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ELTE TTK 

MATEMATIKA SZAKTERÜLET 

Matematika Szakterületi Koordinátor 

Küldöttgyűlési beszámoló 2022. 05. 13. 

 

 

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 

• 2022. 04. 04.: Matekos beszélgetés a HÖKről 

• 2022. 04. 05.: Küldöttgyűlés 

• 2022. 04. 07.: Intézeti Tanács 

• 2022. 04. 07.: Matekos Teadélután 

• 2022. 04. 10.: Választmány 

• 2022. 04. 25.: Szacs 

• 2022. 04. 27-29.: Lágymányosi Eötvös Napok 
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• 2022. 05. 02.: Mentorszóbelik 

• 2022. 05. 02.: Választmány 

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

 

Április 

Áprilisban a kari programok miatt külön szakos programként egy biciklitúrát 

terveztünk, aminek megszervezését külön köszönöm Götz Ádámnak. Sajnos az időjárás miatt 

halasztani kellett az eseményt, remélhetőleg a zh, és vizsgaidőszak ellenére népszerű program 

lesz. A kari programokon (például.: TéTéKás Sörpong bajnokság)  szép számban vettek részt 

matematika szakos hallgatók, ami örömmel tölt el. 

A Lágymányosi Eötvös Napokra a matekos sátorba sikerült hamar lelkes hallgatókat 

találni, akik szeretettel vártak minden érdeklődőt.  

Az áprilisi Intézeti Tanács ülésen lényegi változtatás nélkül újra el lett fogadva a 

tantervreform. Ezenkívül nem hallgatókat érintő kérdésekről volt szó.  

Sajnos az áprilisi Szakterületi csoport gyűlés sem volt népszerű, ezért több dolgot sem 

sikerült a szakos hallgatókkal megbeszélni, például a matekos póló ötlete újra felvetődött, és 

a Matematika Múzeum vezetőjétől is engedélyt kaptunk, hogyha szeretnék, akkor 

kidíszíthetjük a termet és az előtte lévő folyosórészt.  

A Hallgatói Önkormányzati képviselő választáson többen jelentkeztek mint, ahány 

képviselőt delegálhat a szakterület a küldöttgyűlésbe, ennek következtében voltak, akik csak 

póttagként kerültek be, de mindenki elérte a bekerüléshez szükséges szavazatok arányát. 

Sajnos az elsős évfolyamról nem adott le senki jelentkezést a képviselőválasztásra. 

 

Május 

Az intézet oktatói felől indult kezdeményezés, hogy szeretnék a hallgatók későbbi 

pályaválasztási döntéseiken könnyíteni és segíteni azokat, illetve az egyetemi életet, olyan 

módon, hogy az esetleges problémák könnyebben eljussanak az intézet vezetői és illetékesei 

felé. Ezzel kapcsolatban még csak igényfelmérés zajlik.  

Május elején voltak a mentorszóbelik. Az 5 jelentkezőből 4 mentorjelöltet válogattunk 

be, alkalmatlanság miatt senki sem került ki a rendszerből. A mentorjelöltek a programokon 

és képzéseken is részt vettek, de a képzésüket folytatni fogjuk, ugyanis a tantervreform nem 

volt számon kérve a mentortesztek, és szóbelik alkalmával. Ebben majd szeretném Akály 

Alexandra segítségét kérni, mert ő hosszabb ideig vett részt a tantervreform alakításában. 

Szeretném külön megköszönni Horváth Matilda mentorfelelősünk munkáját.  
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Lezárás 

Szeretném megköszönni a TTK HÖK minden tagjának a közös munkát, sok segítséget 

és támogatást, amit az elmúlt időszakban kaptam! 

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. 05. 08. 

 

Polónyi Richárd 

Matematika Szakterületi Koordinátor 

matekszk@ttkhok.elte.hu 
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