
   

 

Pályázat matematika szakterületi 

koordinátori tisztségre 

 
Bemutatkozás 

Lekics László vagyok, második éve tanulok az ELTE TTK matematika szakán. Keszthelyen 

születtem 1996.12.17-én. Hévízen lakom, gimnáziumi tanulmányaimat a Vajda János 

Gimnáziumban végeztem. Tanulmányaimat a BSc képzésen 2020-ban tervezem befejezni. 

 

Motiváció 

Már gólyaként is aktív részese voltam a szakos közösségnek, majd mentor lettem, amivel egy 

nagy álmom vált valóra. Eddig képviselőként tevékenykedtem a Küldöttgyűlésben, ezt 

továbbra is szeretném folytatni. Részt veszek a TéTéKás GT szervezésében, fontos számomra, 

hogy a gólyáknak egy fantasztikus élményt nyújtsunk ezzel az új koncepcióval. Az előző évben 

mindig megjelentem szakos/kari programokon, sokszor részt vettem ezek szervezésében is, és 

a továbbiakban szeretnék még aktívabban hozzájárulni a szakterület munkájához szakterületi 

koordinátorként. 

 

Tervek 

A matek szakterületet sajnos jelenleg elég elszeparáltnak érzem a többi szakterülettől, valamint 

nagyon kevés olyan aktív emberrel rendelkezünk, akik részt szeretnének venni a szakos/kari 

közéletben. Megválasztásom esetén az alakuló Küldöttgyűlésig tartó rövid ciklusban ezen 

probléma orvoslásának előkészületein fogok tevékenykedni. Az idei elsőévesekben hatalmas 

potenciált látok arra, hogy egy új, szociálisan is aktív, összetartó szakterületet hozzunk létre, 

akik jól kooperálnak a többi TTK-s hallgatóval is. A szakterületet érintő, vagy az által szervezett 

eseményekkel az alábbiak a terveim: 

 

- Mentorrendszer: 

A matekos mentorok véleményem szerint kiváló kezekben vannak, mentorfelelősünk 

nagyszerű felkészítést fog nyújtani nekik a mentorsághoz a mentorkoordinátor segítségével. 

Szeretném mindenben segíteni a mentorfelelős munkáját, részt venni az eseményeken, és 

kiválogatni a lehető legalkalmasabb mentorokat a következő év gólyái számára. A 



   
mentorjelöltek többsége elsőéves, ami a TéTéKás GT szempontjából szerintem előnyös, 

ugyanis nem ragaszkodnak úgy a hagyományokhoz mint a vénebbek, nyitottak az újításokra, 

és nagyon lelkesek. 

 

- Maszat: 

A Maszat továbbra is végzi majd feladatát, a matekos korrepetítorok szívesen segítenek ebben 

a félévben is mindenkinek a tanulmányaikban. Távolabbi célom a Maszattal ha szükségét látják 

rá, és örülnek a segítségnek, akkor más szakok hallgatóinak is segíteni a matekos témájú 

tárgyaikban, ez természetesen komolyabb átgondolást, és sok kooperációt igényel. 

 

- Szakterületi csoport: 

A matek szakterületi csoport az elmúlt fél évben eléggé megfogyatkozott, és kissé inaktívvá 

vált. Ezen komolyan szeretnék változtatni, szeretném ha a szak hallgatói tudnák, hogy van egy 

hely, ahol elmondhatják véleményüket és informálódhatnak a közéletről és a szakterületet 

érintő tanulmányi ügyekről. Be szeretném vonni az első éves hallgatókat, elsősorban a 

mentoraikon keresztül, de más SzaCs hirdetésre is gondoltam már, mint a hirdetőtáblák, és a 

Nyúz. Erre a feladatra biztosan találok segítséget a szakról, hiszen vannak még rajtam kívül 

jópáran, akik szívükön viselik a szakterület sorsát. A Szakterületi Csoport ülésein szeretném 

tájékoztatni a résztvevőket a legutóbbi Küldöttgyűlés fontosabb részleteiről, promótálni a 

közelgő eseményeket, és a matekos programok szervezésének jelentős részét átruházni az 

érdeklődőkre. Utóbbira azért szeretnék nagy hangsúlyt fektetni, mert szükség van tapasztalt 

emberekre a gólyatábor, és egyéb nagyobb események szervezéséhez, vagy annak 

koordinálásához, és a szakterület kisebb eseményei tökéletes alkalmak az ilyen fajta tapasztalat 

szerzésére. 

