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Elnöki pályázat  

 

Gerner Alexandra  
 

Bemutatkozás 
 

Gerner Alexandra vagyok, harmadéves Matematika BSc szakos, sztochasztika 

szakirányos hallgató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Természettudományi Karán. 1999. március 11-én születtem Pécsett, majd később ott 

végeztem tanulmányaimat is. A Leőwey Klára Gimnáziumba jártam emelt matematika-fizika 

tagozatos osztályba, mikor 2016-ban részt vettem középiskolás diákként a BME TTK által 

szervezett Science Camp-en és ennek hatására választottam az Egyetemet és a matematikát. A 

Képviselet már akkor felkeltette az érdeklődésemet, de komolyabban a Gólyatáborban és a 

Regisztrációs héten kezdett el érdekelni. Ekkor részt vettem számos, "Ismerd meg a HK-t!" 

előadáson, melyeken felvilágosítást kaptam a képviselők feladatkörével kapcsolatban. A 

tanulás mellett szerettem volna aktív és hasznos tagja lenni a TTK közösségének, ezért 

döntöttem úgy, hogy elsőéves hallgatóként, 2018 tavaszán jelentkezem a Hallgatói 

Képviseletbe. Ekkor a hallgatók bizalmat szavaztak nekem, mandátumot kaptam és főként 

rendezvényszervezéssel és PR tevékenységekkel kezdtem el foglalkozni. Ezután 2018 nyarán 

megkeresett Lestyan Bence, a Képviselet korábbi elnöke, hogy szeretné, ha én lennék az 

„utódja” és átvenném tőle a következő évtől az elnöki feladatokat. Így alakult, hogy 2019-ben 

leadtam az első elnöki pályázatomat és a márciusi alakuló ülésen a Képviselet megválasztott 

elnökének, így az elmúlt ciklusban én feleltem a HK működéséért és feladatainak ellátásáért.  

 

Az elmúlt ciklus értékelése  
 

Az előző időszakban rengeteg új képviselővel láttunk neki a munkának, akik 

betanítására nagy energiát kellett fordítanunk. Számukra rendszeresen szerveztünk ülés előtt 

“félórákat”, melyek alkalmával megtanítottuk nekik az Egyetem felépítését, megismertettük 

velük az egyetemi szabályzatokat és a felső vezetőket. Úgy érzem sikerrel jártunk és sikerült 

az új embereket szakmailag magas szintre képeznünk. Sajnos be kell látni, hogy voltak olyan 

képviselők is, akik nem találták meg a számításaikat és időközben távoztak a HK-ból, de ezt 

is el kellett tudnunk fogadni.  

Tavasszal, nem sokkal az elnökké választásom után, megkeresett az ELTE TTK HÖK 

elnöke, Horváth Luca, hogy Barabás Zoltánnal van egy ötletük, miszerint össze kellene 

fognunk az ország természettudományi karainak képviselőit és együtt egy nagy dolgot tudnánk 

alkotni. Így nyár elején megalakult a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája alatt 

a Természettudományos Hallgatók Szövetsége hat egyetem hallgatói önkormányzatának 

részvételével (Pécsi Tudományegyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Debreceni Egyetem, 

Szegedi Tudományegyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem). A THSZ elsődleges célja a Képzési és Kimeneti 

Követelmények felülvizsgálatában való részvétel és a hallgatók érdekeinek nyomatékos 

érvényesítése volt. Úgy gondoltuk, hogy sokkal nagyobb tekintélyt tudunk szerezni, ha nem 

egy-egy egyetem hallgatóságaként próbálkozunk, hanem összefogunk, és együttes erővel 

lépünk fel.  

