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Időrendi bontás
• 2022.10.12 EHÖK elnökségi ülés

• 2022.10.14 MNB Kiválósági ösztöndíj bizottsági ülés

• 2022.10.18 ELTE TTK HÖK rendkívüli küldöttgyűlés

• 2022.10.19 EHÖK elnökségi ülés

• 2022.10.21 Választmányi levélszavazás

• 2022.10.26 EHÖK elnökségi ülés

• 2022.10.26 EHÖK küldöttgyűlés

• 2022.10.25-28 Kari tanácsi levélszavazás

• 2022.10.27-28 Szenátusi levélszavazás

• 2022.10.29 Tisztségviselői csapatépítés

• 2022.10.27 Egyeztetés Müller Viktor Dékánhelyettes Úrral

• 2022.11.02 Dékáni Tanács

• 2022.11.02 Kari Tanács

Szöveges beszámoló
Az októberi rendes küldöttgyűlés óta az EHÖK elnökségi ülések fő témája az őszi félév vizsgaidő-
szakának rendje és a gólyabálok voltak. Emellett szó volt a novemberi jótékonysági sütivásárról.
Az összegyűlt adományokkal a MáSzínház alapítványt fogja az önkományzat támogatni. A Magyar
Nemzeti Bank Kiválósági ösztöndíjat hirdetett olyan ELTE-s hallgatók számára, akik gazdaságtu-
dományi felsőoktatási szakon folytatnak tanulmányokat. A bírálói bizottságban az érintett önkor-
mányzatok is képviselik magukat. A biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak miatt a TTK
is érdekelt volt, de idén nem érkezett be hallgatónktól pályázat. A legutóbbi ELTE TTK rendes
küldöttgyűlésen elfogadtuk a tisztségviselők ösztöndíjának módosításáról szóló határozatot. A vá-
lasztmányi levélszavazás az irodavezető ösztöndíjának hasonló módosítását kívánta eszközölni, 8.000
forintos emelést javasolt, a tisztségviselői ösztöndíjakkal azonos határidőre. A választmány ezt a ja-
vaslatot elfogadta. Az EHÖK küldöttgyűlésen az EHÖK tisztségviselőinek beszámolóit elfogadtuk,
valamint a tisztségviselők ösztöndíjának 20.000 forintos növelését is megszavazta a küldöttgyűlés.
A küldöttgyűlési tagjaink a delegáltságuknak eleget téve megjelentek az ülésen. A szenátusi levél-
szavazáson a HKR olyan módosítását fogadtuk el, mely lehetővé teszi, hogy ebben a félévben az
őszi vizsgaidőszak nyolc hetes legyen a hét helyett. A Kari Tanács levélszavazása azonos témában
történt, mivel a Kari Tanácsnak véleményezési joga van a Szenátus elé kerülő ügyekről. A Sze-
nátus elfogadta a módosítási javaslatot. Dékánhelyettes Úrral a téli vizsgaidőszak lefolytatásáról
egyeztettünk. A Dékáni Tanácson a Kari Tanács elé kerülő napirendi pontokról egyeztettünk. A
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Kari Tanácson elfogadtuk a Biológiai Intézet, a Földrajz- és Földtudományi Intézet, a Kémiai Inté-
zet és a Matamatikai Intézet egyetemi tanári pályázat kiírását, elfogadtuk a Teljesítmény Értékelési
Rendszer felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, elfogadtuk az ELTE SzMSz III. Foglalkoztatási köve-
telményrendszer módosítását, valamint a Kari Bizottságok összetételének módosulását. A TÉR-rel
kapcsolatban az Önkormányzat két módosítási javaslatát elfogadta. Az egyik, hogy az OHV-ból
kinyert tiszteletarányt cseréljék le a szintén az OHV-ban szereplő „Összességében milyenre értékeli
az oktató munkáját?” kérdés alapján számított arányra, a másik, hogy az idegennyelvű órák esetén,
ha az OHV „Idegennyelvű kurzus esetén az oktató nyelvtudása megfelelő volt.” kérdésénél a válaszok
kevesebb, mint kétharmada teljesmértékben egyetértek vagy inkább egyetértek, az értékelő vizsgálja
meg ennek az okát. A Kari Tanácson Sarus Balázs delegált nem tudott részt venni, a többi delegált
jelen volt.

Gólyabál
A 2022.10.18-án tartott ELTE TTK rendkívüli Küldöttgyűlésen hozott határozat nagy visszhangot
keltett az egyetemen belül. Sajnálatos módon a többi kar önkormányzatával nem sikerült megálla-
podni az időpont módosításban, így a TTK idén önállóan tervezi megszervezni a gólyabált. Minden
erőnkkel azon vagyunk, hogy megvalósíthassuk ezt az eseményt, viszont a jelenlegi gazdasági hely-
zetben kiemelkedően nehéz olyan helyszínt találni, melyet ki tudunk fizetni.

Vizsgaidőszak
Az elmúlt két hét legnagyobb kérdése talán az őszi vizsgaidőszak lefolyása volt. Egy október 27-
én megjelent tájékoztató alapján idén a vizsgaidőszak 2022.12.19-től 2023.02.11-ig fog tartani. A
vizsgáztatás jelenlétben fog történni, azonban jellemzően nem a Lágymányosi Campuson, hanem
az egyetem más épületeiben, elsősorban a köznevelési intézményeiben. A jelenléti módtól függet-
lenül a HKR lehetőséget biztosít az egyes oktatóknak, hogy a vizsgákat online valósítsák meg, így
számíthatunk arra, hogy néhány vizsga ilyen formában lesz megszervezve.

A tisztségemből kifolyó és a rám bízott delegáltságoknak eleget tettem.

Az irodavezető munkájáról a küldöttgyűlést szóban tájékoztatom. Köszönöm, hogy elolvastad a
beszámolómat. Bármilyen kérdést, észrevételt szívesen fogadok!

Budapest, 2022.11.05

Mig András
Elnök

ELTE TTK HÖK
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Elnökhelyettesi beszámoló 

az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

2022. október 11. – 2022. november 08. 

 

Időrendi bontás: 

▪ 2022. 10. 14. ELTEfeszt 

▪ 2022. 10. 18. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

▪ 2022. 10. 26. EHÖK Kgy 

▪ 2022. 10. 29. Tisztségviselői csapatépítő   

 

Szöveges beszámoló: 

Az elmúlt hónapban többnyire háttérmunkálatokban segítettem akár eseményeknél, akár 

megkeresések szempontjából, igyekeztem mindenkinek megkönnyíteni az elintézendő 

dolgainak folyamatát. Figyelemmel kísértem a tisztségviselők munkáját, bejártam egy-egy 

fogadóórára is hozzájuk. Többször beszélgettem Szász Boglárka Főszerkesztő kisasszonnyal, 

aki nagy örömmel fogadna még pár lelkes cikkírót a csapatába. Ha van bármitek, amit 

megírnátok, ne tartsátok magatokban, keressétek Bogit.  

Götz Ádám Informatikus ajánlására el fogunk készíteni egy olyan listát, melyben vezetjük a 

TTK HÖK tulajdonában lévő számítástechnikai berendezések állapotát. 

A hónap végén az első tisztségviselői csapatépítő is meg tudott valósulni, a Rókahegyi 

kőfejtőhöz mentünk fel sütögetni és megépülni. Remélem legközelebb még több tisztségviselő 



el tud jönni, illetve a közeljövőben/következő félévben képviselőkkel közös események is 

tervben vannak. 

 

Fogadóóráimat megtartottam, a megkeresésekre válaszoltam. 

Köszönöm, hogy elolvastátok a beszámolómat, bármivel kapcsolatban kereshettek bizalommal! 

 

Fritz Petra             Budapest, 2022.11.05. 

Elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK  

elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu 

30/525-2454 
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Beszámoló 

Gazdasági referens 
Akály Alexandra 

Küldöttgyűlési beszámoló 2022. 11. 08. 

Időrendi bontás: 

• 2022. 10. 25. Kalmár Bella EHÖK gazdasági alelnökkel megbeszélés 

Szöveges beszámoló: 

Bellának kitűzött célja volt minden gazdasági referenssel/alelnökkel személyes 

beszélgetést folytatni, így én is sorra kerültem. Összegyűjtötte melyik karon mi a 

gazdasági referens feladata, beszélgettünk a TTK helyzetéről, a jövőbeli 

gazdasági ügyekről. 

A parkolási kérelmeket hetente legalább egyszer leadtam. Az elmúlt egy 

hónapban Nem! tapasztaltam, hogy  probléma lenne a sorompónál a szokásos 

értelemben. Az egyik alkalommal nem kaptam visszajelzést, arról hogy 

rögzítették a foglalásom, ezért azt újra kellet küldenem. Másodjára sikeresen 

visszaigazolták, ezért volt egy kis csúszás a visszaigazoló e-mailekkel is. Az 

elmúlt egy hónapban jelentősen csökkent a leadott parkolások száma. 

Az egyik nyomtatónknak elromlott sajnos a dobegysége, ennek javítása, illetve 

cseréjének érdekében már megtettem a szükséges lépéséket. Kaptunk árajánlatot 

rá, hozzávetőlegesen 25 ezer forint az új dobegység. 

A következő hónapra kértem időpontot, hogy megcsináljuk az esedékes leltárat, 

erről még nem kaptam visszajelzést. 

Ebben a félévben be tervezem fejezni a tanulmányaimat, aki érdeklődik a 

gazdasági referens tisztség iránt, bátran keressen meg. 



A fogadóóráimat, amikor nem voltam beteg megtartottam. Mindennapi 

teendőimet elvégeztem, az e-mailekre válaszoltam. Köszönöm, hogy elolvastad a 

beszámolómat, ha bármi kérdésed van, fordulj hozzám bizalommal. 

Budapest, 2022. 11. 04.   Akály Alexandra 

  Gazdasági referens 

  gazdeh@ttkhok.elte.hu 



ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

Küldöttgy¶lési beszámoló
Id®szak: 2022.10.11. - 2022.11.08.

Id®rendi bontás:

� 2022.10.18. 18:00 - Rendkívüli Küldöttgy¶lés

� 2022.10.25. 09:00 - Kari Tanács levélszavazás

� 2022.10.26. 18:00 - EHÖK Küldöttgy¶lés

� 2022.11.02. 14:00 - Kari Tanács ülés

Kari Tanács:

A tanév rendje átszervezésének rendkívüli sürg®ssége miatt kari tanácsi levélszavazás lett elren-
delve a 2022/23 tanév ®szi félév vizsgaid®szakának meghosszabbítása tárgyában, annak érdekében,
hogy a kar el®segítse és véleményt nyilvánítson az ugyanezen tárgyú szenátusi levélszavazás kapc-
sán. A kérdésben természetesen éltem a szavazati jogommal, levélszavazatomat leadtam.

