírálást a következő időszakban 

és segíteném a rendszeres szociális támogatás időszakában a koordinálást 

alaposabban követni. Alaposabban felmérném, hogy ki hány órát és mikor tudna 

bírálni, így hatékonyabbá téve azt. 

 



A pályázatom megírása előtt felkerestem Papp Gergelyt az ösztöndíjakért felelős 

referenst, valamint tájékozódhattam a KÖB-ről is, ahol Németh Csilla a KÖB előző 

elnöke volt segítségemre a folyamatok megértésében. Segítettek abban, hogy 

elszánjam magam a pozíció megpályázására és támogatásukkal úgy gondolom 

leendő feladataimat sikeresen elvégezhetem. 

 

Köszönöm, eljutottál idáig a pályázatom olvasásában. Ha úgy érzed kérdésed 

lenne irányomba, akkor keress nyugodtan a koczan.gergely@gmail.com email 

címen elérsz. Remélem minél előbb elkezdhetjük a közös munkát! 

 

Kóczán Gergely 

Budapest, 2021.10.09. 

 

 

 

mailto:koczan.gergely@gmail.com


 

Pályázat mentorkoordinátori tisztségre 

Komáromi István 

 
  



Komáromi István Pályázat mentorkoordinátori tisztségre  

 

Bemutatkozás: 

Komáromi Istvánnak hívnak, 1995. február 7.-én születtem 

Esztergomban. Kiskorom óta Táton élek, az általános iskolát is itt 

végeztem el. 2009-ben felvételt nyertem az esztergomi Dobó Ka-

talin Gimnázium nyelvi előkészítő osztályába, ahol 2014-ben 

érettségiztem le. A gimnáziumi évek alatt elsősorban a matema-

tika és a fizika került hozzám közel, emiatt a Budapesti Műszaki 

és Gazdaságtudományi Egyetem villamosmérnöki képzésére je-

lentkeztem, amiről az első félév végén kiiratkoztam. Ezt köve-

tően jelentkeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanár-

képzésére matematika-fizika szakpárral. Itt hét félévet töltöttem 

el, de végül itt is a váltás mellett döntöttem. 2019-ben jelentkez-

tem matematika alapképzésre, ahol jelenleg a harmadik évemet 

töltöm. 

Motiváció és tapasztalat: 

Már 2015-ben teljesen megfogott a saját mentoraim munkája, és maga a rendszer öt-

lete. A BME-n nem volt ilyen szintű támogatás a gólyák felé, ami nekem személy szerint nagyon 

hiányzott az ott töltött idő alatt. Szinte azonnal eldöntöttem, hogy én is szeretnék tagja lenni 

ennek a koncepciónak. Ezt szerencsére 2016-ban sikerült is megvalósítani, amikor három szak-

terület mentorgárdájának is a tagja lehettem. Nagyon élveztem ezt az időszakot, temérdek új 

élménnyel és baráttal gazdagodtam, így számomra nem volt kérdés, hogy a következő évben 

is szeretném folytatni a munkát. Ekkor a fizika szakterület mentorfelelőse lettem. Merőben új 

kihívás volt számomra, amire, utólag visszaemlékezve, akkor még nem teljesen álltam készen, 

és nem is vagyok teljesen megelégedve az akkori munkámmal. Ezt követően ismét mentornak 

jelentkeztem, mivel úgy éreztem, hogy az az igazán nekem való pozíció. Sajnos a szóbeli után 

végül nem kerültem kiválasztásra. 

Az újrafelvételemet követően ismét mentor lettem, ahol az akkori képzést és a mentori 

munkát is beárnyékolta a pandémia. Ennek ellenére úgy érzem, hogy amit mi mentorként a 

gólyákért megtehettünk, azt megtettük, és egy elég aktív évfolyam lett a 2020-as. Ezt köve-

tően, ugyan nem terveztem előre, de ismét jelentkeztem mentorfelelősnek. Ez teljesen más 

élményt adott, mint az azt megelőző. Erre az időszakra alapvetően elégedetten gondolok visz-

sza, és ez végül óriási mértékben járult hozzá ahhoz, hogy ezt a pályázatot megírjam. Korábban 

is felvetődött bennem, hogy akár én is szívesen elvállalnám ezt a pozíciót, de ezelőtt nem érez-

tem magam kellően érettnek és felkészültnek a feladatra. Az öt rendszer alatt tapasztaltakat 

mindenképpen szeretném felhasználni a mentorok képzésénél.  



