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Beszámoló
Elnök

2021. 02. 15. - 2022. 04. 05.

Jeges Viktor Péter



Időrendi bontás
• 2022. február 16. EHÖK Elnökségi

• 2022. február 21. 5vös 5km megbeszélés

• 2022. február 23. Kari tanács

• 2022. február 23. EHÖK Elnökségi

• 2022. február 24. TTK HÖK Választmány

• 2022. február 25-27. HÖOK Közgyűlés

• 2022. március 01. TTK HÖK Választmány

• 2022. március 02. EHÖK Elnökségi

• 2022. március 02. EHÖK Küldöttgyűlés

• 2022. március 07. Szenátusi ülés

• 2022. március 07. 5vös 5km megbeszélés

• 2022. március 10. Kreditátviteli Bizottság

• 2022. március 14. Mentorképzés

• 2022. március 16. EHÖK Elnökségi

• 2022. március 21. 5vös 5km megbeszélés

• 2022. március 23. EHÖK Elnökségi

• 2022. március 30. EHÖK ELnökségi



Teljesítményértékelési rendszer
A Kari Tanács döntött a TTK Teljesítményértékelési Rendszerének (TÉR) elfogadásáról.

Az értékelési szempontok között egyelőre 5 oktatásra vonatkozó pont szerepel, melyekből az
OHV-ban szereplő tiszteletarány minimuméretéke 90%, az ajánlásarány minimumértéke 80%.
Ezen arányok nem teljesítése az értékelési folyamatban, mely először egy év múlva esedékes,
alaposabb vizsgálatot jelent az adott oktatóra nézve.

A múltkori Küldöttgyűlésen támogatott hallgatói vélemények figyelembevételét támogatja
a Kar vezetése, ugyanakkor az nem tudott a mostani rendszerbe bekerülni, mivel ezen kérdőív
jelen helyzetben nem létezik. Ennek feloldása véleményem szerint külön kari kérdőívvel, vagy
az OHV rendszer átfogó reformjával érhető el, hiszen számos visszajelzés érkezik, hogy annak
hossza miatt kevés a hiteles kitöltés, ezáltal a begyűjtött adatmennyiség is nehezen használható.
Ennek reformját minden fórumon képviselni fogom.

Programok

LEN

Idén az ELTE EHÖK szervezésével, a Lágymányosi karok bevonásával kerül megrendezésre a
Lágymányosi Eötvös Napok, mely sajnálatos módon a járványhelyzet miatt nem valósult meg az
elmúlt időszakban. A szervezéssel kapcsolatban első sorban a napközbeni szabad programoknak
teret adó sátras rész tekintetében egyeztetek a szervezőkkel.

5vös 5km futóverseny

Idén május 5-én kerül megrendezésre az 5vös 5km futóverseny, melynek szervezése aktívan
zajlik. A versenyre várunk mindenkit szeretettel.

Mentortábor

A mentortábor tervezett időpontja a július 15-i hétvége, annak pontos dátuma jelenleg
egyeztetések tárgyát képezi, ennek eredménye hamarosan várható.

Gólyatábor

A gólyatáborral kapcsolatban megkezdtük Simonka Tamás hallgatói füszervezővel és Pádár
Kitti Rendezvényszervező referens, egyben gólyatábori programfelelős kisasszonnyal az egyez-
tetéseket. A pontos dátum és a szervezői jelentkezés megindítása hamarosan várható.

Menekülthelyzet
Az Ukrajnai háború menekültjeinek számos adomány érkezett Hallgatói Irodánkba, melyet

szeretnék megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult ehhez.

Az adományok elszállítása sajnos nehézkesen megy, a Kancellária részéről még nem érekezett
elszállító csapat, így saját, limitált lehetőségeinkkel igyekszünk azokat a megfelelő segélyszer-
vezeteknek eljuttatni. Szeretném megköszönni Józsa Kornélnak, Ungi balázsnak és Vígvári



Cseperkének, hogy szállítottak el belőle, illetve Józsa Kornélnak, hogy hosszabb irodai nyitva-
tartással tette lehetővé, hogy sikerüljön a gyűjtés.

Ezen kívül a British Telekom magyarországi csapata is 10 doboz adományt jutatott el hoz-
zánk, mely irodai gyűjtésükben keletkezett, nekik is köszönjük.

Kreditátviteli Bizottság
A Kreditátviteli Bizottság ülése hosszú idő után újra megtartásra került, ezen felmerült egy

új ügyrend kidolgozásának terve, mely folyamatban van. Álláspontom, hogy az új ügyrendben
szükséges a kreditátviteli folyamatok hatékonyabb, rendszeres felülvizsgálatát implementálni.

Kar Kiváló Oktatója
A kar kiváló oktatója díj alapjául szolgáló hallgatói kérdőív elérhető Neptunban, annak kitöl-

tésére mindenkit buzdítok. A kérdőív eredményeinek feldolgozása után várhatóan a következő
Kari Tanácsra terjesztjük be a javaslatunkat a díj két nyertesének személyére, a Választmány
határozata alapján.

Józsa Kornél, Irodavezető beszámoló
Az előző küldöttgyűlés óta eltelt hosszabb időszak több anomáliát szült.

• A hétfői 10-es nyitás többször is saját hibám miatt későbbre tolódott, emiatt elnézést
kérek. Úgy tudom ez nem okozott fennakadást senkinek.

• Kedden, szerdán délután előfordult, hogy korábban kellett távoznom, rajtam kívül álló
okok miatt, ám erről sem tudok, hogy probléma forrása lett volna.

Összességében az iroda nyitvatartása átlagosan heti 10 órában megtörtént, a fent leírt ki-
esések nem rontották az átlagot, a nyitvatartási időn túl is voltam ott sok alkalommal.

Korábban írtam, hogy tapasztalatom szerint a délelőtti nyitvatartás hasznosabb a hallga-
tóknak, ezt az álláspontot tartom. A nyitvatartási időszak így lett kialakítva.

A parkolási ügyek fennakadását több hallgató is jelezte számomra személyesen is tapasz-
taltam. Ennek feloldásán Akály Alexandra gazdasági referens kisasszony legjobb tudomásom
szerint nagy erőkkel dolgozik.

A tisztségviselők kulcs, és kártya hiányának enyhítése zajlik, és nekem is rendelkezésemre
áll egy saját irodakulcs, így bizonyára a közeljövőben elő fog fordulni, hogy valaki bezárja a
felvehető kulcsot az irodába. Ezt legyünk szívesek próbáljuk meg elkerülni.

Budapest, 2022. április 2. Jeges Viktor Péter
e-mail: elnok@ttkhok.elte.hu Elnök
telefon: 70/866-6928 ELTE TTK HÖK



Elnökhelyettesi Beszámoló

ELTE TTK HÖK

2022.04.05-ei Küldött Gyűlésre

Időrendi bontás:

2022.02. 22. Tisztségviselői ülés

2022.02.23. Kari Tanács ülés

2022.02.24. Választmány

2022.02.25-27. HÖOK Közgyűlés

2022.03.01.
Választmány

Rendkívüli Küldöttgyűlés

2202.03.22. Megbeszélés Horváth Luca, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány
kuratóriumi elnökével

2022.03.30.

Megbeszélés Mig András, Fizika szakterületi koordinátorral

Megbeszélés Szász Boglárkával

Megbeszélés Fritz Petra, Földrajz- és Földtudományi szakterületi
koordinátorral

Megbeszélés Szaló-Pál Kinga, Kémia szakterületi koordinátorral

Megbeszélés Kovács Zoltán, Ellenőrző bizottsági taggal



Szöveges beszámoló:

A legutóbbi küldöttgyűlést követően Jeges Viktor, elnökkel “órarendbe” iktattunk egy keddi
időpontot, hogy heti rendszerességgel legalább egyszer, ezen az alkalmon mindenképp
tudjunk élőben is együtt munkálkodni. Természetesen ezen kívül az online platformon illetve
telefonon is folyamatos az egymás közötti kommunikációnk. Ebben az időszakban is
igyekeztem segíteni a munkáját, tehermentesíteni, meghallgatni a felmerülő problémákat és
tanácsokkal ellátni.

HÖOK által szervezett Közgyűlésen vettem részt Miskolcon, ahol sikerült újabb
kapcsolatokat kiépíteni és a korábban szerzett kapcsolatokat pedig szorosabbá tenni a többi
kar elnökeivel, tisztségviselőivel.

“Terveim között szerepel, hogy több alkalommal benézek a tisztségviselők fogadóórájára,
hogy a közelgő programokat, a felmerülő problémákat, az aktualitásokat személyesen meg
tudjuk beszélni, meg tudjuk oldani. Ezzel a célom az lenne, hogy egy dinamikusabb kapcsolat
alakuljon ki közöttünk.”

Ezen tervemet elkezdtem megvalósítani. Sikerült beszélnem Mig Andrással, Fritz Petrával,
Szaló-Pál Kingával és Kovács Zoltánnal. (A többiek sem maradnak ki a sorból, hozzájuk is el
fogok jutni.)

Horvát Lucával is sikerült megbeszélni a hónap aktualitásait, a jövőbeni terveket.

Néhány további gondolat:

Szeretném itt is megköszönni Józsa Kornélnak, hogy az adományok egy részét segített
eljuttatni egy adománygyűjtő pontra.

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

A fogadóórával kapcsolatban nem keresett meg senki. Az e-maileket rendszeresen
ellenőriztem, megválaszoltam.

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

akkor keress bátran és bizalommal.

Vígvári Cseperke Nyíregyháza, 2022.04.02.
Elnökhelyettes, ELTE TTK HÖK
elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu

+3620/229-4657

mailto:elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu


Beszámoló 

Gazdasági referens 
Akály Alexandra 

Küldöttgyűlési beszámoló 2022. 04. 05. 

Időrendi bontás: 

• 2022. 03. 09. Gazdasági bizottsági ülés 

• 2022. 03.31-04. 03. HÖOK vezetőképző 

Szöveges beszámoló: 

A gazdasági bizottsági ülésen a gazdasági alelnök tartott egy gyorstalpalót, mert 

a több karon is új gazdasági referens van. 

A parkolási kérelmeket hetente legalább egyszer leadtam. Az elmúlt egy 

hónapban többször tapasztaltam, hogy a leadott és sikeresen visszaigazolt 

parkolások nem működnek mindig. Ezért azt az újítást tervezem bevezetni, hogy 

a visszaigazolást követően küldök egy e-mailt azoknak a hallgatóknak akik benne 

voltak az utoljára leadott listában. Ezzel részben bíztatva őket, hogy probléma 

esetén tudnak hozzám fordulni illetve a két hetes folyamatot/várokozási időt egy 

hétre redukálni. 

Az alábbi két honlapra kértem árajánlatott: ttkhok.elte.hu és nyuz.elte.hu . 

Matekos teadélutánra az igénybejelentő leadtam. Itt szeretném megragadni a 

lehetőséget, hogy a kisrendezvényekről (pl.: mentorprogramok, szakos 

programok) kérek mindenkit hogy 5 héttel hamarabb szóljon nekem, mert tőlem 

függetlenül sajnos ez ilyen lassan megy. A mentor illetve gólyatáborra kértem és 

kaptam  árajánlatot.  



Mindennapi teendőimet elvégeztem, az e-mailekre válaszoltam. Köszönöm, hogy 

elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal. 

Budapest, 2022. 04. 01.   Akály Alexandra 

  Gazdasági referens 

  gazdeh@ttkhok.elte.hu 



ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

Küldöttgy¶lési beszámoló
Id®szak: 2021.02.15. - 2022.04.05.

Id®rendi bontás:

� 2022.02.15.: Rendes Küldöttgy¶lés

� 2022.02.17.: Tanulmányi és Oktatási Bizottsági ülés

� 2022.02.18.: Egyeztetés Bérczes Luca EHÖK Tanulmányi alelnökkel

� 2022.02.25. - 2022.02.27.: HÖOK Közgy¶lés; Miskolc

� 2022.03.01.: Tanulmányi mentorképzés 1. alkalom

� 2022.03.03.: Tanulmányi mentorképzés 2. alkalom

� 2022.03.10.: Kreditátviteli Bizottsági ülés

� 2022.03.22.: Mentorteszt javítás

� 2022.03.30.: Egyeztetés a Biológiai Intézet Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Bio-
lógiai Tanszékén

� 2022.03.31. - 2022.04.03.: HÖOK Tavaszi Vezet®képz®; Siófok

� 2022.04.01.: Tanulmányi és Oktatási Bizottsági ülés

Beszámoló:

Tanulmányi és Oktatási Bizottság:

A Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülésén egészen sok párhuzamosan futó folyamat volt, ame-
lyek egy része még mindig zajlik.

