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Nagy Ynna Ilonának hívnak, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Természettudományi Karának Matematika BSc szakos hallgatója vagyok. 2001.04.18-án,
Budapesten születtem, és a főváros agglomerációjában, Fóton éltünk együtt a szüleimmel és a
testvéremmel. Édesanyám moldáv származású, így családom nagy része nem Magyarországon
él. A nevemben is megjelenik a családom multikulturalitása, mint ahogyan a
mindennapjaimban is.
Kisiskolásként Fóton tanultam egy egyházi általános iskolában. A középiskolás éveimet a
budapesti Könyves Kálmán Gimnázium falai között töltöttem, ahol leginkább a matematika
tudománya iránt érdeklődtem.
A Hallgatói Képviselettel való megismerkedésem a Gólyatáborra vezethető vissza, ahol az
akkori képviselők bemutatták a HK működését. Már ekkor felkeltette az érdeklődésemet a
szervezet, viszont nem ez volt az a bizonyos meghatározó pillanat számomra. A 2020-as
Tisztújításon való elindulásomban nagy szerepet játszottak a 2019-es TTK Bálon tapasztaltak.
Hálás voltam, amiért egy ilyen színvonalas rendezvényt szervezett számunkra a Képviselet
Rendezvényszervező Bizottsága, majd a „gólyaeskü” letétele után következő meglepetés
program, a Gólyatábor szervezői tánc idilli pillanatai hozták meg igazán a kedvem a
jelentkezéshez.
A Hallgatói Képviseletbe tanácskozási jogú tagként kerültem be a 2020-as alakuló ülésen, majd
ezután a nyáron mandátumos tag lettem. Az elmúlt egy évben több területet is elláttam. A ciklus
kezdetétől a kari lapunk, a PikkÁsz és a HK közötti kommunikációért feleltem, nyártól az
ösztöndíj referens feladatköreit láttam el, ősszel a szociális területet kezeltem, novembertől
pedig alelnökként is tevékenykedtem.
Korábbi tapasztalataim
A KHÖK kari lapjának felelőseként lehetőségem adódott belelátni a szerkesztőség munkájába.
A tavaszi szám alakulását végig kísértem, majd a Hallgatói Képviselet által készített Gólyaszám
koordinálását már én végeztem. A nyár folyamán a lap főszerkesztőjével, Pataki Attilával
együtt dolgoztunk a PikkÁsz működését magába foglaló Természettudományi Kar Hallgatói
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. mellékletének módosítási javaslatán. A
márciusban megjelent HK különszám esetében is koordinációs szerepet vállaltam, a lap
létrejöttéhez hozzájárultam.
Az ösztöndíjak világába már tavasszal próbáltam belefolyni. A Kar Kiváló Oktatója cím
odaítélésének meghatározásához az OMHV kérdőívek kiértékelésében szervesen részt vettem.
A 2020/21-es tanév őszi félévében a tanulmányi ösztöndíjosztást én végeztem, számos pályázat
kiírását készítettem el, a beérkező pályázatokat elbírálásával és azok dokumentációjával
foglalkoztam. A közösségi ösztöndíjak keretének szétosztására javaslatot tettem, amit később
az elnökséggel közösen megvitattunk. Később a tavaszi féléves normatíva szétosztásába is
alkalmam adódott belelátni. Az ezalatt szerzett tapasztalataimat a tél folyamán kezdtem el

kamatoztatni, a Pályázati Bizottságon belül több projekt is útnak indult. Jelenleg egy új pályázat
létrehozásán dolgozunk, amelyben az újonnan létrejött Mentorprogramban végzett
tevékenységek, valamint a konzultációtartások kerülnek jutalmazásra.
A szociális referens pozíciót csupán 2 hónapig töltöttem be, ez idő alatt a 2020/21-es tanév őszi
félévi Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok személyes bemutatási időszakát koordináltam.
Ugyan a poszttól megváltam, szociális bírálóként ezután is tevékenykedtem és a jövőben is
szeretném ezt folytatni.