Komáromi István Pályázat mentorkoordinátori tisztségre  

 

Tervek és elképzelések: 

A kitűzött célom, hogy mire a gólyák elnyerik felvételüket egyetemünkre, addigra a ki-

választott mentorok teljesen elsajátítsák az összes olyan ismeretet, amellyel segítségükre le-

hetnek az egyetem alatt. Alapvetően négy csoportra bontanám ezeket: szakmai tudás, szoci-

ális, csapatépítő, és csapatvezetői képességek. Mindegyikre szeretnék megfelelő hangsúlyt 

fektetni a képzés alatt. 

Még a rendszer indulása előtt tartanék egy megbeszélést a mentoretikai kódex kapcsán. 

Itt főként tájékozódni szeretnék, hogy az előző rendszerben kik és milyen vétségeket követtek 

el, illetve, hogy került-e elő olyan probléma, amit esetleg nem fed le a kódex. 

A képzés rendszerszinten tervezett programjai a következők: bevonók, felkészítő elő-

adások, kirándulás, játéknapok, játékhét és városi nap, mentorteszt, szóbeli elbeszélgetés és 

a mentortábor. A képzés eseményein a részvétel kötelező lenne, hiányozni csak indokolt eset-

ben lehetne.  Az alábbiakban szeretném röviden bemutatni az elképzeléseimet ezekről és a 

rendszer lebonyolítását segítő lépésekről, amennyiben nem kényszerülünk távoktatásba. 

Az első állomás a mentor- és mentorfelelősbevonó lenne. Alapvetően a lebonyolítása 

nem sokban változna, viszont szeretném a mentorfelelősjelentkezés menetét, és a pozícióval 

járó feladatokat is bemutatni ezen az alkalmon.  

Ezt követné a felelősök kiválasztása. Idén szeretném kicsit megreformálni a mentorfe-

lelősök feladatait. A kommunikációt segítendő szeretnék átlagosan 2-3 hetente meetingeket 

tartani velük, ahol értékelnénk a megelőző időszak eseményeit, megkapnám az adott szakte-

rületek visszajelzéseit, illetve a következő hetek teendőinek ismertetése zajlana. Szeretném, 

ha a rendszer egésze alatt folyamatos lenne felém a visszajelzés a jelöltektől (és később a már 

kiválasztott mentoroktól) is, ezért az egyes képzési események után egy pár mondat terje-

delmű értékelést kérnék tőlük. Mivel ezeket szeretném számomra (, és a későbbi rendszerek 

számára,) anonim módon megőrizni, ezért ezek begyűjtése és elkészültüknek ellenőrzése a 

felelősök feladata lenne. Ezek mellett megmaradna eddigi feladatkörük is természetesen. Ezek 

főbb elemei a mentorjelöltek tájékoztatása, motiválása, szakterületenkénti csapatépítések 

szervezése, valamint a programokon a csapat vezetése. 

A második bevonót már úgy szeretném megtartani, hogy a mentorfelelősök előzetesen 

ki lettek választva. Itt már főleg ők beszélnének saját élményeikről a rendszeren belül, ezzel az 

olyanokat is bevonzva, akiket az első bevonó alkalmával még nem sikerült meggyőzni a jelent-

kezésről. 

Mire ehhez a ponthoz elérkezünk szeretném, ha a mentorkisokoson már csak az utolsó 

simításokat kellene elvégezni, melynek kiadása után szeretnék az egyes részekhez interaktív 

felkészítő előadásokat szervezni az anyag elmélyítése érdekében, ezt követően kerülne sor a 

mentortesztre. Emellett átlagosan két hetente szombatonként szeretnék programokat tartani 

a mentorok kiválasztásáig. Ebben az időszakban kerülnének megrendezésre játéknapok, vala-

mint a kirándulás és a városi nappal egybekötött játékhét is. 
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A mentortesztet és az UV-t mindenképpen írásban szeretném lebonyolítani, hagyomá-

nyos értékeléssel. A tesztet követően lehetőséget adnék betekintésre, ahol az UV előtt kér-

dezhetnek a jelöltek, valamint készítenék egy összefoglalót a gyakori hibákról is. Ha az UV után 

előfordulna olyan szakterület, ahol létszámhiány lép fel, akkor lehetőséget biztosítanék pótje-

lentkezésre. 

