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1) Bejelentések 

2) Beszámolók 

3) Személyi kérdések 

4) Gazdasági ügyek 

5) Egyebek  

 

A küldöttgyűlési tagok és a tisztségviselők megjelenésére feltétlenül számítok. Kimentéseket az 

eb@ttkhok.elte.hu e-mail címre lehet küldeni. 

 

Budapest, 2022. augusztus 30. 

 

Tisztelettel:  

   

 

 

 

Elnök 

Jeges Viktor Péter 

s.k. 

elnök 

ELTE TTK HÖK 
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Elnöki beszámoló

Mig András

2022.09.13
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Időrendi bontás
• 2022.09.05 Mandátum kezdete

• 2022.09.05 5vös 5km futóverseny megbeszélés

• 2022.09.07 EHÖK elnökségi

• 2022.09.08 Találkozó Kacskovics Imre Dékán Úrral és Müller Viktor Dékánhelyettess Úrral

• 2022.09.08 5vös 5km futóverseny megbeszélés

• 2022.09.09 Gólyatábor after megbeszélés

• 2022.09.12 Gólyatábor értékelő

• 2022.09.12 5vös 5km futóverseny megbeszélés

Szöveges beszámoló
Alig egy hete kezdődött a mandátumom, az elmúlt időszak azonban koránt sem volt eseménytelen.
Szeptemberben két nagyobb programunk lesz, 5vös 5km futóverseny és a Gólyatábor after. Mivel a
szervezés elején tartunk, több kardinális döntést is mérlegelnünk kellett, melyekről Pádár Kittivel
egyeztetve közösen hoztunk döntést. Nagy örömömre szolgál, hogy az idei Gólyatábor aftert a
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és az Informatikai Kar hallgatóival közösen tarthatjuk. Az
5vös 5km futóversenyre meghívókat elkészítettem és elküldtem.

Az EHÖK elnökségi ülésen a Vezér úti Kollégium létszámcsökkentésében felmerülő problémákat
vitattuk át, valamint a tanév rendjének módosításával járó nehézségekről is beszéltünk. A Dékán
Úrral és Dékánhelyettes Úrral tartott találkozónk eredményes volt, beszéltünk többek között a tanév
rendjének módósulásáról, valamint a kari stratégiákról.

Bár a Gólyatábor kiértékelő beszámolóm beküldésekor még nem történt meg, remélem hasznos
visszajelzéseket kapunk, szükség esetén a beszámolómat szóban kiegészítem.

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

Budapest, 2022.09.10

Mig András
Elnök

ELTE TTK HÖK
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Elnökhelyettesi beszámoló 

az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

2022. szeptember 5. – 2022. szeptember 13. 

 

Időrendi bontás: 

▪ 2022. 09. 06. Találkozó Vígvári Cseperke, volt elnökhelyettessel 

▪ 2022. 09. 08. Találkozó Kacskovics Imre Dékán Úrral és Müller Viktor 

Dékánhelyettes Úrral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szöveges beszámoló: 

A hét elején találkoztam Vígvári Cseperke volt elnökhelyettessel, hogy az utolsó simításokat is 

elvégezzük az átadás-átvétellel kapcsolatban. Csepi rengeteg jó tanáccsal is ellátott és ezt 

hálásan köszönöm neki. 

Lezajlott az első találkozásunk Dékán Úrral és Dékánhelyettes Úrral. Egyeztettünk az előttünk 

álló hónapokról, valamint biztosítottuk egymást a jövőbeni közös produktív munkáról. 

A közeljövőben szeretnék minden tisztségviselővel leülni beszélgetni, így ezt a következő héttel 

el is indítanám. Erről mindenkivel külön egyeztetni fogok. Szeretném tudni kinek miben van 

szüksége segítségre, a szakterületi koordinátorok esetében pl. szeretnék tisztában lenni a 

közeljövőben tervezni kívánt programokkal, eseményekkel kapcsolatban és nem utolsó sorban 

szeretném jobban megismerni az újonnan megválasztott tisztségviselőket is. 

Pályázatunkban azt írtam le, hogy szeretném, ha egy a közös célért együttműködő, jól 

funkcionáló csapat alakulna ki. Ennek érdekében a közeljövőben összegyűjtöm ötleteimet, 

felmérem az igényeket a tisztségviselőkkel és képviselőkkel tervezett csapatépítő programokra. 

 

Nagyon várom a közös munkát Mindannyiótokkal, bármivel kapcsolatban kereshettek 

bizalommal! 

 

Fritz Petra             Budapest, 2022.09.09. 

Elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK  

elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu 

30/525-2454 

 

 

mailto:elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu


Beszámoló 

Gazdasági referens 
Akály Alexandra 

Küldöttgyűlési beszámoló 2022. 09. 13. 

Időrendi bontás: 

• 2022. július 7-10: EHÖK Vezképző 

Szöveges beszámoló: 

A gazdasági szekcióban vettem részt az EHÖK vezképzőn. Itt főleg év közben 

felmerülő problémákról beszéltünk, illetve a különböző igénylők kitöltését néztük 

meg. 

A parkolási kérelmeket 10 naponta legalább egyszer leadtam. A nyári időszak 

alatt jelentősen csökkent a darabszámuk. Most ősz elején pedig ismét megugrott. 

Aki nyáron adta le, neki a reghét végéig volt érvényes a kérelme ezután újra le 

kell adnia. Idén is szeretném a tavaly bevezetett új rendszerem tovább vinni, 

azonban remélem a problémás esetek csökkentek. Több sorompót kezelő 

személyt alkalmaz az intézet és csak az egyikükről érkezett negatív visszajelzés, 

azaz nem találja a rendszerben az autókat, ezért őt fogom felkeresni, ha ismét több 

problémás eset lesz. 

Az éppen aktuális iskolaszövetkezeteket, amiket kaptam elintéztem. 

Szeptemberben várhatóan több kerül majd leadásra. 

SHÜTI-nek játokra kötöttünk le pénzt, már csak beszerzése várnak. Sajnos hiába 

kezdtük el időben a lekötést a nyár miatt megcsúszott az ezzel foglalkozó iroda/ák 

így már az új Diákjóléti referens feladata lesz a játékok tényleges beszerzése. 



A Nyúz hosszú idő után újra megjelent, ennek a pénzügyi háttere nagyobb 

fennakadások nélkül sikeresen lezajlott. 

2021-es költségvetés beszámolóját megírtam. A 2022-es első két negyedéves 

beszámolóját is elkészítettem.  

Kitekintés: Sajnos elég későn készült el az idei EHÖK-ös költségvetés és még 

később jutott el hozzám, de most hogy megkaptam, a lehető leghamarabb 

szeretnék összeülni Míg Andrissal és elkészíteni a miénket is. 

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

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

Budapest, 2022. 09. 09.   Akály Alexandra 

  Gazdasági referens 

  gazdeh@ttkhok.elte.hu 

 



ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

Küldöttgy¶lési beszámoló
Id®szak: 2022.05.14. - 2022.09.13.

Id®rendi bontás:

� 2022.05.14. 10:00 - Alakuló Küldöttgy¶lés

� 2022.05.31. 17:00 - Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülése

� 2022.06.15. 14:00 - Kari Tanács

� 2022.07.01.-2022.07.22. - Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) pályázatok bírálata

� 2022.07.05. - Nemzeti Fels®oktatási Ösztöndíj (NFÖ) pályázatok bírálata

� 2022.07.06. 09:00 - Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülése

� 2022.07.20. 14:00 - Rendkívüli Kari Tanács ülés

� 2022.07.21. - Negyedik tárgyfelvételi és hetedik vizsgaalkalom kérelmek bírálata

� 2022.08.15 - 2022.08.21. - Gólyatábor

Tanulmányi és Oktatási Bizottság:

A bizottság ülésein a legutóbbi beszámolási id®szak óta leginkább a különböz® pályázatok pá-
lyázati kiírásairól és pontozási rendszereir®l folyt a vita. Ezeken az üléseken részt vettem, és
véleményemnek hangot adtam. Igyekeztem ezeket a pontozási rendszereket olyan irányba terelni,
hogy az lehet® leginkább díjazza és értékelje a hallgatók által elért eredményeket. Illetve szó,
valamint szavazás volt arról, hogy a bizottság el tudja-e fogadni az idei Nemzeti Fels®oktatási
Pályázat eredményeit.

Pályázatok és kérvények:

A nyár folyamán rengeteg bírálási folyamatban is részt vettem, ide sorolnám a negyedik tár-
gyfelvételi és hetedik vizsgaalkalmi kérelmek bírálatát, melyet Dr. Müller Viktor dékánhelyettes
úrral bíráltuk el nagy �gyelemmel, a lehet® legigazságosabb és legkonzisztensebb módon.

A második ilyen bírálati folyamat a Nemzeti Fels®oktatási Ösztöndíj idei kiírásának HÖK-ös
részének (közösségi tevékenységre vonatkozó) bírálata volt.

A harmadik és egyben utolsó, de mégis a leghosszabb ilyen bírálati folyamat volt az Új Nemzeti
Kiválósági Program (ÚNKP) kari pályázatainak pontozása. Ezt szintén legjobb tudásom és a
pontozási rendszer útmutatója alapján végeztem el, a pontozás végeredményét pedig határid®re
eljuttattam Dr. Horváth Ákosnak az ELTE TTK bíráló bizottságának elnökének.
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Tanulmányi ügyek:

Természetesen a félév kezdéshez kapcsolódóan rengeteg tanulmányi megkeresés érkezett, ezek
nagyobbik része tárgyelfogadtatással kapcsolatos volt. A maradék elég vegyes volt, köztük sza-
kpárosításhoz és tárgykiíráshoz kapcsolódó kérdés is. Volt, akik kurzusokkal kapcsolatos prob-
lémákat jeleztek és volt olyan is, amelyben a legújabb dékáni utasításban kikötött minimum
létszámhoz tettek fel kérdést. Érkezett kérdés a diplomához tartozó nyelvvizsga kötelezettsé-
gr®l, illetve volt, aki kurzus meghirdetéssel kapcsolatos problémákat jelzett. Ezeket a leveleket
megválaszoltam, és a még nem megoldott problémákkal jelenleg is aktívan foglalkozom.

Oktatási ügyek:

Török Gabriella hivatalvezet® asszony több kéréssel is megkeresett a bírálatokon felül a nyár
folyamán, mint például a diplomaosztó ünnepség szervezése, a gólyák mentorokhoz való beosztásá-
val kapcsolatos kérdések, a gólyák ünnepélyes eskütétele vagy a személyi segít®k keresése nem reg-
isztrált speciális szükséglet¶ hallgatóknak. Ezekben a kérdésekben mindig készséggel álltam ren-
delkezésére, és bár nem minden feladatot én oldottam meg, de igyekeztem mihamarabb összekötni
az illetékes referenssel.

Egyebek:

A fent említetteken kívül részt vettem az EHÖK Küldöttgy¶léseken, annak ellenére, hogy csak
póttag vagyok. Ennek egyszer¶ oka van, hogy esetleges rendes taggá válásom esetén, vagy ha
valaki helyett nekem kell menni, így képben leszek a korábbi üléseken elhangzott dolgokkal és
érvekkel.
Mivel tanítási szünet volt, így fogadóórát nem tartottam. A levelezést karbantartottam, a
felmerül® problémákat megoldottam (vagy megoldásuk folyamatban van), a kérdéseket megválas-
zoltam. Ha esetleg valakinek kicsit többet kellett várni a válaszra, annak pedig elnézését kérem.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Kérdés vagy megjegyzés esetén kérlek fordulj hoz-
zám bizalommal.