A 2022.11.02-i Kari Tanács ülésen sajnálatos módon nem tudtam részt venni. Alapvet®en a hét
els® három napján dolgozom, és az említett ülés is egy ilyen napra eset. Általában el tudok jönni,
hogy elérjem az ülést, azonban sajnos ez most nem volt megoldható.

EHÖK Küldöttgy¶lés:

A legutóbbi EHÖK Küldöttgy¶lésen részt vettem, immáron mint szavazati joggal rendelkez® ren-
des tag. Az ülésen a beszámolókon kívül a f® téma az EHÖK tisztségvisel®k közéleti ösztöndíjának
emelése volt. Ennek kapcsán az ülésen véleményemet kifejtettem, és annak megfelel®en szavaz-
tam.

Tanulmányi ügyek:

Tanulmányi ügyek terén az utóbbi id®szak csendes volt, néhány új ügyet leszámítva olyan ügyekkel
foglalkoztam, amelyek régóta húzódnak. Ezek közül sajnos még mindig nem sikerült mindet
lezárnom, de remélhet®leg ez a Küldöttgy¶lés üléséig meg fog történni. A beszámolóm kiegészítésében
tájékoztatni fogom a tisztelt Küldöttgy¶lést a fejleményekr®l.

Oktatási ügyek:

A legutóbbi rendkívüli küldöttgy¶lésen sajnos nem tudtam jelen lenni, ennek oka szintén az
volt, hogy dolgoztam. Azonban a Teljesítmény Értékelési Rendszer (TÉR) módosítás kapcsán
Mig András elnök úrnak és néhány embernek kifejtettem a véleményemet, így járulva hozzá a
módosítás a hallgatók érdekeit a lehet® legjobban képviselje.
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Egyebek:

A beszámolási id®szakban fogadóórát sajnos munka miatt nem tudtam tartani. Err®l beszéltem
Mig András elnök úrral, aki biztosított, hogy amíg a hallgatók elérnek addig ez nem jelent prob-
lémát. Így az elérhet®ségeim frissítésre fognak kerülni a honlapon, hogy a hallgatók telefonon is
el tudjanak érni. Valamint meg fogom kérni irodavezet® urat, hogy a telefonszámom az ajtón is
legyen feltüntetve a nevem mellett.

A delegálásaimnak igyekeztem eleget tenni, sajnos ez nem minden alkalommal volt lehetséges, de
ezekben az esetekben mindig egyeztettem a többi delegálttal, az éppen aktuális napirendi pon-
tokról és az azokkal kapcsolatos véleményemr®l.

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

Budapest, 2022. november 05.
Sarus Balázs

ELTE TTK HÖK
Tanulmányi referens

tanulmanyi@ttkhok.elte.hu
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Beszámoló 

Tudományos Referens 

2022. november 8-i Rendes Küldöttgyűlésre 

2022. október 11. – 2022. november 8. közötti időszakról 

 

Időrendi bontás: 

2022. október 13. – megbeszélés Pádár Kittivel, Horváth Matildával és a MEKDSz ELTE 

Lágymányosi Diákkörének képviselőivel 

2022. október 18. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

2022. október 25. – Válság válság hátán - kerekasztalbeszélgetés 

2022. november 8. – Irányzatok: Az atomenergia működési anomáliái, Munkácsy Béla 

előadásában 

Szöveges beszámoló: 

 Az október 13-i megbeszélésen Sjerps Anettel és Mike Ábellel egyeztettünk két 

előadásötletről, melyből az első, egy kerekasztal beszélgetés meg is valósult október 25-én. A 

második előadás november 22-én várható. 

 A november 8-i előadás 6 órától lesz, így a „Beszámolók” napirendi ponton nem fogok 

tudni ott lenni, viszont nagyon szívesen beszámolok majd róla mikor megérkezem a 

Küldöttgyűlésre. 

 A fogadóóráimat megtartottam, sokan érdeklődtek az elmúlt egy hónapban a TDK iránt, 

nekik megpróbáltam a legjobb tudásom szerint irányt mutatni. Az email-es megkeresésekre 

válaszoltam, hirdettem a Facebook oldalon az emailre küldött lehetőségeket. 

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

bátran és bizalommal! 

 



 

Budapest, 2022. november 5.       

Horváth Laura 

tudbiz@ttkhok.elte.hu 

+36 30 389 0076 

 



ELTE TTK HÖK
Kommunikációs referens
Küldöttgyűlési beszámoló

Horváth Matilda

Időszak: 2022.10.11. - 2022.11.08.
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Beszámoló

Programok
A Halloweeni programsorozat kommunikációja sikeresen lezajlott. Az ezeken
készült képek kikerültek. Az utolsó ezzel kapcsolatos teendő a tökfaragó verseny
lezárása, ez vasárnap éjfélkor fog megtörténni. A promo nagyon jól sikerült, az
eseményeken sokan részt vettek és jó hangulat volt.

Részt veszünk az össz ELTE-s Halloweeni buliban is. Ennek az anyagát no-
vember 4.-én kaptam meg, így ez a hétvége folyamán fog kikerülni a platformja-
inkra.

A gólyabál állásáról még semmilyen részletet nem tudok, a kommunikációs
anyagot elkészítettem hozzá.

Egyeztettem a Esélyegyenlőségi és lakhatási referenssel Németh Friderikával.
Az adománygyüjtő sütivásár kommunikációjának előkészületeit elkezdtük a lágy-
mányosi karokkal. Reményeim szerint az esemény legkésőbb a hét elején elindul.
A három kar összefogása és az össz ELTÉ-s arculat miatt kicsit lassabb a kommu-
nikáció, de igyekszünk a nehézségeket áthidalni. Emellett egyeztettünk egy másik
eseményről is, ennek a részleteit jövőhéten fogjuk megbeszélni.

Facebook és Instagram

Az elmúlt hónapban több megkeresést is kaptunk a diákokat érintő lehetőségekről
illetve programokról, ezek közül ami hasznos és érinti a diákokat azokat platform-
jainkon eljuttattuk hozzájuk.

Egyéb

Az összes beérkezett e-mailt elolvastam és azokkal kapcsolatos teendőimet elvé-
geztem. A faliújságot karbantartottam. Az online platforjaink frissítése rendsze-
resen megtörtént és minden fontos információ megjelent rajtuk.

Budapest, 2022.11.05.

Horváth Matilda
Kommunikációs referens

06/20-273-4066
kommunikacio@ttkhok.elte.hu
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Beszámoló 
Rendes Küldöttgyűlésre 

Rendezvényszervező referens 

Pádár Kitti 

 

 

 

Időrendi bontás: 

 2022. október 11. Rendes Küldöttgyűlés 

 2022. október 13. ELTE TTK Karriernap 

 2022. október 13. EHÖK Sportügyis Bizottsági ülés 

 2022. október 14. ELTEFeszt 

 2022. október 18. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

 2022. október 25. EHÖK Rendezvényes Bizottsági ülés 

 2022. október 25. Előadás - Háború és válság a társadalom perifériáján 

 2022. október 26. TéTéKás Tökfaragás 

 2022. október 27. TéTéKás Borzongás 

 2022. október 28. Megbeszélés 

 2022. november 2. Kari Tanács 
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Szöveges beszámoló: 

1.  ELTE TTK Karriernap 

Október 13-án került megszervezésre a Lágymányosi Campuson a Karriernap. A 

Gömbaulában a hallgatóknak lehetőségük adódott megismerni a különböző kitelepült 

cégek és vállalatok működését, míg a Harmónia teremben 1 órás lebontásban zajlottak 

előadások a nap folyamán. Bőhm Sára megkeresésére segítettem hallgatói segítőket 

szervezni, valamint az ő koordinálásukat végeztem az esemény során.  

 

2. EHÖK Sportügyis Bizottsági ülés 

A 2022/2023-as tanév első Sportügyis ülésén a következő napirendi pontokat tárgyaltuk 

át: 

 Aktuális sportesemények és azok promózása 

 Jó tanuló, jó sportoló pályázat 

 Szociális sporttámogatás (nehéz körülmények között élő hallgatók részére 

BEAC jóvoltából kedvezményes bérleteket kaphattak a pályázók) 

 Aktuális BEFS által szervezett események 

 E – sport (tervben van egy összegyetemi E – sport bajnokság szervezése) 

 

3. ELTEFeszt 

Október 14-én az elmúlt alkalmakhoz hasonlóan megrendezésre került az ELTEFeszt a 

Trefort-kertben. A TTK nagyon látványos standdal várta az érdeklődő 

középiskolásokat. Az idei évben látogatói rekordot döntött az ELTEFeszt. Itt is 

szeretném megköszönni minden ott segítő hallgató munkáját. 

 

4. EHÖK Rendezvényes Bizottsági ülés 

Az ülésen az aktualitások mellett röviden ejtettünk pár szót a szervezésben lévő 

gólyabálokról. Ezt követően karonként ismertettük a félév hátralévő részére tervezett 

programokat. Tárgyaltunk a MEEX megkeresésről, akik az elmúlt évekhez hasonlóan a 

Snowattack fesztivállal kapcsoltban kérték az együttműködésünket, valamint elkezdtük 

kidolgozni az összegyetemi E-sport bajnokság alapjait.  
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5. Előadás - Háború és válság a társadalom perifériáján 

Sajnos nem tudtam részt venni ezen az előadáson, ütközött a Rendezvényes Bizottsági 

üléssel. A hallgatói szervezők elmondása alapján nem voltak sokan, de ettől függetlenül 

nagyon jó hangulatú kerekasztal beszélgetésbe ment át az előadás. 

 

6. TéTéKás Tökfaragás 

Nagy örömömre a második alkalommal megszervezett TéTéKás tökfaragás a tavalyi 

évhez képest sokkal több hallgatót mozgatott meg. Több mint 30 tökre érkezett foglalás 

és a 90 fős terem tele volt jókedvű hallgatókkal. A tökök az Északi és Déli épület közötti 

sétányon lettek kiállítva. November 6-ig lehetőség van szavazni a legszebb tökre, a 

Facebook oldalon; ennek győztese egy ELTE-s nyereménycsomagban részesül. 

 

7. TéTéKás Borzongás 

Október 27-én került megszervezésre a kari halloweei buli, a Hétker Pub-ban. Az este 

folyamán lehetőség volt karaokera, illetve aki szeretett volna, az indulhatott 

jelmezversenyen is, ahol az első három helyezett egy jelképes oklevelet kapott. 

Sikeresen zárult ez az esemény, a várttól többen vettek részt a bulin, kb 200-an (a hely 

kapacitása 230 fő). 