A játéknapokat koncepcionálisan nem változtatnám meg, viszont kicsit kibővíteném el-

méleti háttérrel is, hogy tudatosuljon a jelöltekben ezeknek a szerepe és fontossága a csapat-

építés alatt. 

A kiránduláson szeretném, ha minden szakterület tartana egy-egy állomást, melyen az 

adott szakterülethez kapcsolódó témában lennének feladatok. A programot eredményhirde-

tés és közös beszélgetés zárná. 

A játékhét a tavalyihoz hasonló feladatokból állna, a lezárása pedig egy városi nap lenne. 

Erre a napra két lehetőséget gondoltam ki. Az egyik, hogy a mentorjelölteknek (kép)rejtvények 

alapján a város különböző helyszíneire kellene elutazniuk és ott állomásokon részt venniük. A 

másik opció, hogy a város bizonyos pontjain készült képeket kellene felismerniük, hogy oda 

eljutva fotót készítsenek, amin ők és az adott épület/szobor/egyéb is rajta van. Ezek olyan 

helyszínek lennének, amiket érdemes lehet egy gólyáknak szervezett városnézés alatt is meg-

mutatni pl. vár, hősök tere stb. A napot eredményhirdetés és közös lazítás zárná. 

A szóbeli elbeszélgetés szintén a hagyományos módon zajlana, majd az addigi tapaszta-

latokat is figyelembe véve megtörténne a mentorok kiválasztása, nem sokkal később a páro-

sításra is sor kerülne.  

Az utolsó és egyben legnagyobb program a mentortábor lenne. Ezt szeretném úgy idő-

zíteni, hogy még a gólyák felvétele előtt megtörténjen. Alapvetően 4 napra terveznék, mert 

viszonylag sok programot szeretnék itt megjeleníteni, és nem szeretném, ha valamelyik elsik-

kadna vagy túlzsúfolt lenne az egész. Szakmailag fontosabb programokként érzékenyítés, tá-

jékoztató az esetleges tanulmányi/ösztöndíjas/egyéb módosításokról, inverztúra és csapatve-

zetést segítő képzés kerülne megrendezésre. Ezek mellett a jó hangulatot elősegítő programok 

sem maradnának el. A mentortáborban szeretném kihirdetni a színes csapatösszeállítást is, így 

a gólyatábor előtt még bőven lenne idejük egymást megismerni és közösséggé fejlődni.  
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Távoktatás esetén: 

A programokat úgy tervezném meg, hogy egy esetleges átállás esetén is meg tudják állni 

a helyüket a Teams felületén keresztül. Ez alapvetően négy helyen okoz(hat)na változást. 

A legelső a kirándulás, itt viszont, ha törvényi vagy egyetemi szabályozás nem tiltaná, 

vagy lehetetlenítené el, ezt a távoktatás alatt is meg lehetne tartani, picit átszervezve a dolgo-

kat. Ha erre nem lenne lehetőség, akkor online valami olyasmi megvalósítást terveznék, hogy 

az adott szakterületi állomások, külön Teams csatornákon lennének és ott tartanának felada-

tokat. A második a játékhét városi napja, amely nyilvánvaló okokból abban a formában nem 

kerülhetne megtartásra, ennek megoldására már merültek fel ötleteim, de egyelőre még nem 

tettem le a voksomat egyik mellett sem. A harmadik a mentorteszt, amelyet az online térben 

szóbeliként valósítanék meg. A negyedik pedig a mentortábor lebonyolítása, itt a szakmai 

programok többsége, kisebb változtatások mellett, átültethető, viszont az inverztúra nem na-

gyon tartható így meg. Bízom benne, hogy ezekre nem kerül sor. 