A bizottság megtárgyalta és elfogadta az el®terjesztett önköltség csökkentési tervezetet. Az
önköltség csökkentéssel kapcsolatosan megtárgyalásra kerültek olyan kritikus pontjai a folyamat-
nak, amelyet a bizottság tagjai felvettetek.

A bizottság megtárgyalta és elfogadta a Kar Kiváló Hallgatója kitüntetéshez kapcsolódó in-
tézeti kvótákat és azt a bizottság vezetése az intézetek felé továbbította. A második ülésen a
bizottság megtárgyalta és elfogadta az intézetek által benyújtott jelöléseket. Ezek a Kari Tanács
elé fognak felterjesztésre kerülni.

A bizottság továbbá el®zetesen tárgyalta a Nemzeti Fels®oktatási Ösztöndíj kiírását és annak
tavalyihoz képesti esetleges módosítását, valamint a Kar Kiváló Hallgatója kitüntetés esetén al-
kalmazott intézeti kvótákhoz hasonló kvóta bevezetését.

A bizottság következ® ülése el®re láthatólag a Nemzeti Fels®oktatási Ösztöndíj kiírása el®tt
lesz esedékes, amelynek valószín¶leg az ösztöndíj pályázat kiírása lesz a f® témája.
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EHÖK Tanulmányi Bizottság:

Az EHÖK Tanulmányi Bizottsága a jelen beszámolási id®szakban nem ülésezett, azonban Bérczes
Luca Tanulmányi alelnökkel egyeztettem. Ennek az egyeztetésnek a f® témája a jelenléti oktatásra
való visszatérés volt, valamint azok a problémák amelyek ennek kapcsán el®jöhetnek. Szerencsére
a szakterületi koordinátorok tájékoztatása alapján a jelenléti oktatásra való visszaállás minimális
problémákkal zajlott le. Valamint a visszaállásról a hallgatók is megfelel®en, el®re értesítve lettek
a Müller Viktor Oktatási Dékánhelyettes Úr által kiküldött Neptun üzenetben.

HÖOK Közgy¶lés:

Részt vettem Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) közgy¶lésén, ahol
rengeteg napirendi pont (10+) került tárgyalásra a programvezet®k beszámolóitól kezdve az
EFOTT-on át, egészen az Ukrajnai helyzet tárgyalásáig, illetve meghallgathattuk Kovács Péter a
Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) elnökének prezentációját. Az Ukrajnai helyzethez kapcsolódóan
született egy nyilatkozat, amely a HÖOK felületein megtekinthet®. Érdekes élmény volt és örülök,
hogy én lehettem az egyik aki képviselhette az ELTE TTK-t az eseményen.

Mentorképzések:

Sikeresen megtartottuk Komáromi István mentorkoordinátorral a két tanulmányi részhez kapcso-
lódó képzési alkalmat. Úgy gondolom mindkét alkalom jól sikerült és ezt a teszteken produkált
eredmények is tükrözik. A képzést követ®en a szakterületi koordinátorokon keresztül érkezett
hozzám néhány kérdés a kisokos tanulmányi részével kapcsolatban, amelyeket megválaszoltam. A
képzés megtartása mellett részt vettem az els® teszt alkalom után a javítási folyamatban is.

Kreditátviteli Bizottság:

A Kreditátviteli Bizottság ülésének f® pontja az volt, hogy megkezdtük az egyeztetéseket a bi-
zottság új ügyrendjével kapcsolatban. Ebben a bizottság nem jutott megállapodásra, f®leg annak
nyomán, hogy sem én sem Jeges Viktor elnök úr nem volt elégedett az elénk tárt javaslattal,
folytatjuk az egyeztetéseket, amelyekre folyamatosan készülök új javaslatokkal és érvekkel.

Ezen kívül Oktatási Dékánhelyettes Úr beszámolt a bizottságnak a szabadon választható tár-
gyakhoz kapcsolódó kreditátvitel összegyetemi szinten készül® szabályozásáról. Valamint szó volt
a tárgyak �exibilisebb befogadásáról és az Erasmus rendszerhez kapcsolódó tantárgy elfogadási
rendszer javításáról.

Tanulmányi problémák:

A beszámolási id®szakban több tanulmányi probléma is felmerült ezek f®leg a kurzusokon való
számonkérésekhez kapcsolódtak, ahol ezt a hallgatók vagy a szakterületi koordinátorok kérték ott
részt vettem a probléma megoldásában. Voltak olyan ügyek is, ahol a hallgatók jelezték felém a
problémát, azonban jelezték azt is hogy lehetséges, hogy a közben járásom nélkül is megoldódik.
Ezeket a jelenleg is fennálló helyzeteket próbálom folyamatosan monitorozni.

Kiemelt eset volt a Biológiai Intézetben az egyik tárgyal kapcsolatban fennálló magas zárthelyi
bukási arányok, ennek kivizsgálását a hallgatók kérték Kása Kata Hanga Biológia- és környezettu-
dományi szakterületi koordinátortól. Ezért közösen felkerestük egy el®re egyeztetett id®pontban
az illetékes tanszéket, ahol a tárgyfelel®sökkel és oktatókkal közösen megvizsgáltuk a magas bukási
arányok okát. Az egyeztetés konklúziója az lett, hogy véleményem szerint nem történt érdeksére-
lem a számonkérés reális és szabályos módon történik.
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HÖOK Vezet®képz®:

A Küldöttgy¶lést megel®z® hétvégén részt vettem a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konfe-
renciájának (HÖOK) tavaszi vezet®képz®jén.

Az ®szi eseményhez hasonlóan az Érdekképviseleti és Min®ségbiztosítási szekcióján vettem
részt, ahol az ®szihez képest nem a különböz® min®ségbiztosításhoz kapcsolódó fogalmak meg-
értésére helyeztük a hangsúlyt. Hanem az ®sszel de�niált fogalmakra építve az ESG irányelvek
és a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) akkreditációs folyamatának megértésére fókuszál-
tunk. Habár az ELTE-n az akkreditációs eljárás jelenleg nem esedékes, azonban mint tanulmányi
referens nagyon hasznosnak találtam hiszen a HÖOK által meghívott olyan szakért®kt®l hall-
gathattam meg az akkreditáció folyamatát és annak fontosságát, akik már részt vettek ilyen
folyamatban.

Ezen kívül a Csehországi hallgatói mozgalom meghívott tagjával való beszélgetés során jobb
rálátást kaptam arra, hogy hogyan m¶ködik a Hallgatói mozgalom és min®ség biztosítás európai
szinten és más országokban.

Egyebek:

Rengeteg projekt és probléma van még amit a ciklus hátralev® részében szeretnék megvalósítani
ezekr®l folyamatosan tájékoztatni fogom a tisztelt küldöttgy¶lést.
A beszámolási id®szakban a levelezést olvastam és karbantartottam, delegálásaimnak eleget tet-
tem, a fogadóóráimat megtartottam.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Kérdés vagy megjegyzés esetén fordulj hozzám
bizalommal.

Siófok, 2022. április 02.
Sarus Balázs

ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

tanulmanyi@ttkhok.elte.hu
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Beszámoló 

Tudományos Referens 

2022. április 5-i Rendes Küldöttgyűlésre 

2022. február 15.-2022. április 5. közötti időszakról 

 

A 2022. február 15-ei Rendes Küldöttgyűlésen történt megválasztásom után a legfőbb 

célom az volt, hogy belerázódjak a Tudományos Referensi tisztségembe. Az előző Tudományos 

referens, Oelberg-Pánczél Emese, nagyon rugalmasan kezelte a tisztség átadásával kapcsolatos 

dolgokat, és türelemmel segített Nekem mindenben, amit ezúton is köszönök Neki. Balga 

Gábor informatikustól hozzáférést kaptam a TTK HÖK Slack, illetve Outlook rendszereihez. 

A tudományos Facebook oldal is átadásra került. 

 

Időrendi bontás: 

2022. február 21. – KÖB ülés 

2022. március 1. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

2022. március 14. – Mentorképzés 

2022. március 16. – EHÖK Tudományos Bizottság ülés 

2022. március 16. -- ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanács ülése 

2022. március 16. – EGEA bevonó 

 

Szöveges beszámoló: 

 A megválasztásommal egyidőben folyt a Rendszeres Tudományos Ösztöndíj 

pályázatainak a javítási, és korrekciós időszaka, ezekben aktívan részt vettem. A február 21-ei 

KÖB ülésen részt vettem, és kértem, hogy a pályázat leadási felületének kialakítása egyezzen 

a pályázat pontrendszerének a sémájához, ugyanis nagyon sok időt megspórolna ez a bírálónak. 

 A Facebook oldalt megválasztásom óta próbálom kiismerni, több kevesebb sikerrel. 

Kutas Domonkos segítségét kértem abban, hogy hogyan is lehetne az oldalt „TTK-sabbá tenni”, 

ezen irányú törekvéseimet szívesen vette. Az oldalt a „TTK-s Tudományos Programok” név 

helyett, átneveztem „ELTE TTK Tudományos Programok” névre. Ezen kívül az „imidzsváltás” 

folyamatát is elindítottam, szeretném, ha nem stock-fotók lennének az oldal profilképe, illetve 

borítóképe, hanem egy TTK-s hallgató TTK-s ideáit tükröznék a fényképek Az oldalon buzgón 



 

hirdetek konferenciákat, előadássorozatokat, illetve a tanszékektől, kutatócsoportoktól kapott 

események leírásait.  

 Az elmúlt másfél hónapban felkerestem az összes Szakterületi Koordinátort. 

Érdeklődtem a szakterületek tudományos életéről, hogy hogyan működik a TDK náluk, ki 

koordinálja a TDK-s ügyeket, és velük hogyan tudnám felvenni a kapcsolatot. Nagy 

segítségemre voltak, mindannyiójuknak köszönöm a lehetőséget. 

 Felkerestem Komáromi István Mentorkoordinátort, hogy a Mentorképzés során 

számíthat rám, illetve tájékoztattam Őt az elképzeléseimről, hogy hogyan szeretnék részt venni 

a gólyaprogramokon, a gólyatáborban. Március 14-én megrendezésre is került a 

Mentorrendszerben a tisztségviselők bemutatkozása, és fejtágítása, amin lelkesen részt is 

vettem. 

 Jeges Viktor Elnök kérésére felvettem a kapcsolatot a MAFIHE és EGEA 

diákszervezetekkel. A MAFIHE részéréről Juharos Eszterrel, míg az EGEA részéről Takács 

Alexszel beszélgettem, aki a budapesti Entity feje. Felajánlottam Nekik segítségemet a 

programjaik hirdetésében, és szervezésében. Az EGEA azonnal le is csapott a lehetőségre, 

ugyanis március 16-ára bevonót szerveztek, aminek a szervezésében segédkeztem, illetve részt 

is vettem rajta. A program jól sikerült az alacsony látogatottság ellenére is. 

 Felvettem a kapcsolatot a szakos korrepetáló csoportokkal is. Felajánlottam a RuBisCo, 

a KÉKÓ, a FOKA, illetve a MASZAT részére is, hogy mind a korrepetálási lehetőségeket, mind  

ha korrepetítor toborzásra adnák a fejüket, nyugodtan hirdethetik ezeket az ELTE TTK 

Tudományos Programok Facebook oldalon keresztül. Megkértem őket, írjanak bemutatkozó 

posztokat a hallgatók számára, amiket áprilisban szándékozok egy csokorban kitenni. Ezen 

törekvéseimet mindazért tettem meg, hogy mind a tanáris hallgatóknak, mind a környezettan 

alapszakon lévő hallgatóknak lehetőségük legyen csatlakozni korrepetálásokhoz, hiszen nekik 

nincsen külön szakos korrepetáló csoportjuk. 

 A március 28-ai héten megkeresett Szász Boglárka, aki a tudományos életről 

érdeklődött, hogy miként lehetne a Tétékás Nyúzba belefűzni a tudományos életet tudományos, 

ismeretterjesztő cikkekkel. A legnagyobb tudásom szerint segítettem Neki, illetve ötleteket 

adtam neki, hogy kikkel vehetné fel a kapcsolatot ez ügyben, ha megválasztása kerül. 

 Azért, hogy népszerűsítsem a Facebook oldalt, illetve a tisztségemet, megkértem a 

Szakterületi Koordinátorokat, hogy vegyenek be az összes szakos csoportba. Amint ez 

megtörténik, minden csoportba posztolni fogok egy bemutatkozást, hogy a hallgatók 

megismerhessék a tisztségemet, illetve a Facebook oldalt is.  