 

8. Megbeszélés Szabó Noémivel 

A múlthét folyamán megkeresett Szabó Noémi, aki a november 16-ai Nyíltnap 

szervezésével kapcsolatban kérte a segítségemet. Elsősorban hallgatói segítőkre lesz 

szükségük szakterületenként, de ezen kívül várom a további információkat, miben 

tudunk még a segítségükre lenni. A hétfői nap folyamán lesz egy megbeszélés, így a 

keddi küldöttgyűlésen bővebb információkkal tudok majd szolgálni. A nyílt napon lesz 

külön HÖK-ös standunk is, ennek a szervezésén is már dolgozom.  
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9. Egyebek: 

 ELTE TTK Nyíltnap: mint azt fentebb említettem, november 16-án lesz a kari 

nyíltnap. Ennek szervezése folyamatban. 

 ELTE Halloween: November 9-én lesz egy összegyetemi halloweeni buli, az 

Akváriumban, választékos fellépőkkel. Bővebb információkat a jegyárakkal 

kapcsolatban az eseménynél olvashattok. 

 Gólyabál: Folyamatos szervezésben vagyunk a Gólyabállal kapcsolatosan, már 

több helyszínre is kértünk be árajánlatot. Szeretnék kialakítani egy gólyabál 

munkacsoportot a gördülékenyebb és hatékonyabb szervezés érdekében.  

 Mesterséges Intelligencia előadás: November utolsó hetén megszervezésre kerül 

a második hallgatói előadás Sjelrps Anett és Mike Ábel jóvoltából.  

 

 

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. november 5. 

 

Pádár Kitti 

Rendezvényszervező referens 

ELTE TTK HÖK 

rendbiz@ttlhok.elte.hu 

+36 20 476 1223 

mailto:rendbiz@ttlhok.elte.hu


 

 

 

Beszámoló 
Esélyegyenlőségi és lakhatási referens 

2022. 11.08-i Küldöttgyűlésre 

 

Időrendi bontás: 

október 18. – rendkívüli küldöttgyűlés 

november 4. – Gyűjtődoboz 

november 14-15. Süti vásár 

november 9. – megbeszélés és interjú készítés a SHÜTI-vel 

Szöveges beszámoló: 

 Sütivásár:  

November 14-15-ig kerül megrendezésre az IK-val és a TáTK-val közöse. 14-én a 

gömbaulában lesznek elhelyezve az asztalok, 15-én pedig az északi és déli épületben is 

lesz, ezzel reméljük több embert is elérünk. A sütivásárral a MáSzínháznak gyűjtünk. „A 

MáSzínház egy olyan nyitott előadó-művészeti alkotóközösség, amelyben sérülékeny 

csoportokhoz tartozók, kiemelten értelmi fogyatékossággal élő emberek szociális és 

kreatív képességeinek fejlesztésével foglalkozunk, partnerségen alapuló művészeti 

foglalkozások keretében.” Nagy szükségünk lesz a két nap alatt segítőkre, egyrészt 

olyanokra, akik az asztaloknál a sütemények árusításával tudnak foglalkozni, másrészt 

a sütik elkészítésében. Ha valakit érdekel bármelyik lehetőség, keressen bátran és 

megbeszéljük a részleteket. 

Jane Goodall Intézet – Passzold vissza, tesó! 

A gyűjtéshez használható gyűjtődobozt elhoztam, terveim szerint hétfőn kerül ki az 

egyetemen. Itt telefonokat, tableteket és azok tartozékait lehet majd leadni. A 

program részletes leírását belinkelem megint ide: 

http://www.janegoodall.hu/programjaink/passzold-vissza-teso-mobil-ujrahasznositas 

http://www.janegoodall.hu/programjaink/passzold-vissza-teso-mobil-ujrahasznositas


 A gyűjtéshez rengeteg anyagot kaptam, plakátokat, videókat, képeket magyarul, 

valamint angol nyelven is. Szeretném kirakni mindkét nyelven, hogy minél több 

hallgatót elérhessünk, és értsék miről szól. Úgy gondolom, ez egy jó lehetőség arra, 

hogy felhívjuk a figyelmet a környezetvédelem fontosságára és ezzel együtt egy jó 

ügyet is támogassunk.  

Megbeszélés és interjú készítés a SHÜTI-vel: 

Már az előző beszámolómban is említettem, hogy szeretnék a TéTéKás Nyúz-ba esélyes 

témájú cikkeket is megjeleníteni. Úgy gondoltam a legelső és legfontosabb téma ezzel 

kapcsolatban a SHÜTI megismerése, valamint a személyi segítő lehetőségével 

megismertetni a hallgatókat. Szász Boglárkával egyeztetve ennek a legjobb formája 

interjúk elkészítése lenne. November 9-én pedig el is készítem az első két interjúmat, 

amiben a Matolcsi Rita lesz segítségemre, aki a SHÜTI-ben dolgozik. Az első két interjú 

témája pedig a feljebb már említett témák lesznek. Remélem ezzel több hallgatónak 

megjön a kedve, hogy személyi segítőnek jelentkezzen, ugyanis mindig szükség van 

hallgatókra, sajnos a TTK-ról minden évben kevesen jelentkeznek.  

 

Köszönöm, hogy végig olvastad a beszámolóm, ha bármi kérdésed van keress bátran. 

 

Németh Friderika                            Budapest, 2022.11.05. 

Esélyegyenlőségi és lakhatási referens 

ELTE TTK HÖK 

esely@ttkhok.elte.hu  

mailto:esely@ttkhok.elte.hu


 

 

ELTE TTK HÖK 

Ösztöndíjakért felelős referens 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2022.10.12.- 2022.11.08. 

Időrendi bontás: 

SZÖB: 

• 10.22. SZÖB ülés (Microsoft Teams) 

KÖB: 

• 10.19. KÖB ülés (Microsoft Teams) 

EGYEBEK: 

Ezen felül többször egyeztettem Varga Rékával (EHÖK elnök), Domboróczky 

Balázzsal (EHÖK szociális alelnök), Török Gabriellával (hivatalvezető), 

Ágasvári Zsolttal (Neptun informatikus), Mig Andrissal (TTK HÖK elnök), Fritz 

Petrával (TTK HÖK elnökhelyettes), Pádár Kittivel (Egyszeri sport ösztöndíjak 

bírálója) és Mészáros Dorottyával (TTK HÖK ösztöndíjakért felelős bizottsági 

tag). 

Beszámoló az elmúlt időszakról: 

Szociális ösztöndíjak: 

Ahogy az előző beszámolómba említettem elkezdődtek a rendszeres szociális és 

az alaptámogatás fellebbezési időszaka. Az előbírálásuk megtörtént, így a HJB 

következő ülésén fognak róla véglegesen dönteni. Természetesen, amit 

elfogadnak, ott teljesen új eljárásba fog részesülni a hallgató. Ahol neptun avagy 

bírálói hiba történt ott az EHSZÖB-ön elfogadásra kerültek a fellebbezések, így 

már a pontos (és visszamenőleg is) összeg kerül kiutalásra. 

A rendkívüli szociális ösztöndíj tovább is folyamatosan rendelkezésre áll, egészen 

december 10. 16:00 óráig. 



 
 

ISZTK ösztöndíjak: 

A következő KÖB – előreláthatólag november 9.-én - ülésen fogunk dönteni a 

félév végén történő ösztöndíjak kiírásáról. Előreláthatóan november végén, 

december elején lesz a pályázási időszakuk. Mind az egyszeri tanulmányi 

versenyeken és tudományos konferenciákon való részvétel támogatása 

ösztöndíjnak, az egyszer közéleti ösztöndíjnak és az egyszeri szakmai ösztöndíjnak 

is. 

Az egyszeri sport ösztöndíjunk pedig tovább is elérhető, egészen december 5-ig.  

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

keress bizalommal.  

Budapest, 2022.11.05. 

Papp Gergely Sándor 

Ösztöndíjakért felelős referens 

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

Küldöttgyűlési beszámoló 
Időszak: 2022.10.11.-2022.11.08. 

 

Időrendi bontás: 

• 2022.10.11. Küldöttgyűlés 
• 2022.10.19. KÖB ülés (Microsoft Teams) 
• 2022.10.22. SZÖB ülés 

Részletes beszámoló: 

Az októberi Küldöttgyűlés óta ismét összeült a KÖB, ahol jegyzőkönyvvezető 
voltam. Átnéztük a beérkezett Egyszeri Sport Ösztöndíj pályázatokat, amiknek 
bírálatát egyhangúlag elfogadta a bizottság, így ezeket a hallgatókat ki is 
értesítettem a Neptunban. Ezen kívül az ISZTK keret maradványáról is szó esett, 
hogy miképp lehetne ezt csökkenteni. Egyelőre végleges döntést nem hoztunk, 
még további utánajárást igényel az ügy.  

Papp Gergely segítségével részt vehettem egy SZÖB ülésen is, ahol mindegyik 
kar Ösztöndíjakért felelős referense bemutatta a beérkezett rendkívüli szociális 
ösztöndíjakat, illetve a rendszeres szociális ösztöndíjak és alaptámogatások 
fellebbezését. Igaz, csak megfigyelőként vettem részt az ülésen, mégis egy 
hatalmas lehetőség volt a fejlődésemet tekintve belelátni ebbe, és nagyon sokat 
tanultam belőle. 

 Ezen kívül folyamatosan egyeztettem Papp Gergellyel, az e-mailekre 
válaszoltam, tisztségemmel járó feladataimnak eleget tettem. 

Köszönöm, ha elolvastad a beszámolóm. 
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Mészáros Dorottya 
Ösztöndíjakért felelős bizottsági tag 

osztondij@ttkhok.elte.hu 
tel.: +36 20 516 6626 

Budapest, 2022. 11. 05. 

 

 
 



Külügyi beszámoló 

 

Időrendi beosztás:  

2022.10.13. FF Szacs  

2022.10.18. SH mentorral, Tóth Katalinnal találkozó 

2022.10.18. Nemzetközi nagykövetekkel találkozó 

 

Szöveges beszámoló:  

Előző Küldöttgyűlés óta sikerült eljutnom a Földrajz és Földtudományi Szacsra is, ahol 

meséltem az Erasmusról és válaszoltam a felmerülő kérdésekre. Sikerült leülnünk Tóth 

Katalinnal együtt az SH TTK-s mentorával, akinek segítségével rögtön több mint 40 külföldi 

hallgatót értünk el. Ez a szám remélhetőleg egyre csak nőni fog, mivel aznap a külföldi 

hallgatók nagyköveteivel is találkoztam, akikkel a problémákról és azok megoldásáról esett 

szó.  

Varga Ádámmal összeállítottunk egy végleges listán, amin azok az intézetek szerepelnek, 

melyekkel elsőként próbálunk szerződést kötni. Ezt a listát elküldtem a kari koordinátornak, 

így remélhetőleg hamar lesz több lehetőségük a fizika szakosoknak is erasmussal elutazni.  

Beérkező emailkre válaszoltam, fogadóóráimat megtartottam. 

Köszönöm, hogy elolvastad beszámolómat, ha bármi kérdésed van keress bizalommal!  