Budapest, 2022. szeptember 10.
Sarus Balázs

ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

tanulmanyi@ttkhok.elte.hu
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Beszámoló 

Tudományos Referens 

2022. szeptember 13-i Rendes Küldöttgyűlésre 

2022. május 13. – 2022. szeptember 13. közötti időszakról 

 

Időrendi bontás: 

2022. május 14. – Alakuló küldöttgyűlés 

2022. augusztus 11. – Biológia-környezettan és kémia szakterületi gólya-mentor találkozó: 

bemutatkozás, TDK és a tudományos programok hirdetése 

2022. augusztus 12. – Matematika szakterületi gólya-mentor találkozó: bemutatkozás, TDK és 

a tudományos programok hirdetése 

2022. augusztus 14. – Földrajz-földtudomány szakterületi gólya-mentor találkozó: 

bemutatkozás, TDK és a tudományos programok hirdetése 

2022. augusztus 16-20. – ELTE TTK gólyatábor: szakos napon bemutatkozás, TDK és a 

tudományos programok hirdetése 

 

Szöveges beszámoló: 

 A nyár folyamán sem tétlenkedtem, próbáltam elérni a gólyákhoz még a szorgalmi 

időszak kezdete előtt, hogy minél hamarabb megismerhessék a kari tudományos élet 

lehetőségeit. Mind a gólya-mentor találkozókon, mind a gólyatábor szakos napján tartottam egy 

10 perces ismertetőt a gólyák számára, amely során felvázoltam a TDK lényegét, és próbáltam 

motiválni az érdeklődőket a mihamarabbi tudományos életbe való bekapcsolódásra. A fizika 

szakterület és a tanárképzési szakterület  gólya-mentor találkozóinak időpontjaiban sajnos nem 

értem rá, a szorgalmi időszak elején megpróbálom bepótolni eme elmaradásomat.  



 

 Ezenfelül lezajlott a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj, illetve az Új Nemzeti Kiválóság 

Program pályázási időszaka, amely során a hallgatók részéről érkező kérdésekre mindig a 

legjobb tudásom szerint válaszoltam.  

Az ELTE TTK Tudományos Programok Facebook oldalon a nyár folyamán is 

próbáltam aktív maradni, hirdetni a különböző ösztöndíj lehetőségeket, illetve a szakkollégiumi 

felvételiket.  

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

bátran! 

 

Budapest, 2022.09.09.       

Horváth Laura 

tudbiz@ttkhok.elte.hu 

+36 30 389 0076 

 



ELTE TTK HÖK
Kommunikációs referens
Küldöttgyűlési beszámoló

Horváth Matilda

Időszak: 2022.09.05. - 2022.09.13.

Időrendi bontás
• 2022. 07. 16-19. Mentortábor

• 2022.09.05. Tisztség átvétele

• 2022.09.06. Egyeztetés Pádár Kitti Rendezvényszervező referenssel
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Beszámoló

Kommunikációs platformok
Online

Facebook

A Szakterületi koordinátorok segítségével az összes csoportot összekapcsoltam
az ELTE TTK HÖK Facebook oldalával, így a csoportokba való posztolás onnan
történik, nem pedig a személyes profilomról. Ezzel az oldal látogatottságát is
sikerült megnövelni. Sajnos az régi oldal törlésében nem történt előrelépés, de
folyamatosan dolgozom rajta, hogy valahogy felhívjam rá a Facebook figyelmét,
mostmár majdnem egy éve nem történt rajta új aktivítás, így látszik is rajta, hogy
inaktív.

Facebook posztok:

• 2022.07.22. Üdv a TTK-n!

• 2022.07.22. TéTéKás GT fotós, videós keresés

• 2022.07.22. Gólyatábor

• 2022.08.15. GT szervezői csoportkép

• 2022.08.17. Új borítókép

• 2022.08.18. Energiaárak növekedése hivatalos közlemény

• 2022.08.20. TéTéKás GT 2022 AFTERPARTY esemény

• 2022.08.25. Tanévkezdő adománygyűjtés (EHÖK)

• 2022.08.28. SHÜTI személyi segítő

• 2022.08.29. Fontos félévkezdő dátumok

• 2022.09.02. ELTE Eötvös Kiadó megosztás

• 2022.09.05. 2022 GT ÉRTÉKELŐ

• 2022.09.06. ETISZ (EHÖK)

• 2022.09.06. Változás a tanév rendjében! (EHÖK)
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• 2022.09.07. EHÖK "Adjuk le a szoctámot! - 2022.ősz" esemény

• 2022.09.08. 5vös 5km esemény

• 2022.09.10. Tanitsunk Magyarországért! program megosztása

• 2022.09.10. BGGyK x IK x TTK GT AFTERPARTY 2022 esemény

Instagram

Ez a platform az utóbbi években kevésbé volt használva, de idén nyáron újra ak-
tivizáltam, folyamatosan frissítem. Szeretnék neki adni majd egy arculatot, és
arra építeni a platformot, ez még attól függ, hogy a TTK HÖK Honlapjával végül
mi fog történni, hiszen érdemes lehet hasonlóra formálni a kettőt. Az itt látható
listában a storyban megosztott dolgok nem szerepelnek külön.

Instagram posztok:

• 2022.07.25. Üdv a TTK-n!

• 2022.07.30. Gólyatábor

• 2022.08.15. GT szervezői csoportkép

• 2022.08.25. Tanévkezdő adománygyűjtés (EHÖK)

• 2022.08.29. Fontos félévkezdő dátumok

• 2022.09.06. ETISZ (EHÖK)

• 2022.09.06. Változás a tanév rendjében! (EHÖK)

• 2022.09.06. 2022 GT ÉRTÉKELŐ

• 2022.09.08. 5vös 5km

• 2022.09.10. BGGyK x IK x TTK GT AFTERPARTY 2022

E-mail

Az összes beérkezett e-mailt elolvastam és azokkal kapcsolatos teendőimet elvé-
geztem. A már nem releváns levelezéseket archiváltam, a maradékot pedig map-
pákba rendszereztem.
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TikTok

Sem a közel, sem a távoli jövőben nem tervezek ezen a platformon jelenlétet az
ELTE TTK HÖK-nek. Véleményem szerint ennek akkor lenne létjogosultsága, ha
heti minimum 1 videó ki tudna menni, de mivel az ELTE TTK HÖK és a TéTéKás
Nyúz sem gyárt ennyi videós tartalmat és Aftermoviet ezért felesleges.

Offline

Faliújság

Az Északi épület faliújságjait felmértem és frissítettem, a Déli épületben ugyanez
a folyamat az szorgalmi időszak első hetében fog megtörténni. Emelett szeret-
nék új feliratokat gyártani rájuk és kidolgozni egy elhelyezési rendszert, ennek a
folyamatát elkezdtem. Mivel a két épület elég nagy egyben, így folyamatosan ta-
lálok újabb helyeket, amik nekünk vannak fenntartva. Kérlek, ha tudsz lenti listán
kívüli faliújságokat, akkor azt az elérhetőségeim egyikén jelezd nekem!

Számon tartott faliújságok:

• 3 db az Északi Hallgatói Iroda mellett

• 1-1 db a Q-ponttal szemben található büfé két oldalán

• 1 db a Matematika Múzeum felől a Kémia épületben

• 1 db a Déli Hallgatói Iroda mellett

Megbeszélések
Elkezdtem felvenni a kapcsolatot a Tisztségviselőkkel, elsősorban a Szakterületi
koordinátorokkal, majd a Rendezvényszervező referenssel és utána sorban a töb-
biekkel. Ennek még nem értem a végére, reményeim szerint szeptember végére
legkésőbb mindenkivel sikerül egyeztetnem.

Események
BGGyK x IK x TTK GT AFTERPARTY 2022

Az esemény promózása együtt folyik az Informatikai és a Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Karral. Jelenleg az esemény frissítése megtörtént, a napokban fog
elkészülni hozzá a pontos kommunikációs terv.
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5vös 5km

Az esemény 2022.09.08 -án ment ki, ez kicsit későn van, de sajnos csak ekkorra
fixálódott le az összes információ és bólintottak rá a szervezők, hogy mehet.

Egyéb programok

Pádár Kitti Rendezvényszervező referenssel egyeztettem a legközelebbi progra-
mokat illetően, és az ezek kommunikálásához való előkészületeket megkezdtem.

Budapest, 2022.09.10
Horváth Matilda

Kommunikációs referens
kommunikacio@ttkhok.elte.hu
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Beszámoló 
Rendes Küldöttgyűlésre 

Rendezvényszervező referens 

Pádár Kitti 

 

Időrendi bontás: 

 2022. május 14. Alakuló Küldöttgyűlés 

 2022. június 30. ELTE HÖK Alakuló Küldöttgyűlés 

 2022. július 7-10. ELTE HÖK Vezetőképző  

 2022. július 14. Diplomaosztó 

 2022. július 18-19. Csapatvezetők interjúztatása 

 2022. július 20. Gólyatábor szervezői csapatépítés 

 2022. július 20. Rendkívüli Kari Tanács ülés  

 2022. július 21. PontOttParty 

 2022. augusztus 1. Megbeszélés Balog Marcell, EHÖK Esélyegyenlőségi referenssel 

 2022. augusztus 6. Programfelelős megbeszélés 

 2022. augusztus 11. Megbeszélés Orosz Ádám, BOOM rendezvényszervezővel 

 2022. augusztus 11. Programfelelős megbeszélés 

 2022.augusztus 15-21. Gólyatábor szervezői nap + Gólyatábor 

 2022. szeptember 6. Megbeszélés Horváth Matilda, Kommunikációs referenssel 

 2022. szeptember 8. 5vös 5km megbeszélés 

 2022. szeptember 9. Gólyatábor After megbeszélés 
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Szöveges beszámoló: 

1. ELTE HÖK Vezetőképző  

Július 7-10 között megrendezésre került Szombathelyen az ELTE HÖK Vezetőképző, 

ahol a Rendezvény- és Sportszervezés szekcióban vettem részt. A képzések során 

közösen terveztünk programokat; vettük át, hogyan is épül fel egy jó szervezői 

programtervezet; valamint az elmúlt évben felmerült tapasztalatokat és problémákat 

beszéltük át, amit kifejezetten hasznosnak ítéltem meg. A saját szekciós képzések 

mellett összevont programok és több kerekasztal beszélgetés is lebonyolításra került.   

 

2. Diplomaosztó: 

Jeges Viktor, valamint Török Gabriella megkeresésére elvállaltam a diplomaosztó 

koordinálását. A segítőimnek köszönhetően mind a három turnus sikeresen és 

gördülékenyen zajlott le.  

 

3. Csapatvezetők interjúztatása 

A beérkezett csapatvezetői motivációs levelek áttekintése után elengedhetetlennek 

tartottuk a gólyatábori főszervezői csapattal az interjúztatás meglétét. Ezt Kutas 

Domonkossal bonyolítottuk le, és segítségünkre volt Józsa Kornél, valamint Komáromi 

István, mentorkoordinátor. Az interjúkat követően pedig kiválasztásra került a 11 

csapatvezető.  

 

4. Gólyatábor szervezői csapatépítés 

Az Egyetemisták parkjában került megszervezésre ez a szervezői csapatépítő program. 

Bemutatkozott a gólyatábor főszervező gárdájának egy része, ahol ismertettük 

elképzeléseinket, elvárásainkat; majd ezt követően ismerkedéses játékok és kötetlen 

hangulatú beszélgetés vette kezdetét.  

 

5. PontOttParty 

Az idei PontOttParty-nak a Városliget szolgált helyszínül. ahol az ELTE standjánál, a 

TTK képviseletében vettem részt. 

 

6. Megbeszélés Balog Marcell, EHÖK Esélyegyenlőségi referenssel 

Megkeresett Balog Marcell, EHÖK Esélyegyenlőségi referens, aki a gólyatábori 

adománygyűjtésekkel kapcsolatban szeretett volna egyeztetni velem, illetve arról, hogy 

mikor és milyen programba foglalva képzeltem el az esélyegyenlőségi előadást. 

Keszthelyi Szilvivel természetesen ezekről mind egyeztettem.  

 

7. Programfelelős megbeszélés 

A gólyatábort megelőzően 2 nagyon produktív és sikeres Programfelelősi megbeszélést 

tudhattunk magunk mögött, ahol pontról pontra átvettük az általam kijelölt felelősökkel 

a programelemeiket. 
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8. Megbeszélés Orosz Ádám, BOOM rendezvényszervezővel 

Augusztus elején megkerestem Orosz Ádám, BOOM rendezvényszervezőt a 

Gólyatábor After bulijával kapcsolatosan. Nagyon készségesen állt a rendelkezésemre, 

áttekintettük a helyszín és fellépő lehetőségeket.  

 

9. Gólyatábor szervezői nap + Gólyatábor 

A 2022-es TéTéKás Gólyatábor augusztus 16-21 között került megrendezésre, 

Varbócon. 