A nyár folyamán több egyetemi szabályzat is módosításra került, köztük a Tanulmányi 

és Vizsgaszabályzat, a Térítési és Juttatási Szabályzat, majd később a Hallgatói Önkormányzat 

Alapszabálya is. Emellett a Kancellár utasításban szabályozta le a kollégiumi felvételi 

rendszerét, valamint szervezeti átalakulások is történtek a Kancellárián a kollégium területét 

illetően.  
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A Hallgatói Képviseletben is végrehajtottunk kisebb átalakításokat, főként az Oktatási 

Bizottságon belül. Megszüntettük a három különböző tanulmányi szakcsoport felelősi posztot, 

melyekből összevontan egyetlen oktatási referensi pozíciót hoztunk létre. A különböző 

területekért felelős emberek a változások hatására már nem szükséges, hogy képviselők 

legyenek, csupán a Bizottság javaslatára a HK dönt a személyükről. Emellett a pályázati 

kiírások rendszerét is megreformáltuk. Összevontunk különböző közösségi pályázatokat, 

megkönnyítve ezzel a hallgatók és a hallgatói képviselők munkáját is. Módosítottuk a 

Hallgatói Képviselet Ösztöndíjának pályázati kiírását is. Ennek a célja szigorítások bevezetése 

volt, miszerint a rendszeres HK ülésekért csak akkor jár jutalmazás, ha az három óránál többet 

vesz igénybe. Emellett a HK elnöke megteheti, hogy az ülés végeztével egy tesztet („kiugrót”) 

irat a képviselőkkel az ülésen elhangzott fontos információkból, mely öt kérdésből áll és 

ezekből legalább négyre helyes választ kell adni. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy az előző 

évben az új képviselők viszonylag gyorsan megtalálták a helyüket és korán be tudtak 

kapcsolódni a munkába. Mindehhez hozzátartozik, hogy létrehoztunk egy tartalmas 

projektlistát, ahonnan önkéntesen lehetett az alapvető feladatainkon felül projekteket vállalni. 

Az ösztöndíj pontrendszerének megreformálásával és a projektlista létrehozásával pedig 

maximálisan a munkára ösztönöztük az embereket. Mindezek mellett, juttatás területén a 

korábban tervezett teljesítményindex alapú tanulmányi ösztöndíjosztás ötletét elvetettük, 

hiszen az új Térítési és Juttatási Szabályzat többé már nem teremtette meg ennek lehetőségét.  

A Matematikus MSc képzés reform munkálataiba a ciklus elején sok energiát 

fordítottunk, viszont jelenleg a Képviselet oktatói válaszra vár. Emellett belekezdtünk egy 

Matematika BSc mintatanterv felülvizsgálatba, melyre létrehoztunk egy munkacsoportot a 

Karon, ahová minden szakirányról toboroztunk hallgatókat. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy 

mindenki érdekeit egyenlően tudjuk reprezentálni a Tanszékvezetők Tanácsán, valamint a 

Matematikus Szakbizottságban és a Kari Tanácson.  

Úgy gondolom, hogy a Dékáni Hivatallal és a kari vezetéssel sikerült jó kapcsolatot 

kialakítanom, kölcsönös bizalom működik jelenleg közöttünk. Sokat foglalkoztam a Kari 

Közreműködői Ösztöndíj pályázat elkészítésével, mellyel sikerült megkönnyíteni a segítő 

hallgatói kifizetéseket a nyílt napokon és hasonló Kar népszerűsítő rendezvényeken való 

részvételek jutalmazásáért. Igyekeztünk megújítani a Kari Tudományos Ösztöndíj pályázati 

kiírását is az intézetek igazgatóival és a tudományos és nemzetközi dékánhelyettessel 

együttműködve, viszont ez a jövőben ismételt felülvizsgálatra szorul majd. A Hallgatói 

Képviseletnek nagy szerepe van a Kari Tudományos Ösztöndíj népszerűsítésében is, mert 

viszonylag kevés pályázat érkezett be az utóbbi kettő időszakban és biztosak vagyunk benne, 

hogy sokkal több hallgató végez olyan magas szintű tudományos tevékenységet, hogy 

megérdemelné az elismerést.  

Elnöki ciklusom alatt megszerveztem az I. BME TTK Szakmai Napot, mely az első 

olyan rendezvény volt, ahonnan szponzorációs támogatást sikerült szereznünk, amit szintén 

hallgatói rendezvényekre tudunk később fordítani. Úgy gondolom, hogy a gazdasági 

érdekeltségen felül a Szakmai Nap egy igen jelentős esemény volt a Kar hallgatói számára, 

hiszen sokan talán nincsenek tisztában azzal, hogy milyen lehetőségeik vannak a 

munkaerőpiacon. Remélem, hogy a kari hagyományainkba beépítve sikerül bővíteni a 

rendezvényen megjelenő cégek listáján és sikerül minél népszerűbbé tennünk a hallgatók 

körében.  