Zárszó: 

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt időszakban időt áldozott rám, és 

tapasztalataival, meglátásaival és visszajelzéseivel hozzásegített eme pályázat létrejöttéhez. 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat. Ha bármi kérdés vagy észrevétel merülne 

fel, keress bátran, akár a Küldöttgyűlés előtt (Facebookon vagy e-mailben az istvan.koma-

romi95@gmail.com címen), akár magán az ülésen. 

 

Tisztelettel: 

Komáromi István, Tát, 2021.11.05. 
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Pályázat az ELTE TTK HÖK  

Mentorkoordinátori tisztség betöltésére 
 

Bemutatkozás 
 Kovács Andrea vagyok, negyedéves biológia-kémia tanárszakos hallgató. 1998.11.03-án 

születtem Nyíregyházán, Kállósemjénben nőttem fel. A Nyíregyházi Krúdy Gyula 

Gimnáziumban érettségiztem 2017-ben, majd egy év szünet után kezdtem el tanulmányaimat 

az ELTE-n. 

 Gólya korom óta vagyok aktív tagja az egyetemi közösségnek, mentor voltam a 2019/20-as és 

2020/21-es rendszerben, illetve mentorfelelősként segítettem/segítem a rendszer munkáját a 

2021/22-es tanévben, ezen kívül 2020/21-ben képviselőként vettem rész a Küldöttgyűléseken.  

 

Motiváció 
 Az évek alatt sokféle mentorrendszerben részt vettem, nagyon jó élmény volt a képzéseinken 

megszerzett tudást mentorként átadni a gólyáknak, majd hasonlóan jó volt látni ezt a fejlődést 

mentorfelelősként a saját mentorainkon, illetve saját magamon is.  

 Fontosnak tartom, hogy minden szakterületen megfelelően képzett mentorok legyenek és hogy 

egy jól felépített, összetartó közösség alakuljon ki az általam koordinált rendszerben. 

 

Tervek 
 

Mentorbevonó 

 A rendszerben 2 mentorbevonót tervezek, hiszen így több embert, hatékonyabban be lehet 

vonni. 

 A bevonók népszerűsítésére online felületeket használnék, ahol az eseményleírás mellett 

korábbi mentorcsapatok, gólyatábori képeket és élménybeszámolókat jelenítenének meg, 

illetve a szakterületi koordinátorok, régebbi mentorok segítségével népszerűsíteném az 

eseményt.  

 A bevonókat jelenléti formában tervezem, igény szerint online formában is közvetíthetjük. Az 

első eseményt az őszi félév vizsgaidőszaka előtti hétre, a másodikat a jelentkezési határidő előtti 

hétre tervezem. 

 

Mentorfelelősök kiválasztása 

 A felelősök kiválasztása során minden szakterület jelöltjeitől kérnék motivációs levelet, illetve 

egy elbeszélgetést a jelölttel, szakterületi koordinátorral együtt. Részt szeretnék venni a SzaCs-

okon, ahol a szakterületek kiválasztják a mentorfelelős-jelöltjeiket, így lehetőségem lesz a 

szakterek véleményét is meghallgatni. 

 

Csapatépítés 

 A mentorfelelősök kiválasztása után havonta 1-2 alkalommal összeülnénk a szakterületi 

koordinátorokkal és felelősökkel ismerkedni, illetve a rendszer menetét és a jelölteket 

véleményezni (ez a játéknapok után lesz főként hasznos). 

 

A mentorjelentkezés határideje  

 A szorgalmi időszak első hetére tervezem a jelentkezés leadásának határidejét. 
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Mentorkisokos 

 A mentorkisokosban a tantervmódosítások miatt is sok mindent újra kell majd írni, szeretném, 

ha jól átlátható, követhető részeket tartalmazna a dokumentum, amit a tisztségviselők 

segítségével állítanánk össze.  

 A kisokoshoz csatolni fogok egy mellékdokumentumot, amelyben mintegy „mankóként”, 

szakspecifikusan szerepelnének a rendszer során szükséges teendők. Ezáltal biztosítanánk, 

hogy minden szakterületen tudják a mentorok, hogy mikor milyen információkat kell közölni a 

gólyákkal a személyes megkereséseken kívül is. 