A gólyatábor szervezésében, mint a Programokért felelős főszervező vehettem részt. 

Magát a gólyatábort több főszervezői megbeszélés is megelőzte, melyekre minden hét 

szerdai napján került sor. Egy igen kemény és erőt próbáló pár hónapon vagyunk túl. 

Összességében tekintve a gólyatábort elmondható, hogy bár nem zökkenőmentesen, de 

sikeresen került lebonyolításra. Volt több, kisebb-nagyobb hiba, amikkel mi is tisztában 

vagyunk. Ezeket a hibákat mind összegeztük, hogy a későbbiekben ezeket figyelembe 

véve egy még jobb és összeszedettebb gólyatábor kerülhessen megszervezésre. 

Szeretném itt is megköszönni minden segítőnek és szervezőnek az alázatos munkáját, 

ugyanis nélkülük ez biztosan nem jöhetett volna létre! 

 

10. Megbeszélés Horváth Matilda, Kommunikációs referenssel 

Horváth Matilda, kommunikációs referenssel ismertettem a féléves programokkal 

kapcsolatos elképzeléseimet, ezeknek a kommunikációs részét beszéltük át; valamint 

összeraktuk a Gólyatábor After kommunikációs tervezetét.  

 

11. 5vös 5km megbeszélés 

Szeptember 20-án megrendezésre kerül a 42. 5vös 5km Futóverseny, melyek 

lebonyolításában segédkezem. Elsődleges feladatom a hallgatói segítők informálása és 

koordinálása.  

 

12. Gólyatábor After megbeszélés 

Míg András, elnökkel a szeptember 22-én megrendezésre kerülő Gólyatábor After 

bulival kapcsolatban tartottunk megbeszélést. 

 

13. Egyéb: 

 BEAC megbeszélések:  

A gólyatáborral illetően több megbeszélésre is sor került a BEAC 

sportszervezőjével, Lang Tímeával.  

 Gólyatábor After: 

Szeptember 22-én kerül megrendezésre a Gólyatábori After buli, a Doboz nevezetű 

szórakozóhelyen. Ehhez a bulihoz becsatlakozott hozzánk társszervezőként a 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, valamint az Informatikai Kar 
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A tisztségemmel járó teendőimet elláttam, az e-mailekre válaszoltam, a fogadóóráimat pedig 

megbeszélés szerint online vagy személyesen megtartottam. A delegáltságommal járó 

kötelezettségeimet szintén elvégeztem.  

 

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

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

 

Eger, 2022. szeptember 10. 

 

Pádár Kitti 

Rendezvényszervező referens 

ELTE TTK HÖK 

rendbiz@ttlhok.elte.hu 

+36 20 476 1223 

mailto:rendbiz@ttlhok.elte.hu


 

ELTE TTK HÖK 

Ösztöndíjakért felelős referens 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2022.05.10.- 2022.09.13. 

Időrendi bontás: 

SZÖB: 

• 05.18. SZÖB ülés  

• 05.23. SZÖB ülés 

• 06.19. SZÖB ülés – Kiírások/vizsgák véglegesítése (Microsoft Teams) 

• 06.27. SZÖB ülés – Kiírások/vizsgák véglegesítése (Microsoft Teams) 

 

KÖB: 

• 05.23. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

• 06.20. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

 

EGYEBEK: 

• 08.09. EHÖK által tartott bírálói képzés (Microsoft Teams) 

• 08.13. Általam tartott bírálói képzés (Microsoft Teams) 

Ezen felül többször egyeztettem Domboróczky Balázzsal (EHÖK szociális 

alelnök), Török Gabriellával (hivatalvezető), Ágasvári Zsolttal (Neptun 

informatikus), Jeges Viktorral (TTK HÖK volt elnök), Míg Andrissal (TTK HÖK 

elnök) és Fritz Petrával (TTK HÖK elnökhelyettes). 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

Szociális ösztöndíjak: 

A nyár folyamán többször is összeült a SZÖB, hogy elővéleményezzük a 

következő félév kiírásait: az Alaptámogatást, a Rendszeres Szociális Támogatást 

és a Rendkívüli Szociális Támogatást. Szeptember 7-én reggel 8 órakor pedig 



 
kezdetét vette a pályázási időszak. A félév késői kezdése miatt döntöttünk úgy, 

hogy egy héttel csússzon a pályázási időszak is.  

Augusztus elején történt a bírálók felkészítése és vizsgáztatása is. Idén 13 

bírálóval indultunk neki a pályázási időszaknak, ami több mint az előző félévben 

volt.  

ISZTK ösztöndíjak: 

Elindultak 5-én a kari ösztöndíjak is: az Egyszeri Sport ösztöndíj, a Rendszeres 

Sport ösztöndíj és a Rendszeres Tudományos ösztöndíj. A bírálók az előző 

félévhez képest nem változtak.  

Nem került kiírásra most az Egyszeri Szakmai ösztöndíj, hiszen az előző félévhez 

hasonlóan ez a félév végén, vagyis november és december között lesz a pályázási 

időszaka.  

Egyebek:  

Alakuló küldöttgyűlésen kérés érkezett hozzám azzal kapcsolatban, hogy a 

szociális támogatásról szóló neptun emailek érkezzenek előbb, mint eddig. Elmúlt 

2 félévben ez körülbelül 10 nappal a kezdő időszak előtt érkezett, így én 

augusztusban felkerestem ez ügyben az EHÖK Szociális referenst. 

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

keress bizalommal.  

 

Budapest, 2022.09.10. 

Papp Gergely Sándor 

Ösztöndíjakért felelős referens 

osztondij@ttkhok.elte.hu 
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ELTE TTK HÖK 
 Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

Küldöttgyűlési beszámoló  
Időszak: 2022.05.14.-2022.09.10. 

 

Időrendi bontás:  

• Küldöttgyűlés 
o 2022.05.14.  

• KÖB ülés (Microsoft Teams) o 2022.05.23. 	

o 2022.06.20. 	

• Bírálói vizsga 	

o 2022.08.17. 	

Részletes beszámoló az elmúlt időszakról: 	

A májusi választásos Küldöttgyűlésen választottak meg, és Kóczán 
Gergely lemondása miatt tisztségbe is léptem.	

A KÖB üléseken aktívan részt vettem, megbeszéltük a leadott 
pályázatok elbírálását, illetve az őszi szemeszterre vonatkozó 
változtatásokat. Az üléseken jegyzőkönyvvezető voltam. 	

Elkészítettem tavasszal az összefoglaló táblázatokat a közéleti, a 
szakmai, illetve az egyszeri tanulmányi versenyeken és tudományos 
konferenciákon való részvétel támogatása ösztöndíjakról. 	
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Folyamatosan válaszolok a hallgatói megkeresésekre az Outlook-on 
keresztül. Pár első éves hallgató kérte, hogy együtt, személyesen adjuk 
majd le a rendszeres szociális ösztöndíjukat, illetve 
alaptámogatásukat, ennek igyekszem jelenleg is eleget tenni. 

Az elmúlt másfél hónapban az őszi rendszeres szociális ösztöndíj 
bírálás folyamatának kidolgozását végeztem. Bírálókat toboroztam, 
illetve a sikeres vizsgájuk óta folyamatosan készítjük őket az előttünk 
álló munkára.  

Ezen kívül igyekszem Papp Gergely Ösztöndíjakért felelős referens 
keze alá dolgozni, és folyamatosan egyeztetni vele.  

Elköszönés:  

Nagyon élveztem az elmúlt hónapok feladatait, illetve a közös munkát 
Gergővel. Köszönöm a bizalmat a küldöttgyűlésnek, igyekszem a 
maximumot kihozni a tisztségemből továbbra is.  

Köszönöm, ha elolvastad a beszámolómat. 

Kérdés esetén keress bizalommal az osztondij@ttkhok.elte.hu email- 
címen.  

 

Budapest, 2022. 09.07.  

Mészáros Dorottya  

Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag  

 

 



Külügyi beszámoló: 

Novák Zsófia 

 

 

Időrendi beosztás: 

2022. 07.12. Átvételi papírok aláírása 

2022.08.15. EHKB ülés 

2022.09.06 Orientációs esemény nemzetközi hallgatóknak 

 

Szöveges beszámoló:  

A nyár folyamán megkaptam a hozzáférést az emailhez Balga Gábortól, illetve a 

facebookhoz és a slackhez Dénes Dorottyától. Ezen kívül további megbeszéléseket tartottunk 

Dénes Dorottyával, hogy jobban belerázódjak a külügyi referensi pozícióba.  

Ötletemre elkészült egy új facebook oldal (ELTE Erasmus+ Te hova mész?), ahol az 

ELTE-ről Erasmusszal külföldre utazó hallgatók kereshetik meg egymást, hogy kinn se érezzék 

magukat egyedül. Ennek linkjét továbbítottam a Kari Koordinátorunknak, így minden idén 

pályázatot elnyerő hallgatóhoz eljutott az oldal híre.  

Részt vettem az augusztusi EHKB ülésen, ahol megvitattuk az őszi Erasmus+ Start 

Ösztöndíj változásait, kiírását és fejleszteni kezdtük az új facebook oldalt.  

A nyár folyamán érkezett néhány email, ezekre mind válaszoltam. 

Megkeresett Tóth Katalin a külügyi mentorkoordinátori pályázatával. Nekem nagyon 

tetszettek ötletei és elképzelései, megválasztása esetén szívesen dolgozom vele együtt. 

Szeptember hatodikán az SH nemzetközi koordinátor kérésére tartottam egy egyetemi 

körbevezetést külföldi hallgatók számára. 

 

Budapest 2022.09.08. 

Novák Zsófia 



ELTE TTK Külügyi referens 

kulugy@ttkhok.elte.hu 

 

mailto:kulugy@ttkhok.elte.hu


 

 

Főszerkesztői beszámoló 

az ELTE TTK HÖK 2022. 09. 13-i Küldöttgyűlésére 

 

Időrendi bontás: 

• május 14. – Alakuló Küldöttgyűlés 

• május 17. – Kifizetések 

• május 18. – Gólyatábor kommunikáció és közönségkapcsolat megbeszélés 

• május 24. – Nyúz megbeszélés 

• május 25. – Beszélgetés Németh Friderikával 

• május 28. – Gólyatábor kommunikáció és közönségkapcsolat megbeszélés 

• július 03. – Gólyatábor kommunikáció és közönségkapcsolat megbeszélés 

• július 07-10. – EHÖK vezetőképző 

• július 13. – Gólya Nyúz igénylő leadása 

• július 21. – Kész Gólya Nyúz leadása 

• augusztus 11. – Gólya Nyúz megérkezése a nyomdából 

• augusztus 12. – Megbeszélés a gólyatábori fotósokkal és videóssal 

• augusztus 16-21. – TéTéKás GT 

• augusztus 30. – Megbeszélés a gólyatábori videóssal, Székely Dominikkal 

 

Szöveges beszámoló: 

Május 17-én leadtam a pályázatom az egyszeri közéleti ösztöndíjra, ami alapján kifizetésre kerültek a 

szerkesztőség aktív tagjai. 

Előző beszámolómban már említettem, hogy Kutas Domonkos megkeresett a gólyatábor szervezésével 

kapcsolatban, és megkért, hogy mint „nyúzos”, én koordináljam az utókommunikációt. Kerestem 

fotósokat és egy videóst, összesen négyen voltak, közülük hárman a TTK-ról, egyikük pedig a GTK-

ról. Horváth Matildával, Molnár Gyöngyivel és Kutas Domonkossal több megbeszélést is tartottunk. A 

fotósokkal, videóssal augusztus 12-én beszéltük át a gólyatábor programját. 

Németh Friderikával az ötleteiről beszélgettünk. Szeretné, ha a Nyúzban is jelennének meg 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos cikkek, hirdetnénk a Kortárs Segítő Csoportot és a személyi segítők 



lehetőségét is. Tetszenek az ötletei, remélhetőleg ebben a félévben már lesz, amit meg tudunk belőle 

valósítani. 

Részt vettem július 7-10. között az EHÖK vezetőképzőjén, ahol a kommunikációs szekcióba lettem 

beosztva. Kapcsolatépítés mellett más szempontokból is hasznos volt számomra az a pár nap és a 

képzés (például social media oldalak). 