A jelenlegi Képviselet a 2020-as Hallgatói Képviselők Tudásfelmérő Tesztjén első 

helyezést ért el. Ez rengeteg időbefektetéssel járt minden képviselő számára, hiszen két 

hónapig készültünk a tesztekre és másfél héten keresztül minden nap dolgoztunk az előre 

kiadott csoportfeladatokon. A Képviselet tagjai a különböző kategóriákban összesen 6 db első 

helyezést, 6 db második helyezést és 2 db harmadik helyezést zsebeltek be. A jó teljesítés 

különösen fontos a TTK számára, mivel kellően jó eredmények elérése esetén 1.000.000 Ft-

ot nyerhetünk, melyet a TTK Bálra költünk minden évben. Mondhatni ez az összeg 

elengedhetetlen ahhoz, hogy meg tudjuk tartani a hagyományos bálunk színvonalát. Nagyon 
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büszke voltam mindenkire és utólag úgy gondolom, hogy megérte a követelmények felállítása 

és a szigorú, ütemtervhez kötött folytonos készülés megkövetelése, melyet az alelnökökkel 

együtt végeztünk.  

Véleményem szerint az előző elnöki ciklusom alatt sikerült egy összetartó és 

szakmailag magas szinten működő képviseletet létrehozni, melyre a következő évben alapozni 

tudunk! 

 

Elnökként megfogalmazott stratégia 
 

Az elkövetkező időszakban a legnagyobb hangsúlyt kezdetben biztosan az új 

képviselők tudásátadására kell fektetnünk. Szeretném, ha heti rendszerességgel tréningeken 

keresztül folyna a betanulás, melyeket a tapasztaltabb képviselők tartanának az újoncoknak. 

Gondolok itt az alapvető ismeretek átadásán túl a soft skillek fejlesztésére is. A betanulás 

leteltével pedig elindulhatna az önálló munka a projektfeladatokon. Mindenkinek emellett 

figyelnie kell arra is, hogy a posztjához kapcsolódó feladatokat maradéktalanul ellássa, és az 

ahhoz kapcsolódó tudást is megfelelően átvegye vagy átadja. 

A HK tudásbázisának elkészültével, most fogjuk első alkalommal tesztelni, hogy 

ténylegesen, hogyan tudják az új képviselők használni az ott megtalálható információkat. Ez 

automatikusan egy újabb projekt lehetőségét teremti meg, ami nem más, mint a tudásbázis 

frissítése, kiegészítése a még hiányzó információkkal.  

Megválasztásom esetén szeretnék két alelnökkel dolgozni, ugyanis szeretném, ha a 

szervezet belső koordinálásával főként az alelnökök foglalkoznának. Ehhez tartozik a fent 

említett tudásátadások és betanulási alkalmak szervezése és koordinálása. Mindenképpen 

szeretném folytatni a munkát Magyar Boglárkával, aki az előző ciklusban is alelnökként 

segítette a munkámat és úgy gondolom, hogy jó csapatot alkottunk, valamint szeretném 

felkérni majd Schmidt Beátát, hogy csatlakozzon az elnökséghez másik alelnökként.  

Oktatás területén szeretném, ha maradéktalanul sikerülne érvényesíteni a hallgatók 

által összegyűjtött javaslatokat a Matematika BSc mintatanterv felülvizsgálattal kapcsolatban. 

Emellett szeretnék elindítani szeptembertől kezdve a gólyák számára egy mentor rendszert. 

Kezdetben csak a matekos gólyákra kiterjesztve, a kevesebb tudással érkező hallgatók 

felzárkóztatását segítené a rendszer, hiszen jelenleg nincsen lehetőség hasonló szintrehozó 

tantárgy létrehozására. A mentorokat olyan felsőbb éves hallgatók közül választanánk ki, akik 

kiváló tanulmányi eredménnyel és kellő motivációval rendelkeznek hasonló közösségi célú 

tevékenység elvégzésére. A mentor rendszer koncepciójának teljes kidolgozása még hátra van.  