 Az elmúlt hetekben nekiálltam szervezni az első „Irányzatok” előadást is. 

Előreláthatóan április 26-án fog erre sor kerülni. Amiatt került erre a késői időpontra a 

választásunk, mivel az előadónak a keddek voltak ideálisak, és a legközelebbi időpont, amikor 

a TTK HÖK-nek nem voltak más programjai, az ez az időpont volt. Az általam meghívott 

előadó Dr. Pálfy József geológus, paleontológus a globális klímaváltozásról fog előadást tartani 

a földtörténet távlatából a Kar hallgatóinak. A Küldöttgyűlés hetében fogom megcsinálni az 

eseményt Facebookon. A program időpontja miatt, illetve a teremfoglalás ügyes bajos 

teendőivel felkerestem Pádár Kitti Rendezvényszervező referenst, aki segítségemre volt az 

ideális időpont megtalálásában. 



 

 A „Gyertek TDK-zni” eseménysorozathoz elkezdtem hallgatókat toborozni, az elsőt 

valószínűleg már csak május elejére sikerül beütemezni, ennek az időpontja a meghívott 

hallgatóktól és a TTK HÖK rendezvényei függvényében fog kialakulni. Szeptembertől kezdve 

ezeket szeretném állandósítani az előadásokkal együtt. 

A március 16-án megtartott EHÖK Tudományos Bizottság ülésén sajnos nem tudtam 

részt venni, mivel az EGEA bevonóra már elígérkeztem. Amint megkapom az ülés 

jegyzőkönyvét, el fogom olvasni, illetve tájékoztattam a Bizottság elnökét röviden a 

fejleményekről. A következő ülés májusban várható, remélhetőleg azon már részt fogok tudni 

venni. 

 A március 16-ai Tudományos Diákköri Tanács ülésén egy szerencsétlenség miatt nem 

tudtam részt venni. Az Outlook rendszere nem küldött nekem értesítést a meghívót tartalmazó 

értesítőről. Mivel az oktatók egy része nem tudott részt venni ezen az ülésen, így meg lesz 

ismételve, és azon már részt fogok venni. Itt ismertetni szeretném a Tanács tagjaival, hogy 

milyen törekvéseim vannak a hallgatók tudományos életbe való bevonására, illetve 

felajánlanám segítségemet a Tanács tagjainak.  

 A Kari TDK honlap témájában megkerestem Blankó Miklóst, az EHÖK Tudományos 

Bizottság Elnökét, hogy az Egyetemnek milyen törekvései vannak egy egyetemi TDK honlap 

létrehozására, működtetésére. Mivel azt a választ kaptam, hogy ez valószínűleg nem fog 

megvalósulni, Jeges Viktor Elnök kérésére felkerestem emailben Túri László tudományos és 

nemzetközi kapcsolatokat felügyelő dékánhelyettes Urat. A beszámoló leadási határidejéig 

válasz még nem érkezett Tőle ezügyben. 

 

A fogadóóráimat megtartottam, a felmerülő kérdésekre, hallgatói megkeresésekre a legnagyobb 

tudásommal válaszoltam. 

Köszönöm, hogy megtiszteltél a figyelmeddel, ha bármilyen kérdésed merülne fel, keress 

bátran! 

 

Budapest, 2022.03.31.       

Horváth Laura 

tudbiz@ttkhok.elte.hu 

+36 30 389 0076 

 



 

 

Kutas Domonkos 

kommunikációs referens 

kommunikacio@ttkhok.elte.hu 

 

 

Beszámoló 

az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

• 2022.02.15. Rendes Küldöttgyűlés 

• 2022.03.01. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2022.03.17. Lágymányos: Esély a Jókedvre 

• 2022.03.12-15. Prágai utazás 

• 2022.03.30. TéTéKás Felező 

 

Szöveges beszámoló: 

Az elmúlt időszakban igencsak sok eseményünk volt, ahol a Kommunikációs 

vonalat intéztem, volt, ahol teljesen, illetve olyan is, ahol csak besegítés szinten.  

 

Amit időrendi bontásban nehezen tudok belőni, mégis amivel kezdenék, az a most 

tavaszi rendkívüli, ukrán krízissel kapcsolatos adománygyűjtés. Ezzel kapcsolatban 

sikerült kisebb késéssel elérni, hogy a Hallgatói Iroda felkerüljön a hivatalos 

adománygyűjtő honlapra, így is elősegítve, hogy több helyen tudjanak leadni 

adományokat az adakozók. 

Több kar közös szervezésében megvalósult az első, Lágymányos: Esély a Jókedvre 

elnevezésű eseményünk, amin betekintést kaphattak a résztvevők abba, hogy a 

speciális szükségletű emberek hogyan tudnak kikapcsolódni, szórakozni. Itt a 

közös esemény kommunikációjába segítettem be.  

mailto:kommunikacio@ttkhok.elte.hu


 

 

A Prágai utazást is megemlítettem az időrendi bontásban, ennek kapcsán viszont 

ténylegesen csak segítő voltam, az esemény szakos csoportokban való 

megosztásával.  

A legnagyobb mostani eseményünk véleményem szerint a múlt szerdai TéTéKás 

Felező volt, ami egészen nagy létszámot vonzott be. Itt is szeretném megköszönni 

Pádár Kitti rendezvényekért felelős referensünk munkáját és a sok segítséget, 

ötletelést, hogy pontosan mikor és hogyan menjenek ki azok az információk, 

amiknek ki kell kerülnie.  

Elindult a májusi 5vös 5km futóverseny szervezése, ehhez az esemény és pár 

grafika már készen van, ennek a hirdetése még egyeztetés alatt áll. 

Zajlanak a választások, amihez több képviselővel is beszéltem, hogy írjanak össze 

egy pár sort, hogy a vacilláló hallgatók lássák, miről is szól a Küldöttgyűlés, mi a 

képviselői lét lényege. Ezek a szövegek kikerültek az Önkormányzat Facebook 

oldalára. 

 

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

 

Budapest, 2022. 04. 01.        Kutas Domonkos 

Kommunikációs referens  
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Beszámoló 
Rendes Küldöttgyűlésre 

Rendezvényszervező referens 

Pádár Kitti 

 

 

Időrendi bontás: 

 2022. február 14. Rendes Küldött gyűlés 

 2022. február 17. BGGyK-TÓK-TTK Álarcos Bál 

 2022. február 21. KÖB ülés 

 2022. február 24. 5vös 5km Megbeszélés 

 2022. február 25-27. HÖOK Közgyűlés, Miskolc 

 2022. március 8. Megbeszélés Gasparik Márkkal, Gamerland rendezvényszervezőjével, 

és Fodor Árpáddal, EHÖK Rendezvényekért felelős referensével 

 2022. március 8. EHÖK Rendezvényszervező Bizottsági ülés 

 2022. március 14. Mentorképzés ’Egyebek’ részből 

 2022. március 17. Megbeszélés Orosz Ádámmal, Stifler 32 rendezvényszervezőjével, 

BOOM projekt menedzserével 

 2022. március 17. Lágymányos: Esély a Jókedvre 

 2022. március 30. TéTéKás Felező 

 2022. március 31-április 3. HÖOK Vezetőképző, Siófok 
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Szöveges beszámoló: 

1. BGGyK-TÓK-TTK Álarcos Bál: 

Február 17-én került megszervezésre a BGGYK-ral és a TÓK-ral a Farsangi Álarcos 

Bál, a 7ker vendéglátó ipari egységben. Nagy örömünkre szép létszámmal vettek részt 

rajta hallgatók, megközelítőleg 240-250-en vettek részt az eseményen. A visszajelzések 

is azt mutatják, hogy jól sikerült ez a közös szervezésű esemény, sok pozitív 

visszacsatolást kaptunk.  

 

2. KÖB ülés: 

A KÖB ülésen azért vettem részt, mert harmadik alkalommal is én bírálhattam a 

rendszeres sportösztöndíjakat, és szerettem volna a javaslataimat megosztani a KÖB 

tagokkal. A kiírásban történtek olyan módosítások, amik következtében több hallgató is 

elesett az ösztöndíj támogatástól. Meglátásaimra Török Gabriella nyitott volt, és ennek 

eredményeként módosítva lesz a pontozás egy plusz szorzóval, melyet Papp Gergellyel, 

ösztöndíjakért felelős referenssel, fogunk közösen kidolgozni.  

 

3. 5vös 5km Megbeszélés: 

Elkezdődött a tavaszi félév 5vös 5km szervezése, az esemény időpontja május 5 

(csütörtök). A szervezéssel kapcsolatban minden héten van egyeztető ülés, ahol lépésről 

lépésre átvesszük a teendőket.  

 

4. HÖOK Közgyűlés: 

Miskolcon került megrendezésre a HÖOK Közgyűlés, ahol Jeges Viktorral, Lőrincz 

Péterrel, Sarus Balázzsal és Vígvári Cseperkével vettünk részt a Természettudományi 

Kar képviseletében.  

 

5. Megbeszélés Gasparik Márkkal, Gamerland rendezvényszervezőjével, és Fodor 

Árpáddal, EHÖK Rendezvényekért felelős referensével: 

Fodor Árpád, EHÖK rendezvényekért felelős referens, kérésére vettem részt vele a 

Gasparik Márkkal, Gamerland rendezvényszervezővel, való megbeszélésen. Ismét 

áttárgyaltuk a részleteit egy lehetséges kooperációnak; annak, hogy mit tudna nyújtani 

a hely egy esetlegesen ott megrendezésre kerülő ELTE-s eseményen.   

 

6. EHÖK Rendezvényszervező Bizottsági ülés: 

A szokásos kari beszámolókat követően a következő napirendi pontokat tárgyaltuk át: 

Gólyatábor, LEN (Lágymányosi Eötvös Napok).  

a) Gólyatábor: Annak érdekében, hogy az ügyintézés gördülékenyebben menjen, 

létrehoztak egy munkacsoportot. Amit még talán fontos megemlíteni az az, hogy 

változtatások lesznek az igénylőkkel kapcsolatban. 

b) LEN: Április 27-28-29-én lesz megtartva, az EFOTT-tal szervezve.  
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7. Mentorképzés: 

Komáromi István, mentorkoordinátor, kérésére megtartottam az Egyebek szekción 

belül a Rendezvényes és Sport részeket. Ez a képzés online formában, a Teams-en került 

lebonyolításra.  

 

8. Megbeszélés Orosz Ádámmal, Stifler 32 rendezvényszervezőjével, BOOM projekt 

menedzserével: 

Orosz Ádám a Stifler 32 Bárnak a rendezvényszervezője, illetve a BOOM partyszervező 

vállalkozásnál dolgozó projekt menedzser. Első sorban a TéTéKás Felezővel 

kapcsolatos részleteket beszéltük át, majd pedig különböző helyszín- és 

programlehetőségeket mutatott be nekem, egy esetleges jövőbeli, közös projekt esetén.  

 

9. Lágymányos: Esély a Jókedvre: 

Ez az esemény első alkalommal került megszervezésre a lágymányosi karok 

(Természettudományi, Társadalomtudományi, Informatikai Kar) által, ahol a 

hallgatóknak lehetőségük volt kipróbálni különböző játékokat, foglalkozásokat olyan 

formában, ahogy azt speciális szükségletű társaik használják. Továbbá egy kerekasztal 

beszélgetésre is sor került a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai karról hívott 

vendégekkel. Reméljük, a következő években jobban eljut a hallgatókhoz ez a program, 

és ezáltal nagyobb érdeklődés lesz az esemény felé, hiszen egy fontos üzenete is van 

ennek a programnak.  

 

10. TéTéKás Felező: 

A 2022-es TéTéKás Felező a Stifler 32 Barban került megrendezésre március 30-án. Ez 

elsősorban a 2019/2020, valamint a 2020/2021-es felezősöknek szólt, akik jelképes 

ajándékot kaptak, kitűző formájában. A létszám körülbelül a megsaccolt számot (250) 

érte el, és a visszajelzések alapján nagy sikert aratott. 

 

11. HÖOK Vezetőképző: 

A HÖOK Vezető képzőn Akály Alexandrával, Jeges Viktorral, Lőrincz Péterrel és 

Sarus Balázzsal vettünk részt a Természettudományi karról. A rendezvényszervező 

szekcióban a pénteki napon aktuális problémákról, valamint az EFOTT rendezvénnyel 

kapcsolatban beszélgettünk. Az EFOTT menedzseri csapatából hárman vettek részt, 

akik bővebb információkat osztottak meg velünk a rendezvényszervezést, specializálva 

az EFOTT-ra, illetően. A szombati napon pedig maga a HÖOK Vezetőképző 

megreformálásán ötletelhettünk közösen.   
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12. Egyéb: 

 TéTéKás Sörpong Bajnokság: 

Ennek időpontja április 12, kedd, helyszínül pedig ismét a Kertész áll majd 

rendelkezésünkre.  