Nyáron belekezdtem az eddigi legnagyobb projektbe, a Gólya Nyúz elkészítésébe. Bekértem 

vizsgaidőszak végefelé az érintett tisztségviselőktől a cikkeket (utólag is hálásan köszönöm, hogy 

mindenki megfelelően elküldte, ezzel segítve a munkám), leadtam Akály Alexandra 

közreműködésével az igénylőlapot és Őri Bálint segítségével pedig megszerkesztettük az egész 

újságot. Sikerült neki új külsőt adni, de lehet, hogy még picit csiszolok rajta a következő nyomtatott 

számig. A leadástól a nyomtatásig több probléma is felmerült (legtöbbször a nyomda részéről), de 

ezeket igyekeztem tudásomhoz mérten megoldani, elhárítani. Következő újság leadásnál ezekre már 

előre figyelni fogok. 

A Gólya Nyúz sikeresen leérkezett augusztus 15-én Varbócra, és az egyik dátum hibát (amit sajnos az 

ELTE változtatott meg már az újság leadása után bőven) a szervezők kijavították még aznap (innen is 

köszönöm nekik, főleg Horváth Matildának a matrica megoldásért). 

Augusztus 16-án a megnyitón beszéltem picit a Nyúzról és röviden bemutattam a feladatköröket. Ez 

szerintem jól sikerült, amit az is mutat, hogy utána többen is megkerestek a tábor ideje alatt, hogy 

szívesen dolgoznának a szerkesztőségben. 

Augusztus 17-én, a gólyatábor második napján kiosztásra kerültek a Gólya Nyúzok az elsőévesek 

között; több pozitív visszajelzést is kaptam mind szervezőktől, mind gólyáktól. 

A gólyatábor eseményéhez már mindhárom fotós képei kikerültek, az aftermovie készülése közben 

pedig egyeztettünk már egyszer Székely Dominikkal, és a véglegesítés előtt még egyszer fogunk. 

Az elmúlt időszakban a levelezést kezeltem, a megkereséseknek eleget tettem. Köszönöm, hogy 

elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdés felmerült benned, akkor keress bátran az 

elérhetőségeimen! 

 

2022. május 13. – 2022. szeptember 13. 

Szász Boglárka Dorottya 

TéTéKás Nyúz főszerkesztő 

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu 

 

 

mailto:foszerkeszto@ttkhok.elte.hu


Informatikus - beszámoló

Götz Ádám

2022. szeptember 10.
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Események

1. Átvettem a tisztségemet a korábbi informatikustól, Balga Gábortól.

2. A http://ttkhok.elte.hu oldalon létrehoztam, illetve aktualizáltam kérdőíveket más tisztségviselők
számára.

3. Hozzáférést adtam tisztségviselőknek a http://ttkhok.elte.hu oldalhoz.

4. Frissítettem a hozzáféréseket a http://ttkhokteszt.elte.hu/ oldalhoz.

5. Frissítettem a Küldöttgyűlés levelezőlistáját.

6. Válaszoltam a megkeresésekre.

Götz Ádám
informatikus@ttkhok.elte.hu

Budapest
2022. szeptember 10.
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Mentorkoordinátori beszámoló az ELTE TTK HÖK 

2022.09.13-i Küldöttgyűlésére 

 

 

Időrendi bontás: 

2022.05.14. Alakuló Küldöttgyűlés 

2022.05.23. Kémia Szacs 

2022.05.26. Megbeszélés Keszthelyi Szilviával és Németh Friderikával 

2022.05.31. Megbeszélés Szász Boglárkával 

2022.07.16-19 Mentortábor 

2022.07.20. Gólyatábor szervezői csapatépítés 

2022.08.15-21 Gólyatábor 

2022.08.29- 09.02. Beiratkozás 

 

Szöveges beszámoló: 

Az alakuló Küldöttgyűlést követően Nagy Csaba földtudomány szakos mentor elhagyta a 

rendszert, helyére Éliás Zsombor került. Gombás András kémia szakterületi koordinátorrá 

választását követően a májusi Szacs ülésen Budai Eszter került kinevezésre kémiás 

mentorfelelőssé. 

Az ezt követő időszak a mentortábor megszervezésével telt. Keszthelyi Szilviával és Németh 

Friderikával folytatott beszélgetésen összeállítottuk a tábor érzékenyítő programjait. A tábor 

végül július 16 és 19 között került megrendezésre Varbócon, melyen a mentorok képzése 

lezárásra került. Az egész tábor jó hangulatban telt, a programok is elérték a céljukat a 

visszajelzések alapján. Szeretném mindenkinek megköszönni, aki segített a szervezésben vagy 

a lebonyolításban! 

A csapatvezetők szóbelijénél, a mentortábor miatt, nem tudtam teljes egészében részt venni, de 

a kiválasztásuknál én is elmondtam a tapasztalataimat, valamint részt vettem az első szervezői 

csapatépítésen is. 

Szász Boglárka kérésére, Prokics Hannával közösen, elkészítettünk egy mentorrendszert 

bemutató cikket a gólyanyúzba. Időközben megérkeztek a mentorpólók, valamint a mentorok 

bemutatkozása is kikerült a mentorrendszer weboldalára. Bekerültem az összes facebook 

csoportba is, ott is követem a mentorok munkáját. 

  



 
 

 

A Gólyatábor előtt a felelősökkel és a szakterületi koordinátorokkal összeállítottuk a színes 

mentorcsapatokat. A táborban végig részt vettem, a felelősökkel együtt figyeltük a mentorok 

munkáját. Úgy gondolom, hogy a mentorok nagyon odatették magukat és jól teljesítettek a tábor 

egésze alatt. 

A beiratkozást a szokásos módon támogattuk a Mentorrendszer által, az összes nap nagy volt 

az aktivitás a mentorok részéről. Ezúton is szeretném megköszönni a részvételüket!  

Ahogy az alakulóra beküldött pályázatomban is olvashattátok, az őszi időszakban a mentorok 

munkájának ellenőrzése mellett szeretném elkezdeni az utódképzést is. Várom a lelkes 

jelentkezőket! 

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

 

Komáromi István Budapest, 2022.09.10. 

Mentorkoordinátor  

ELTE TTK HÖK  

mentorkord@ttkhok.elte.hu  

+36307131628  
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Beszámoló 
Esélyegyenlőségi és lakhatási referens 

2022. 09.13-i Küldöttgyűlésre 

 

Időrendi bontás: 

Szeptember 1 – megbeszélés Keszthelyi Szilvivel 

Szeptember 2 – SHÜTI nyíltnap 

 

Szöveges beszámoló: 

 Már megválasztásom utáni héten elkezdtünk Keszthelyi Szilvivel (volt diákjóléti 

referens) a mentortábor és a gólyatábor esélyegyenlőségi programjait tervezni. Még ekkor 

volt egy megbeszélésünk a SHÜTI-vel (Matolcsi Ritával és Földi Júliával), hogy a programokat 

egyeztessük, valamint hogy a későbbi terveimet is átbeszéljük.  

Szeptember első péntekén a SHÜTI szervezésében lezajlott egy nyíltnap a speciális 

szükségletű hallgatók számára. Ezután az érdeklődőket körbevezettem a Lágymányosi 

kampuszon.   

Lezajlott az iskolakezdő adománygyűjtés, az adományokat következő héten átszállítom 

az EHÖK irodába.  

Az akadálymentesített játékok beszerzése még mindig folyamatban van, ezzel 

kapcsolatban Akály Alexandrával (gazdasági referens) tervezek beszélni.  

Tervezem felvenni a kapcsolatot az IK és a TáTK esélyegyenlőségi referenseivel, jó 

lenne lágymányosi karokként közös programot szervezni.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármilyen kérdésed van, keress bátran. 

 

Németh Friderika                                 Győr, 2022.09.10. 

Esélyegyenlőségi és lakhatási referens 

ELTE TTK HÖK 

esely@ttkhok.elte.hu  

mailto:esely@ttkhok.elte.hu
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BESZÁMOLÓ 
az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

Időrendi bontás:  

» 2022. 05.14.   Alakuló Küldöttgyűlés 

» 2022. 06. 28.  Földrajz- és Földtudományi Intézeti Tanács 

» 2022.08.15.-21. Tétékás GT 

» 2022.05.31. TOB ülés 

» 2022.07.06. TOB ülés 

» 2022.08.30.Harmadik Gólya-Mentor Találkozó & GT átbeszélő 

» 2022.09.01. Honlap kiadása 

» 2022.09.07   Campus Discovery & Földes Avató 

» 2022.09.15   tervezett első SzaCs 

Szöveges beszámoló:  

Alakuló Küldöttgyűlés 

Ezzel lényegében átvettem Petrától a feladatokat, de még sok maradt hátra, amelyet szimultán 

végeztünk. 

 

IT & TOB 

Az azóta megtartott Intézeti Tanács, illetve Tanulmányi és Oktatási Bizottság ülésein is még 

mint bőszen hallgató tag vettem részt csupán, ezeket ennél fogva nem részletezném 

különösebben. 

 

TéTéKás GT 

Igazán ekkortól került kezembe a feladat teljes valója, a gólyatábor alatt már valóban én álltam 

ki a gólyák elé, mint szakterületi koordinátor.  

Úgy gondolom van még hova fejlődnöm a csapat összerázása, illetve a nagyobb hangú 

„beszédek” terén, de ezeken felül szerintem jól sikerült helytállnom elsőre.  

Véleményem szerint remek mentoraink vannak idén, úgyszintén remek mentorfelelősökkel, így 

bátran mondhatom, hogy a gólyák legjobb kezekben voltak/vannak. A csapat szépen 

kovácsolódik össze, az a klikkesedés, amelyet szerettem volna elkerülni nem is mutatkozott, 

miszerint a földrajz és a földtudomány közti széthúzást már a gólyáknál el kell söpörni, így 

szerintem ebből az évfolyamból egy összetartó közösségorientált csapat jön majd létre. Már 
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többen voltak, akik jelezték, szívesen csatlakoznának be az egyetem ilyesfajta háttérmunkáiba, 

ezáltal remélem közülük kerül majd ki több jövendőbeli képviselő, illetve mentor. 

 

Harmadik Gólya Mentor Találkozó 

Az előző GMT-ken sajnos még nem tudtam részt venni a szakmai gyakorlatom kötöttsége miatt, 

de a mentorok elmondása szerint nagyon jól sikerültek, és nagy arányban jelentek meg rajta a 

gólyák.  

Ezen a harmadik találkozón a közös tárgyfelvétel volt a fő program, valószínűleg ennek is 

betudható az, milyen sokan eljöttek. Szerintem nagy siker volt, nagyon jó hangulatban telt az 

este további része is.  

Az este folyamán Kovács Ábel mentorfelelős részvételével átbeszéltük a mentorok 

benyomásait és tapasztalatait a gólyatáborról. 

 

Honlap kiadása 

Elkészültem a foldtud.elte.hu című oldal aktualizálásával is, amelyet remélem sikerrel fogunk 

tudni használni. 

Ezen az oldalon már elérhetővé tettem azt a formot, amellyel a Gekko irányába lehet jelezni a 

korrepetálási igényeket. A Gekko ugyan ezzel lényegében késznek nyilvánítható, még nem 

tartom egésznek. Ugyan próbáltam rendszerszinten összeszervezni, egy fokon egyelőre 

meghaladta az eddigi rálátásomat a helyzetre, így próba cseresznye lesz ez a kezdet vele. 

Magabiztosan állok hozzá, amennyiben probléma merülne fel ezzel kapcsolatban úgy vélem 

képes leszek ezt eligazítani. 

Megragadva az alkalmat, szeretném megköszönni a form elkészítését Götz Ádámnak, illetve 

mindazon szacskóknak és egyéb felelősöknek pedig a segítőkész hozzáállást, mellyel lehetővé 

tették hogy valóban elinduljon ez a projekt. 

 

Campus Discovery & Földes Avató 

A Földes Avató szokása kiveszett az utóbbi évek alatt, viszont ahogyan látom sikerült 

visszahozni ezt. Főpróbája a GT-ben volt, amelyről utána azt hallottam vissza, hogy 

mindenkinek nagyon tetszett „hogy ilyen is van”. Ezt ismételtük meg az egyetem bejárása után, 

hiszen azt tapasztaltam, hogy a GMT-re sok olyan gólya jön el, aki nem volt a GT-ben.  