 

- Érdekképviselet: 

Erre a ciklusra 3 képviselővel marad a matematika szakterület, de szeretném bevonzani a 

fiatalabb érdeklődőket is a Küldöttgyűlésbe, és a következő év küldötteinek felkészítést 

nyújtani, s rávilágítani munkájuk fontosságára, hogy felelősségteljesen végezzék majd a 

képviselői feladataikat. Ezzel biztosan nagyobb komolyságot tudnánk adni a jövő 

Küldöttgyűléseinek. 

 

- TTK-s identitás: 

Egyik fő célunk a kari identitás kialakítása kell, hogy legyen. Véleményem szerint sok 

munkával ezt meg tudjuk valósítani úgy, hogy a szakos identitás is megmaradjon mindenkiben, 

csak nagyon kell akarni! Szeretném visszahozni a matek, és a többi szakterület barátságbulijait, 

amik az elmúlt egy évben sajnos elmaradtak. Ilyen volt a Biologika, a Geometria stb… Nem 

utolsó sorban még megemlíteném, hogy a most képződő mentorokban is igyekszünk majd 

kialakítani a kari identitást, és ahhoz, hogy ezt jól át tudjuk adni, nekünk is meg kell élni. Ezért 

fontosnak tartom, hogy közös programokat szervezzünk! 



   
 

- Kommunikáció: 

Szeretném fejleszteni a hallgatókkal való kommunikációt, aminek az egyik eszköze a SzaCs, a 

másik pedig a levlisták. Itt értesíteni a hallgatókat az őket érintő tanulmányi, illetve szociális 

ügyekről. Ezen kívül a matszacs honlapja senki se tudja mióta áll „fejlesztés alatt”… Ezen 

honlap elkészítésére igyekszem majd mihamarabb találni egy, vagy több embert, hiszen ez is 

egy jó kommunikációs csatorna lehetne. A szakterület logója egyszer egyik, másszor másik, 

úgyhogy szeretnék terveztetni egy teljesen új MatSzaCs logót, hozzá tartozó Facebook 

borítóképet és miegymást. A ’15-ös évfolyam vásárolhatott utoljára matekos pólót, és sokak 

panaszkodtak már emiatt, úgyhogy szeretném ha újra lehetne venni matekos pólót, akár az 

eredeti mintával, akár egy új mintát tervezve (de az alapkoncepciót megtartva). 

 

- Szakos programok: 

A szakos programokat a továbbiakban még szervezettebbé szeretném tenni, legyen itt szó a PÍ 

naPÍ PÍknikről, vagy a teadélutánról, vagy a matekos filmklubról, ami az elmúlt egy évben 

egyáltalán nem került megszervezésre, pedig egész nagy közönséget vonzott. Távlati terveim 

továbbá a MateCamp újraélesztése, és a GyógyMatek ICE 2019 megszervezése is. 

Komoly problémának érzem a szakon, hogy jóval kevesebb olyan esemény van, ahol nem kerül 

elő alkohol, mint olyan, ahol a berúgás a cél. Utóbbi eseményeket is meg kell tartani, de 

szerintem a konszolidált események hiánya miatt sok érdeklődő hallgatót veszítünk el. Azon 

szeretnék dolgozni, hogy a szakterület bővelkedjen „nem ivós” eseményekben is(a teadélután 

és a filmklub mellett még legalább 2db havi/heti rendezvény). Jobbnál jobb ötleteim még nem 

születtek erre vonatkozólag, de gondoltam már matekos túrára, városnézésre, különböző 

versenyekre, vagy akár matematika specifikusabb programokra.  

 

Záró gondolatok: 

Köszönöm a felkészítést a sok segítséget nyújtó szacskóknak és ex-szacskóknak, akikkel 

örömmel folytatom majd a közös munkát a továbbiakban is. Pályázatomban főleg az 

elkövetkezendő hetekre és hónapokra kiterjedő terveimet írtam le, komolyabb távlati célokról 

és bármi mással kapcsolatos kérdésekkel keressetek bátran! 

 

Elérhetőségeim: 

 
Telefon: +3630/204-2018 

Email: llekics@gmail.com 

 

 

 

Lekics László          2018.03.03. 
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