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Bemutatkozás 
Fáki Annának hívnak, 1993-ban születtem Budapesten. Szigethalmon töltöttem gyermek- és 

tinédzserkorom, manapság pedig Pesten élek. Középiskolai tanulmányaimat a 

szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban folytattam. 2012-ben nyertem felvételt 

az ELTE matematika szakára, ahol az alkalmazott matematika szakirány kipróbálása után 

végül az elemző szakirányt választottam tanulmányaim befejezéséhez. 

A Szakterületi Csoporttal valamint a Hallgatói Önkormányzattal elsőévesként ismerkedtem 

meg. Részt vettem Matekos Logikai Sátor szervezésében, 2013-ban szervező voltam a 

GyógyMatek GT-ben, 2014-ben mentorként tevékenykedtem, valamint sok kisebb 

rendezvényen is segítettem, ahol tudtam. A 2014-2015-ös ciklusban pedig matematika 

szakterületi koordinátorként is kipróbálta már magam. A 2013/2014-es tanévben voltam 

először képviselő és ezt a státuszt azóta is minden évben újra megpróbálom elnyerni, ami 

eddig minden ciklusban sikerült. 

Motiváció 

Az utóbbi 3 évben az egyetemi közélet sok részét megismerhettem, megtapasztalhattam, 

kipróbáltam, többek között az érdekképviseletet valamint rendezvényeken vagy egyéb (mint 

például a mentorképzés) területeken a segítségnyújtást. Nem egészen egy éve töltöm be a 

szakterületi koordinátori tisztséget, ahol szintén nagyon sok tapasztalattal gazdagodtam. Ez 

idő alatt azt vettem észre, hogy a legnehezebb feladat „utódokat” találni a különböző 

feladatok ellátáshoz. Legfőbb motivációm jelenleg, nem tagadom, hogy megtaláljam azt a 

személyt, aki folytatná a szakterület koordinálását. Ez azért nagyon fontos számomra, mert 

amit már biztosan tudok, hogy februárban nem szeretném folytatni a tisztséggel járó 

feladatok ellátását különböző okok miatt, valamint mivel ősszel egy nagyon kemény fél év 

elé nézek, nem tudom garantálni, hogy megfelelően el tudnám látni ezt a feladatot, hiszen 

jelenleg a tanulmányim nagyon fontosak számomra, ezért mindenképp az kerülne előtérbe. 

Ezen felül tovább szeretném erősíteni az aktív magot a szakterületen. 



 

Tervek 

MATSZACS 
Úgy gondolom, hogy egy jól működő Szakterületi Csoport alapja a sok aktív, lelkes hallgató. 

Véleményem szerint ez a matematika szakterületen megvan. Ez annak köszönhető, hogy egy 

összetartó, a közösségért tenni akaró társaság jött össze, ahol a munka nem nyűg. Az egyik 

legfontosabb célom, hogy ez továbbra is megmaradjon, és egy olyan SzaCs jöjjön létre, 

melyben minden tag szívesen segít, és olyan dolgokkal foglalkozik, amivel szeret is egy olyan 

társaságban, ahol jól érzi magát. 

Érdekképviselet 
Véleményem szerint ez az egyik alappillére a csoportnak, ezért fontos a folyamatos részvétel 

a Választmányon, Intézeti Tanácson és Kari Tanácson. Ehhez elengedetlen a jó viszony a 

felelős oktatókkal, ami köszönhetően az eddigi koordinátoroknak megvan. Az idei 

képviselőválasztáson minden matek szakos induló elérte a 15%-ot, így mindannyian szavazati 

jogú tagjai lettek a SzaB-nak, és mivel csak 6 indulónk volt, szintén mind szavazati jogú tagjai 

lettek a Küldöttgyűlésnek is. Kiemelt feladatomnak tartom, hogy mind őket mind a SzaCs 

aktív tagjait is kellően informáljam az aktuális kérdésekről, amiket esetlegesen egy SzaCs ülés 

keretein belül megvitatnánk. Továbbra is szeretnék Választmányi delegált, illetve Intézeti 

Tanács delegált lenni, amennyiben időm engedi, hiszen ezeken a fórumokon kapom meg 

leggyorsabban a legfontosabb információkat, amik érinthetik a hallgatókat. Úgy gondolom az 

Intézet vezetőivel, főként az oktatási igazgatóhelyettessel nagyon jó viszonyt ápolok, ami 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a felmerült oktatásbeli problémákat orvosolni tudjuk. 

Tájékoztatás 
Az előző ciklusban terveim között szerepelt, hogy kialakítsunk egy rendszert, ahol minden 

területnek van egy felelőse vagy van egy kisebb csapat, akik az adott területtel kapcsolatban 

(pl.: tanulmányi ügyek, szociális ügyek, külföldi tanulmányok, különböző szakirányok stb.) 

mélyebb ismeretekkel rendelkeznek, így gyorsabban, pontosabban tudnak válaszolni a 

felmerülő kérdésekre. Ezt sajnos nem sikerült megvalósítanom eddig, de szeretnék ezen 

dolgozni, hogy mégis kialakuljon egy ilyenfajta rendszer. Ehhez úgy gondolom, főleg az kell, 

hogy többet foglalkozzam/foglalkozzunk ezzel a tervvel. 

A tájékoztatáshoz főként a facebookot és a levelzőlistákat használnám. A SzaCs honlapot 

még frissíteni/ fejleszteni kéne, ehhez mindenképpen kérném olyan emberek segítségét 

(például az informatikust) akik jobban képben vannak az informatika jellegű dolgokkal.  