 

Összegezve tehát ebben a kezdeti időszakban is már eleget tettem delegáltsági 

kötelezettségeimnek, illetve a koordinátori szereppel járó feladatoknak.  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, amennyiben kérdésed lenne nyugodtan keress! 

 

Budapest, 2022.09.06.         Borbás Zita 

         foldtudszk@ttkhok.elte.hu 

 



BESZÁMOLÓ

Kémia szakterületi koordinátor
2022. szeptember 8.

IDŐRENDI BONTÁS

• 2022. 05. 14. Alakuló Küldöttgyűlés

• 2022. 05. 16. Átadás-átvétel Szaló-Pál Kinga leköszönő szakterületi koordinátorral

• 2022. 05. 23. Mentorfelelősválasztó Szakterületi Csoport Ülés

• 2022. 05. 30. Választmány

• 2022. 06. 07. Felkészítő az új delegáltaknak az Intézeti Tanácsra

• 2022. 06. 08. Intézeti Tanács

• 2022. 06. 22. Intézeti Tanács

• 2022. 06. 29. Szakterületi Munkacsoport Alakuló Ülés

• 2022. 07. 09. Tanár-Diák Kirándulás és Focimeccs

• 2022. 07. 13-16. EFOTT Fesztivál Civil Falu

• 2022. 07. 14. Diplomaosztó

• 2022. 07. 16-19. Mentortábor

• 2022. 07. 20. Gólyatábor Szervezői Megbeszélés

• 2022. 07. 21. Pont Ott Party

• 2022. 07. 25. Mentortovábbképzés

• 2022. 08. 15-21. Gólyatábor

• 2022. 09. 01. Campus Discovery

• 2022. 09. 05. NMR Laborbemutató Rohonczy János Tanár Úrral

• 2022. 09. 06. Megbeszélés Keresztes Barbara leköszönő Kékó koordinátorral
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1. INTÉZET

Az új önkormányzati ciklusban továbbra is két szavati joggal rendelkező hallgatót delegál
szakterületünk a Kémiai Intézet Intézeti Tanácsába, Saly Esztert és Gombás Andrást, a
tanárképzési szakterület részéről pedig egy szavazati joggal nem rendelkező állandó meg-
hívott hallgató vesz részt a testület munkájában, Bartha Márton.

Az alakuló küldöttgyűlést követően etéren legfontosabb feladataimnak az újonnan meg-
választott delegáltak felkészítését és a zökkenőmentes váltást tartottam. Ebben ezúton is
köszönöm Szaló-Pál Kinga és Barcza Bónis korábbi delegáltak, valamint Bartha Márton
állandó meghívott segítségét.

A közeljövőben ezt a korábban kialakult delegációs struktúrát, azt gondolom, megváltoz-
tatni nem szükséges, a hallgatói érdekképviselet a testületben érvényesül. A hosszútávú
tervekről pedig szorgalmazom a TTK HÖK új elnökségével, illetve a tanárképzési szak-
terület tisztségviselőivel való egyeztetést.

Az Intézeti Tanács két nyári ülésén a tanszékvezetői, adjunktusi, főmunkatársi pályázatok
elbírálása történt meg, melyek közül a legutóbbi kapcsán indult el egy komoly diszkusszió
az Intézet és egyáltalán az Egyetem oktatói-kutatói munkájába újonnan bekapcsolódók
helyzetéről.

2. SZAKTERÜLETI CSOPORT

Pályázatomban szerepelt, hogy a Szakterületi Csoport működését szeretném a ciklus so-
rán folyamatosan serkenteni, bővíteni, hatékonyabbá, transzparensebbé, demokratikusab-
bá téve azt. A mentorok, korábbi mentorok, képviselők és tisztségviselők alkotta bázison
igyekszem felépíteni egy munkacsoportot, amellyel közösen alakítjuk és meg is valósítjuk a
stratégiánkat a szakterület közéletének színesítésére, a régi és új hallgatók egyre nagyobb
számban történő bevonására. A nyári időszak természetéből adódóan nem a legkedvezőbb
az ilyen munkacsoportok rendszeres és növekvő aktivizálására, de úgy látom, a mentor-
rendszer működtetése mellett etéren is sikerült személyesen és a szakterületi csoportra
vonatkozóan is előrelépéseket tenni. Bizonyítja ezt többek között a Tanár-Diák Kirán-
dulás és Focimeccs sikere is, mely érzékelhetően közelebb hozta egymáshoz a hallgatókat
és az oktatókat. Olyannyira, hogy a hallgatóság és az oktatók is készülnek már az őszi
visszavágóra, az ilyen jellegű visszajelzések rendkívül motiválóak, új lendületet adnak a
munkacsoport működésének.

A munkacsoport mellett a kommunikációs csatornák újszerű használatában láttam a fel-
készülés során a potenciált a közélet "kinyitására", a szakterület kapott a közelmúltban
Instagram oldalt (@elte_kemia_szakterulet), illetve a mentorok javaslata nyomán TikTok
oldalt is (@tiktokemia), melyeket a munkacsoport remekül kezel. Budai Eszter Anna, Saly
Eszter, Fekete Anka, Deák Tamás, Gergely Kristóf és Gellény Szabolcs munkáját mind-
ezekben kiemelten köszönöm, a továbbiakban is számítok rájuk.

Személyes projektem pedig egy olyan kommunikációs forma kialakítása, amely az emaillel
ellentétben a mai kor igényeinek megfelelően, de az Instagram és a TikTok standardjainál
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részletesebb, mélyebb betekintést enged a szakterület közéletébe. Ihletet az ELTE TTK
kommunikációs stratégiájából merítve a hosszútávú célom, hogy podcast és/vagy videó
formátumú tartalmak kerüljenek időről időre legyártásra a szakterület munkacsoportja
által. Örömömre szolgál, hogy az első ilyen jellegű tartalom megszületett, a szakterület
YouTube csatornáján megtekinthető.

Az év első SzaCs ülését pedig a második héten tervezem megtartani, ahol levonhatjuk
az eddigi időszak tapasztalatait, vázolhatjuk a félév szakterületi programterveit, illetve
bevonhatjuk az újdonsült hallgatókat az aktív szervezői részvételbe. Úgy látom, hogy a
munkacsoport működésének alapjait is érdemes minél részletesebben átbeszélni az ilyen
alkalmakon és jelenleg az egyik kulcskérdésnek a feladatok elosztásának metódusát és a
feladatokkal járó felelősség és autonómia tisztázását tartom.

Fontosnak tartom még megemlíteni, hogy a szakterület kultúrális hagyományait is igyek-
szünk őrizni. A Vegyészopera ezek közül egy sarkallatos elem szerintem, melyet sajnos
méltatlanul egyre kevésbé ismernek a szakterület hallgatói, pedig hidat képzett és szerin-
tem képezhet a jövőben is a mindenkori kémikus hallgatók között. A közösségi progra-
mokon való szerepeltetés mellett hosszútávú szakterületi terveink között szerepel ennek
újranépszerűsítése egy új rendezés által is.

3. MENTORRENDSZER

Szakterületi koordinátori tisztségem okán a mentorfelelősi pozícióról lemondtam, ezért
első teendőim között volt, hogy erre a posztra a szakterület új személyt javasoljon. Örö-
mömre szolgált, hogy Budai Eszter Anna vállalta ezt a feladatot és a Szakterületi Csoport
támogatta jelöltségét, hiszen a mentorok képzésében a kezdetektől fogva résztvett. A kép-
zés folytonosságában törést nem okozott ez a váltás, azt gondolom, sőt Eszter lendülete
kifejezetten pozitívan hatott a rendszer működésére, intuitív módon kitaposta a kémiás
mentorfelelős által a mentorok kiválasztása után bejárandó utat, melyről rendkívül kevés
tapasztalat és iránymutatás állt rendelkezésünkre.

Örömömre szolgál, hogy a mentorok bekapcsolódtak a szakterületi munkacsoportba és
folyamatos párbeszéd alakult ki közöttünk az elmúlt időszak során, remélem, hogy ez a
szoros együttműködés nem vonta el túlságosan a mentori feladatkörük autonómiáját és
hozzájárul a szakterületi programok minél magasabb színvonalához.

Az említett Tanár-Diák Kirándulás programjának szervezésében a szakterület mentorai
is nagy szerepet vállaltak, melyet ezúton is köszönök és remélem, hasznos tapasztalatokat
szereztek későbbi munkájukhoz.

A gólyák fogadásával kapcsolatos feladatukat rendkívül helytállóan végezték mentora-
ink a kezdetektől fogva, sok elsőéves hallgató már a Pont Ott Party estéjén megtalálta
mentorait, szaktársait munkájuk nyomán.
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4. GÓLYATÁBOR

Az idei Gólyatáborban szervezőként és szakterületi koordinátorként vettem részt. A szer-
vezési feladataim a ChillSátorral és a Tábortűzzel voltak kapcsolatosak. Az állomásos
túrán állomást tartottam Budai Eszter Anna és Saly Eszter volt mentortársaimmal, az
állomás Vegyészopera tematikájú volt. A szakos nap délelőttjén Szalai István Intézet-
igazgató Úr tartott beszélgetést az intézetről a kémiás gólyáknak, akiket két csapatra
osztottunk és a másik csapatnak pedig a szakterületi csoportról meséltünk, aztán cserél-
tük a csapatokat. Délután pedig hagyományos kémiás gólyaavatót tartottunk, melyben
külön köszönöm Barcza Bónis és Ungi Balázs elődeim közreműködését a hosszúra nyúlt
"szóbeli vizsga" lebonyolításában.

5. KÉKÓ

Szakterületünk hallgatói korrepetáló szervezete a Kékó, Kémia Korrepetálás. Keresz-
tes Barbara leköszönő Kékó koordinátor elvégezte az MSc-t, így a tisztség betöltésére a
következő tanévre új személyt keresünk. Az átadás-átvétellel kapcsolatos egyeztetések-
hez hozzáláttunk, a kinevezendő koordinátort az év eleji SzaCson lehet majd kérdezni
terveiről.

A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. Mindennapi teendői-
met elvégeztem, a levelezőlistát karbantartottam, delegáltságaimmal járó kötelességeim-
nek eleget tettem.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, felmerülő kérdéseiddel keress bátran.

Budapest, 2022. szeptember 8.

Gombás András
Kémia szakterületi koordinátor
ELTE TTK HÖK
kemiaszk@ttkhok.elte.hu
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ELTE TTK 

MATEMATIKA SZAKTERÜLET 

Matematika Szakterületi Koordinátor 

Küldöttgyűlési beszámoló 2022. 09. 13. 

 

Időrendi bontás: 

• 2022. 05. 14. Alakuló Küldöttgyűlés 

• 2022. 05. 15. Matekos Bringatúra 

• 2022. 05. 17. Matematika BSc reform bizottság ülés 

• 2022. 05. 30. Választmány 

• 2022. 06. 09. Intézeti Tanács 

• 2022. 06. 17. Szakirányválasztó fórum 

• 2022. 06. 30. Intézeti Tanács 

• 2022. 07. 07-10. EHÖK Vezetőképző 

• 2022. 07. 16-19. Mentortábor 

• 2022. 08. 02. Matekos Gólya-Mentor találkozó 

• 2022. 08. 12. Matekos Gólya-Mentor találkozó 

• 2022. 08. 16-21. Gólyatábor 

• 2022. 09. 01. Intézeti köszöntő, Simon Péter Intézetigazgató beszéde 

• 2022. 09. 02. Matekos Gólya-Mentor találkozó 

• 2022. 09. 05. Kritérium dolgozat felkészítő 

• 2022. 09. 05. Matekos közös tárgyfelvétel 

• 2022. 09. 05. BioKT-Matek Campus Discovery 

• 2022. 09. 08. Tanáris-Matekos kocsmatúra 

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

 

 



 

Intézet 

 A tavaszi félév folyamán az intézet a hallgatói véleményeket figyelembe véve 

évfolyamfelelőst nevezett ki Backhausz Ágnes személyében az idén tanulmányaikat kezdő hallgatók 

számára. A mentorokkal együtt könnyen tudunk együtt dolgozni vele, sokat segít a tanulmányi és 

adminisztratív ügyekben.  Az elsőévesek már több alkalommal is találkozhattak évfolyamfelelősükkel, 

gólyatáborban és az intézeti köszöntő alkalmával, ahol oktatói oldalról is sok hasznos információt 

hallhattak a képzéssel kapcsolatban. 