Alelnökként lehetőségem adódott az összes területre rálátni, a Képviselet vezetésében részt
venni és az elnöki teendőket figyelemmel kísérni, azokban segítséget nyújtani. Nem csak a
különböző területek feladatainak helyes elvégzését tudtam ez idő alatt megismerni. Az egyes
területeken lévő nehézségek, illetve a felmerülő problémák megoldásának menetét is végig
követtem, melynek révén rengeteg tapasztalattal gazdagodtam.
Igyekeztem több terület munkájába is belelátni és aktívan részt venni azokban. A nyári
rendezvényeinken szervezőként segédkeztem, és az őszi félév folyamán a már említett
Mentorprogram koordinálását végeztem.
Motivációm
A tavalyi Tisztújításon való elindulásom legfőbb motivációja a hála volt, idén az elnöki pozíció
megpályázására pedig az alázat.
A pandémia okán először a nyár folyamán adódott lehetőségem a hallgatói segítségnyújtás
közvetlen módjainak megtapasztalására. A szociális bírálóként végzett tevékenységek,
valamint a táborok szervezése alatt kezdtem el megélni a közösséggel szembeni alázatosságot
és a „HK-s identitást” is.
Az első tapasztalatok következtében igyekeztem még inkább hasznos tagja lenni karunknak és
a Képviseletnek egyaránt. Ezt a tájékozottságom fejlesztésén, a feladatvállaláson és a hallgatók
közvetlen segítésén keresztül próbáltam véghez vinni a hallgatók érdekeinek szem előtt
tartásával párhuzamosan.
Mindeközben egyre több hallgató keres meg különböző kérdésekkel és megoldásra váró
problémákkal. A visszacsatolások és a kölcsönös tisztelet alapján azt feltételezem, hogy a
hallgatók valóban bizalommal fordulnak hozzám és segítséget tudok nyújtani a számukra.
Az utóbbi időben hasonló visszajelzéseket kaptam a Képviselet vezetőségétől is, és bíztattak az
elnöki pályázat leadására. Ennek következtében a közös elnökségi munkáink mellett Gerner
Alexandra elnöki tudásátadást biztosított számomra, melyek alatt rengeteg ismerettel látott el
és saját, két év elnöki tapasztalatait osztotta meg velem. Alexandrán kívül Lestyan Bence
segítette készülésemet a támogatásával és a közel öt év HÖK rendszerbeli tapasztalatával.
Elnökként megfogalmazott stratégia
Megválasztásom esetén szeretnék Gerner Alexandra és Lestyan Bence segítségére támaszkodni
a Képviselet koordinálását illetően, annak érdekében, hogy az elnökváltást követően továbbra
is zökkenőmentesen lássuk el feladatainkat. Kezdetekben két fős elnökséget képzelek el,
alelnökömnek Alexandrát szeretném felkérni, hiszen útmutatására és odaadó munkájára nem
csak a kezdetekben lenne szükségem, tapasztalataiból az egész Képviselet tanulhat. Az előző
ciklusban megbizonyosodott, hogy remekül együtt tudunk működni, így azt gondolom, hogy

ezzel a felállással a Képviselet koordinálása biztos kezekbe kerül. A későbbiekben,
betanulásom után szeretném bővíteni az elnökségünket, viszont ez már a jövő zenéje.
Azt gondolom, hogy mint minden évben, a Tisztújítást követő legfontosabb feladat idén is az
újonnan érkező képviselők tudással való felruházása, valamint készségeik fejlesztése lesz.
Ennek megvalósítására azt a koncepciót tartom működőképesnek és eredményesnek, hogy a
szabályzatok megfelelő átadásáért és a készségek fejlesztéséért az elnökség, a területek
részletes bemutatásáért pedig a referensek felelnek. A tudásátadásban segítséget nyújthat a már
közel kész tudástárunk, mely befejezését is a ciklus elején szeretném véghez vinni.