 Überfúzió: 

A tavaszi Überfúzió a Társadalomtudományi Karral kerül megszervezésre.  

 TéTéKás Főzőverseny: 

Nagyon szeretném megvalósítani egy TéTéKás Főzőverseny elképzelését, ahol a 

szakterületek mérhetnék össze főzőtehetségüket, jó hangulat keretein belül. 

Jelenleg a szervezés a megfelelő helyszín megtalálásánál, valamint a kivitelezés 

egyéb részleteinél, megtervezésénél tart. 

 

 

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

megbeszélés szerint online vagy személyesen megtartottam. A delegáltságaimmal 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.  

 

Siófok, 2022. április 2. 

 

Pádár Kitti 

Rendezvényszervező referens 

ELTE TTK HÖK 

rendezveny@ttlhok.elte.hu 

+36 20 476 1223 

mailto:rendezveny@ttlhok.elte.hu


Beszámoló

Diákjóléti referens

2022. február 15. - 2022. április 2.

1. Időrendi bontás

• 2021.03.01. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2022.03.01. Esélyegyelnőségi nap megbeszélés

• 2022.03.14. Mentorképzés

• 2022.03.17. Lágymányos: Esély a Jókedvre

2. Szöveges beszámoló

2.1. Mentorrendszer

Március 14-én részt vettem a mentorképzésen, ahol röviden kiemeltem a lak-
hatással és esélyegyenlőséggel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat a men-
torkisokos alapján.

2.2. Lágymányos: Esély a jókedvre

Március 17-én megrendezésre került a Lágymányos: Esély a jókedvre című
esemény, ahol a hallgatóknak lehetőségük volt kipróbálni akadálymentesített
játékokat és részt vehettek kerekasztalbeszélgetésen.
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2.3. Levelezés és fogadóóra

Az e-mailes megkereséseket minden alkalommal megválaszoltam és igyekez-
tem segíteni.

2.4. Egyéb

Február végén beszéltem a Vöröskereszttel arról, hogy a csatlakoznánk az
adománygyűjtésükhöz az ukrajnai helyzet kapcsán, azonban ez végül elma-
radt, mert a gyűjtés központilag lett megszervezve, amelyben a TTK HÖK
is részt vesz, az északi HÖK iroda is gyűjtőpont lett.

A következő ciklusban nem tervezek újra pályázni, szerencsére már voltak
akik érdeklődtek a tisztség iránt és elkezdtem a felkészítésüket, beszétem
velük a diákjóléttel járó feladatokról, de ha bárki mást is érdekel a tisztség,
keressen meg nyugodtan.

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

Budapest, 2022. április 2.

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: 2022.02.16.- 2022.04.05. 

Időrendi bontás: 

SZÖB: 

• 02.21. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 03.08. SZÖB ülés 

• 03.22. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

 

KÖB: 

• 02.21. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 03.21. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

 

Ezen felül többször egyeztettem Domboróczky Balázzsal (EHÖK szociális 

alelnök), Varga Rékával (EHÖK elnök), Ágasvári Zsolttal (Neptun informatikus), 

Jeges Viktorral (TTK HÖK elnök) és Kóczán Gergellyel (Ösztöndíjakért felelős 

bizottsági tag). 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

Szociális ösztöndíjak: 

A rendszeres szociális ösztöndíjaknál kedvező minimum ponthatár és pontösszeg 

lett meghatározva, hiszen 28 pontot kellett elérni és 900 Ft/pont volt.  

Az Alaptámogatás és a rendszeres szociális ösztöndíj fellebbezése még 

márciusban közepén véget ért. Az előbírálat részemről megtörtént, HJB pedig 

várhatóan pénteken fog összeülni.  



 
Rendkívüli szociális támogatást pályázása pedig egészen május elejéig tart. Az 

ukrajnai helyzetben érintettek szerencsére az egyéb kategóriában leadva juthatnak 

egy kis támogatáshoz az ösztöndíj keretében. 

ISZTK ösztöndíjak: 

Lezárultak a február elején kiírt kari ösztöndíjaink. 

Rendszeres tudományos ösztöndíjnál tavalyihoz képest több jött (5-6 darabbal) 

ezért többet is tudtunk támogatni. Minimum és maximum összeget itt 

meghatároztunk. 

A rendszeres sport ösztöndíjnál tavalyihoz hasonló mennyiségű kérvény érkezett 

be. Minimum pontot most sem húztunk, így akinek volt a kiírásnak megfelelő 

sportteljesítménye, azt a Bizottság tudta támogatni, viszont maximális pont 

meghatároztunk. Fontosnak éreztük, hogy egységesítsük a pontösszeget a 

rendszeres tudományos ösztöndíjnál lévővel, így ez sikeresen megtörtént. 

Az egyszeri szakmai ösztöndíj, ahogy előző beszámolómba írtam, tervbe van, 

hogy május elején újra kiírjuk, az egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos 

konferenciákon való részvétel támogatása ösztöndíjjal és az egyszeri közéleti 

ösztöndíjjal egyetemben.  

Szeretném ismételtem megköszönni Horváth Laura és Pádár Kitti munkáját a kari 

ösztöndíjak bírálásával kapcsolatban.  

Egyebek:  

Március elején megtartottuk Kóczán Gergellyel a mentorjelölteknek a szociális 

képzést, illetve a mentorteszt felügyelésében és javításában segédkeztem.  

Március közepén hivatalosan kilettem nevezve KÖB elnöknek, így már én is 

összetudom hívni az üléseket. A KÖB jegyzőkönyvek folyamatosan felöltés alatt 

vannak a ttkhok.elte.hu- ra. 

Ismét szeretném kiemelni, hogyha bárkinek kedve támadna a bírálásban részt 

venni, keressen meg, hiszen a következő félévre is várom a lelkes bírálókat. 

 

 



 
Köszönöm szépen, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármi kérdésed van, 

keress bizalommal.  

 

Budapest, 2022.04.01. 

Papp Gergely Sándor 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 
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ELTE TTK HÖK 

Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2022.02.15.-2022.04.05. 

 

Időrendi bontás:  

• Köb ülés (Microsoft Teams) 

o 2022.02.21. 

o 2022.03.21. 

• A fent megjelölt üléseken kívül rendszeresen egyeztettem Papp Gergellyel 

(ösztöndíjakért felelős referens), Jeges Viktorral (TTK HÖK elnök) 

 

Részletes beszámoló: 

Február közepén befejeződött a rendszeres szociális ösztöndíjak bírálása, a 

fellebbezés időszaka pedig március közepén ért véget. Itt szeretném még egyszer 

megköszönni a bírálók áldozatos munkáját.  

A rendszeres szociális ösztöndíjnál 28 pont lett a minimum ponthatár, a 

pontösszeget pedig 900 Ft/pont határozták meg. 

A rendkívüli szociális támogatás pályázása egészen május elejéig tart. Az ukrajnai 

helyzetben érintettek szerencsére az egyéb kategóriában leadva juthatnak egy kis 

támogatáshoz az ösztöndíj keretében. 

Az elmúlt időszakban aktívan részt vettem két KÖB ülésen, ahol a februárin 

tanácskozási jogom volt, márciusban pedig átruházott szavazati jogommal éltem. 

Ezeken felül a márciusi ülésen megválasztottak jegyzőkönyvvezetőnek, amit 

szívesen látnék el a jövőben is. A KÖB ülésekről készült jegyzőkönyvek a 

ttkhok.elte.hu oldalon érhetők el. 
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Márciusban megtartottuk Papp Gergellyel a mentorjelölteknek az ösztöndíjas 

részről szóló előadásokat, melyek két alkalommal március 07. és március 10. 

lettek megrendezve. Ezen felül besegítettem a mentorteszt ösztöndíjas részének 

javításába is. 

Mióta az egyetem újra jelenléti oktatásra tért át azóta a fogadóóráimat is újra 

jelenlétben formában tartom keddenként 12:00-tól 14:00-ig. Az ösztöndíjas 

emailen keresztül pedig rendszeresen válaszolok a hallgatók megkeresésére és az 

ösztöndíjakkal kapcsolatos kérdéseikre/problémájukra. 

Mivel a következő ciklusban nem szándékozom már betölteni a pozíciót jelenleg 

utódomat keresem. Akik érdeklődnek az ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

pozíciója iránt azok keressenek meg bátran engem vagy Papp Gergelyt, akivel 

szívesen segítünk. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármi kérdésed van keress 

bizalommal. 

Budapest, 2022.04.02. 

Kóczán Gergely 

Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

osztondij@ttkhok.elte.hu 

 

 

 



 

Külügyi beszámoló 

Dénes Dorottya 

2022. február 12. – 2022. április 2. 

 

Időrendi bontás 

• 2022.02.07-03.07. Erasmus+ főpályázat 

• 2022.03.02-09. Erasmus+ Start Ösztöndíj pályázati időszak 

• 2022.03.14. Mentorképzés külügyi előadás 

• 2022.04.18-22. Science Honours Academy: Utrechti Egyetem látogatása 

• 2022.05.01-04. CONGO: Amsterdami Egyetem látogatása 

 

Bevezető 

A tavaszi félévvel elkezdődött az Erasmus+ főpályázati időszak és március elején volt az 

Erasmus+ Start Ösztöndíj pályázata is. Ezekkel kapcsolatban kaptam néhány megkeresést, 

amikre legjobb tudásom szerint válaszoltam. Április végén és május elején holland hallgatói 

csoportok fognak az ELTE-re látogatni az Utrechti és Amsterdami Egyetemről, az ő 

programjukkal foglalkozom sokat. 

 

Február 

Az Erasmus+ főpályázati időszak február 7-március 7-ig tartott, több alkalommal osztottam 

meg bejegyzésben a külügyi facebook oldalon, valamint március 2-9. között lezajlott az 

Erasmus+ Start Ösztöndíj pályázata is a tavaszi félévben kiutazó hallgatóknak, amit szintén 

megosztottam. 

 

Március 

Március 14-én rövid előadást tartottama külügyekről a mentorjelölteknek. Az ELTE TTK-t 

megkereste az Utrechti Egyetem egy hallgatói csoportja, hogy április 18 és 22 között 

szeretnének ellátogatni az egyetemre (~60 hallgató). Az egyeztetést, programszervezést végül 



 

én vettem át, vendégelőadásokat fognak hallgatni a földrajz-földtudományt leszámítva minden 

szakról, laborlátogatásokat tehetnek majd, illetve városnézést és pubquizt szervezünk nekik. 

Később megkeresést kaptunk az Amsterdami Egyetemtől is, akik egy kisebb csoporttal (~30 

hallgató) szintén szeretnének idelátogatni május elején, viszont specifikusan biológiai, 

neurológiai előadásokat hallgatnának. Mindkét csoporttal folyik még az egyeztetés, remélem 

jól telik majd a látogatásuk. 

 

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

alábbi elérhetőségeken. 

 

Budapest, 2022.04.02. 

Dénes Dorottya 

ELTE TTK Külügyi referens 

kulugy@ttkhok.elte.hu 

+36 20 500 6444 



ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlési beszámoló

Külügyi Mentorkoordinátor

Ádám Rozália

2022.02.15. − 2022.04.05.

Időrendi bontás

2022.02.15. Rendes Küldöttgyűlés

2022.02.24. Egyeztetés Jeges Viktor elnökkel

2022.03.01. Rendkívüli Küldöttgyűlés

2022.03.08. Egyeztetés Hannus Zsuzsannával, a külföldi hallgatók és vendéghallga-
tók tanulmányi előadójával

2022.03.17. Egyeztetés Nagy Évával, a Stipendium Hungaricum kari koordinátorával

Szöveges beszámoló

Egyeztetésünk során tájékoztattam Jeges Viktor elnököt, hogy hol tartok a rendszer
kiépítésével, illetve egyeztettünk, mik lehetnek a következő lépések.

Ezt követően kívántam felkeresni Hannus Zsuzsannát, illetve Nagy Évát személyesen.
Az irodáik nyitvatartása következtében erre sajnos csak márciusban kerülhetett sor.

Hannus Zsuzsanna tanulmányi előadó a mentorkiokoshoz szükséges információkkal lá-
tott el, többek között, hogy milyen ösztöndíj lehetőségekkel élve érkeznek hozzánk külföldi
hallgatók. Továbbá, az eddig felmerült problémákkal is megismertetett, illetve elmondta,
melyek a kurrens szakok, melyek fontosak lesznek majd a mentorok kiválasztásánál.