 A vizsgaidőszak során szokásosan megtartottuk a szakirányválasztó fórumot. Ennek a lényege, 

hogy az első évük végén járó hallgatóknak az intézet segítséget nyújtson a specializációválasztásban. 

 

Gólyák fogadása 

A felvételi ponthatárok kihirdetése után a mentorokkal és mentorfelelősünkkel megkezdtük az 

elsőéves hallgatók bevonását a szakterületi és kari közösségi életbe. Emiatt még a gólyatábor előtt és 

után szervezve lett több gólya-mentor találkozó, szeptember elején a Biológia és Környezettudományi 

szakterülettel közösen szerveztünk egy Campus Discovery-t, mely során bejártuk a campus fontosabb 

helyeit, és a Tanárképzési szakterülettel közösen tartottunk egy kocsmatúrát. Ezúton is szeretném 

megköszönni Kása Katának, Juhász Annának és az érintett mentoroknak a közös programok 

szervezését. Külön köszönöm Müllner Tamásnak, hogy a gólyatábor után is, nem matematika 

szakosként, segíti az elsőéves hallgatókat.  

A zökkenőmentes félévkezdés érdekében szerveztünk kritérium dolgozat felkészítőt és közös 

tárgyfelvételt az elsőéves hallgatók számára. Minden nyári és szeptember eleji programra nagyon 

sokat eljöttek.  

 

Mentorrendszer 

 Úgy gondolom, hogy a Horváth Matilda mentorfelelőssel sikerült egy nagyon jó mentor 

csapatot kiválogatni és a mentorrendszerben résztvevők segítségével felkészíteni őket, amit a 

gólyatáborban és az azóta nyújtott munkájuk is tükröz. 

 

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. 09. 09. 

Polónyi Richárd 

Matematika Szakterületi Koordinátor 

matekszk@ttkhok.elte.hu 

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

2022.05.14 – 2022.09.13. 

Időrendi bontás 

 2022.05.14. – Alakuló Küldöttgyűlés 

 2022.05.15. – Fizikás-Tanáris bográcsozás 

 2022.05.30. – Választmány 

 2022.06.02. – Pedagógusképzés Egyeztető Testületének (PET) ülése 

 2022.06.03. – Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács (PPT) ülése 

 2022.07.16-19. – Mentortábor 

 2022.08.20. – Gólyatábor szervezői találkozó 

 2022. 08.02. – I. Tanáris Gólya-Mentor találkozó 

 2022.08.16-21. – Gólyatábor 

 2022.08.28. – II. Tanáris Gólya-Mentor találkozó 

 2022.08.31. – Közös tárgyfelvétel 

 2022.09.06. – Campus Discovery 

 2022.09.08. – Matekos-Tanáris Kocsmatúra 

 2022.09.10. – Tanáris Piknik 

PPT és PET 

Végleg lezárultak a tantervmódosítással kapcsolatos munkálatok. A gyakorlatok új 

rendszere is sikeresen elfogadásra került. Augusztus 23-án volt még egy utolsó levélszavazása 

a PPT-nek ezzel kapcsolatban. Remélem az elmélet után a gyakorlatban is minden működni fog 

és megoldjuk majd az esetlegesen felmerülő problémákat. Ezen kívül vezetőtanári 

kinevezésekről szavaztunk még a megbeszéléseken. Már megkaptam idénre az ülések tervezett 

időpontjait, várom a további közös munkát.  

Mentorrendszer 

Nagyon elégedett vagyok a mentoraink munkájával. A gólyatáborban és azóta is 

kifogástalanul végzik a feladataikat, jól együtt tudunk működni és kommunikálni egymással. 

Kovács Andrea mentorfelelőssel szintén folyamatos és jó a közös munka. Meg tudjuk osztani 

egymás között a feladatokat és jól összefogja a teendőinket. Köszönöm itt is mindenki 

munkáját. 

Gólyatábor és programok 

A gólyatábor szakos napja rendben, a terveknek megfelelően lezajlott. Köszönöm 

mindenkinek, aki segített ennek a lebonyolításában.  

Idén is megszervezésre kerültek a tanáris gólyákat köszöntő programjaink. Nagy örömöre 

nagyon sok érdeklődő részt vett rajtuk es külön jó volt, hogy sikerült sok olyan elsőévest is 

bevonnunk, akik a gólyataborban nem vettek részt. Ebben nagyon köszönöm a mentorok 

segítségét! A közös tárgyfelvételünk és Campus Discoverynk után a kocsmatúránkat a 

Matematika Szakterülettel közösen tartottuk, ami szintén nagyon jól sikerült. Köszönöm 

Polónyi Ricsinek a közös munkát, ötletelést és a szuper együttműködést! A mai napon kerülne 

megszervezésre a Tanáris Piknik, de itt végül a rossz idő okán, közös társasjátékozásra 

módosítottuk a programot. Ezen sajnos nem fogok tudni részt venni, de rá tudtam bízni a 
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mentorainkra és Kovács Andrea mentorfelelősünkre a szervezés lebonyolítását. Szeptember 

végén/október elején tervezek még egy köszöntő SzaCs-ot tartani a félév kezdéseként. 

Egyéb 

Egyelőre néhány probléma merült fel tárgyak nem meghirdetése vagy rossz tárgykódon való 

meghirdetésével kapcsolatban, igyekszünk ezeket az oktatókkal lekommunikálni. Reméljük az 

évkezdésre sikerül mindent elsimítani! 

 

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!  
 

Bruckmühl, 2022.09.10.  

Juhász Anna Tímea  

Tanárképzési szakterületi koordinátor  

tanarszk@ttkhok.elte.hu 

 

 



Beszámoló – Ellenőrző Bizottság elnöke 

 

Időrendi lebontás: 

• 2022. szeptember 07. EB ülés 

Kifejtés: 

Az elmúlt egy hétben, tisztségbe lépésem óta egy EB ülés volt. Ezen a bizottság elnökének 

választott. Egy megkeresés érkezett hozzánk Fritz Petra elnökhelyettestől, amiben a jelenleg 

tisztségben lévők, delegáltak, illetve képviselők jogviszonyáról érdeklődött. Ennek eleget 

tettünk. Ezen kívül Hegedűs Dávid segített nekünk elindítani munkánkat. Elkezdtük begyűjteni 

az átadás-átvételi szerződéseket és a fogadóórák kiírására is felhívtam a figyelmet, illetve a 

jelenléti íveket is frissítettem. 

Ha kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal! 

Budapest, 2022. szeptember 09.             Nagy Fruzsina Réka 

Ellenőrző Bizottság elnöke 

 



1 
 

 

ELTE TTK HÖK 

Ellenőrző bizottsági tag 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2022.09.05.-2022.09.13. 

 

Időrendi bontás:  

• 2022.09.07. – Ellenőrző bizottsági ülés  

• A fent megjelölt ülésen kívül rendszeresen egyeztettem Nagy Fruzsina 

ellenőrző bizottság elnökével és Hegedűs Dávid volt ellenőrző bizottsági 

taggal 

 

Részletes beszámoló: 

A szeptember 05. pozíciómba lépésemet követően elkezdtük a közös munkát 

Nagy Fruzsinával. Szeptember 07-én összehívtunk egy ellenőrző bizottsági ülést, 

ahol én voltam a levezető elnök. Ezen az ülésen összegeztük az előttünk álló 

feladatokat, valamint az ülésen az ellenőrző bizottság elnökévé választottuk Nagy 

Fruzsinát, akinek ezúton is gratulálok.  

A hét folyamán még sikerült hozzáférést kapnom az EB outlook fiókjához is. 

Ezeken felül a héten már érkezett is hozzánk egy megkeresés Fritz Petra 

elnökhelyettestől, aki a jelenleg tisztségben lévők, delegáltak, illetve képviselők 

jogviszonyáról érdeklődött. 

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

Budapest, 2022.09.10. 

Kóczán Gergely 

Ellenőrző bizottsági tag 

eb@ttkhok.elte.hu 

 

mailto:eb@ttkhok.elte.hu
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Balga Gábor 

jegyzőkönyvvezető 

jegyzokonyv@ttkhok.elte.hu  

  

 

Beszámoló az ELTE TTKHÖK Küldöttgyűlésének 

2022.09.05.-2022.09.13. 

 

Szöveges beszámoló: 

A tisztségemhez tartozó jogosultságokat megkaptam (honlap, Slack, levelezés). Még 

szeptember 13-án lesz egy találkozóm Nagy Fruzsinával, korábbi jegyzőkönyvvezetővel, aki 

még az utolsó szükséges információkkal ellát. A tényleges munkát csak a keddi 

Küldöttgyűlésen tudom megkezdeni.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármilyen kérdésed van, keress bizalommal 

elérhetőségeim valamelyikén.  

 

Sárisáp, 2022.09.09.       Balga Gábor   

jegyzokonyvvezető 

   



 

Beszámoló 

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 

2022. május 10 – 2022. szeptember 13. 

 

Előgondolatok 

Izgalmas és intenzív időszakon van túl az alapítvány. Az elmúlt időszakban sikerült 

önkénteseink számát növelni. 

Történések 

 A nyári időszakban az Alapítvány 90%-ban a TéTéKás Gólyatábor 2022-n dolgozott, amit 

sikeresen tudott lebonyolítani. Jövő hét folyamán számolunk el az ELTE Szolgáltató Kft-vel. 

Ezúton is szeretnénk minden önkéntesünket megköszönni segítségét! 

 Jelenleg Pádár Kitti vezetésével zajlik a TéTéKás Gólyatábor After szervezése, amiben mi 

is megpróbálunk segédkezni. 

 Gőz erővel zajlik a XLII. 5vös 5km szervezése, amit változatlanul szeptember 20-án tartunk 

meg.  

 Felül kell vizsgálnunk féléves terveinket, mivel őszi kirándulást szerveztünk volna az őszi 

szünetre. A tanév rendje jelentősen változott, ezért ezt mindenképpen módosítani fogjuk. 

Gondolkozunk rajta, hogy egy kora téli kirándulással próbálkozunk majd.  

 Szeretnénk elindítani féléves érettségi előkészítőinket télen, ehhez jelenleg is önkénteseket 

keresünk. 

 Levelezési problémáink végre megoldódtak. 

Záró gondolatok 

 Azt gondolom, hogy jelenleg az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány csapata aktív időszakon 

van túl és erőn felül teljesített. 

 Alapvetően azt gondoljuk, hogy helyzetünk folyamatosan stabilizálódik. (#stabilalap30eve) 

 Elnézést kérünk a beszámoló rövidsége miatt, de mindketten különböző okok miatt 

külföldön tartózkodunk.  

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! 

Aarhus, 2022. szeptember 10. 

 

 Horváth Luca 

+20/259-9364 

elnok@alapitvany.elte.hu 

 

Rádl Attila 

+20/228-6699 

titkar@alapitvany.elte.hu 



Pályázat Fizika Szakterületi Koordinátor
Tisztségre

Varga Ádám

2022. szeptember 2.

„The first principle is that you must not fool yourself
and you are the easiest person to fool.”

Richard P. Feynman
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Bemutatkozás
Varga Ádám vagyok, 2021 őszén kezdtem tanulmányaim az ELTE Természettudományi Karán.
2002. március 16. születtem Budapesten és azóta is itt élek családommal. Gimnáziumi ta-
nulmányaimat a Budapest II. Kerületi II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban végeztem.

Motiváció
Az első közös programok óta úgy érzem, hogy egy nagyszerű közösség része lettem, ahova
gond nélkül be tudtam illeszkedni. Ezt a közösséget szeretném támogatni munkámmal és
aktívan tenni azért, hogy a TTK jelen és jövőbeli hallgatói minél több pozitív élményben
részesüljenek, mind az egyetemen, mind az általunk szervezett programokon.

Az elmúlt évben a főbb hangsúlyt tanulmányaimra fektettem, emellett viszont igyekeztem
segíteni szaktársaimnak és a különböző rendezvények szervezőinek, ahol tudtam. Ezidő alatt
igyekeztem minél több tapasztalatot gyűjteni, ami szerintem elengedhetetlen ahhoz, hogy jó
munkát tudjak majd végezni.