Budapest 2022.11.04. 

Novák Zsófia 

ELTE TTK Külügyi referens 

kulugy@ttkhok.elte.hu 



 
 
 
 
 
 

Külügyi Mentorkoordinátor beszámoló 

2022.november 8-i Rendes Küldöttgyűlésre 

2022. október 12 és november 8. közötti időszakról 

 
Időrendi bontás: 

• 2022. október 18. Megbeszélés Novák Zsófiával, illetve Richard 

Hembrom-mal (SH diák koordinátor) 
o Facebook csoport létrehozása a külföldi diákoknak    

• 2022. október 25. WhatsApp csoport létrehozása  
 
Szöveges beszámoló:  

 

 Miután leültünk beszélgetni az SH-s diák koordinátorral, Richard 

Hembrom-mal, elkezdtük a diákok összegyűjtését Facebookon, és ott 

reklámozzuk nekik a TTK-s eseményeket, illetve szavazást is indítottunk, hogy 

szerintük hol lenne a legeffektívebb a kommunikáció. A WhatsApp jött ki, igy 

most már egy ottani közös csoportban is várjuk őket. 

 

 Götz Ádámmal, informatikussal beszéltünk honlapról és a lehetőségekről. 

A tisztségviselők nagyon nagy része már elküldte a bemutatkozását angolul, amit 

ez úton is köszönök. Ezeket át fogom adni Ádámnak, a többi angol nyelvű 

szöveggel együtt, így azok mihamarabb feltöltésre kerülhetnek.  

 

 Ki raktuk az Északi Hali ajtajára az angol HÖK-ös feliratot, visszajelzések 

alapján egyre több külföldi jön be az irodába segítségért.  

 

 Az MIS logója folyamatban van, sajnos a grafikus személyes okok miatt 

nem készült el, így nem tudom azt jelenleg prezentálni a Küldöttgyűlésnek. A 

rendszer indulását már elkezdtem reklámozni a Bio-Környtan illetve Matek 

SzaCs-on és tervezem, hogy a többi szakos találkozón ezt folytatom a hónapban.   

 

Megkeresett Kovács Andrea, aki jelentkezik a Mentorkoordinátor 

pozícióra. Beszéltünk az esetleges jövőbeni együttműködésről a két rendszer 

között pl.: játéknap, kirándulás. 

 



 Az ELTE szolgáltatót még mindig nem értem el, így a büfés angol 

névtáblákat továbbra sem tudtam elintézni.  

 

Szeretném megköszönni Novák Zsófiának a rengeteg segítséget, amit nyújt. 

Budapest, 2022. 11. 05. 

Tóth Katalin Zsófia 

Külügyi Mentorkoordinátor 

ELTE TTK HÖK 

kulkoordinator@ttkhok.elte.hu 

 

 

mailto:kulkoordinator@ttkhok.elte.hu


 

 

Főszerkesztői beszámoló 

az ELTE TTK HÖK 2022. 11. 08-ai Küldöttgyűlésére 

 

Időrendi bontás: 

• október 11. – Rendes Küldöttgyűlés 

• október 12. – ELTE Press megbeszélés 

• október 13. – Megbeszélés Princz Laurával, az ELTE Online főszerkesztőjével 

• október 17. – Nyúz megbeszélés 

• október 19. – TéTéKás Tökfaragás 

• október 27. – TéTéKás Borzongás 

• november 8. – Nyúz megbeszélés 

• A fentieken kívül egyeztettem Fritz Petrával, Mig Andrással és Németh Friderikával. 

Szöveges beszámoló: 

Október 11-én megtartottam a Nyúz következő megbeszélését, amin sajnos nagyon kevesen jelentek 

meg, és alig jeleztek vissza páran, hogy nem tudnak eljönni. Ezért úgy döntöttem, bevezetek egy 

szabályt, miszerint, ha nem jelzik két egymás utáni megbeszélés előtt, hogy nem tudnak részt venni 

rajta, akkor úgy veszem, nem szeretnének tovább a Nyúz csapatában dolgozni. Ezt velük is ismertettem, 

és remélem, ez kellő löket lesz, hogy aktívabbak legyenek a tagok. 

Október 12-én részt vettem az ELTE Press megbeszélésen, ahol a többi kari lap aktuális programjairól 

volt szó. 

Október 13-án végre sikerült összeülnünk Princz Laurával, akivel leginkább a Nyúz újbóli beindításáról 

beszéltünk. Ő a videós kontenteket ajánlotta, tapasztalata alapján azzal lehet az elején jól beindítani egy 

kari lapot, hogy aztán az emberek olvassák is azt. 

Október 19-én a TéTéKás Tökfaragáson jelen volt a Nyúz fotósa, a képek kikerültek az eseményhez. 

Október 27-én a TéTéKás Borzongáson is részt vett a Nyúz egyik fotósa, aki megörökítette az eseményt. 

Németh Friderikával ismét egyeztettünk a Nyúzban megjelenő esélyegyenlőségi témájú dolgokról, 

ennek kapcsán az első interjú már készülőben van a SHÜTI-vel együttműködésben. 

Megbeszélést folytattunk Míg Andrással az online újság promótálásáról, és több jó ötlet is felmerült. 

Ilyen például QR-kódok kiragasztása a campusra, amik cikkekre vezetnek rá, és igénybe szeretnénk 

venni a két épületben található digitális hirdetőtáblákat is. Szeretnénk széles körben hirdetni, hogy a 

Nyúz is egy publikálási lehetőség szakdolgozók, TDK-munkát végző hallgatók számára. Ennek 



keretében szeretnénk kutatásokat, szakdolgozati összefoglalókat megjelentetni a Nyúzban. Ehhez kérem 

a Küldöttgyűlés tagjait, hogyha van ilyen publikálásra érdemes kutatásotok, témátok, esetleg tudtok 

olyanról, akinek van, akkor keressetek meg bátran! Szeretném, ha megjelenne minél több ilyen, hogy 

ezekkel hirdethessük ezt a lehetőséget a TTK hallgatóinak. Emellett gondolkodtunk személyesebb 

módokon, mint például videós riportok készítése adott kérdésekkel kapcsolatban hallgatókkal, vagy 

később egy kvízest a Nyúzzal és a cikkekkel kapcsolatos kérdésekkel. 

Reményeim szerint a következő megbeszélés közvetlenül a november 8-ai Küldöttgyűlés előtt lesz, de 

ez még egyeztetés alatt áll. 

Az elmúlt időszakban a levelezést kezeltem, a fogadóóráimat megtartottam, a megkereséseknek eleget 

tettem. Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdés felmerült benned, akkor keress 

bátran az elérhetőségeimen! 

 

2022. október 11. – 2022. november 8. 

Szász Boglárka Dorottya 

TéTéKás Nyúz főszerkesztő 

foszerkeszto@ttkhok.elte.hu 

mailto:foszerkeszto@ttkhok.elte.hu


Informatikus - beszámoló

Götz Ádám

2022. október 8.

1



Események

1. Lebonyolítottam a szeptember 13-ai küldöttgyűlés online szavazásait.

2. Egyeztettem Mig Andrással a megújuló http://ttkhok.elte.hu weboldallal kapcsolatban.

3. Egyeztettem Akály Alexandrával az Északi Hallgatói Iroda nyomtató dobjának cseréjével kapcso-
latban.

4. Frissítettem a levelezési listákat képviselők és a tisztségviselők változásai alapján

5. Válaszoltam a megkeresésekre

Götz Ádám
informatikus@ttkhok.elte.hu

Budapest
2022. október 8.
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Mentorkoordinátori beszámoló az ELTE TTK HÖK 

2022.11.08-i Küldöttgyűlésére 

 

 

Időrendi bontás: 

2022.10.11. Küldöttgyűlés 

2022.10.13. Beszélgetés Kovács Andreával 

2022.10.18. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

Szöveges beszámoló: 

Az októberi időszak szintén eseménytelenül telt. Jó volt látni, hogy a mentorok még mindig 

aktívak a közösségi életben, szép számmal vettek részt pl. az október 13-i Karriernapon is. 

Mivel általános esetben a mentori munka intenzitása erre az időszakra már alábbhagy, ezért 

célul tűztem ki, hogy felkeresek minden mentort, és beszélgetek velük a tapasztalataikról.  

Nagy örömömre Kovács Andrea felkeresett, hogy lemondásom után szeretné betölteni a 

Mentorkoordinátori pozíciót. Többször beszélgettünk rövidebben, illetve egy hosszabb 

hangvételű alkalmat is tartottunk. Bízom benne, hogy a Küldöttgyűlés támogatja majd a 

pályázatát. 

Az előző Küldöttgyűlés óta egy fogadóóra (11.03.) kivételével az összeset megtartottam, a 

levelezést kezeltem, a megkereséseknek eleget tettem. 

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

 

Komáromi István Budapest, 2022.11.05. 

Mentorkoordinátor  

ELTE TTK HÖK  

mentorkord@ttkhok.elte.hu  

+36307131628  

 

mailto:mentorkord@ttkhok.elte.hu
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BESZÁMOLÓ 
Biológia- és környezettudományi szakterületi koordinátor 

ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlés 

2022.10.11. - 2022.11.08. 

Időrendi bontás: 

 2022.10.11. Rendes Küldöttgyűlés 
 2022.10.12. Megbeszélés Károlyi Dorottyával 
 2020.10.14. ELTEFeszt 
 2022.10.14. Megbeszélés Heli Anett Pannával 
 2022.10.17. BioMozi 
 2022.10.18. Rendkívüli Küldöttgyűlés 
 2022.10.18. Megbeszélés Polónyi Richárddal és Pádár Kittivel 
 2022.10.19. Környezettanos teázás 
 2022.10.20. BioKt Dungeons&Dragons 
 2022.10.25. Intézeti Tanács 
 2022.10.29. Tisztségviselői kirándulás 
 2020.11.03. BioLogika karaoke és justdance 
 2020.11.04. BioKt Dungeons&Dragons 

 

 

1. Intézeti Tanács: 

A biológia szakterület delegáltjai, Kása Kata Hanga, Ullaga György, Kalmár Balázs és 
Németh Friderika Bianka megfelelően ellátták teendőiket. Ahogy látjátok, én nem 
szerepelek a delegáltak között, de szeretnék ettől függetlenül jelen lenni ezeken. 

Intézeti Tanácson szó volt a fontosabb műszerek beszerzéséről, Teljesítményértékelési 
Rendszer (TÉR) kiegészítési javaslatokról, OTKA-típusú pályázatok nyerteseiről és az 
ezzel kapcsolatos tanulságokról.  