Sajnos mindannyian tapasztaltuk, hogy kezdenek a természettudományos képzések 

kevésbé népszerűek lenni a középiskolások körében. Úgy gondolom, hogy a Hallgatói 

Képviseletnek a középiskolás rendezvények szervezésében is hatalmas szerepet kell vállalnia, 

hiszen mi állunk korban közelebb a célközönséghez. Meg kell találunk, hogy mivel tehetnénk 

vonzóbbá főleg a matematika képzést. Rengeteg ötlet felmerült bennünk, melyek kivitelezésre 

várnak, de készülőben van egy kari népszerűsítő videó, valamint sokat dolgozunk az online 

megjelenések javításán is. Mindemellett azt a visszajelzést kapjuk évfolyamról évfolyamra, 

hogy az egyik legeffektívebb megjelenési forma még mindig az iskolalátogatás. A Képviselet 

tagjai ezért rendszeresen vállalnak budapesti és vidéki iskolalátogatásokat, pályaorientációs 

napokon való részvételt. Próbáljuk arra ösztönözni a hallgatókat, hogy minél többen vegyenek 

részt hasonló közérdekű feladatokban. A következő időszakban a Kari Közreműködői pályázat 

kiírását is frissíteni kell és meg kell vizsgálnunk, hogy milyen lehetőség van arra, hogy a Kar 

az iskolalátogatásokat is megfelelően tudja jutalmazni ösztöndíj formájában.  

A kari utánpótlás mellett muszáj megemlíteni a Hallgatói Képviselet utánpótlását is, 

mely évről évre probléma. Úgy érzem, hogy az utóbbi években jelentősen sikerült javítani a 

HK megítélésén a Karon, viszont a hallgatóknak mégsem eléggé vonzó a Képviselet ahhoz, 

hogy elinduljanak a Tisztújításon. Szeretném a következő időszakban szemléltetni a Kar 

hallgatói számára, hogy a HK milyen fontos feladatokat lát el, és hogy mindenkinek érdeke a 
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megfelelő működésének biztosítása, melyhez humánerőforrásra van szükségünk. Továbbá a 

következő évben szeretném megtalálni azt a személyt, aki szívesen követne az elnöki pozíción 

és megkezdeném a tapasztalatom és tudásom átadását számára.   

A Rendezvényszervező Bizottságban is sok lehetőséget látok, szeretném, ha több 

programot tudna szervezni a félév során. Az RB a kari közélet fellendítésébe bekapcsolódva, 

a körökkel együttműködve pedig hatalmas sikereket tudna elérni. Szintén a 

Rendezvényszervező Bizottság és a Gazdasági Bizottság közös munkájának tekintem a 

szponzorációs tevékenység végzését és a céges kapcsolatok kialakítását. Amennyiben 

szeretnénk megtartani rendezvényeink jelenlegi színvonalát, ahhoz több anyagi forrásra lesz 

szükségünk, melyet kizárólag szponzorációs támogatással tudunk megoldani.  

A TTK közélete is megújításra szorul. A Hallgatói Sportkör népszerűsége jelentősen 

lecsökkent. A hallgatókat ösztönözni kell a heti rendszerességű sportrendezvényeken való 

részvételre, akár egy jól megszervezett Sportnappal vagy Sporthéttel. A HK ehhez biztosítja 

az infrastruktúrát, a tornatermet és a sportszereket, viszont a fellendítéshez szükség van lelkes, 

aktív hallgatókra. Az elmúlt félévben létrejött két új öntevékeny kör, a Sörtevékeny kör és a 

KÉP-LETT kör, melyek jelenleg népszerűnek bizonyulnak. Minden hallgatói csoport 

támogatását a lehető legjobban szeretném biztosítani a következő időszakban, mind anyagilag, 

mind bármilyen más formában. Lehetőséget biztosítunk eszközbeszerzésre a jelenleg futó Kari 

Közéleti Pályázat keretében is. Emellett szívesen dolgoznék együtt a körök vezetőivel az 

utánpótlás kérdésében is. Már korábban is felmerült a gondolat, hogy a FUN 4U! 

programsorozatot kiterjesztjük az egész hallgatói közéletre, de ez jelenleg még nem valósult 

meg.  