Tervezett időpont: március első hete 

 

Képzések 

 Ha a helyzet engedi, jelenléti képzéseket tartanánk, az adott tisztségviselőkkel egyeztetve 

szeretném, ha PPT formájában is elérhető lenne a tananyag, illetve törekednék arra, hogy már 

az órák során is legyenek gyakorlatok, szituációk, ezáltal jobban rögzül a jelöltekben az 

információ. 

 A képzés során lenne egy „mi történik egy gólyatáborban” modul is, így nem csupán a 

mentoretikai kódexre, illetve kiscsoportos beszélgetésekre kellene hagyatkozniuk a 

mentoroknak, a kiválasztásuk után. Ez a felkészítés a mentortábor elmaradása esetén is 

biztosítja a felkészültséget. 

 

Játéknapok  

 Játéknapokra nagy szükség van, hiszen itt nagyobb rálátásunk lehet a jelöltek készségeire, 

ezeken a programokon kovácsolódnak össze a rendszer résztvevői, illetve remek lehetőség más 

szakterületek mentorait megismerni. 

4 játéknapot tervezek, amelyek szombatonként lennének. 

 A harmadik alkalomra már megkapnák a jelöltek az egységesített játékgyűjteményt, de az első 

két játéknapra még szeretném, ha a résztvevő hallgatók hoznának ismerkedős, csapatépítő 

játékokat. 

 A tavalyi rendszerben nagy sikert aratott játékhetet jelenlétben úgy tervezem, mint egy 

kincskeresést, mely során egy hét áll rendelkezésre minden szakterületnek a feladatokat 

teljesíteni az egyetem területén.  

 Ebben az évben szeretném, ha minden szakterület leadna legalább egy mentorlogó-ötletet, 

amelyet a szokásos módon megszavaznánk Facebook-csoportban. A mentorlogó-tervet a 4. 

játéknapra kérném minden szakterülettől, így akár már a mentortáborban, gólya-mentor 

találkozón egységes pólóban lehetnének a mentorok. 

 Online formában az előző online rendszerekben összegyűjtött játékokkal, beszélgetésekkel 

oldanám meg a játéknapokat. 

 

Mentorkirándulás 

 Szeretnék mentorkirándulást tartani, amely során állomásos túrán vesznek részt a jelöltek és 

minden szakterület egy időben tartózkodik a helyszínen. 

 Ha online rendszerre kényszerülünk, az aktuális szabályok alapján igyekeznék mozgalmas 

csapatépítő programot kitalálni. 

 

Mentorteszt 

 A mentortesztet jelenléti formában írásban tervezem, online formában maradnék a tavalyi 

szóbeli rendszernél, ahol a mentorfelelősök és a szakterületi koordinátorok is segítik a munkát.  

A jelenléti formában írt tesztbe vissza szeretném hozni a beugró intézményét. 

 A sikertelen írásbeli teszteket lehetőség lesz UV formájában javítani, ezt már szóban tervezem 

kivitelezni. 
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Mentorszóbeli és kiválasztás 

 Az eddigi rendszerekhez hasonlóan főként a problémamegoldó-és kommunikatív készségeket 

vizsgálnánk a jelölteknél szituációs feladatokkal. Ezt a szakterületi koordinátorok és 

mentorfelelősökkel együttműködve vinnénk véghez, illetve a kiválasztást is rájuk bíznám, majd 

közösen véglegesítenénk, hogy kik lettek mentorok.  

 

Mentorpárok/csapatok létrehozása 

 A mentorpárok -igény szerint csapatok- kiválogatását a mentorfelelősökre és szacskókra 

bíznám, amit szeretném, ha velem is megbeszélnének. Nagyon tetszett a tavalyi rendszerben a 

mentoros időkapszula ötlete, ezt idén a kihirdetéssel egybekötve szeretném megvalósítani 

minden szakterületen. 

 

Mentortábor 

 Ha van rá lehetőség, szeretnék mentortábort szervezni a nyár folyamán, amelyben a 

szakterületi csapatok megtudják a gólyatábori csapatszíneket, intenzíven átismétlik a képzés 

során tanultakat az adott tisztségviselők segítségével és még több „trükköt”, hagyományt 

elsajátíthatnak a tervezett 3 nap alatt. 