Ezen kívül az Intézet fő célkitűzése lett, hogy a hallgatói közösség aktivitását növeljék, 
vagyis az oktató és a hallgatók közötti kapcsolat ne legyen olyan távoli. Szeretnék elérni, 
hogy a szervezett intézeti élő adásra több hallgató eljöjjön vagy ezt online kövesse. A 
november 16-án megrendezésre kerülő oxfordi típusú vitaként szeretnék megvalósítani. 
Ezen cél elérésének érdekében én is igyekszem növelni a hallgatók érdeklődését és részt 
venni a program kialakításában, illetve reklámozásában.  
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2. Szakterületi programok: 

Október 17-én megrendezésre került Csere Zsanett szervezésében a BioMozi első vetítése, 
ami szerintem a vártnál is jobban sikerült, sok hallgatót megmozgatott. Az elején néhány 
technikai problémát követően sikerrel zárult a filmklub. 

A novemberi BReKi-s (Biológus Rendszeres Kirándulások) túra már szervezés alatt van 
Simon Csaba és Jásdi Mihály segítségével. Erre ismételten oktatókat is meghívók, mert az 
előző esemény nagy sikert aratott oktatói részről is. 

Károlyi Dorottya megkeresett, hogy szeretné, ha elindíthatnánk a biológia és a 
környezettanos hallgatók számára a Dungeons&Dragons (D&D) nevezetű játékot. Ennek 
örömében, egy gyors megbeszélést követően elkezdtük szervezni, amiben egy oktató 
szintén aktívan segített, valamint játszott is. Sajnos a D&D-t játszók száma a mesélők 
számától függ, így kis létszámban tudnak csak a hallgatók részt venni, tehát nem 
reklámoztuk eseménnyel, csak poszt szinten lett meghirdetve regisztrációhoz kötve. Helyek 
általában hamar beteltek a nagy érdeklődés következtében, de távoli célnak kitűztük, hogy 
egyszer akár nagyobb hallgatói létszámban is sikerül megvalósítani. Most sajnos 10-10 fő 
tudott részt venni, de a 2 eseményen sikerült eltérő hallgatókat bevonnunk a játékba.  

A környezettanos hallgatók számára szervezett teázás október 19-én ismét megtartásra 
került Horváth Laura és Kovács Sára segítségével. Természetesen szokásosan teát és 
nassolnivalót fogyaszthattak a hallgatók, és a környezettanos szakfelelős (Weiszburg 
Tamás) is jelen volt. Sajnálatosan kevesebb hallgatót sikerült elérnünk, de ötletelve 
kitaláltuk, hogy szeretnénk ezeket a teázásokat feldobni társasozásokkal is, hátha így 
nagyobb arányban sikerül majd elérni a környezettanos hallgatókat. Ezeket a 
környezettanos teázásokat 2-3 heti rendszerességgel szándékozzuk folytatni.  

3. Más szakterülettel közösen szervezett program: 

A Matematika szakterülettel (Polónyi Richárddal) közös szervezésben november 3-án 
megrendezésre került a Hétker Pubban a BioLogika karaoke és justdance, aminek esemény 
képének megtervezését itt is szeretném megköszönni Horváth Matildának. Mindenképpen 
szerettem volna justdancere való lehetőséget biztosítani, mivel én úgy láttam, hogy eléggé 
kedvelték ezt a biológia szakos hallgatók a gólyatáborban. Ezzel kapcsolatban Pádár Kitti 
és Béni Kornél segített sokat, hogy megvalósulhasson, amit itt is szintén szeretnék nagyon 
megköszönni. Szerintem összeségében jól sikerült az esemény, hallgatók jól érezték 
magukat, azonban a mostani sok betegeskedés miatt a vártnál kevesebben tudtak részt 
venni.  

Már elkezdtük megbeszélni Juhász Annával a közös szakterületi program szervezését 
november végére. 
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4. Egyéb:  

A Rutinos Biológiai Szakterületi Coorepetálás (RuBiSCo) élére Heli Anett Panna került, 
feladatait elkezdte csinálni. Tartom vele rendszeresen a kapcsolatot, tájékoztat a 
korrepetálásokról. Szeretném továbbra is segíteni a RuBiSCo működését.  

Mindennapi teendőimet elvégeztem, e-mailekre válaszoltam, fogadóóráimat megtartottam 
egy alkalom (október 13.) kivételével mindet. 

  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha kérdésed merülne fel, akkor keress 
bizalommal. 

Budapest, 2022. november 5. 

Szolnoki Fanni 

Biológia- és Környezettudományi szakterületi koordinátor 

bioszk@ttkhok.elte.hu 



ELTE TTK FIZIKA SZAKTERÜLET
Fizika Szakterületi Koordinátor

Küldöttgyűlési Beszámoló
Varga Ádám

2022. november 5.

Időrendi bontás
• 2022. 10. 13. Karriernap

• 2022. 10. 14. ELTEFeszt

• 2022. 10. 18. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2022. 10. 19. Intézeti Tanács

• 2022. 10. 29. Tisztségviselői csapatépítés

• 2022. 11. 02. Szakterületi Csoport

• 2022. 11. 03. Pub Quiz
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Intézeti Tanács
Az Intézeti Tanácson két jelentős témáról beszélgettünk. Az egyik a szakdolgozatok leadá-
sának határideje, a másik pedig a Teljesítményértékelési Rendszer. A tavaly végzőseinek az
intézet szerette volna megkönnyíteni a dolgukat azzal, hogy egy héttel később kellett leadnijuk
a szakdolgozatokat. Azonban azt tapasztalták, hogy ez inkább elvett egy hetet a hallgatók-
tól, amit a záróvizsgára való felkészülésre is fordíthattak volna. Így az eddigieknél átlago-
san rosszabb eredmények születtek a tavalyi záróvizsgákon. Ezért azt határozta az Intézeti
Tanács, hogy állítsuk vissza a régi határidőket, miszerint a szakdolgozatokat május utolsó
munkanapjáig, illetve január második munkanapjáig kell leadni. A Teljesítményértékelési
Rendszer módosításáról az Intézeti Tanács szavazott és egyhangólag elfogadta, hogy mind
a Fizikai Intézet mellékletét, mind a kari közös értékelési rendszert jelen formájában meg-
tartandónak tartja. Ezen felül Jenei Péter tájékoztatta a tanács tagjait, hogy az Oktatás
Módszertani Tanács közvetlenül a Dékánhoz nyújtott be módosító javaslatot, miszerint a
kutatási és az oktatási tevékenységeket külön kellene értékelni.

Rendkívüli Küldöttgyűlés
A Rendkívüli Küldöttgyűlésen beszéltünk arról, hogy hogyan módosítsuk a Teljesítményérté-
kelési Rendszert. Az egyik legfontosabb módosító javaslat az volt, hogy a kutatási és oktatási
tevékenységeket külön kellene értékelni. Ezzel mind a Fizika Intézet, mind az Oktatás Mód-
szertani Tanács egyetért. Ezen felül a képviselők megszavazták, hogy amennyiben egy szerdai
napon kallene Gólyabált tartanunk, akkor a TTK nem fog hivatalosan részt venni az esemé-
nyen. A Küldöttgyűlést követően beszélgettünk a képviselőkkel. Szeretnének készíteni egy
rövid összefoglaló dokumentumot a Küldöttgyűlésen elhangzott olyan témákról, amelyek a
hallgatókat közvetlenül érintik és ezt megosztani a Szakterület Facebook csoportjaiban. Én
ezt támogatom, mivel szerintem közelebb hozná a hallagtókat és a Hallgatói Önkormányzatot.

Szakterületi Csoport
A Szakterületi Csoporton tájékoztattam a hallgatókat, hogy nem fogunk részt venni a szer-
dai Gólyabálon. Időközben az is kiderült, hogy év végéig meg lett hosszabbítva a kifizetési
stop, így valószínűleg a Gólyabálok idén elmaradnak. Beszélgettem a jelenlévőkkel a Teljesít-
ményértékelési Rendszerről és felhívtam a figyelmüket, hogy igyekezzenek kitölteni az OHV
kérdőíveket. Beszélgettünk programokról például a másnap megrendezésre került fizikás Pub
Quiz-ről. Továbbá még ebben a félévben szeretnénk tartani egy Activity-t is.

ELTEFeszt
Az ELTEFeszt összességében szerintem remekül sikerült. A kézgyújtás látványos volt, akár-
csak a folyékony nitrogénes kísérletek. Sajnos egy kommunikációs hibát vétettem, így az
eszközök egy része némi késéssel érkezett meg. Akik pedig a helyszínen kísérleteztek és be-
szélgettek az érdeklődőkkel remek munkát végeztek.
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Lezárás
A fizika szakterület delegáltjai megfelelően ellátták feladataikat. Mindennapi teendőimet
elvégeztem, illetve a felém érkezett kéréseket teljesítettem. Köszönöm, hogy elolvastad a
beszámolómat, ha bármi kérdésed van fordulj hozzám bizalommal.

Budapest, 2022. november 5.

Varga Ádám
Fizika Szakterületi Koordinátor

+36 30 216 4546
fizikaszk@ttkhok.elte.hu
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Időrendi bontás: 

» 2022.09.15. Félévkezdő & bevonó SzaCs 

» 2022. 09.20. FFI IT 

» 2022.09.22. TOB ülés 

» 2022.10.06. FFF kocsmatúra 

 

Szöveges beszámoló: 

Félévkezdő & bevonó SzaCs 

Véleményem szerint remekül sikerült, igen sokan jöttek el. Főként az idei gólya 

évfolyam jelent meg, ők pedig nagyon lelkesek. Többen voltak, akik máris érdeklődtek az 

iránt, „hogyan lehetnek hökösök”, ebből remélem többekben fent is marad az érdeklődés.  

Megbeszéltük, hogy az első közös kirándulás egy számháború legyen Rókahegyen, 

ennek rövidesen fogjuk kitűzni a dátumát. 

 

Fizika x FF kocsmatúra 

A kezdeti sokadik dátum keresésből, a tapasztalatlanságomból, és a foglalások körülötti 

akadályokból eredő aggodalmak után volt egy erős félszem, vajon rendben fog-e alakulni 

minden, de a végére szerintem összességében jól sikerült. 

Kiemelve itt is szeretném megköszönni a küldöttgyűlés azon tagjainak a részvételt, akik 
tartottak állomást, és remélem kellően jól érezték magukat ők is. A csapatok felől pozitív 

visszajelzéseket kaptam, ebből a szemszögből úgy vélem nem adódtak hatalmas gondjaik.  

Összesen végül közel 40 fő vett részt játékosként. Eredetileg több emberrel számoltunk 

azonban sokan voltak, akik betegség, vagy egyéb okok miatt nem jöttek. Egyenlő arányban 

vettek részt mind a két szakterületről, és jó volt látni, hogy nem szeparálódtak el egymástól, 

hanem egységesen szórakoztak jól. 