 

MASZAT 
Véleményem szerint a MASZAT működése nagyon fontos, hiszen hatalmas segítséget 

nyújthat nem csak a matekos, hanem az összes TTK-s hallgatónak. Szerencsére az előző 

pályázatomhoz képest az egy nagy változás, hogy korrepetitorok vannak. A probléma 

jelenleg inkább ott van, hogy a hallgatók nem nagyon járnák el ezekre az alkalmakra. 

Szerintem ez talán azért van, mert nem hirdetjük megfelelően, ezen szeretnék változtatni, 

kitalálni valamit, hogy még több hallgatóhoz eljusson, hogy ez létezik és tényleg használják ki 

ezt a lehetőséget. 

Rendezvények 

Matekos Teadélután 

Ez az egyik legrégebbi programja a SzaCs-nak, ami heti szinten kerül megrendezésre. 

Jelenleg állandó helyszíneként szolgál a Matematikai Múzeum, amit a jövőben is jó 

lenne fenntartani. A Teadélután fejlesztésére/ jobbá tételére pedig folyamatosan jönnek 

az ötletek (például gyűjtés új játékokra), ezek megvalósításában szeretnék segítséget 

nyújtani. 

Bulik 

Elengedhetetlennek tartom a szakterületi zenés-táncos szórakozási lehetőséget a kari 

rendezvények mellett. Ezek megrendezésére havonta-kéthavonta kerülne sor. 

Preferálnám például Gólyaavató/Kocsmatúra/Campus Discovery vagy különböző 

szakterületekkel barátságbulik megszervezését.  

PÍnapi PÍknik 

Ez a kis kirándulás minden évben március 14-én (ha ez éppen munkanap, akkor 15-én) 

kerül megrendezésre. Ennek hagyományát a jövőben is szeretném fenntartani. 

Szakmai rendezvények 

Fontosnak tartom, hogy ne csak a szórakozást vegyük alapul a rendezvények terén. 

Gondolok itt például Szakdolgozati Konferencia valamint Szakirányválasztó Fórum 

megszervezésére. Ez utóbbi hamarosan aktuális is lesz, így ennek szervezésére szeretnék 

a következő időszakban nagyobb hangsúlyt fektetni. 



 

Nyílt nap, Educatio 

Szakterületi koordinátorként ezeken az eseményeken részt vennék, illetve alkalmas 

SzaCs tagokat kérnék fel arra, hogy képviseljék a Matematika Szakterületet. Nyílt napon 

tartanék előadást egyetemi illetve matekos hallgató életről. 

Szeptemberi regisztrációs hét 

Szeptember első hetében, az egyik legfontosabb tevékenység, a gólyák bevezetése az 

egyetemi életbe. Fontosnak tartom, hogy ekkor rájuk terelődjön a legtöbb figyelem. 

Ezen a héten kerülne sor a beiratkozásra, kocsmatúrára, Campus Discovery-re (ami egy 

játékos körbevezetés az egyetemen), tájékoztató előadásra, amit oktatók tartanának 

például a szakirányokról, illetve hallgató(k) a szakterületi csoportról, valamint lenne még 

egy közös tárgyfelvétel. A pontosabb terv kialakítására az őszi szemeszter első szacs 

ülésén kerülne sor. 

Mentorrendszer 
A Mentorrendszer nem csak a MATSZACS, hanem TTK HÖK egyik legfontosabb alappillére. 

Matekon úgy érzem, hogy az utóbbi években a képzés, a mentorok munkája igen 

színvonalas. Ezt mindenképp szeretném megtartani vagy akár még tovább emelni ezt a 

szintet. Véleményem szerint a tavalyi év képzése meglehetősen jól sikerült, mind 

csapategység, mind tudás szinten jó volt a mentorgárda a szakunkon. Idén már szerves 

résztvevője vagyok/voltam a képzésnek, amit nagyon élveztem. Kifejezetten örülök, hogy a 

jelenleg kiválogatott mentorokkal dolgozhatok együtt, mert egy szuper jó csapat gyűlt össze. 

Velük továbbra is nagyon szívesen folytatnám a közös munkát. Továbbra is szeretnék abban 

segíteni, hogy még jobb legyen a csapat összetartása. Szeretném segíteni továbbá abban a 

mentorokat, hogy szakmailag is megfelelő magabiztossággal tudjanak kiállni a leendő 

elsőévesek elé. 

Általános tevékenység 

Tisztségviselőként fontos részt venni a HÖK életében. Ahogy eddig is, ezután is törekszem 

hasznos tagja lenni a társaságnak.  

Szakterületi koordinátorként fontos továbbá, hogy a szakterület képviselőit minden fontos, 

bennünket érintő kérdésről a lehető leggyorsabban és legrészletesebben tájékoztassam. 

Ennek érdekében szeretném, ha választmányi delegáltként is bizalmat kapnék. 



 

A koordinátori poszt nagy felelősséggel és sok munkával jár. Úgy gondolom, amíg 

tanulmányaim engedik, továbbra is töretlen lelkesedéssel tudnám csinálni, ahogy ezt 

elődeimtől is láttam. 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom. Esetleges kérdéseidet vagy észrevételeidet 

személyesen vagy a faki.anna@ttkhok.elte.hu címre várom. 

Fáki Anna 

Matematika Szakterület 

 Budapest, 2015. május 4. 
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