 Úgy gondolom, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni a mentorok gólyatáborra való felkészítésére, 

erre a mentortábor kiváló lehetőség, hiszen a vírushelyzetben sokaknak nem volt lehetősége 

megtapasztalni a gólyatábori élményeket. 

 

Mentoretikai kódex 

 A tavaly létrehozott dokumentumot szeretném a szacskókkal, mentorfelelősökkel átbeszélni, a 

tapasztalatok alapján módosítani. 

 

 A tervezett események konkrét leírását és végleges időpontjait a mentorkoncepcióban fogom 

leírni, aminek a tervezett kiadása november 30. 

 

 Köszönöm a tanácsokat, segítséget Vígvári Cseperkének, Józsa Kornélnak, illetve 

mindenkinek, aki meghallgatta és véleményezte az ötleteimet. 

 Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat, kérdés esetén keress bátran! 

 

Kovács Andrea Éva 

Budapest, 2021. 11. 04. 



  
 
 

 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

Telefon/fax: 372-2654 
web: ttkhok.elte.hu  

 
 

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 
TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT 

 

1 

 
 

Az ELTE TTK HÖK 2021. év I. negyedévi gazdasági 

beszámolója 

Időszak: 2021. január 1. - 2021. március 31. 

 

Költségtípusok szerinti bontás: 
 

Költségtípus Kiadás (Ft) 

Iskolaszövetkezet 159 258 

Irodaszer 0 

Infrastrukturális fejlesztés 196 125 

Gólyatábori vonat 0 

Rendezvények 0 

Honlapfejlesztés 0 

TéTéKás Nyúz 0 

HÖOK költségek 20 000 

Vésztartalék 0 
 

Összesen: 375.383 Ft 

 

Költségtípusok részletes kifejtése: 

 

Iskolaszövetkezet: 

A 2020. decemberi bérek kifizetése 2021-re került könyvelésre. 

 

Infrastrukturális fejlesztés: 

Beszerzésre került egy új projektor. (A tétel a közbeszerzés díját is tartalmazza.) 

 

HÖOK költségek: 

A tavaszi HÖOK közgyűlésen résztvevők részvételi díja. 

 
 

Budapest, 2021.11.08.  

 

Kosztyó Péter s.k. 
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Az ELTE TTK HÖK 2021. év II. negyedévi gazdasági 

beszámolója 

Időszak: 2021. április 1. - 2021. június 30. 

 

Költségtípusok szerinti bontás: 
 

Költségtípus Kiadás (Ft) 

Iskolaszövetkezet 0 

Irodaszer 48 657 

Infrastrukturális fejlesztés 0 

Gólyatábori vonat 0 

Rendezvények 0 

Honlapfejlesztés 0 

TéTéKás Nyúz 0 

HÖOK költségek 0 

Vésztartalék 0 
 

Összesen: 48 657 Ft 

 

Költségtípusok részletes kifejtése: 

 

Irodaszer: 

Az iroda működéséhez elengedhetetlen kellékek költsége. 
 

Budapest, 2021.11.08.  

 

Kosztyó Péter s.k. 
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Az ELTE TTK HÖK 2021. év III. negyedévi gazdasági 

beszámolója 

Időszak: 2021. július 1. - 2021. szeptember 30. 

 

Költségtípusok szerinti bontás: 
 

Költségtípus Kiadás (Ft) 

Iskolaszövetkezet 63 848 

Irodaszer 0 

Infrastrukturális fejlesztés 0 

Gólyatábori vonat 295 100 

Rendezvények 0 

Honlapfejlesztés 0 

TéTéKás Nyúz 0 

HÖOK költségek 30 000 

Vésztartalék 0 
 

Összesen: 388.948 Ft 

 

Költségtípusok részletes kifejtése: 

 

Iskolaszövetkezet: 

A július havi bérek kifizetése megtörtént. 

 

Gólyatábori vonat: 

A gólyatábori leutazáshoz biztosított vonat költsége. (A busz költsége a IV. 

negyedéves beszámolóban szerepel majd: 407 670 forint). 

 

HÖOK költségek: 

A tavaszi vezképzőn résztvevők részvételi díjának költségei. 

 
 

Budapest, 2021.11.08.  

 

Kosztyó Péter s.k. 
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