Végszóként köszönöm Varga Ádám Fizika Szakterületi koordinátornak a társ szervezést, 
szerintem annak tekintetében, hogy mind a ketten első alkalommal kerültünk szembe ezzel 

a feladattal, illetve, hogy mint frissen megválasztott Szacskó kapta kézbe az eseményt jól 

tudtunk együttműködni.  

Borbás Zita 
Földrajz-, és Földtudományi Szakterület 

BESZÁMOLÓ 
Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 



Földrajz-, és Földtudományi Szakterület   Borbás Zita 
 

2 

 

FFI IT 

Sajnálatos módon ezen az intézeti tanácson nem tudtam részt venni, ellenben a 

jegyzőkönyvet természetesen olvastam.  

Kiemelendő pontja az adjunktusi pályázatok véleményezése volt, melyek sikerrel zárultak.  

 

Honlap & GekKo 

A holnapról kaptam jó visszajelzéseket, miszerint valóban hasznos volt újraéleszteni.  

Korrepetációval kapcsolatban eddig nem érkezett be kérés e-mailben, viszont már 

voltak, akik földrajzos oldalról jelezték felém szóban, hogy lesz rá szükségük geológiához 

kapcsolódó tárgyakból. A földtudósokat körbe kérdezve eddig jól haladnak, a 

kritériumokat a legtöbben már teljesítették. 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, amennyiben kérdésed merülne fel keress 

meg e-mailen, avagy személyesen a hétfői fogadóórám idejében. 

 

Hódmezővásárhely, 2022.10.07.       Borbás Zita 

foldtudszk@ttkhok.elte.hu 

fogadóóra: hétfő 12:00-14:00 

Déli hallgatói iroda 

 

 

 



BESZÁMOLÓ

Kémia szakterületi koordinátor
2022. november 4.

IDŐRENDI BONTÁS

• 2022. 10. 14. ELTEFeszt

• 2022. 10. 18. Megbeszélés Nagy Fruzsina Réka ellenőrző bizottsági elnökkel

• 2022. 10. 19. Intézeti Tanács

• 2022. 10. 26. Elméleti Kémia Önképző Kör (1. alkalom)

• 2022. 11. 05. Őszi Tanár-Diák Kirándulás és Foci

1. INTÉZET

Az Intézeti Tanács ülésén elsősorban a Teljesítményértékelő Rendszer módosítási javasla-
tait tárgyaltuk. Az elfogadott javaslatok között szerepelt, hogy az OHV kérdőívek tiszte-
letarányra vonatkozó kérdésének megnevezése pontosításra kerüljön. A mestertanárok és
mesteroktatók számára javaslat született, hogy a náluk szakdolgozó hallgatókért többlet-
pontban részesüljenek. Az ülésen elhangzott többek között, hogy döntés született arról,
hogy a kari Nyílt Nap a szokásostól eltérő módon november 16-án kerül megrendezésre.
Így ezügyben a hallgatók segítségét már fel is ajánlottam Szalay Luca tanárnőnek, egyez-
tettük az elvégzendő feladatokat, elkezdtem a hallgatói segítők toborzását. Mindemellett
az idei félévben megszervezésre kerülő záróvizsgák rendjéről, a tanév rendjének várható
módosulásáról is tájékoztatást kaptunk. Az intézeti honlap hallgatói ügyeket érintő olda-
lai korábban tartalmaztak néhány elavult információt, elütést, ezekről észrevételt tettem
és javításra is kerültek. A Kémiai Intézet Kiváló Oktatója díj idei lebonyolításáról és az
esetleges félév végi intézeti kérdőívek szükségességéről a közeljövőben szeretnék egyeztetni
Varga Imre oktatási igazgatóhelyettes úrral.
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2. SZAKTERÜLETI CSOPORT

Az elmúlt időszakban a szakterület közéletében sikerült megtennünk az első lépéseket az
Önképző Körök kialakításában és támogatásában. Az első Önképző Kör megalakult és
már az első találkozón is túl vagyunk. Személyes érintettségem okán először a szakterület-
ről az elméleti kémia iránt érdeklődő hallgatók közül sikerült 4 évfolyamról több mint 20
embert toboroznunk. A kezdeményezés célja, hogy közösséget teremtsen az évfolyamokon
átívelő módon a hasonló érdeklődési körű hallgatókból, tudás- és tapasztalatcserére adjon
alkalmat a kapcsolatok, élmények teremtésén túl. Az első találkozón ráhangolódó Kahoot
kvízt és bemutatkozást követően a résztvevőkkel összegyűjtöttük egy ilyen közösségi és
tudományos program általunk kitűzött céljait és a megvalósítási lehetőségeket. A követ-
kező alkalmon az érdeklődési körhöz tartozó tárgyak és a tudományágon belüli irányzatok
kerülnek górcső alá. A közeli tervek között szerepel többek között LaTeX workshop is. A
kezdeményezés koordinálását Saly Eszternek ezúton is köszönöm! A következő időszakban
az első önképző kör tapasztalatait levonva igyekezni fogunk nyilvánosan kommunikálni az
ötletről, a továbbiak elindulását támogatni.

Az elmúlt időszakban évfolyam vagy szakterületi szintű közösségi program, melyről beszá-
molhatnék sajnos nem került megrendezésre, az október 28-ra korábban tervezett Fizika
és Kémia szakterületi közös Halloween-i buli elmaradása miatt, ami sajnos a szakterület
hallgatóit hátrányosan érintette a pénteki laborgyakorlatok miatt, de azért az elsőévesek
közül is résztvettek többen a közös kari rendezvényen október 27-én, csütörtök este.

Jelen beszámolóm megírásakor a november 5-i őszi tanár-diák kirándulás még szervezés
alatt, a Küldöttgyűlésen majd személyesen kiegészítem beszámolómat a program tapasz-
talataival. Egyelőre bízom a jó időben és a magas részvételben mind a hallgatók, mind
az oktatók részéről.

A közeljövőben egy SzaCs ülés összehívását is időszerűnek találom, egyelőre provizórikus
jelleggel a november 11-ei, pénteki nap délutánját tűztem ki ennek, így a november 18-ra
tervezett Matek-Kémia közös programra is lehetne még időben hallgatókat és potenciális
szervezőket bevonni.

3. MENTORRENDSZER

A szakterület mentorai munkájukat továbbra is jól, helytállóan végzik, a különféle nép-
szerűsítő rendezvényeken magas színvonalon képviselik intézetünket és szakterületünket,
szemmel látható terheltségük ellenére jó példával járnak az elsőéves évfolyam előtt. Az
elsőévfolyam közössége bizalommal tekint rájuk, ami szerintem kulcsfontosságú siker. Az
évfolyamszintű, kémiásoknak szóló gólya-mentor programok szervezése azonban a félév
beindultával elapadt, továbbra is hiányolok egyfajta proaktivitást a mentorok részéről e
tekintetben. Jó volna előre meghirdetett ilyen eseményeken az eddig a közösségi prog-
ramokba nem vagy csak kissé bekapcsolódó hallgatóknak is lehetőséget nyújtani a be-
vonódásra, növelni a jelenlegi légkör inkluzivitását. Ahogy azt korábbi beszámolómban
írtam, egyeztetést kezdeményeztem Budai Eszter Anna mentorfelelőssel, akivel leterhelt-
sége révén abban maradtunk, hogy a szakterület mentorrendszerének további támogatása
nagyrészt rám hárul. Magas színvonalú helytállását, széleskörű segítségét ezúton is köszö-
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nöm! A mentoroktól személyes reflexiót kértem az eddigi tapasztalataikról, a terveikről
és az esetlegesen érzékelt problémákról, hogy ezután majd közösen áttekintsük a helyze-
tet és kialakítsunk egy konszenzust a hátralévő időszak kitűzött céljairól. A novemberi
hónapban, a levegőben lóg egy Fizika-Kémia és egy Matek-Kémia közös szakterületi prog-
ram, mely elsősorban az elsőévfolyamosoknak szólna, ez jó lehetőség az aktivizálódásra
szerintem.

4. EGYEBEK

A pályázatomban vázolt nyitott, folytonosan munkacsoport szerűen működő szakterüle-
ti csoport koncepciót mindig szem előtt tartva rendszeresen tájékoztatom részletesen az
aktív hallgatókat a felmerülő hírekről, ötletekről, az előttünk álló feladatokról a lehetsé-
ges segítségnyújtási lehetőségekről. Ezúton is szeretnék bíztatni minden érdeklődőt, aki
úgy érzi szeretne hozzájárulni a szakterületi közélet lendületben tartásához, hogy keres-
sen minket, csatlakozzon a csoporthoz! A májusi kinevezésem óta úgy látom, mostanra
kiismertem magam a tisztségben, a harmadéves alapszakos hallgatóként rám nehezedő
terhelésben beállt egyfajta egyensúly. A ciklus hátralévő ideje során tehát ezt a munka-
tempót igyekszem tartani. Számítok emellett a szakterület iránt elkötelezett hallgatók
segítségére, proaktivitására, elsősorban a közösségi élet dinamizálása kapcsán! Számítok
tűlük továbbá a jövőbeli képviselői, mentorfelelősi és szakterületi koordinátori ambíciók
kialakulására, melyet igyekszem serkenteni.

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. november 4.

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. 11. 08. 

 

Időrendi bontás: 

• 2022. 10. 13. Karriernap 

• 2022. 10. 14. ELTEFeszt 

• 2022. 10. 18. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2022. 10. 18. Megbeszélés Szolnoki Fannival és Pádár Kittivel 

• 2022. 10. 20. Intézeti Tanács 

• 2022. 10. 29. Tisztségviselői csapatépítés 

• 2022. 11. 02. Matematika Intézet mentorációs program 

• 2022. 11. 03. BioLogika just dance és karaoke 

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

 

 

 

Intézet 

 Az elmúlt hónapban két fontos hallgatókat érintő dolog történt az intézetben. 

 A Teljesítményértékelési Rendszerrel kapcsolatban az Intézeti Tanácson felmerült külön 

intézeti, oktatókat és kurzusokat értékelő, kérdőív létrehozása. Ezzel kapcsolatban még egyeztetés 

zajlik, hogy milyen kérdések szerepeljenek rajta és hogy milyen formában valósítható meg. 

 Elkezdődött az Intézeti mentorációs program, mely keretében az első alkalom november 2-án 

került megrendezésre. 17 elsőéves hallgató vett részt rajta.  Az érdeklődőknek 5 oktató fog segíteni 

ebben az évben. A program keretében lesz lehetőségük az elsőéveseknek külön-külön beszélgetniük 



az általuk választott oktatóval, és lesznek olyan alkalmak is, melyek általánosabb, mindenkit érintő 

témákkal foglalkoznak, ezek várhatóan csoportos beszélgetések lesznek. Ezek szervezésében 

felajánlottam segítségemet a mentoroktatóknak és Backhausz Ágnesnek az elsőévesek 

évfolyamfelelősének. 