Nagy Évával az SH-s diákokat érintő problémákról egyeztettem, illetve kaptam tőle egy
az ELTE által kiadott Information Guide for International Students füzetet. Célom, hogy



a kisokosban az ebből kimaradt fontos információk szerepeljenek, illetve azok, amelyek
újdonságot jelenthetnek a a kiválasztott mentoroknak.

Eközben felvettem kapcsolatot a HÖOK SH mentorrendszer elnökével, Horváth Mi-
hállyal (mivel a kari felelőst továbbra sem sikerült elérnem). A megbeszélésünk időpontja
egyelőre egyeztetés alatt van betegség miatt. Ismét felvettem a kapcsolatot továbbá a ka-
ri ESN koordinátorral, Bicskei Beatrixszel, akivel hétfőn fogok beszélni, a fejleményekkel
pedig majd kiegészítem a beszámolóm a Küldöttgyűlésen.

A megtudott információk alapján folyamatosan bővítem a külügyi mentorkisokost.
Ezzel lassabban haladok, mint terveztem, reményeim szerint jövő héten már a késznek
mondható tervezetről kérhetem ki – többek között – az Elnök véleményét, utána pedig
indulhat is a jelentkezés.

Fogadóóráimat megtartottam, a levelezőlistát rendszeresen ellenőriztem, delegáltsága-
immal járó kötelességeimnek eleget tettem.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármilyen kérdésed lenne, bátran
keress meg!

Budapest, 2022.04.01. Ádám Rozália

kulkoordinator@ttkhok.elte.hu
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Balga Gábor  

informatikus 

informatikus@ttkhok.elte.hu 

 

 

Beszámoló az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

(2022.03.01-2022.04.05) 

 

Időrendi bontás:  

• 2022.02.15. Rendes Küldöttgyűlés  

• 2022.03.01. Rendkívüli Küldöttgyűlés  

 

Szöveges beszámoló 

 

Minden újonnan megválasztott tisztségviselő, ha nem is zökkenőmentesen, de megkapta a 

tisztségéhez tartozó jogosultságukat.  

A TTK HÖK oldala aktualizálásra került (képviselők, delegáltak), valamint a képviselő- és 

elnökválasztásra szükséges jelentkezési és információs oldalakat is elérhetővé tettem.  

Viktor kérésére a Neptun felületen elkészítettem a Kar Kiváló Oktatója kérdőívet. Nagy 

segítségemre volt ebben Dénes Dorottya, aki eligazított a kliens megfelelő használatában. Innen is 

köszönöm neki!  

A korábbi Küldöttgyűlésen sikeresen lezajlott az online szavazás. A mostani Küldöttgyűlésre is 

feladatom előkészíteni a felületet. 

Remek hír (amennyiben a következő ciklusban is megmarad ez a tisztség), hogy van érdeklődő a 

tisztség iránt. Az érintett személlyel a napokban fogok beszélni. Ettől függetlenül szeretném arra 

buzdítani a hallgatóságot, hogy amennyiben kicsit is érdekli az informatika és a betöltött tisztségem, 

az ne tartsa magában és szóljon nekem.   

Minden e-mailre reagáltam, két fogadóórámat egészségügyi és személyes problémák miatt nem 

tudtam megtartani.  

mailto:informatikus@ttkhok.elte.hu


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

bátran elérhetőségeim valamelyikén! 

 

Budapest, 2022.04.02.        Balga Gábor 

           informatikus 



 
 

Mentorkoordinátori beszámoló az ELTE TTK HÖK 

2022.04.05-i Küldöttgyűlésére 

 

Időrendi bontás: 

2022.02.15. Rendes Küldöttgyűlés (nem voltam jelen) 

2022.02.16. Második bevonó (Teams) 

2022.02.20. Jelentkezés lezárása 

2022.02.24. Kisokos kiadás 

2022.02.26. Első játéknap (Teams) 

2022.03.01. Választmány 

2022.03.01. Rendkívüli Küldöttgyűlés (nem voltam jelen) 

2022.03.01. és 2022.03.03. Tanulmányi ügyek előadás 

2022.03.07. és 2022.03.10. Szociális és ösztöndíj ügyek előadás 

2022.03.12. Mentorkirándulás 

2022.03.14. Felkészítés az egyéb részekből (Teams) 

2022.03.14. Mentorfelelős konzultáció 

2022.03.22. és 2022.03.25. Mentortesztek 

2022.03.26. Második játéknap 

2022.03.28. Mentorteszt betekintés 

2022.03.29. Mentorteszt UV 

Szöveges beszámoló: 

A februári Küldöttgyűlést sajnos betegség miatt kihagyni kényszerültem. Ezt követően 

megtartottuk a második mentorbevonót, ahol bemutatkoztak a mentorfelelősök is. Az esemény 

szerintem elérte célját az utolsó (és az utolsó utáni) pillanatokban még jó pár jelentkezés 

érkezett, így nagyjából 100 jelölttel kezdtük el a rendszert. 

Február 24-én kiadásra került a mentorkisokos, majd február 26-án került megrendezésre az 

első játéknap, melyet még online keretek között tartottunk. A visszajelzések alapvetően 

pozitívak voltak, de az online forma miatt picit hosszúnak érződött több jelölt számára is.  

Március 12-én került sor a mentorkirándulásra, melynek Hűvösvölgy adott otthont. A 

visszajelzések alapján a jelöltek nagyon élvezték az állomások feladatait, kicsit a hűvösebb idő 

fogott ki rajtuk. 

  



 
 

 

Március 26-án megtartottuk a második játéknapot jelenléti formában. A program jó 

hangulatban telt. Egyértelműen érződött, hogy ennek nagyobb sikere volt a jelöltek körében, 

mint az első alkalomnak. Erről az foglalkozásról még nem kaptam meg a visszajelzéseket. 

Eközben megkezdtük a jelöltek felkészítését a mentortesztre. Március 1-én és 3-án Sarus 

Balázs, március 7-én és 10-én pedig Papp Gergely Sándor és Kóczán Gergely tartottak 

felkészítést a tanulmányi, illetve a szociális és ösztöndíj ügyekkel kapcsolatban. Ezeket is 

szerencsére már jelenléti formában tarthattuk meg. 

Március 14-én az egyéb ügyekkel kapcsolatban Dénes Dorottya, Horváth Laura, Keszthelyi 

Szilvi, Pádár Kitti, Jeges Viktor és Józsa Kornél tartott rövid székfoglalókat a Teams felületén. 

A szakos részekkel kapcsolatban, az előre megbeszélt módon, a szakterületi koordinátorok és a 

mentorfelelősök tartottak konzultációkat. A felkészítéssel kapcsolatban is még várom a jelöltek 

visszajelzéseit. 

03.22-én és 03.25-én került sor a mentortesztek megírására. Sajnos elég kevesen voltak, akik 

mindhárom részből át tudtak elsőre menni, és sajnos voltak olyanok is, akik számára ezen a 

ponton véget ért a rendszer. Szerencsére az UV alkalom már sokkal jobban sikerült, itt 

mindenkit át tudtunk engedni már, így 63 jelölttel folytatjuk a képzést. 

Szeretném mindenkinek megköszönni, akik segítettek az elmúlt időszakban, akár a 

felkészítéssel, a teszt összeállításával/ felügyelésével/ javításával, akár a programok szerves 

részeként tették ezt. Nagyon hálás vagyok nekik! 

Az előző Rendes Küldöttgyűlés óta a levelezést kezeltem, a hallgatói megkereséseknek eleget 

tettem, a jelenléti oktatásra visszatérés óta egy fogadóóra (03.17.) kivételével az összeset 

megtartottam. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha bármi kérdés felmerül, keress bátran! 

 

 

Komáromi István Tát, 2022.04.02. 

Mentorkoordinátor  

ELTE TTK HÖK  

mentorkord@ttkhok.elte.hu  

+36307131628  

 

mailto:mentorkord@ttkhok.elte.hu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Biológia-Környezettan Szakterületi Koordinátor 

Kása Kata Hanga 

2022. 02.15. – 2022. 04.01. 

  



 

Időrendi bontás: 

• 2022. 02. 16. – Intézeti Tanács 

• 2022. 02. 16. – Mentorrendszer II. bevonó 

• 2022. 02. 24. - Választmány 

• 2022. 02. 24. – Rendkívüli Intézeti Tanács 

• 2022. 02. 26. – Játéknap  

• 2022. 03. 01. – Választmány 

• 2022. 03. 01. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2022. 03. 02. – Informális Intézeti Tanács 

• 2022. 03. 04. – Oktatási Bizottság 

• 2022. 03. 12. – Mentorkirándulás  

• 2022. 03. 14. – Bio-KT SzaCs 

• 2022. 03. 16. – Intézeti Tanács 

• 2022. 03. 26. – Játéknap  

• 2022. 03. 30. – TéTéKás Felező 

A dőltbetűvel írt eseményeken nem tudtam részt venni. 

Intézet: 

Az elmúlt Biológia Intézeti üléseken elfogadtuk a tanszékvezetői beszámolókat, beszéltünk a 

Teljesítmény Értékelési Rendszerről (TÉR). A TÉR-rel kapcsolatos javaslatokat és a TÉR-t az 

intézet támogatta. A következő nagyobb téma pedig a tantervreform volt (OTAK, BSc és 

MSc), amiben véleményem szerint tudtunk haladni. Ez a véleményem legfőképpen az OTAK-

ra vonatkozik, a biológia alapképzés és a biológus mesterképzés tantervi megbeszélésére 

remélem a következő (április 6.) IT-n kerül sor, amiben tovább tudunk haladni. BSc-n és 

MSc-n is merültek fel problémák, leginkább hallgatói részről. Ezeket a problémákat 

részletesen átbeszéltük a hallgatói delegáltakkal, kikértük a hallgatók véleményét és 

megpróbáljuk érvényesíteni a törekvéseinket ezzel kapcsolatban. 

Szakterület: 

A már említett tantervreformmal kapcsolatos problémákat a szakterület elé tártam egy 

Szakterületi Csoport ülés keretein belül. Elmondtam mi lehet aggasztó ezzel kapcsolatban és 

mi lehetne egy esetleges megoldás és megkérdeztem őket is, hogy mit találnak jónak és mi az, 

amiben változtatnának, illetve kérdéseknek is helye volt. Összességében a szakterület támogatta 

azokat a javaslatokat, amiket az intézeti tanács hallgatói delegáltjaival beszéltünk. Ezt 

figyelembevéve fogunk továbbra is intézkedni a tantervmódosításokkal kapcsolatban. 

Mentorrendszer: 

Miután február 20-n lezárult a mentorjelentkezés elkezdődhetett a biológia és 

környezettudomány szakos jelöltekkel való munka. A mentorképzéssel járó feladatokat Károlyi 

Dorottya és Sasvári Péter végzi hatalmas lelkiismerettel, emellett én is igyekszem kivenni a 

részem, amennyire csak tudom. Részt vettem a legtöbb programon, összeállítottam a 

mentorteszt szakos részét és a teszt megírása előtt két alkalommal is tartottunk a 

mentorfelelősökkel együtt konzultációt. Sajnos a mentorteszt megírása után meg kellett 

válnunk néhány embertől, jelenleg 16 jelöltünk várja izgatottan a mentorszóbelit. 



 

Egyéb események: 

Az utóbbi időszakban nem volt lehetőségem szakterületi programok megszervezésére, de ezen 

szeretnék változtatni. Tervben van egy Bio-KT-FF kirándulás, amit Fritz Petrával közösen 

szervezünk. Reméljük az időjárás is kedvezni fog nekünk, hogy meg tudjuk valósítani. 

Megtartottuk azonban a TéTéKás Felezőt, aminek nagy sikere volt a szakterületen és ha jól 

láttam azon kívül is. Köszönöm Pádár Kittinek, hogy megszervezte az eseményt, mindenki 

nagyon jól érezte magát. 

 

 

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! 