Fontosnak tartom, hogy a Képviselet tagjai egy olyan közösséget formáljanak, melyben
egymást segítjük, motiváljuk és a Képviselet megfelelő működéséhez megteremtsünk az ahhoz
kellő légkört. Sajnos a vírushelyzet nemigen teszi lehetővé a személyes kapcsolatok
kialakítását, vagy azok elmélyítését, ezért még inkább nagyobb szerepet szeretnék tulajdonítani
a meetingek sűrűbbé tételének, legyen az munkadélután, tudásátadás, számonkérésekre való
közös felkészülés vagy csapatépítés. A veszélyhelyzet lejárata után mielőbb szeretném az
online térben létrejött kapcsolatokat a fizikai térre is kiterjeszteni és egymás megismerésére
nagyobb hangsúlyt fektetni. Csapatépítés szempontjából a nyári hónapok a legjelentősebbek,
ugyanis ekkor kerül megrendezésre az EHK Tábor, valamint saját szervezésű programjaink, a
HK Napok és az Alumni tábor is. Szeretném, hogy mindhárom esemény egyaránt szóljon az
együttműködésről, a szórakozásról és a közös munkáról is. A jövőben szeretnék szorosabb
kapcsolatot kialakítani az alumni tagjainkkal, mivel azt gondolom, rengeteget tanulhatunk tőlük
és számos tanáccsal segítenék a Képviselet működését. Ezek mellett a továbbképző hétvégéket
is elengedhetetlennek tartom, melyeken akár tudásátadás, avagy fejlesztés céljából alumni
tagokat vendégül láthatunk. További célom egyetemünk többi karának Hallgatói
Képviseletével is jó kapcsolatot ápolni, közös csapatépítéseket kezdeményezni.
Sajnos a 2021-es HK ZH-t a rendkívüli helyzet miatt még nem tudhatjuk magunk mögöttinek.
A megmérettetéssel általában közel egy év képviselői lét után találkoznak először legújabb
tagjaink, viszont idén ez másképp lesz. A célunk elérése érdekében maximális odafigyelést és
koordinációt fog igényelni a felkészülés, melyben a tapasztalt tagok segítségére különösen
számítok.
A projektek folyamatainak követésére létrehozott projektmenedzsment rendszer alkalmazását
és folyamatos frissítését szeretném a képviselők általános feladatai közé helyezni, használatát
mindennapossá tenni. Mindemellett szeretném rendszeresíteni az úgynevezett
munkadélutánokat, illetve azokba szándékozom interaktivitást is belevinni, melyek révén némi
belelátást biztosítunk egymás feladatköreibe minden képviselő számára.
A jelenleg zajló HÖK Alapszabály módosításának végbemenetelét követően a Képviseletünk
leghangsúlyosabb feladata a TTK HÖK Szervezeti és Működési Szabályzatának
megreformálása lesz. A szabályzat nagy átalakításokat igényel, valamint szeretnénk bővíteni is
azt. A ciklus alatt körvonalazódott, hogy szükségesnek bizonyul egy, a szponzoráció
feladatkörét összefogó bizottság létrehozása, illetve annak vezetőjének szabályzatban való
definiálása. Erre azért lenne szükség, mert terveink közt él a szponzoráció felvirágoztatása és a
támogatások szélesebb körű felhasználása, illetve azok által kereteink növelése is. Gondolok itt
arra, hogy forrásaink növekedésével az események részvételi és szervezői díjait is jelentős
mértékben csökkenthetnénk, vagy további szolgáltatások eszközölésével a programjaink
színvonalát növelhetnénk. A szponzoráció mellett az utánpótlás területe az, amelyen

elengedhetetlenné vált egy felelős személy meghatározása. Azt gondolom, hogy ősszel az
utánpótlási stratégiánk javarészt összeállt, a korábban felmerült ötleteket sikerült
megvalósítani, ugyan ezeken még finomítani szükséges. Ami problémát jelenthet az az, hogy a
betekintést nyújtó programokon leginkább csak a csatlakozni kívánók vesznek részt, és a
hallgatóság további részének nem szolgálunk elegendő információval. Szükségesnek érzem,
hogy a Képviselet negyedévente értékelőt tartson a hallgatóknak az elvégzett munkáiról és az
aktuális projektekről fórum formájában. Tevékenységeink részleteit ne csak az érdeklődőknek,
hanem a TTK-s hallgatók összeségének taglaljuk. A fórumon kívül negyedéves beszámoló
írását és azok kari lapunkban való megjelenését is létfontosságúnak tartom. Az utánpótlás
felelős feladatai nem csak a HK tagok toborzásában és a Képviselet hallgatókkal való
megismertetésében merülne ki, hanem a Mentorprogram koordinálása, valamint az
elsőévesekkel való szoros kapcsolattartást is ehhez a területhez fűzném.