Idén első alkalommal úgy döntöttünk, hogy az ÉMK-TTK Gólyatábort új helyszínre 

költöztetjük, így esett a választás Mezőkövesdre, a Zsóry Zsibongóra. Bizonyára ezzel a 

rendezvénnyel is sok dolgunk lesz, helyén kell tudnunk kezelni a változásokat és kellően 

felkészülten kell fogadnunk a gólyákat. Tavaly megszervezésre került az I. TTK Grillparty, 

mely igen népszerűnek bizonyult a hallgatók körében. Szeretném, ha ezt a rendezvényt szinte 

hagyománnyá alakítva minden évben meg tudnánk tartani.  

Juttatások területén a februári hallgatói normatíva emelést követően szükséges lesz 

átgondolnunk a különböző ösztöndíjakra fordítható keretek szétosztását. Szeretném, ha a 

hallgatók kihasználnák a Jegyzetírói Ösztöndíj pályázat által nyújtott lehetőségeket és ezzel 

sikerülne felfrissítenünk a Kvantumgenerátoron megtalálható segédanyagokat. Szociális 

pályázatok terén az elmúlt két félév tapasztalata alapján elkél a segítség, ugyanis csak hallgatói 

képviselők vállalkoztak a feladatra és tették le a szociális bírálói vizsgát. Ez azért sem 

szerencsés, mert a képviselőknek egyénként is rengeteg feladatuk van és olykor egy bírálási 

időszak önmagában is leterhelő. Bízom benne, hogy az idén elindult szociális bírálók kitartóak 

lesznek és nem veszítenek motivációjukból mire a vizsgázásra kerül a sor. Ebben nagy 

szerepet kell vállalnia a szociális referensnek és alaposan fel kell készíteni őket a bírálásra a 

különböző szabályzatokból. 

A következő időszakban szeretném megújítani a HK online megjelenési felületeit. Fel 

kell mérnünk, hogy melyek azok a kommunikációs csatornák, ahol a legtöbb hallgatót el 

tudunk érni és végre kell hajtani a szükséges fejlesztéseket. Terveim között szerepel egy éves 

kiajánló kiadvány elkészítése a rendezvényeinkről, mely létrehozása az utóbbi hónapokban 

elkezdődött. A hivatalos honlapunk is egy komolyabb revízióra szorul, szeretnék szerkezeti 

átalakításokat végezni rajta, amellett, hogy a tartalmakat folyamatosan frissítjük és bővítjük.  

Az idei Tisztújítás szervezése már másképpen alakult a korábbi évekhez képest. Idén 

először vizsgált jogi megfelelőséget a TTK HÖK Szervezeti és Működési Szabályzatában a 

Kancellária Jogi Igazgatósága. A szabályzatunkat jogilag megfelelőnek találták és rengeteg 

hasznos tanáccsal láttak el bennünket a jövőre nézve. A következő év fontos feladata lesz az 

SZMSZ újragondolása és nagyobb volumenű módosítása is. 

A Természettudományos Hallgatók Szövetsége jelenleg kiaknázatlan lehetőségeket 

tartogat. Mint a THSZ titkára szeretném, ha sikerülne rendszeresíteni az üléseket és 
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megfogalmazni olyan célokat a jövőre nézve, melyeket más egyetemek HÖK vezetőivel 

sikeresen elérhetünk.  

Az elmúlt időszakban félévente minden képviselővel leültem egy-két órás személyes 

megbeszélésekre, ahol mindenki kifejthette véleményét a HK-t érintő dolgokkal kapcsolatban, 

valamint mindenkinek találtunk személyre szabott projekteket, feladatokat. Megválasztásom 

esetén szeretném folytatni ezt a módszert az új képviselőkkel is, mert ezt a bizalom 

kiépítésének egyik legfontosabb eszközének tartom.  

 

Összegzés 
 

A következő egy évben szeretném folytatni elnöki tevékenységemet a TTK HK élén, 

hogy a Képviselet működését az évek során megszerzett tudásommal és tapasztalatommal 

biztosítani tudjam, valamint szeretném véghez vinni az elkezdett, de be nem fejezett és tervben 

lévő projekteket, melyeket fent bemutattam.  

 

Jelen pályázatommal kérem a Természettudományi Kar Hallgatói Képviseletét, hogy 

amennyiben alkalmasnak találnak az elnöki pozícióra, támogassanak az alakuló ülésen 

szavazatukkal!   

 

 

 

 