 

2022. április 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kása Kata Hanga  

Biológia és Környezettan szakterületi koordinátor 

ELTE TTK HÖK 

bioszk@ttkhok.elte.hu 

 



Fizika szakterületi koordinátor beszámoló

Mig András

2022.04.05
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Időrendi bontás
• 2022.02.16 Fizika Intézeti tanács

• 2022.02.16 Mentorbevonó

• 2022.02.24 Választmány

• 2022.02.26 Játéknap

• 2022.03.01 Választmány

• 2022.03.01 Rendkívüli küldöttgyűlés

• 2022.03.03 Fizikus Activity

• 2022.03.08 Szakos mentor felkészítés

• 2022.03.22, 2022.03.25 Mentorteszt

• 2022.03.26 Játéknap

• 2022.03.28 Fizika SzaCs

• 2022.03.29 Mentorteszt UV felkészítés

• 2022.03.29 Mentorteszt UV

• 2022.03.30 TéTéKás Felező

Események
Az elmúlt két hónapban egy darab, kifejezetten fizikásoknak szóló eseményt szerveztünk szakte-
rületi szinten. Többek között ennek oka a március elejéig tartó távolléti oktatás, több kari és
egyéb esemény, például a Hallgatói Alapítvány által szervezett Prágai kirándulás, volt, illetve a
Mentorrendszer is rengeteg feladatot adott mind a szakterületi koordinátoroknak, mind a mentor-
jelölteknek. Ezek ellenére a március harmadikai Fizikus Activity-n körülbelül 40 fizikus vett részt,
ami felülmúlta várakozásaimat. A Szakterületi Csoport ülésen elsősorban a jelenleg folyó képvise-
lőválasztásról beszélgettünk, illetve két képviselőnk, Sarus Balázs és Rábóczki Bence bemutatta,
mivel is jár ez a feladatkör. Ezúton is szeretném megköszönni a segítségüket.

Intézeti Tanács
Az elmúlt két hónap alatt összesen egy Fizika Intézeti tanács volt, február 16-án. Számunkra a
legfontosabb téma ezen a teljesítményértékelési rendszer hallgatói vélemények figyelembe vétele volt.
Az Intézeti tanács egyhangún támogatta, hogy a dékáni vezetés a következő értékelésig tárgyaljon
a HÖK-kel a javaslatairól és törekedjenek arra, hogy ezeket beillesszék abba. Az Intézeti tanácson
minden hallgatói delegált részt vett.
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Mentorrendszer
Az elmúlt időszakban aktívan kivettem a részem a mentorrendszer lebonyolításában, mind a men-
torjelöltek felkészítésében, mind a játéknapon, mindpedig a mentortesztek felügyeletében és javí-
tásában. Személy szerint a fizikás mentorokat felkészültnek találom, és nagy reményeket fűzök a
fizikás csapathoz.

Egyebek
Legutúbbi pályázatomban írtam arról, hogy kiválasztottuk az új szakterületi logónkat. Sajnálatos
módon a logó digitalizációja elakadt, de remélem, hogy mandátumom alatt még sikerült ezt meg-
valósítani.

Ezúton is szeretném jelezni, hogy a következő ciklusra nem tervezem megpályázni a fizika szakterü-
leti koordinátori tisztséget. Bár az alakuló küldöttgyűlésig még van van idő, akit érdekel a tisztség,
keressen meg nyugodtan, szívesen bemutatom neki, hogy milyen feladatokkal jár.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Bármilyen kérdést, észrevételt szívesen fogadok!

Budapest, 2022.04.02

Mig András
Fizika szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
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Fritz Petra 

Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor 

foldtudszk@ttkhok.elte.hu 

2022. február 15. – 2022. április 5. 

 

 

Beszámoló  
az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

• 2022. 02. 15. – FFI IT 

• 2022. 02. 11. – Mentorrendszer II. Bevonó 

• 2022. 02. 21. – Rendkívüli FFI IT 

• 2022. 02. 24. – Választmány  

• 2022. 03. 01. – Választmány 

• 2022. 03. 01. – Rendkívüli Küldöttgyűlés  

• 2022. 03. 09. – Beszélgetés Horváth Laurával 

• 2022. 03. 11. – EGEA megbeszélés 

• 2022. 03. 17. – FF Mentorjelölt találkozó 

• 2022. 03. 29. – Földes SzaCs 

• 2022. 03. 30. – Megbeszélés Vígvári Cseperkével 

• 2022. 03. 30. – TéTéKás Felező 

 

Szöveges beszámoló: 

Intézeti Tanács 

Az elmúlt időszakban az Intézeti Tanács ülésein a TTK munkatársi teljesítmény értékelési rendszerének 

bemutatása, megvitatása, véleményezése volt a fő téma. Emellett még szó esett az RRF3 pályázatban való 

intézeti részvételről, aminek célja egy geoinformatikai labor fejlesztése. 

Mentorrendszer 

Az idei képzést 8 földrajzos és 13 földtudós mentorjelölt kezdte, de a mentorteszt megírása után 5-5-en 

maradtak. Nagy részük egyéb okokra hivatkozva mondta vissza, kis részük nem ment el utóvizsgázni, bár 

lett volna rá lehetőségük. Szekeres Kata és Kovács Ábel mentorfelelősök mindig mindenben támogatják 

őket, és több csapaépítő programot is fognak szervezni nekik. 

mailto:foldtudszk@ttkhok.elte.hu


 

 

Az írásbeli előtt tartottunk egy szakos felkészítőt, ahol átnéztük a kisokos kérdéses részeit, átbeszéltük az 

egyes részekhez tartozó lehetséges kérdéseket. 

Szakterület 

A március végi SzaCs elsősorban a Képviselőválasztásokról szólt. Eddigi FF-es képviselők nem tervezik 

újra leadni a jelentkezést, így nagy szükségünk van az utánpótlásra. Beszélgettünk még a félév 

programlehetőségeiről és a mentorképzésről is. 

Az EGEA (European Geography Association for students and young geographers) ELTE TTK-s közössége 

egy ideje ismét új erőre kapott és a szakterülettel is több közös programot szervez az előző félév óta. Ezt a 

kapcsolatot továbbra is ápolni szeretnénk, amiben Takács Alex és Kovács Ábel (Contact persons) vannak 

segítségemre. 

Több program is tervben van a közeljövőre nézve, ilyen pl. a Bio-KT-FF kirándulás, amit, ha az időjárás is 

engedi, Kása Katával igyekszünk hamarosan meg is valósítani. A TéTéKás Felező hatalmas 

népszerűségnek örvendett a szakterületünkön, ezúton is köszönjük Pádár Kittinek a remek szervezést. 

 

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 keress bátran!  

 

Budapest, 2022. 04. 02.                   Fritz Petra 



BESZÁMOLÓ

Kémia szakterületi koordinátor
2022. április 1.

IDŐRENDI BONTÁS

• 2022. 02. 15. Rendes Küldöttgyűlés

• 2022. 02. 16. Kémia Intézeti Tanács

• 2022. 02. 24. Választmány

• 2022. 02. 26. Játéknap

• 2022. 03. 01. Választmány

• 2022. 03. 01. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2022. 03. 04. Kémiai Intézet Oktatási Bizottság Ülése

• 2022. 03. 09. Megbeszélés Horváth Laura Tudományos referenssel

• 2022. 03. 09. Rendkívüli Kémiai Intézeti Tanács

• 2022. 03. 12. Mentorkirándulás

• 2022. 03. 26. Játéknap

• 2022. 03. 30. Megbeszélés Vígvári Cseperke Elnökhelyettessel

• 2022. 03. 30. TéTéKás Felező

• 2022. 03. 31. Szakos mentorfelkészítő

• 2022. 03. 31. Kémia SzaCs

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

Az Intézeti Tanács és Oktatási Bizottság gyűlésein a fő téma a tanárszakos tantervek
átdolgozása volt. Ezzel kapcsolatban egyeztettem Szalay Lucával, illetve Bartha Márton
is részt vett a gyűléseken és hasznos visszajelzéseket adott a tervekről. A változtatások
az osztatlan kémiatanár képzésen kívül a rövidciklusú mesterképzéseket is érintik. Itt
elsősorban egy letisztult tematika kialakítása, illetve a laboratóriumi gyakorlatok össze-
vonása volt a cél, főleg olyan ismeretek átadására került a hangsúly, ami elengedhetetlen
egy kémiatanár számára. A rendkívüli IT-n a tanszékvezetői beszámolók véleményezése
volt a fő téma.

2. MENTORRENDSZER

A szakterületen belül a mentorképzéssel járó rendszeres feladatokat teljes mértékben
Gombás András mentorfelelősünk végzi. Ennek ellenére természetesen igyekszem az ő és
Komáromi István mentorkoordinátor igényei szerint részt venni a mentorok képzésében,
segíteni a munkájukat. A képzési események közül az első játéknapon és a mentorkirándu-
láson is részt vettem, valamint Komáromi István kérésére aktualizáltam a Mentorkisokos
Kémia Szakterületre vonatkozó fejezetét, illetve összeállítottam a Mentorteszt kémiás
szakos részét.

3. ESEMÉNYEK

Az elmúlt időszakban nem bővelkedett szervezett programokban a szakterület, ezt az űrt
szerencsére a kari események be tudták tölteni. A következő időszakban szeretnék még egy
tanár-diák kirándulást, illetve egy vegyjelháborút (kémiás számháború) szervezni, ha az
időjárás is úgy akarja. A TéTéKás Felező szervezésében igyekeztem segíteni Pádár Kitti
rendezvényszervező referensnek, magára az eseményre viszont magánéleti okok miatt nem
jutottam el.

4. EGYEBEK

Az elmúlt hetekben több megkeresést is kaptam, ezekre igyekeztem legjobb tudásom
szerint reagálni.

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, 2022. április 1.
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Szaló-Pál Kinga
Kémia szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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ELTE TTK 

MATEMATIKA SZAKTERÜLET 

Matematika Szakterületi Koordinátor 

Küldöttgyűlési beszámoló 2022. 04. 05. 

 

Időrendi bontás: 

• 2022. 03. 03.: Egyeztetés Balga Gáborral 

• 2022. 03. 09.: Szacs 

• 2022. 03. 10.: Intézeti Tanács 

• 2022. 03. 12.: Mentorkirándulás 

• 2022. 03. 16.: Mentorkisokos szakterületi rész átbeszélése 

• 2022. 03. 17.: Matekos Teadélután 

• 2022. 03. 19.: π Naπ πknik 

• 2022. 03. 24.: Matekos Mesedélután 

• 2022. 03. 25.: Mentorteszt 

• 2022. 03. 26.: Második Játéknap 

• 2022. 03. 28.: Beszélgetés Horváth Laurával 

• 2022. 03. 29.: Matematika Múzeum 

• 2022. 03. 30.: Tétékás Felező 

• 2022. 03. 31.: Matekos Teadélután 

A dőlt betűvel szedett eseménye(ke)n nem tudtam részt venni. 

 

 

 

 

 



Szakterület 

A márciusi Szacs nem volt népszerű, emiatt érdemileg nem volt semmi sem megvitatva. Úgy 

gondolom ez többek között azért is fordulhatott elő, mert a megválasztásom után túl korai időpontra 

szerveztem. 

A márciusi Intézeti Tanács ülésen a tanári Tanterv módosításról volt szó. 

Megbeszélések 

Balga Gábor segített beállítani, hogy meglegyenek a hozzáférések a honlapra való 

bejelentkezéshez, az Outlook fiókhoz és a Slackhez. 

Horváth Laurával egyeztettünk a szakterület tudományos életéről és a lehetséges 

együttműködésről a különböző tanórákon kívüli előadások szervezéséről és tanulmányi versenyek 

népszerűsítéséről. 

A Matematika Múzeum vezetőjével beszélgettem, mert jelenleg a hallgatók nem tudják 

igénybe venni a múzeum szolgáltatásait. Úgy tűnik a következő néhány hétben visszaáll a múzeum 

működése a megszokotthoz. Szó esett még a múzeum kidíszítéséről és arról, hogy a múzeum a 

későbbiekben hallgatók által szervezett előadások és egyéb események helyszíne is lehet. 

Mentorrendszer 

A mentorjelöltek összeségében jól teljesítettek a mentorteszteken és a programokon is részt 

vesznek. A szakterületi rész átbeszélése, a tesztre való készülés során, jól ment. A mentorfelelősünkkel 

Horváth Matildával könnyen együtt tudunk dolgozni. Komáromi István kérésére a Mentorteszt 

Matematika szakos részének az összeállításában segítettem. A mentor képzés eseményei közül a 

mentorkiránduláson, a második játéknapon vettem részt, emellett az egyik alkalommal segítettem a 

mentortesztek javításában. 

Programok 

A π Naπ πkniken a Dévényi Antal kilátóhoz látogattunk el Piliscsabán. Tűzgyújtási 

tilalom miatt sajnos a sütögetés része elmaradt a programnak, ennek ellenére úgy vettem 

észre, hogy mindenki jól érezte magát. 

 A Matekos Mesedélután népszerű esemény volt, többen is meséltek az őket foglalkoztató 

matekos témákról és, vagy a szakdolgozatukról többek között BSc-s és MSc-s hallgatók is. 