 

Szakterület 

 Az elmúlt időszakban csak egy programot sikerült szervezni, ezt közösen a Biológia- és 

környezettudományi szakterülettel tartottuk BioLogika néven. Itt is szeretném megköszönni Szolnoki 

Fanninak és Pádár Kittinek a segítséget az esemény megszervezésében, és Horváth Matildának az 

esemény borítóképének az elkészítést. Az esemény előtti napokban többen is jelezték, hogy betegség 

miatt nem tudnak jönni, ez a létszámon is meglátszott, hogy kevesen voltunk.  

 

Rekrutációs események 

 A szorgalmi időszak során szeretnék szervezni egy olyan alkalmat, ahol felsőbb évesekkel 

közösen átbeszélnénk az idéntől bevezetett új tantervet és a 2024-től érvényes felvételi 

követelményeket. Ennek az oka, hogy a nyílt napon, ELTEfeszten, Education mindenki naprakész 

információkkal tudja tájékoztatni az érdeklődőket a képzésről és hogy hogyan lehet bekerülni a 

szakra.  

 

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. 11. 05. 

Polónyi Richárd 

Matematika Szakterületi Koordinátor 

matekszk@ttkhok.elte.hu 

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

2022.10.11.-2022.11.05. 

 

Időrendi bontás 

 
• 2022.10.11. – Rendes Küldöttgyűlés  

• 2022.10.18. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2022.10.20. – Tanáris társasjátékozás 

• 2022.10.29. – Tisztségviselői csapatépítés 

 

Szöveges beszámoló: 

A legutóbbi Küldöttgyűlés óta nem sok minden történt a szakterületünk életében. 

Szerveztünk egy közös tanáris társasjátékozást, ami nagyon nagy siker volt, ezért a 

félévben még szeretnék legalább egyet tartani hasonló módon. Köszönöm mindenkinek, aki 

segített az előkészületekben. 

A Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács levélszavazást tartott, végül a 

tervezett időpontban nem volt ülésünk. 

Részt vettem a Tisztségviselői csapatépítésen, ami szintén nagyon jó hangulatban telt el. 

Késve, de sikerült elküldenem Tóth Katalin Külügyi Mentorkoordinátornak a tisztségem 

angol nyelvű fordítását. 

Szolnoki Fannival (Biológia és környezettudományi szakterületi koordinátor) november 

végére elkezdtünk szervezni egy közös Pubquiz-t, ami szintén reméljük, hogy nagy siker lesz 

majd. 

Jövőre az Alakuló Küldöttgyűlésen már nem szeretnék újra pályázni Tanárképzési 

szakterületi koordinátornak, ezért az utódkeresés folyamatban van, már volt is megkeresésem 

ezzel kapcsolatban. Ha bárki más érdeklődne a tisztség iránt, forduljon hozzám bizalommal! 
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A hallgatói és egyéb megkeresésekre reagáltam, delegáltságaimmal járó 

kötelezettségeimnek eleget tettem, fogadóóráimat a szokott rendben megtartottam. 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! 

 

Budapest, 2022.11.04.                       

Juhász Anna Tímea 

Tanárképzési szakterületi koordinátor 

tanarszk@ttkhok.elte.hu 
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ELTE TTK HÖK 

Ellenőrző Bizottság elnöke 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2022. 10. 11. – 2022. 11. 04. 

 

Időrendi bontás:   

• 2022. 10. 18. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

Részletes beszámoló: 

Az elmúlt időben csatlakozott a bizottsághoz Hegedűs Dávid, akinek a 

megválasztásához ezúton is gratulálok. Vele elkezdtük a közös munkát, 

beavattam az éppen folyó ügyekbe. 

Hivatalos megkeresés nem érkezett hozzánk a legutóbbi Küldöttgyűlés óta, 

azonban a jegyzőkönyvvezetői tisztség megüresedésével kapcsolatos kérdésekről 

egyeztettem Mig Andrással. Ezen kívül a szabályok értelmezésével kapcsolatos 

kérdésekre is választ adtunk. A legutóbbi Küldöttgyűlésen szóba került az online 

szavazófelület, ugyanis vannak hiányosságai, amiket a képviselők is sérelmeztek, 

így új szavazófelület kialakításáról beszéltem Götz Ádámmal, mely segítségével 

az ELTE szerverén belül, de teljesen titkosan, visszakövethetetlenül lehetne 

szavazni WiFi használattal is. Erről még folynak az egyeztetések, a Küldöttgyűlés 

és a beszámolóm leadása közt is fogok beszélni még Ádámmal, az eredményeket 

a küldöttek tudomására fogom hozni Mig Andráson keresztül, ugyanis sajnos én 

nem fogok tudni részt venni ezen az ülésen személyesen. Egy másik ügy is 

felmerült az utóbbi időben, mégpedig a delegáltak megszavazásakor kapcsolatos 

tennivalók, és a rájuk vonatkozó szabályok. Nyár elején gond volt ezzel, melyet 

Gombás András jelzett felém, beszéltünk, és arra jutottunk, hogy amennyiben 

megválasztásra kerül egy delegált egy testületbe, akkor a HÖK ki fog állítani egy 

dokumentumot, mely igazolja, hogy az illető az új hallgatói delegált az adott 

tisztségbe (mindezt a jegyzőkönyv igazolja eredetileg, ám sokszor nem lehetséges 

a jegyzőkönyvet akár egy héten belül elkészíteni, míg testületi ülések lehetnek 

addig). 
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A fogadóóráimat megtartottam Kóczán Gergellyel együtt, amire ezúton is 

bátorítok mindenkit, hogy jöjjön el, ha kérdése van, de az alábbi elérhetőségemen 

is elérhető vagyok: eb@ttkhok.elte.hu, tel.: 06/70 779-8989. 

Budapest, 2022. 11. 05. 

Nagy Fruzsina Réka 

Ellenőrző Bizottság elnöke 

eb@ttkhok.elte.hu 

 

 

 

 

mailto:eb@ttkhok.elte.hu
mailto:eb@ttkhok.elte.hu
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ELTE TTK HÖK 

Ellenőrző bizottsági tag 

Küldöttgyűlési beszámoló 

Időszak: 2022.10.11.-2022.11.04. 

 

Időrendi bontás:   

• 2022.10.18. – rendkívüli Küldöttgyűlés 

• A fentieken kívül egyeztettem még Nagy Fruzsina Ellenőrző bizottság 

elnökével, Hegedűs Dávid Ellenőrző bizottsági taggal, Mig András ELTE 

TTK HÖK elnökével és Götz Ádám informatikussal. 

Részletes beszámoló: 

Október 18. részt vettem az ELTE TTK HÖK rendkívüli Küldöttgyűlésén és 

elvégeztem az EB-hez tartozó feladatokat a gyűlés során. Mivel Hegedűs Dávid 

beadta pályázatát Ellenőrző bizottsági tagnak, ezért megrendeztük az EB tesztet 

melyet szóban teljesített. Ezúton is gratulálok neki és sikerekben gazdag munkát 

kívánok. 

Az elmúlt időben az Ellenőrző bizottság elnökével közösen megtartottuk 

fogadóóráinkat is, melyre keddenként 15-17 óra között várjuk a hallgatói 

megkereséseket. 

Egyeztetéseket folytattam Götz Ádám informatikussal az új online szavazó felület 

létrehozásával kapcsolatban. Nagy vonalakban már sikerült konklúzióra jutni, de 

még sok a feladat ezzel kapcsolatban. 

A fent megjelölt eseményeken túl folyamatosan nyomon követjük az Ellenőrző 

bizottság levelező listáját és frissítjük a digitális és nyomtatott dokumentumokat 

egyaránt. 

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

Sopron, 2022.11.04. 
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Kóczán Gergely 

Ellenőrző bizottsági tag 

eb@ttkhok.elte.hu 
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Ellenőrző Bizottsági tag beszámolója
2022.10.18 - 2022.11.08

Időrendi bontás:
2022.10.18 Rendkívüli Küldöttgyűlés

Beszámoló:
A 2022.10.18-i Rendkívüli Küldöttgyűlésen megválasztásom után csatlakoztam az Ellenőrző
bizottsághoz, segédkeztem a szavazások lebonyolításában, a szavazatok összesítésében
és a dokumentálásban.

A következő napon megkaptam az informatikustól a hozzáféréseim, köszönöm a gyors
ügyintézést. Frissítettem a honlapon a tisztséghez tartozó információkat, továbbá a
fogadóórám időpontját is kijelöltem. Sajnos a keddi időpont, amikor a bizottság többi tagja
tartja a fogadóóráját, számomra óraütközés miatt nem megfelelő. Így én is tartok egy
fogadóórát szerdánként 12:00 és 14:00 között a Déli hallgatói irodában, ahol minden kérdést
várok én is szeretettel. De természetesen amennyiben keddenként sikerül hamarabb
végeznem, úgy a fennmaradó időben csatlakozok a többiekhez.
Szeretném továbbá megköszönni Tóth Katalin Zsófiának a segítséget az angol nyelvű
tisztség bemutatkozó elkészítésében.

Bár hivatalos írásos megkeresés az elmúlt időszakban nem érkezett az Ellenőrző
Bizottsághoz, a bármely tagunkhoz intézett értelmezési kérdéseket, mind megbeszéltük
közösen, és ez alapján fogalmaztuk meg válaszaink.

A fentieken túl folyamatosan nyomon követjük a levelezést, mandátumokat, és minden a
bizottsághoz tartozó ügymenetet.

Köszönöm hogy elolvastad a beszámolóm, amennyiben bármilyen kérdésed lenne a
bizottság munkájáról, fordulj hozzánk bizalommal!

2022.11.05
Hódmezővásárhely

Hegedűs Dávid
Ellenőrző bizottsági tag

eb@ttkhok.elte.hu
Tel.: 06-70/953-0554

mailto:eb@ttkhok.elte.hu


Beszámoló
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány
2022. október 11. – 2022. november 5.

Rendezvények

Az elmúlt időszakban megszervezésre került a TéTéKás Borzongás
Halloweeni Party, amely aránylag sikeres rendezvénynek bizonyult.

Az  adventi  időszak  közeledtével  gondolkozunk  egy  külföldi
kirándulás  szervezésén.  Több  úticél  is  számításba  jöhet,  talán  a  bécsi
adventi vásár  megtekintésére jelentkezne a legtöbb érdeklődő.

Az  ELTE  TTK  Hallgatói  Alapítvány  csapata  szeretné  felhívni
mindenki figyelmét, hogy továbbra is nagyon számítunk az önkéntesekre
és a megvalósításra váró programötletekre is!

Ha felmerülne bennetek bármilyen kérdés, nyugodtan keressetek minket
az alábbi elérhetőségeken!

Budapest, 2022. november 5.

