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Bemutatkozás 

Polónyi Richárd vagyok másodéves hallgató, alkalmazott matematikus szakirányon. Cegléden 

születtem 2001. 07. 13-án. A középiskolát Budapesten a Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban végeztem.  

 

Motiváció 

A szakterületen nagyon kevés aktív hallgató van, akik részt vesznek a szakos és kari közéletben, 

emiatt úgy érzem, hogy a matematika szakterület el van határolódva a TTK többi szakterületétől. 

Megválasztásom esetén, egyik fő célom a jelenleg nem aktív hallgatók bevonása lenne a szakterületi 

és a kari közéletébe.  

Fontosnak tartom, hogy a szakterület hallgatói hamar és pontos tájékoztatást kapjanak a 

Hallgatói Önkormányzat és a Matematika Intézet különböző gyűlésein megszavazott és megvitatott, a 

hallgatókat érintő ügyekről. Ezért a kommunikáció gyorsaságára és egyszerűségére szeretnék nagy 

hangsúlyt fektetni.  

2021 novemberében volt lehetőségem részt venni egy Intézeti Tanács gyűlésen, ahol a 

tantervreformról volt szó. 2022 januárban az educatio kiállításon, majd februárban az online nyílt 

napon volt lehetőségem népszerűsíteni a matematika szakterületet. 

 

Tervek 

Tanterv 

Az intézet jelenleg tantervreformon dolgozik. Szeretném hallgatói oldalról segíteni az intézet 

munkáját, és képviselni a szakterület hallgatóinak érdekeit. A tantervreformról szeretnék írni majd egy 

részletes összefoglalót, ami segíthet az elsős évfolyamnak, és mentoraiknak a tájékozódásban és 

felkészülésben az őszi félévre.  

 

Szakterületi csoport 

Sajnos jelenleg nincs sok aktív tagja a szakterületi csoportnak. Szeretném bevonni az első- és 

másodéves hallgatókat, ezért nagy hangsúlyt fektetnék a Szacs promótálására. Fontosnak tartom, a 

rendszeres Szakterületi csoport gyűléseket, nagyjából három hetente, hogy a felmerülő problémákról, 

aktualitásokról folyamatos legyen a diszkusszió. Hallgatótársaimat szeretném bevonni a programok 

szervezésébe, hogy azok lebonyolítása problémamentes legyen, és ötleteikkel, észrevételeikkel több 

ember számára legyenek vonzóak azok. A szakterületi csoport gyűlések előtt, azok facebook 

eseményében szeretnék egy olyan felületet is közzétenni, ahol a hallgatók feltüntethetik, hogy milyen 

témákról legyen szó a gyűlésen, ettől függetlenül nem kötelező megjelenni azon, ez szerintem 

meggyorsítaná egyes problémák megoldását. Az alkalmakon elhangzottakról tervezek megosztani 

összefoglaló dokumentumokat, hogy azon hallgatók is könnyen tájékozódhassanak egy-egy gyűlésen 

megbeszélt témákról, akik nem tudtak azon részt venni.  

 



Érdekképviselet 

Jelenleg ketten aktívak a megválasztott képviselők közül a küldöttgyűlésben. Szeretném elérni, 

hogy a jövőben többen jelentkezzen, hogy ki legyen használva mind a hat helye a matematika 

szakterületnek. Úgy gondolom, hogy ha sikerül elérni, hogy több aktív hallgató legyen a szakterületen, 

például többen vesznek részt szakterületi csoport gyűléseken és többen járnak programokra, akkor ez 

a probléma megoldódik magától. A szakterület delegáltjaival és képviselőivel folyamatosan szeretnék 

egyeztetni, hogy a különböző bizottságokban milyen hallgatókat érintő kérdésekről volt szó.  

Maszat 

Az őszi Maszat koordinátorok tudják folytatni ebben a félévben is a munkájukat. Sajnos ősszel 

kevesen keresték fel őket, ezért szeretném jobban népszerűsíteni ezt a lehetőséget és ha igény van rá, 

akkor még embereket felkeresni, hogy tartsanak alkalmakat.  

Programok 

 A jelenléti oktatásra való visszatéréssel az első nagyobb matekos program a PÍ naPÍ PÍknik 

lenne. A túra megszervezéséhez szeretném kikérni a hallgatók véleményét, hogy lehetőleg minél 

több ember számára vonzó legyen a túra útvonala. A mentorkirándulás és a prágai kirándulás miatt a 

program elsősorban március 19-én kerülne megrendezésre. 

A matekos teadélután rendszerint keddenként a matematikai múzeumban kerül majd 

megrendezésre. A félév során szeretnék több társasestet is szervezni, ahol olyan játékokkal is lehetne 

játszani, amikre keddenként délután nincs elegendő idő. Amennyiben lehetséges, akkor más 

szakterülettel együtt szeretném ezeket megszervezni. A matekos mesedélután egy korábban népszerű 

program volt, ezért legalább egyet szeretnék szervezni belőle tavasszal. A tavaszi félév vége fele 

szeretnék szervezni a túrázáson felül egy egynapos sporteseményt is, például mini foci vagy kosárlabda 

bajnokság. Az őszi féléveben sikeres volt a lézerharcos program, ezért tavasszal szeretnék szervezni 

belőle egy alkalmat.  

Mentorrendszer 

Úgy gondolom, hogy a mentorkoordinátorral és a mentorfelelőssel is könnyen együtt fogunk 

dolgozni, és tudom majd segíteni a munkájukat. A tantervreform miatt nagy hangsúlyt szeretnék 

fektetni a mentorjelöltekkel való közös munkára. 

Zárszó 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat, ha merült fel benned kérdés, vagy észrevétel, 

keress az alábbi elérhetőségeken vagy Facebookon.  Köszönöm barátaimnak és ismerőseimnek a 

támogatást és a segítséget a felkészülésben, külön Akály Alexandrának.  

Telefon: +36 30/976-8026 

email: polonyiricsy@gmail.com, polrichard@student.elte.hu  

 

Polónyi Richárd                   Budapest, 2022. 02. 25. 
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