 A Tétékás Felező szervezésében amennyire tudtam segítettem Pádár Kitti munkáját. Az 

eseményen több matekos hallgató volt, mint gondoltam. Ez egy jó kiindulási alap lehet az 

elkövetkezendő programok szervezésében. 

Lezárás 

 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, 2022. 04. 01. 

 



Polónyi Richárd 

Matematika Szakterületi Koordinátor 

matekszk@ttkhok.elte.hu 

 

mailto:matekszk@ttkhok.elte.hu
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Tanárképzési szakterületi koordinátori beszámoló 

2022.02.15-2022.04.05. 

 

Időrendi bontás 

 
• 2022.02.16. – II. Mentorbevonó 

• 2022.02.20. – Egyeztetés Lőrincz Péterrel a Mentorkisokos tanáris részéről 

• 2022.03.01. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2022.03.01. – Választmány 

• 2022.03.11. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése 

• 2022.03.12. – Mentorkirándulás 

• 2022.03.17. – Mentorok képzése a Mentorkisokos tanárszakos részéből 

• 2022.03.22. – Mentorteszt 

• 2022.03.25. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács ülése 

• 2022.03.25. – Tanárképzési Bizottság ülése 

• 2022.03.25. – Mentorteszt 

• 2022.03.26. – Játéknap 

• 2022.03.28. – Képviselőválasztás bevonó 

• 2022.03.29. – Mentorteszt UV 

• 2022.03.30. – TéTéKás Felező 

• 2022.03.31. – Képviselőválasztás bevonó 

 

Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács Ülése 

Jól haladnak a munkálatok a tantervmódosításokkal kapcsolatban. Igyekeztünk mindegyik 

szakterületen kommunikálni a hallgatói véleményeket az oktatóknak, ez összességében 

sikeres volt. Köszönöm azoknak a hallgatóknak, akik vállalták, hogy részt vegyenek ezeken a 

megbeszéléseken, és nyomon követték a tantervek alakulását! 

Az új tanárszakos gyakorlatok is már nagyjából összeálltak, ezekről készítek jelenleg egy 

összefoglalót, hogy miket kell majd tudni róluk, mert talán itt lesz jövőre a legnagyobb 

változás a képzésben.  

Most zajlik továbbá az elkészült szakos tanterveknek a lektorálása, amiben én is részt 

veszek. 

Ezen a héten, hétfőn (2022.03.28.) volt a Pedagógusképzés Egyeztető Testületének ülése, 

ezen sajnos nem tudtam részt venni, de gondoskodtam magam helyett szavazóról. 
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Mentorrendszer: 

A mentorrendszerrel viszonylag sokat foglalkoztam az elmúlt hónapban. Kovács 

Andreával remekül össze tudunk dolgozni és a mentorjelöltek is nagyon ügyesek. A 

mentortesztek mindenkinek sikerültek, ezért az eddig létszámmal folytatjuk a munkát. A 

tesztekben Komáromi István kérésére összeállítottam a tanárszakos részt, és igyekeztem a 

javításukban is segíteni. 

Egyéb: 

A Képviselőválasztás bevonókat online tartottam meg, az első alkalomra kevesen jöttek, de 

a csütörtöki tájékoztatás sikeres volt. Remélem ez majd a jelentkezések számában is meg fog 

mutatkozni. 

A programok szervezésével kicsit el vagyok maradva az utóbbi hónapban, de már vannak 

ötleteim, amiket az elkövetkező hetekben szeretnék megvalósítani. A kari programokon sok 

tanárszakos részt vett, ezért remélem, hogy a most következőkre is lesz érdeklődés. 

 

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, 2022.04.02.                        

Juhász Anna Tímea 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 

 

 

 



EB Elnök beszámolója.
2022.02.12-2022.04.02

Időrendi bontás:
02.15 Rendes Küldöttgyűlés
02.17 EB ülés
03.01 Rendkívüli Küldöttgyűlés
03.09 EHÖK EB megbeszélés
03.02 EHÖK Küldöttgyűlés

Az elmúlt időszakban részt vettünk a Küldöttgyűlésen, ahol elláttuk a mandátum ellenőrzési
feladatunkat, valamint válaszoltunk felmerülő kérdésekre.

Összehívtam egy alkalommal EB ülést, melynek célja egy állásfoglalás kiállítása volt a
korábban már a Küldöttgyűlésen ismertetett kérdésekben. Ez ki is ment a listára, valamint
említés szintjén szóba jött a rendkívüli Küldöttgyűlésen.

A legfőbb időtöltés az EHÖK EB-ben folyamatban levő ügyek dokumentálása volt valamint az
oda érkező megkeresésekre kielégítő válasz adása. Sajnos a bizottság eléggé inaktív így a
munka nagy részét az Elnök és én végezzük így egészen nehéz haladni az ügyekkel. Az EHÖK
Küldöttgyűlésén szavazatszámlálóként vettem részt

Az utóbbi pár hónapban napi szinten legalább 1-2 órát (de jellemzően többet) elérhető voltam
az Északi Hallgatói Irodában, pótolván a tényt, hogy a Bizotsággal a fogadóórák időpontját
nehéz összeegyeztetni. Ezalatt érkezett be néhány kérdés, amire igyekeztem választ adni.

2022.04.02., Budapest
Juharos Eszter

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



Ellenőrző bizottsági tag beszámolója
2022.02.15 - 2022.04.01

Időrendi bontás:
2022.02.16 Választmány
2022.02.17 EB ülés
2022.03.01 Választmány
2022.03.01 Rendkívüli Küldöttgyűlés

Választmányok:
Az elmúlt időszak választmányain az Ellenőrző Bizottság tagjaként részt vettem,
ezek szabályosan lettek mind összehívva, mind pedig megtartva. A jelenléti íveket
elkészítettem és aláirattam, ahol kellett a legonyolításban is részt vettem.

Ellenőrző bizottsági ülés:
02.17-én az Ellenôrző Bizottság ülésen megvitattuk a pályázás menetével
kapcsolatosan felmerült félreértéseket.Ezzel kapcsolatban állásfoglalást adtunk ki.
Ezt a továbbiakban nem is részletezném, mivel a megfelelő forumokon elérhetővé
tettük, aki még nem tette, ajánlom ahogy ideje engedi tekintse át.

Rendkívüli Küldöttgyűlés:
A rendkívüli küldöttgyűlésen a bizottság minden tagja részt vett, az üléssel
kapcsolatos feladatainkat maradéktalanul elláttuk.

Fogadóórák és ellenőrzésük:
Ahogy időm engedte, próbáltam minél több fogadóórát ellenőrizni az elmúlt
időszakban. Sajnos így is sok emberhez nem tudtam eljutni, egészen banális okok
miatt. (Néha sajnos órákra is kell mennem). De nagyon remélem hogy akihez én
nem tudtam eljutni az legalább néha összefuthatott a bizottság más tagjaival.
A legtöbb tisztségviselő rendben megtartotta fogadóóráját, akinél kérdőjelek merültek
fel bennem azt az ülésen az adott beszámolónál megkérdezem.

Ellenőrző bizottság fogadóórái:
A saját fogadóóráinkat sajnos csak pár hét csúszással tudtuk elkezdeni megtartani,
sajnos idén rá kellett döbbennünk hogy egészen nehéz három ember órarendjét
összeegyeztetni. Mindenesetre mint végül kialakult, egy-egy hétfői és szerdai
alkalommal bárki összefuthat velem vagy Kovács Zoltánnal.

Választások:
Időközben elindultak az ELTE TTK HÖK idei választási kiirásai, ezzel kapcsolatban a
VB esetlegesen  felmerülô általános kérdéseire próbáltam legjobb tudásom szerint
válaszolni, de aktívan az Ellenörző Bizottság idén sem kívánja a VB munkáját
felügyelni, tekintve hogy több EB tag is érintett az idei választáson ilyen vagy olyan
formában.
Mindenesetre innen is jó és eredményes munkát kívánok  a választási bizottságnak,
a képviselőjelölteknek pedig sok sikert!

2022.04.02 Hódmezővásárhely                                                                        Hegedűs Dávid



Küldöttgyűlési beszámoló
Kovács Zoltán ellenőrző bizottsági tag

2022. 04. 05-ei küldöttgyűlésre

• 2022. 02. 17 Ellenőrző bizottsági ülés

• 2022. 03. 01 Választmányi ülés

• 2022. 03. 01 Rendkívüli küldöttgyűlés

Beszámoló
Az elmúlt időszak legfontosabb eseménye egy ellenőrző bizottsági ülés volt, ahol átnéztük az
alapszabály és ügyrend tisztségviselői pályázatokra vonatkozó pontjait, és kiadtunk ezzel
kapcsolatban egy állásfoglalást.
Mivel az EB többi tagjával nem tudtuk összeegyeztetni mikor tartsunk közösen fogadóórát,
ezért úgy döntöttünk hogy külön tartunk fogadóórákat. Engem szerdánként 11:00 és 12:00
között lehet megtalálni az északi hallgatói irodában, nyugodtan keressetek ott ha bármi
kérdésetek van az eb-hez.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármi észrevételed vagy kérdésed van a
munkámmal kapcsolatban, keress nyugodtan a kovzoltan@student.elte.hu e-mail címen,
vagy amennyiben az ellenőrző bizottság felé lenne kérdésed, nyugodtan küldd el az
eb@ttkhok.elte.hu címré, és igyekszünk mihamarabb válaszolni.

Budapest, 2022. 04. 02.
Kovács Zoltán
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Jegyzőkönyvvezető beszámoló 

 

A legutóbbi rendes Küldöttgyűlés óta annak jegyzőkönyvét elkészítettem, illetve a rendkívüli 

Küldöttgyűlését is, azonban a Választmányét nem tudtam. A honlapra kedd 18:00-ig felkerülnek a 

jegyzőkönyvek. Ennek eredményéről a Beszámolók napirendi pontban tájékoztatom a jelenlevőket. 

Herceghalom, 2022. április 02.       Nagy Fruzsina Réka 

Jegyzőkönyvvezető 



 

Beszámoló 

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 

2022. február 15. – 2022. április 5. 

 

Előgondolatok 

Az előző rendes küldöttgyűlés óta az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány csapata magára talált 

és további tagokkal bővült, ennek köszönhető, hogy több eseményről is be tudunk számolni. 

Történések 

 2022. február 17-én tartottuk az Álarcosbált, amely véleményünk szerint nagyon sikeresen 

zajlott le. Szeretnénk megköszönni Pádár Kitti alázatos munkáját. 

 Februárban Simonka Tamás rendezett egy Adománygyűjtést az Alapítványnak. Nagyon 

sokan mentek el erre a PubQuiz-re és adakoztak. Szeretnénk mindenkinek megköszönni a 

részvételt, különösen Simonka Tamásnak a szervezést. 

 Márciusban tartottuk prágai utazásunkat, amit minden nehézség ellenére sikeresnek 

könyveltünk el. Bízunk benne, hogy a résztvevők jól érezték magukat. Nagyon nagy hálával 

tartozunk Németh Csillának és Fritz Petrának a munkájukért, nélkülük nem valósulhatott volna 

meg a rendezvény! Ezen felül minden szakterületi koordinátornak és a kommunikációs referensnek 

köszönjük a segítséget! 

 2022. március 30-án lezajlott a TéTéKás Felező, azt gondoljuk, hogy szintén sikeres 

rendezvénynek könyvelhetjük el. Szeretnénk megköszöni az Önkéntesek munkáját, továbbá Ungi 

Balázsnak és Tuza Bennek a zenélést végezetül, de nem utolsó sorban Pádár Kittinek a 

főszervezést. 

 Reményeink szerint a következő napokban elindul az adó 1% -a kampány, amennyiben 

rendelkeztek ezzel és egyetértetek céljainkkal támogassatok minket, hogy továbbra is tudjunk 

működni. 

2022. áprilisára elkezdődött az Überfúzió szervezése. 

 2022. június 4-6-ig egy zakopanei kirándulást tervezünk, ehhez a napokban fog elkészülni 

az esemény. Ez a kirándulással bízunk benne, hogy akár meg tudunk szólítani más embereket is 

azon felül, akik már eddig is velünk utaztak. 

Az elmúlt időszakban meglehetősen aktív volt az Alapítvány, hála az önkénteseinek. Ennek 

köszönhetően adósságainkat elkezdtük ledolgozni. Reményeink szerint ez a lendület tovább fog 

minket kísérni. 



Záró gondolatok 

 Az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány csapata szeretné felhívni mindenki figyelmét, hogy 

továbbra is várjuk az önkénteseket! 

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

Budapest, 2022. április 2. 