Horváth Luca
20/259-9364

elnok@alapitvany.elte.hu

Rádl Attila
20/228-6699

titkar@alapitvany.elte.hu
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Pályázat az ELTE TTK HÖK Mentorkoordinátori tisztség betöltésére 

„Érted, értem, értünk. Mentorrendszer.” 

Bemutatkozás 

 Kovács Andrea vagyok, ötödéves biológia-kémia tanárszakos hallgató. 1998.11.03-án 

születtem Nyíregyházán, Kállósemjénben nőttem fel. A Nyíregyházi Krúdy Gyula 

Gimnáziumban érettségiztem 2017-ben, majd egy év szünet után kezdtem el tanulmányaimat 

az ELTE-n.  

 Az egyetemen töltött éveim alatt végig tagja voltam a mentorrendszernek. 2019-ben és 2020-

ban mentorként, 2021-ben és a legutóbbi rendszerben pedig a tanárképzési szakterület 

mentorfelelőseként vettem részt. Emellett 2020/21-es tanévben a Küldöttgyűlés 

képviselőjeként tevénykedtem.  

 

Motiváció  

 A tavalyi évben is jelentkeztem mentorkoordinátornak, akkor a legfőbb motivációm az volt, 

hogy minden szakterületen megvalósuljon a mentorok megfelelő képzése és mindenhol jól 

működő, összetartó mentorközösség alakuljon ki. Ez idén maximálisan megvalósult, ezt 

szeretném tehát a következő rendszerben folytatni és egy – a Komáromi Istvánéhoz hasonlóan- 

jól felépített közösséget létrehozni.  

 

Tervek 

Mentorbevonó  

A rendszerben 2 mentorbevonót tervezek, hiszen így több embert, hatékonyabban be lehet 

vonni.  

A bevonók népszerűsítésére online felületeket használnék, ahol az eseményleírás mellett 

korábbi mentorcsapatok, gólyatábori képeket és élménybeszámolókat jelenítenének meg, 

illetve a szakterületi koordinátorok, régebbi mentorok segítségével népszerűsíteném az 

eseményt.  

A bevonókat jelenléti formában tervezem, igény szerint online formában is közvetíthetjük. Az 

első eseményt az „őszi szünet” előtti hétre, a másodikat a jelentkezési határidő előtti hétre 

tervezem.  

 

Mentorfelelősök kiválasztása  

A felelősök kiválasztása során minden szakterület jelöltjeitől kérnék motivációs levelet, illetve 

egy elbeszélgetést a jelölttel, szakterületi koordinátorral együtt. Részt szeretnék venni a SzaCs- 

okon, ahol a szakterületek kiválasztják a mentorfelelős-jelöltjeiket, így lehetőségem lesz a 

szakterületek véleményét is meghallgatni.  

 

Csapatépítés  

 Elsősorban a mentorfelelősökkel szeretnék havonta 1-2 alkalommal megbeszéléseket, 

csapatépítő programokat tartani, ennek főként a játéknapok után lenne jelentősége, de a 

szakterületi koordinátorokkal is konzultálnék a jelöltekről a mentorkisokos, a tesztek és a 

szóbeli válogatások előtt. 

 

Mentorkisokos  

A mentorkisokosban szeretném, ha jól átlátható, követhető részeket tartalmazna a 

dokumentum, amit a tisztségviselők segítségével állítanánk össze.  



Kovács Andrea Éva  
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A kisokoshoz csatolni fogok egy mellékdokumentumot, amelyben mintegy „mankóként”, 

szakspecifikusan szerepelnének a rendszer során szükséges teendők. Ezáltal biztosítanánk, 

hogy minden szakterületen tudják a mentorok, hogy mikor milyen információkat kell közölni a 

gólyákkal a személyes megkereséseken kívül is.  

Tervezett időpont: március második hete  

 

Képzések  

 A képzéseket jelenéti formában szeretném megvalósítani az adott tisztségviselők segítségével, 

minden képzés végén lenne egy gyakorlati „teszt”, ez lehet Kahoot, szituációs játék, ennek 

megvalósítását természetesen nem hárítanám a tisztségviselőkre. Az előző rendszerhez 

hasonlóan pluszpont-rendszer működne, tehát a képzéseken jól teljesítő mentorok kaphatnának 

jutalmat és plusz pontokat -ha szükséges- a tesztekhez.  

 A képzés során lenne egy „mi történik egy gólyatáborban” modul is, így nem csupán a 

Mentoretikai kódexre, illetve kiscsoportos beszélgetésekre kellene hagyatkozniuk a 

mentoroknak, a kiválasztásuk után. Ez a felkészítés a mentortábor elmaradása esetén is 

biztosítja a felkészültséget.  

 

Játéknapok  

Játéknapokra nagy szükség van, hiszen itt nagyobb rálátásunk lehet a jelöltek készségeire, 

ezeken a programokon kovácsolódnak össze a rendszer résztvevői, illetve remek lehetőség más 

szakterületek mentorait megismerni.  

 4 játéknapot tervezek, amelyek szombatonként lennének.  

A harmadik alkalomra már megkapnák a jelöltek az egységesített játékgyűjteményt, de az első 

két játéknapra még szeretném, ha a résztvevő hallgatók hoznának ismerkedős, csapatépítő 

játékokat.  

Az elmúlt rendszerekben nagy sikere volt a játékhétnek, folytatnám ezt a hagyományt, a 

szaktereknek 1 hete lenne teljesíteni a kiadott feladatsort.  

Ebben az évben szeretném, ha minden szakterület leadna legalább egy mentorlogó-ötletet, 

amelyet a szokásos módon megszavaznánk Facebook-csoportban. A mentorlogó-tervet a 4. 

játéknapra kérném minden szakterülettől, így akár már a mentortáborban, gólya-mentor 

találkozón egységes pólóban lehetnének a mentorok.  

Online formában az előző online rendszerekben összegyűjtött játékokkal, beszélgetésekkel 

oldanám meg a játéknapokat.  

 

Mentorkirándulás  

Szeretnék mentorkirándulást tartani, amely során állomásos túrán vesznek részt a jelöltek és 

minden szakterület egy időben tartózkodik a helyszínen.  

Ha online rendszerre kényszerülünk, az aktuális szabályok alapján igyekeznék mozgalmas 

csapatépítő programot kitalálni.  

 

Mentorteszt  

A mentortesztet jelenléti formában, írásban tervezem. Az értékelésben az adott rész 

tisztségviselőjét, szacskók és a mentorfelelősök segítségére számítok, sikertelen dolgozat 

esetén tartanék 1 UV alkalmat a sikertelen részekből.  

 

Mentorszóbeli és kiválasztás  

Az eddigi rendszerekhez hasonlóan főként a problémamegoldó-és kommunikatív készségeket 

vizsgálnánk a jelölteknél szituációs feladatokkal. Ezt a szakterületi koordinátorok és 

mentorfelelősökkel együttműködve vinnénk véghez, illetve a kiválasztást is rájuk bíznám, majd 

közösen véglegesítenénk, hogy kik lettek mentorok.  



Kovács Andrea Éva  

2022. 11. 05 

 
 

Mentorpárok/csapatok létrehozása  

A mentorpárok -igény szerint csapatok- kiválogatását a mentorfelelősökkel együtt végezném. 

Ezt a mentortáborra hirdetném ki, ahol így láthatnánk, hogy valóban jól működnek-e az egy 

csapatba került mentorok. 

 

Mentortábor  

 Ha van rá lehetőség, szeretnék mentortábort szervezni a nyár folyamán, amelyben a 

szakterületi csapatok megtudják a gólyatábori csapatszíneket, összekovácsolódnak a 

csapvezekkel és egymással, intenzíven átismétlik a képzés során tanultakat az adott 

tisztségviselők segítségével és még több „trükköt”, hagyományt elsajátíthatnak a tervezett 3 

nap alatt.  

 Úgy gondolom, hogy nagy hangsúlyt kell fektetni a mentorok gólyatáborra való felkészítésére, 

erre a mentortábor kiváló lehetőség. 

 

Mentoretikai kódex  

 Szeretném a kódexet az idei szakterületi koordinátorokkal és mentorfelelősökkel átnézni, 

megvitatni az esetleges módosításokat. 

 A tervezett események konkrét leírását és végleges időpontjait a mentorkoncepcióban fogom 

leírni, aminek a tervezett kiadása november 30.  

 

Külügyi mentorrendszer 

A külügyi mentorkoordinátorral együttműködve szeretném, ha a két mentorrendszer segítené 

egymást és közös programokkal is fejlődhetnének a mentorok.  

 

Köszönetnyilvánítás: 

Szeretném megköszönni Komáromi Istvánnak- az előző mentorkoordinátornak-, a szakterületi 

koordinátoroknak, Tóth Katának – a külügyi mentorkoordinátornak és mindenkinek aki 

véleményezte, segítette a pályázatomat! 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom, minden kérdéshez/kéréshez nyitottan állok.  

 

Budapest, 2022. 11. 04. 

Kovács Andrea Éva 



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

Telefon/fax: 372-2654 

 

ELTE TTK HÖK  

2022-es költésgvetéstervezet 

Az ELTE TTK HÖK 2022-es költségvetése a 2021-as maradványból (8.377.893 Ft) illetve 
a 2022-as EHÖK Küldöttgyűlés által allokált összegből (3.344.129 Ft) tevődik össze. 
Tehát összesen: 11.722.022 Ft-tal gazdálkodunk.  

1. Iskolaszövetkezet: 

Iskolaszövetkezeti kifizetésekre szánt összeg. 

Tervezett összeg: 1 400 000 Ft 

2. Irodaszer: 

Az iroda működéshez elengedhetetlen termékek költsége. 

Tervezett összeg: 100 000 Ft 

3. Infrastrukturális fejlesztés: 

Bútorok és informatikai eszközök beszerzésének tervezett költsége. 

Tervezett összeg: 90 000 Ft 

4. Gólyatábor és leutazás: 

A gólyatábor és a leutazáshoz biztosított különvonat és külön busz várható 

költsége. 

Tervezett összeg:  4 500  000 Ft  

5. Rendezvények: 

Kari rendezvények szervezési költségei. 

Tervezett összeg: 300 000 Ft 

6. Honlapfejlesztés: 

Az ELTE TTK HÖK weboldalának megújításának várható költsége. 

Tervezett összeg: 1 300 000 Ft 

7. TéTéKás Nyúz: 

Az ELTE TTK HÖK lapjának nyomtatott megjelenésének költsége. 

Tervezett összeg:  200 000 Ft 

8. HÖOK költségek: 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) által szervezett 

vezetőképzőkön és egyéb eseményeken való részvétel költségei. 

Tervezett összeg:  835 000 Ft  

9. Mentortábor: 

Tervezett összeg:  1 700 000 Ft  

10. Egyéb: 
Vésztartalék: 1 297 022 Ft 
 

 

 
 

Akály Alexandra 
gazdasági referens Budapest, 2022.09.22. 
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