
 

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 

 