 

 Horváth Luca 

+20/259-9364 

elnok@alapitvany.elte.hu 

 

Rádl Attila 

+20/228-6699 

titkar@alapitvany.elte.hu 



Szász Boglárka Dorottya

2022.04.02.

Főszerkesztő tisztségre
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Bemutatkozás: 

 

 Szász Boglárka Dorottya vagyok, másodéves biológia-

német (jövőre remélhetőleg már biológia-kémia) 

tanárszakos hallgató. Tősgyökeres budapesti vagyok, itt 

születtem 2001. január 3-án. 2014-ben nyertem felvételt a 

Gödöllői Református Líceumba. 2020-ban sikeres 

érettségit tettem és még abban az évben meg is kezdtem a 

tanulmányaimat az ELTE-n. Az egyetem kezdete óta 

szeretném kivenni a részem a közéletből, úgy érkeztem ide, 

hogy mindenképp szeretnék valamit csinálni a tanuláson 

kívül. Az online oktatás kicsit lassította ennek a tervnek a 

megvalósítását, de lelkesedésem nem csillapodott. A 

2021/2022-es évre jelentkeztem mentornak, be is 

válogattak. Nagyon élveztem (és még élvezem) ezt a 

feladatot, és igyekeztem jól is végezni. 

 

Motiváció, tanácsok, tapasztalatszerzés: 

 

 Motivációm kezdete egészen visszanyúl a gimnáziumi éveimre, amikor is pár 

osztálytársammal megpróbáltuk visszahozni a régi suliújságot. Sajnos hamar véget vetett az 

akciónknak az, hogy az igazgatóság nem támogatott minket semmilyen formában. De ezért is 

érzem azt, hogy ez egy tökéletes, második lehetőség arra, hogy ezt most megtehessem. 

 Mindig érdekelt az írás, egy évvel ezelőtt jelentkeztem is a Nyúz-hoz írónak, de sajnos több 

okból kifolyólag nem tudtam kipróbálni magamat még az újságnál. Úgy tűnik, nagyban kell 

kezdenem, ezért is adtam be ezt a pályázatot. 

 Tudtam, hogy ez egy óriási feladat, ezért igyekeztem minél több embert megkeresni, hogy 

amennyire csak lehet, felkészülhessek erre a pozícióra. Beszéltem többek között az előző 

főszerkesztővel, Őri Bálinttal, akivel ismertettem a terveimet, tanácsokat adott, és elkezdett 

bevonni a tördelőszerkesztés művészetének rejtelmeibe. Továbbá találkoztam Martzy Rékával, 

az ELTE Online jelenlegi főszerkesztőjével, aki amellett, hogy nagyon örült a Tétékás Nyúz 

újbóli beindítási ötletének, sokat segített a tervezésben, tippekkel látott el, és az ELTE Online 

platformjain keresztül mindenképp segíteni fogja a Nyúz visszatérését. Megkerestem még 

Kulik Laurát, Tóth Bálintot és László Líviát, akik régebbi főszerkesztők voltak a Nyúznál. Ők 

elmesélték, az ő vezetésük alatt, hogyan működött a Nyúz, mit hogyan csináltak, milyen 

problémák merültek fel, ezeket hogyan próbálták meg kiküszöbölni. Igyekeztem minél több 

embertől meglesni, hogyan is működik egy újság vezetése. 

 További tapasztalataim a már említett mentori munkásságom, ami sokat fog segíteni ennek 

a feladatkörnek a betöltésében csapatszervezés és -irányítás szempontjából. Most februárban 
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pedig megcsináltam a bírálói vizsgát és szociális ösztöndíjakat bíráltam az ösztöndíjakért 

felelős referens, Papp Gergely csapatában. 

 

Tervek, ötletek: 

 

 Az újság minél hamarabbi újraindítása érdekében Jeges Viktor elnökkel megbeszéltem, 

hogy megválasztásom előtt belekezdhessek pár terv megvalósításába. 

 Első és itt a nagy visszatérésben a legfontosabb teendő a csapattoborzás. Megkezdtem a 

régi tagok felkeresését és melléjük újak toborzását. Ebben segítségemre volt Kutas Domonkos, 

mint kommunikációs referens, akinek a Nyúz elindulásának hirdetésében is kérem majd 

segítségét. A szakterületi koordinátorokra is számítanék az új tagok keresésében, például 

SzaCs-okon, szakterületi programokon az újság és a betölthető pozíciók megemlítésével. 

Ezután minél hamarabb tervezek személyes beszélgetést a csapattal megismerkedés és közös 

ötletelés céljából. De persze a szerkesztőség állandó tagjain kívüli TTK-s hallgatók is 

munkálkodhatnának az újságban (például tisztségviselők a feladataikról vagy ha valakinek csak 

van egy jó témája, amit szívesen látna a Nyúz lapjain). 

 A Nyúz legtöbbször bemutatkozott a gólyatáborban és a gólya-mentortalálkozókon is, a 

főszerkesztő tartott egy kis előadást arról, hogy is néz ki az újság és milyen feladatokat lehet 

ellátni a keretein belül. Ezt szívesen folytatnám, főleg most, hogy minél hamarabb 

visszaszerezze az ismeretségét a kari lap. 

 Úgy gondolom, minél több emberre van szétosztva az egész projekt, annál könnyebb időre 

minőségi munkákkal előállni. Ezért is tervem, hogy a cikkírókon és a korrektorokon kívül 

minden rovatnak külön vezetője legyen (ez persze majd a csapat létszámától is függ). Saját 

fotóst (és videóst) szeretnék keresni az újságnak, később pedig az Instagram és a YouTube-

csatorna kezelésére is csak azzal foglalkozó személyeket szeretnék a csapatomban tudni. 

 A tagok toborzása után szeretnék nagy hangsúlyt fektetni a csapatépítésre. Úgy érzem, 

fontos, hogy megismerjék egymást a szerkesztőség tagjai, ezáltal könnyebb és gördülékenyebb 

lenne a közös munka. Emiatt szeretnék rendszeresen közös programokat szervezni majd a 

csapatnak. Lenne lazább összeülős, beszélgetős (havonta egy-kettő) és munkával kapcsolatos 

is, amikor összegyűlve ötletelünk és közösen dolgozunk (havonta többször, kéthetente). 

Eszembe jutott valamilyen féle képzés is a csapat számára, ahova hivatásos újságírókat, 

újságfotósokat, régi Nyúz főszerkesztőket hívnánk, de ez még egy kiforratlan gondolat. 

 Mindenképp úgy érzem, hogy ezt az újult erővel visszatérést minél jobban meg kell mutatni 

a nagy közönségnek, ezért gondolkoztam Instagram és honlap reformról. A mai világban az 

Instagram egy nagyon fontos informálódási platform, ott lehet a legtöbb embert elérni és 

megfogni a figyelmüket. Letisztult, rendezett insta-oldalt szeretnék szerkesztőségi 

bemutatkozással, rovatismertetőkkel és minden cikkhez egy kedvcsináló poszttal. Emellett 

persze követőtoborzást, amiben az oldal posztjaink megosztásai fognak nagy szerepet játszani 
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(például ELTE Online, TTK HÖK segítségével). A honlap megújításával kapcsolatban pedig 

már felkerestem Balga Gábort, az informatikust. 

 Az Instagram-ot visszajelzésre is nagyon jól lehet használni. Örülnék, ha valahogyan 

reagálhatnának az olvasók a kiadott cikkekre, lapokra, és néha egy-egy cikkötlet gyűjtésbe is 

bevonnám a követőket. 

 Emellett egy új logón is gondolkodtam, ami a visszatérés jelképe lehetne. Ezzel 

kapcsolatban rajzszakos szaktársammal ötleteltünk és el is készült már pár tervezet. 

 Hiába éljük a digitalizáció világát, ragaszkodom ahhoz, hogy papíralapon is jelenjenek 

meg lapok, hiszen egy újság eredetileg mégiscsak kézzel fogható. Ha nem is feltétlen minden 

szám, de mint a PPK kari újsága, a PersPeKtíva, negyedévente (400-500 példányszámmal) 

nyomtatott formában kerülne az emberek elé a Nyúz. És itt megemlítem, hogy nagyon örülnék, 

hogyha hosszú kihagyás után a szeptemberi Gólya különkiadás lehetne az első ilyen szám (ami 

szeretném, ha már a gólyatáborra kész lenne). A nyomtatás módjáról már beszéltem Akály 

Alexandrával, a gazdasági referenssel. 

 Ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha lennének osztogatók (ezek lehetnének maguk az 

újsággal dolgozók is), akik az újság megjelenése után több nap is jelen lennének az épületek 

bejáratainál és a hallgatók kezébe nyomnák a legújabb Nyúz példányt. Szeretném, ha ők is meg 

lennének ugyanúgy fizetve, mint a csapat többi tagja. 

 Fontosnak tartom, hogy ez egy kari újság, tehát legfőképp a TTK-hoz kapcsolódó témákról 

legyen szó, így pár rovatot kivennék a honlapról, ezzel jobban tudnánk koncentrálni arra a 

maradékra, amik igazán fontosak egy ELTE TTK-s hallgató életében. Ezek lennének az 

ELTEkintés, a TTT, a Tudósítás, az Interjú és a Kultúra. 

 Horváth Laurát, a tudományos referenst is megkerestem. A szakkollégiumoknak, azok 

programjainak és minden kari tudományos eseménynek a hirdetésében reményeink szerint nagy 

szerepet töltene be a Nyúz. Pádár Kittivel, a rendezvényszervező referenssel a programoknak 

az újságban való hirdetéséről beszéltünk. Felmerült plakátok, szórólapok gyártása is közös 

munkaként. 

 A tudományos cikkeket megjelenés előtt nagyon örülnék, ha átnézné egy lektor, aki jártas 

abban a tudományágban, hogy mindenképp hiteles információ kerüljön a honlapra és a lapba. 

Ehhez a szakterületi koordinátorokat és a DÖK-öt keresném meg. 

 A Lágymányosi Eötvös Napokról szeretném, ha már valamilyen élménybeszámoló, interjú 

megjelenne a honlapon. Addigra reményeim szerint fel tud állni egy csapat, és meg tudjuk 

kezdeni a közös munkát. 

 Martzy Réka meghívott az ELTEPress Fesztiválra, ahol a kari újságok csapatai gyűlnek 

össze. Nagyon örülne neki, ha megjelenne ott újra a TéTéKás Nyúz, és pár szóban tudnánk már 

mesélni a munkásságunkról. Ez egy nagyon jó lehetőség a visszatérés bejelentésére, és 

reményeim szerint részt tud majd venni rajta a szerkesztőség. 

 Hosszabb távon azt szeretném elérni, hogy ez ne csak egy újság legyen, hanem egy 

közösség. Felmerült események, kerekasztalok ötlete, ahol nemcsak olvashatná a hallgató a 
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TTK-val kapcsolatos témákat. Ezeket szeretném a következő évtől elkezdeni. Addig is minden 

jó kerekasztal témát elfogadok. És ezeknek szervezésében szívesen fogadom a HÖK többi 

tagjának segítségét. (Az is felmerült, hogy ez működhetne csapattoborzó programként.) 

 A YouTube-csatornán szeretném visszahozni az aftermovie-k kis hagyományát és ez lenne 

a videós interjúk platformja is (amihez persze helyszín és megfelelő felszerelés kell, ezzel 

kapcsolatban még nem jártam utána a lehetőségeknek). Az is felmerült bennem, hogy ezek a 

rövid interjúk egy-egy megjelent tudományos cikkel kapcsolatban készülnének. 

 A főhadiszállás a déli Hallgatói Iroda lenne, mint ahogy mindig is, így szívesen feldobom, 

kidíszítem majd. Ott tartanék megbeszéléseket reményeim szerint heti rendszerességgel és a 

közös, személyes munka is ott folyna. 

 

Összefoglalás, köszönet: 

 

 Összeségében amellett, hogy szeretném, ha a TTK-s hallgatók újra tudnák, mi az a 

TéTéKás Nyúz, a kezükbe foghatnák, szeretném, ha nemcsak egy forma lenne, hanem sokkal 

több helyen és módon találkoznának vele az emberek. 

 Köszönöm a lelki támogatást és a bátorítást Bartha Mártonnak, Novák Zsófiának, Papp 

Gergelynek, Tuza Benedeknek és mindenkinek, aki beszélgetett velem erről és segített 

bármilyen formában. Köszönöm Őri Bálintnak és az előző főszerkesztőknek, hogy tanácsokkal 

és tippekkel láttak el. 

 

 Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! Ha bármilyen kérdés felmerült benned, 

megkereshetsz Facebookon vagy az alábbi elérhetőségeken. 

 

Budapest, 2022. április 02. 
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