Oktatás területén szeretném az újonnan létrejött Mentorprogramot fejleszteni. A
Mentorprogramot a tavalyi évben hoztuk létre, annak érdekében, hogy a meglévő alacsony
hallgatói létszám lemorzsolódás általi csökkenését valamelyest megakadályozzuk. Az
eddigiekben a Matematika BSc-s elsőéves hallgatók számára hirdettük meg a programot,
melyek keretei között lehetőségük adódott egy felsőbbéves társuk heti rendszerességű
tanulmányi támogatását élvezni. A legszámottevőbb változtatást a mentorrendszer Fizika BScs elsőévesekre való kiterjesztése jelentené, ugyanis számos hallgató jelezte, hogy szükségét érzi
mindkét évfolyam számára elérhetővé tenni ezt a lehetőséget. A Mentorprogram alatt rengeteg
visszajelzést kértünk mind a mentoroktól, mind a mentoráltaktól, melyek alapján a szervezés
több kötöttséget igényel, a mentoroknak több lehetőséget kell biztosítanunk a kooperációra.
Célszerű a módszereik és tapasztalataik megosztására, valamint az aktualitások átbeszélésére,
esetleges kérésekre és a feladatkiosztásra rendszeresített megbeszéléseket tartani, melyeken a
program koordinálásáért felelős képviselő is részt vesz.
A következő ciklus során nagy hangsúlyt kell fektetnünk a juttatási területekre. Jellemző, hogy
karunkon a Hallgatói Szavazásra elegendően jelentkeznek szociális bírálónak, illetve a
hallgatóságtól bizalmat kapók száma sem alacsony. Ennek ellenére közülük igen kevesen
tesznek le bírálói vizsgát és folynak bele a bírálási folyamatokba. Azt gondolom, hogy sokan
nem érzik ennek súlyát. Ha kevesebben látják el ugyanazt a mennyiségű feladatot, egyes
társaink rendkívül leterheltté válnak, mely következtében a pályázatok bírálásának folyamata
lelassul. Ezen muszáj változtatnunk a hallgatók érdekében, hiszen célunk a mielőbbi
segítségnyújtás. Főképp a képviselők szociális területhez való pozitív hozzáállásának
kialakításával szeretném a javulást elérni. Ezen kívül a különböző közösségi ösztöndíj pályázati
kiírásaink módosításra szorulnak, melyek tervezetét már elkészítettük az év folyamán, viszont
a megalkotásuk még hátravan, illetve a legújabb pályázatunk gondozására különös figyelmet
kell fordítanunk. A tanulmányi ösztöndíjosztás a Képviselet egyik legfőbb feladata, így az
osztás friss metódusának kiismerése és az esetleges hibák kiszűrése minden képviselőt érintő
feladat, melyet már a szeptemberi tanulmányi ösztöndíjosztás előtt befejezni tervezünk.
Az elmúlt egy évben kialakult helyzet a rendezvény területét sújtotta a leginkább. A 2020-as
évben a főbb rendezvényeink tekintetében a TTK Báltól vehettünk búcsút. Úgy tervezzük, hogy
az elmaradt bált pótoljuk tavasszal, hogy minden elsőéves részt vehessen saját gólyabálján,
amennyiben a lehetőségek adottak lesznek.