Célok
Meglátásom szerint a szakterületi koordinátor feladatait a következő három kulcsszóval tud-
nám körülírni: képviselet, kommunikáció és közösségépítés. Az egyik legfontosabb feladatom-
nak tartom a hallgatók érdekeinek képviseletét. Szeretném elérni, hogy akárcsak elődömhöz
Mig Andráshoz, hozzám is hasonló bizalommal forduljanak majd a hallgatók problémáikkal.

Ez erősen összefonódik a kommunikációval ezért célom, hogy mind a tanárokkal, mind az
egyetemen lévő szervezetekkel szorosan együttműködve találjunk mindenki számára elfogad-
ható megoldást a felmerülő problémákra. Tapasztalatom szerint a legtöbb gond eredete a
nem megfelelően átadott vagy nehézkesen elérhető információ. Így munkám során jelentős
hangsúlyt szeretnék fektetni a hallagatókat érintő legfontosabb információk összegyűjtésére
és annak megfelelő átadására. Továbbá fontosnak tartom a hallgatók visszajelzéseit, így az
általuk tett észrevételeket maradéktalanul tervezem továbbítani a tanároknak és a HÖK il-
letékeseinek. Mindehhez szeretném használni az elérhető online kommunikációs felületeket,
például a Facebook csoportokat és Discord szervereket. Szerintem a HÖK működését segítené
a megfelelő mennyiségű hallgatói vélemény. Ezen felül fontosnak tartom, ahogy az Alapsza-
bály is kiemeli mint a szakterületi koordinátorok feladata, hogy a különböző bizottságokba
delegáltak munkájuk során szerzett információkat összegyűjtsem és tudassam a hallgatók-
kal. Úgy vélem a megfelelő kommunikáció segítése a hallgatók és az intézmény között az
egyik legfontosabb kötelességem. Szeretnék rendszeres Szakterületi Csoport üléseket is tar-
tani. Véleményem szerint egy személyes találkozó a kommunikációt is megkönnyíti, illetve a
közösségépítéshez is hozzájárul.
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Sok problémát szokott szülni a hallgatók és a tanárok közötti nem megfelelő kommunikáció, a
legsúlyosabb eset az lehet, ha a számonkérési feltételek nem egyértelműek vagy körülményesen
érhetőek csak el. Ezért célom, hogy ezeket a feltételeket a hallgatókkal, esetleg a tanárok-
kal, tisztázzam és összegyűjtsem egy felületen, amelyet minden hallgató kényelmesen elérhet.
Továbbá haszonos lehet főleg a gólyák számára, ha minél előbb megismerkednek jogaikkal,
kötelességeikkel és általánosan, hogy mikre kell ügyelni tanulmányaik során. Célom ezekről
tájékoztatni a lehető legtöbb hallagatót és igyekezni fogok a felmerülő kérdésekre kimerítő és
egyértelmű válasszal szolgálni.

Szintén jelentős feladat a közösségépítés. Elképzelésem szerint ennek legjobb formája a közös-
ségi programok és rendezvények. Ezeknek szervezése elsősorban nem az én feladatom, viszont
fontosnak tartom, hogy minden hallgató a lehető legjobb közösségi élményekben részesül-
jön. Ezért kötelességemnek érzem, hogy az események kitalálásában és azok szervezésében
aktív szerepet vállaljak. Szeretném a hagyományos fizikus programokat megőrizni, például a
SKÜt, a házversenyt és a Pub Quiz-eket. Ezen felül szeretnék a többi szakterülettel közös
programokat szervezni. Erről már beszélgettem a többi szakterületi koordinátorral például
szervezhetünk π-napi pikniket, fizikai-kémiás programokat.

Mentorrendszer
A szakterületi koordinátor feladatkörébe tartozik a mentorképzésben való részvállalás és a
mentorok munkájának segítése. Mivel személyes mentortapasztalattal nem rendelkezem igye-
kezni fogok minél több volt mentor és szakterületi koordinátor tapasztalatait összegyűjtve
ellátni a feladatomat a mentorrendszeren belül. Ez különösen fontos, mivel a mentorok veze-
tik be a gólyákat az egyetemi életbe így a velük való szoros együttműködés elengedhetetlen.
Véleményem szerint remek mentorcsapat állt össze és nem lesz akadálya az együttműködés-
nek.

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! Amennyiben bármi kérdésed vagy hozzászólá-
sod lenne nyugodtan keress meg. Külön szeretném megköszönni Mig Andrásnak, Polónyi
Richárdnak, Fritz Petrának és Gombás Andrásnak, hogy időt szakítottak rám és felkészítet-
tek, valamint rengeteg jó tanáccsal láttak el.

Budapest, 2022. szeptember 2.
Varga Ádám

+36 30 216 4546
1varga.adam1@gmail.com
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PÁLYÁZAT 
Külügyi Mentorkoordinátor pozíció betöltésére 

 

 

 

Tóth Katalin Zsófia 

2022.09.09 

 



 
 
 
 
Bemutatkozás 

 

Tóth Katalin Zsófia vagyok, 1996-ban születtem Budapesten, azóta is itt élek. Német kéttannyelvű 

nemzetiségi általános iskolába jártam, amit egy francia-magyar kéttannyelvű közgazdasági szakközépiskola 

követett és itt tettem le a francia kéttannyelvű érettségimet (BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű 

Közgazdasági Technikum). Ezt követte a Budapesti Gazdasági Egyetem angol nyelvű nemzetközi 

gazdálkodás szakja, ezt egy év után otthagytam mivel rájöttem, hogy nekem más az utam. Miközben 

dolgoztam, elvégeztem egy OKJ-s vegyésztechnikusi képzést, amivel lehetőségem volt több laborban is 

dolgozni. Jelenleg harmadéves biológia szakos hallgató vagyok és TDK munkát végzek a Kísérleti 

Orvostudományi Kutató intézetben. Az idei a második évem képviselőként a Küldöttgyűlésben, január óta a 

szociális ösztöndíj bírálói brigádjának lelkes tagja, és előző tanévben volt szerencsém a Mentorprogramban 

részt venni, aminek hála a gólyatáborban egy biológia-földrajz/földtudomány csapatot mentoráltam. 

 

Motiváció 

 

Szüleim óvodás korom óta törekedtek arra, hogy minél több nyelven beszéljek és minél több kultúrát 

ismerjek meg. Nekik hála rengeteg cserediákprogramban vettem részt pl.: Svájcban, Franciaországban, 

Németországban, Ausztriában és Lengyelországban. Vegyésztechnikusi képzésem alatt pedig sikerült 

kijutnom Erasmus programmal Ciprusra is. 

Pont ezért tudom milyen érzés belepottyanni egy idegen ország kultúrájába, társadalmába, oktatásába és 

sokszor ismeretlen nyelvébe. Ismerem a hétköznapokban jelentkező problémákat, például mikor el sem tudod 

olvasni a feliratokat (Ciprus), amikor 10 idegen emberrel kell együtt élned, ahol mind más-más kultúrából 

jöttetek különböző családi háttérrel. Amikor egy szimpla gyógyszertári kiruccanás vagy kórházi ellátás 

igénylése is problémát okoz. Az előző külügyi mentorkoordinátorral, Ádám Rozáliával beszélgetve 

tapasztalatai azt mutatták, hogy a diákoknak a túlélésben kell segíteni. Volt már rá példa, hogy probléma akadt 

a postai ügyintézéssel, illetve ellopott/elhagyott tárgyak körüli adminisztrációval. Mivel nem volt olyan 

magyar diák/szervezet, akinek ilyenkor szólni lehet, egy egyetemi oktató karolta fel a bajba jutott diákot. 

Szeretnék kiépíteni egy olyan rendszert, ahol konkrét ügyekben tudnánk segítséget nyújtani nekik, 

amennyiben ez a hatáskörünkön kívül esik elirányítani az őket a megfelelő intézmény/személy felé.  

 

Terveim és elképzeléseim  

 

• Fontos lenne, angol nevet adni a rendszernek, így a külföldi tanulók számára is érhető és használható 

lesz. Egyik ötletem:’’Mentoring for International Students” röviden MIS. Megválasztásom esetén azon 

leszek, hogy a szervezet célját és értékrendjét tükröző logó is készüljön.  

• Beszéltem Pádár Kittivel, a rendezvényekért felelős referenssel is, aki rámutatott arra a problémára, 

hogy a külföldi diákok hiányoznak az általánosan meghirdetett programokról. Ennek az első oka az, 

hogy nincsenek angol nyelvű tájékoztatók a posztok és eseményleírások alatt. Továbbá felajánlotta 

esetleges segítségét nekem programszervezéssel kapcsolatban a későbbiekben. Szeretném, ha 

diákoknak lehetősége lenne szervezett városnézésre, múzeumra, pubquiz stb. Ezekhez igénybe lehetne 

venni a kisrendezvényekre igényelhető pályázati alapot, és ezt felhasználva akár elvinni őket vidéki 

kirándulásra is. 

 



• Felvettem a kapcsolatot Horváth Matilda kommunikációs referenssel és Szász Boglárka 

főszerkesztővel, akik felajánlották segítségüket nekem abban, hogy maga a Mentorprogram, célja, 

illetve felvételi periódusa reklámozva legyen, ezáltal még több hallgatót tudjon elérjen, külföldit és 

magyart egyaránt.  

• Ádám Rozália több embert is megkeresett például az ESN-től és a Stipendium Hungaricumból. Az ő 

tapasztalataik szerint jó felvételi eljárásnak bizonyult az angol motivációs levél, illetve szóbeli 

kombináció. Ezután, reményeim szerint a kiválasztott mentorok kapnának lehetőséget, hogy részt 

vegyenek a játéknapon, illetve érzékenyítésen az aktuális mentorkoordinátor által vezetett 

mentorprogramban. Úgy hiszem, ezek a foglalkozások és beszélgetések hozzásegítik ahhoz a 

mentorokat, hogy minél empatikusabban, magasabb színvonalon végezzék feladataikat. Ezt a 

szándékomat már jeleztem a Mentorkoordinátornak, és megválasztásom esetén, remélem lesz 

lehetőség az együttműködésre.  

A kiválasztott mentoroknak természetesen külön nekik szóló Külügyi Mentor Napot is terveznék 

tartani angolul, ahol lehetőség lenne csapatépítésre, szakmai fejlődéshez, illetve átvennénk azokat a 

kérdéseket és problémákat, amik a leggyakrabban felléphetnek.  

• Szintén felvettem a kapcsolatot a szakterületi koordinátorokkal. A tapasztalatuk azt mutatja, hogy nem 

kapnak megkereséseket a külföldi hallgatóktól. Novák Zsófia külügyi referenssel beszélgetve rá kellett 

jönnünk, hogy a diákok nincsenek tájékoztatva arról, hogy milyen érdekképviseleti lehetőségeik 

vannak. Az egyik legfőbb probléma az, hogy az ELTE TTK HÖK oldala csak magyar nyelvű, így, 

még ha eszébe is jut a hallgatónak a:’’Student Union of Eötvös Loránd University Faculty of Science’’ 

sajnos nem fogja tudni megtalálni azt a tisztségviselőt, akitől segítséget kérhet.  

• Tervezem az elődöm által megkezdett Mentorkisokost megírását folytatni, illetve megválasztásom 

esetén, a többi kar külügyi mentorkoordinátorával egyeztetni, és február-március környékén pedig 

elindítani a felvételi procedúrát.  

• Egyeztettem az ESN TTK-s koordinátorával, akivel arról beszéltünk, hogy a két rendszer, hogy tudná 

segíteni egymást a jövőben úgy, hogy minél többet tudjunk segíteni a külföldi hallgatóknak. 

Összefoglalva, szeretném, ha a Külügyi Mentorrendszer egyaránt töltené be a magyar Mentorrendszer 

szerepét a külföldieknek, mint csapatépítő programok szervezője, iránytű az egyetemen, illetve személyi 

segítőként a könnyítené meg a kulturális és nyelvi akadályok áthidalását. 

Kiemelném, hogy ez a rendszer még tervezés alatt áll, jó lenne, ha egy olyan szervezetet tudnánk felépíteni a 

képviselők és tisztségviselők és diákok segítségével, ami segíteni tudja majd az arra rászoruló hallgatókat, és 

közösséget nyújtana az azt keresőknek. 

