
 

 

 

 

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  