 

Szeretném megköszönni a segítséget a fentebb említett személyeknek, amennyiben elolvastad a pályázatom 

és kérdésed/észrevételed van, ne félj felkeresni.  

 

 

Tóth Katalin Zsófia 

katazstth@student.elte.hu 

30/3235599 

 

Budapest, 2022.09.09 

mailto:katazstth@student.elte.hu
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Biológia és környezettan szakterületi koordinátori 

pályázat 

Szolnoki Fanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Akik úton járnak, azoknak vezetőül  

szolgálnak a csillagok. Másoknak nem egyebek csöppnyi kis fényeknél. Ismét mások, a tudósok 

számára...”   

/Antoine de Saint-Exupéry/ 
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Bemutatkozás:  

Szolnoki Fanni vagyok, harmadéves biológia alapszakos hallgató. Székesfehérváron 

születtem, 2020-ban érettségiztem és nyertem felvételt az ELTE-re, ezzel együtt pedig fel is 

költöztem Budapestre. Sajnos a gólyatábor és minden nagyobb program elmaradt az első 

évemben a covid és az online oktatás miatt. Így sok baráti kapcsolatra nem igazán tudtam szert 

tenni, mivel a gólya-mentor találkozó és az alacsony részvételi számnak örvendő online 

programok nem sok lehetőséget biztosítottak kapcsolati rendszer kiépítésére. Ez az oka, hogy 

tavaly jelentkeztem mentornak, ahova sikeresen bekerültem, így megtapasztalhattam, hogy az 

egyetemen milyen lehetőségek vannak, amik nem csak tanulással kapcsolatosak. Ekkor még 

nem gondoltam, hogy egyre jobban belelátva az egyetemi élet működésébe, mentorrendszerbe 

és programokba, megtetszik a mentorságnál egy fokkal nehezebb feladat is, mint a szakterületi 

koordinátori pozíció. Idén ismét jelentkeztem mentornak, ahova szintén beválogattak.  Ez idáig 

minden fontos mentori feladatomat elvégeztem, így megválasztásom esetén az időm 

legnagyobb részét a tisztség teljeskörű megismerésének tudom majd szentelni. Erről 

egyeztettem Komáromi István mentorkoordinátorral, mentorfelelőseimmel, és Kása Kata 

Hangával, a korábbi szakterület koordinátorral. 

Rendszeresen részt vettem szakos és kari programokon egyaránt, amelyek közül most 

megemlíteném példaként a nyári diplomaosztón és Lágymányosi Egyetemi Napokon, a 

civilfaluban való közreműködésem. Úgy gondolom, hogy mentorként is igyekeztem lehető 

legtöbbet beleadni, hogy a gólyák sikeresen beleszokjanak az egyetemi létbe és ezzel a nagy 

lendülettel és motivációval szeretném a biológia és környezettanos hallgatókat segíteni, hogy a 

problémákra gyorsan és gördülékenyen tudjuk megoldást találni.  

Tervek:  

Ahogyan Kása Kata Hanga (továbbiakban Kataként hivatkozom rá) is írta a szakterületi 

koordinátori pályázataiban, én is szeretném, ha a kialakult megfelelő, együttműködő 

kommunikáció az oktatók és a hallgatók között folytatódna és erősödne a következő ciklus alatt.   

Úgy vélem, hogy a biológia és környezettan szakterületek aktivitásán, programokon 

való részvételi arányán lehetne javítani. Ezt mutatja a HÖK képviselők alacsony szavazati 

aránya is a biológia és környezettan szakterületeken. Meglátásom szerint az ELTE TTK HÖK 

Biológia szakterületi Facebook és Instagram elegendő követővel rendelkezik, így 

rendszeresebb posztokkal felkelthető a hallgatók figyelme, ezzel pedig reményeim szerint  

növekedhet az aktivitás az egyes programokon. 

A Kata által elindított angol MSc felkészítő előadásokat az oktatók segítségével 

szeretném folytatni, valamint terveim között szerepel, hogy MSc felkészítő alkalmakat, 

beszélgetéseket szerveznék a tanárok segítségével, ahol a szakdolgozatról, záróvizsgáról, 

védésről és az MSc felépítéséről lenne egy-egy rövid beszélgetés, mivel fontosnak tartom, hogy 

megfelelően legyen informált minden hallgató. Erre azért van szükség, mivel idéntől egyet 

kivéve minden biológia MSc specializáció kizárólag angolul hirdettek meg és valószínűleg ez 

az elkövetkezendő években is így lesz. Valamint szeretnék még tavasszal tanszéki bemutatókat 

szervezni másodéves hallgatóknak, akiknek még nem sikerült eldönteniük, hogy milyen 

témában szakdolgozzanak vagy esetleg elbizonytalanodtak a választásukban.  
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A RuBiSCo jelenlegi koordinátori pozícióját Jakab Eszter tölti be, megválasztásom 

esetén szeretném segíteni a munkáját, illetve segíteni megtalálni utódját, ha ennek eljön az ideje. 

Eddigi tapasztalataim szerint minden évfolyamon volt igény a korrepetálásokra, emiatt nagyon 

fontosnak tartom, hogy ne váljon betöltetlenné ez a pozíció. Emellett szeretném elérni, hogy 

környezettanosok is igénybe tudjanak venni korrepetálásokat, hiszen nekik nincs saját 

korrepetitor koordinátoruk. Ezzel kapcsolatban felvenném a kapcsolatot a többi szakterületi 

korrepetálásért felelős koordinátorral. 

Céljaim között szerepelnek még a régi és az új hagyományok megvalósítása is. 

Szeretném, ha a BReKi és Bio-Mozi is ismét elindulna, ehhez pedig olyan lelkes hallgatókat 

vonnék be, akik segítenék munkámat ezzel kapcsolatban. Mindenképpen folytatnám azt, hogy 

más szakterületekkel összedolgozva, közösen tartsunk felezőt, PubQuizt, csocsóbajnokságot, 

társasesteket és amire még igényt látunk, valamint saját szakos programokat is elindítanék, 

amibe oktatókat is szeretnék bevonni, hogy a hallgatók ne csak az egyetemi padok mögül 

ismerkedhessenek meg velük, hanem azon kívül is. Erre egy ötlet, hogy kisebb kirándulást, 

vagy akár közös sportolást szerveznénk.  

A biosz.elte.hu honlap sajnos az elmúlt év óta nem elérhető, így terveim között szerepel 

a weboldal ismételt beüzemelése Götz Ádám informatikus segítségével, mivel fontosnak 

tartom, hogy az információk biztosan eljussanak a hallgatókhoz és ez remek fórumként 

szolgálna a kommunikációra. 

Mentorrendszer:  

Mivel eddig két mentorrendszerben is részt vettem, emiatt úgy gondolom, hogy a 

mostani és következő mentor gárdával is biztosan eredményesen fogok tudni együtt dolgozni 

és sikeresen tudom majd a mentorfelelős(ök) munkáját támogatni. 

Környezettudomány:  

Nem szeretném, ha erről elfeledkezne bárki, mivel ugyanolyan jelentős szak, mint a 

biológia. Fontosnak tartom, hogy az aktív környezettanos hallgatók munkáját támogassam, 

hogy gördülékenyen tudjanak szervezni a környezettan alapszakos és a környezettan tanár 

szakos hallgatóknak csapatépítő programokat közösen, mint például teázások és közös 

kirándulások. Valamint szeretném, ha a szakterületnek szervezett programokon nem csak a 

biológus hallgatók jelennének meg, hanem a környezettanosok is bátorkodnának.  

Terveim között szerepel a biosz.elte.hu honlap mellett a meglévő kornyezet.elte.hu 

honlap korszerűsítése is, amihez segítségül hívnám a hallgatók nagy részét, hogy 

megvalósíthassam elképzeléseiket. 

Úgy gondolom, hogy biológia szakon elég sokan hallanak a BTDK-ról, akár a 

mentorációs órákon, akár a tudományos referens révén és máshonnan is, de ezzel szemben a 

környezettanos hallgatók alig. Szeretném, hogy ezen a szakon is népszerűsítve legyen kellő 

mértékben, hogy mindenkihez elérjen az információ a TDK-s lehetőségekről.  

Emellett fontos, hogy továbbra is a képviseleti rendszerbe (ez alatt a Biológia Intézeti 

Tanácsot, Környezettudományi Centrumot és a Küldöttgyűlést is értem) ne csak biológia 

szakos hallgatók kerüljenek, hanem környezettanos, környezettan szakos és biológia szakos 

tanárok is.  
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Zárszó:  

Nagyon szeretném megköszönni Katának azt a sok segítséget és energiát, amit a 

felkészítésembe fektetett az elmúlt fél évben. Rengeteg tanáccsal és tippel látott el, amit 

biztosan hasznosítani tudok a későbbiekben, illetve bármikor támaszkodhatok rá, ha kérdésem 

merülne fel. Meg szeretném köszönni még a volt mentorpáromnak és egyben volt szakterületi 

koordinátor „ellenfelemnek”, Kalmár Balázsnak, hogy egymást támogatva tudtuk segíteni a 

másik előrelépését. Köszönöm még minden barátnak, a mentorcsapatomnak, emellett a többi 

szakterületi koordinátornak és a tisztségviselőknek is hálával tartozom. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom! Ha esetleg bármi kérdésed felmerülne, keress 

nyugodtan az alábbi elérhetőségeken vagy facebookon:  

          Szolnoki Fanni 

         szofanni@student.elte.hu 

          +36 70 4149208 

Budapest, 2022.09.06 
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Az ELTE TTK HÖK 2021. év gazdasági beszámolója 

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

2021-as költségvetése a 2020-es maradványból (7.085.830 Ft) illetve a 2021-as 

EHÖK Küldöttgyűlés által allokált összegből (3.462.217 Ft) tevődik össze. Tehát 

összesen 10.548.047 Ft. 
 

Költségtípusok szerinti bontás: 
 

Költségtípus: Összeg (Ft) 

Irodaszer 48.657 

Iskolaszövetkezet  987.602 

Infrastrukturális fejlesztés 196.125 

Gólyatábori Vonat, busz 702 770 

HÖOK költségek 235.000 
 

Összesen: 2.170.154 Ft Maradvány: 8.377.893 

 

Költségtípusok részletes kifejtése: 
 

Iskolaszövetkezet: Iskolaszövetkezeti szolgáltatást vettünk igénybe hallgatóink 

foglalkoztatása céljából. 

HÖOK: Hallgatói Önkormányzatok Országos konferenciájának 

küldöttgyűlésének, illetve vezetőképzőnek a költsége.  

Irodaszer: Az önkormányzat működéséhez szükséges irodaszerek például papír. 

Infrastrukturális fejlesztés: Az irodaszereket kiegészítendő beszerzésre került egy 

projektor  is. 

Gólyatábor leutazás: Igényeltünk Volánbusz illetve MÁV szolgatátást, hogy a 

hallgatók leutazását megkönnyítsük a gólyatáborba. 

 

Budapest, 2022.09.10.  

 

Akály Alexandra 

  gazdasági referens 
 

mailto:ttkhok.elte.hu
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Az ELTE TTK HÖK 2022. év I-II. negyedévi gazdasági 

beszámolója 

Időszak: 2022. január 1. - 2022. június 31. 

 

Költségtípusok szerinti bontás: 
 

Költségtípus: Összeg (Ft) 

Mentorrendszer, mentortábor 0 

Irodaszer 0 

Iskolaszövetkezet  604.876 

Infrastrukturális fejlesztés 20.750 

TéTéKás Nyúz 0 

Gólyatábori Vonat 0 

HÖOK költségek 200.000 

Rendezvények 23.447 

Vésztartalék 0 
 

Összesen: 849.073 Ft 

 

Költségtípusok részletes kifejtése: 
 

Infrastrukturális fejlesztés 

Beszerzésre kerültek új egerek illetve billentyűzetek 

 

Iskolaszövetkezet 

A 2021-es évi novemberi, illetve decemberi iskolaszövetkezet idén februárban lett 

kifizetve. 

 

Rendezvények 

A matekos teadélután, mint kisrendezvény költsége. 
 

Budapest, 2022.09.10.  

 

Akály Alexandra 

  gazdasági referens 
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