A helyzet okozta bizonytalanság nagyban kihat a nyári táboraink megszervezésének tervezésére
is. Ugyan még nincs információnk a nyári korlátozások alakulásáról, bízunk abban, hogy a
közkedvelt rendezvényeinket meg tudjuk tartani, és ezzel a hozzáállással tervezünk jelenleg is.
A ránk váró 2021-es Gólyatábort az utóbbi három évvel ellentétben immár nem az
Építőmérnöki Karral tervezzük megszervezni, melyről már előzetesen egyeztettünk a karunk
patronáló öntevékeny körével. Visszatérünk a TTK-s gyökereinkhez, és a Gólyatábor
szervezését egyénileg szeretnénk megoldani. Ehhez minden jövőbeni gólyatábori szervező,
valamint a HK Rendezvényszervező Bizottságának odaadó munkájára szükség lesz.
A Természettudományos Hallgatók Szövetsége kezdeményezésére várhatóan megszervezésre
kerül egy, az ország TTK-s hallgatói számára meghirdetett nyári tábor. A THSZ elnöke a tábor
szervezésére a BME TTK Hallgatói Képviseletét is felkérte, így abban mi is kivesszük
részünket. A tábor népszerűsítésében is igyekszünk a szövetség segítségére lenni. A tábor
szervezése mellett egyéb projekteket is vállaltunk a THSZ-ben, melyek a következő ciklusban
kerülnek befejezésre.
A felsőoktatási modellváltás fogalma nem ismeretlen egyikünk számára sem. A Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet eddig elkerülte a struktúraváltás, de nem lehet
biztosan tudni, hogy ez meddig marad így. Egy esetleges modellváltáskor fontosnak tartom,
hogy a hallgatók érdekeit maximálisan tudjuk képviselni, valamint, hogy megfelelően
tájékoztassuk őket a történésekről, hogy érezzék, hogy a képviseleti rendszerre
támaszkodhatnak. A kérdés nagyon összetett, de úgy gondolom, hogy hallgatói összefogással
és konstruktív hozzáállással meg kell próbálnunk kihozni a legjobbat majd a helyzetből.
2021. tavaszán a Természettudományi Karon ismét dékánválasztás következik. Jelenlegi
dékánunk megbízása lejár és a dékáni szék betöltésére új pályázat kerül kiírásra. Sajnos még
nincsen túl sok információnk azzal kapcsolatban, hogy mi várható a Kar vezetői posztjának
betöltésével kapcsolatban, de fontosnak tartom, hogy a Hallgatói Képviselet a hallgatók
érdekeit figyelembevéve szavazzon a következő dékánválasztáson. Azt megelőzően pedig
elengedhetetlen a jelölt(ek) meghallgatása. Úgy gondolom, hogy a következő időszakban a
Karnak erős vezetésre lesz szüksége ahhoz, hogy fejlődni tudjon. Mindezek mellett szeretném
megőrizni a jó kapcsolatot a Dékáni Hivatallal és a dékánunkkal, illetve a leendő dékánnal azt
kialakítani.
A Kar egyik gyengeségének látjuk a PR területet. Mindenki számára ismert probléma, hogy
évről évre egyre kevesebb középiskolás érdeklődik a képzéseink, leginkább a Matematika BSc
szak iránt. Úgy gondolom, hogy az online megjelenésünkön bőven van mit javítani és ehhez
szeretnénk továbbra is segítséget nyújtani a kari vezetésnek. Meg kell próbálnunk ismét
vonzóvá tenni a természettudományos területeket, mert az egyre kevesebb hallgató a közösségi
élet alakulására, valamint a Hallgatói Képviselet utánpótlására is kihat, az oktatásról nem is
beszélve.
Összegzés
A következő ciklusban szeretném a Képviseletünk elnöki pozícióját betölteni, mely során
erőforrásaim kamatoztatásával koordinálnám a Képviselet munkáját, illetve megfontolt
hozzáállást tanúsítanék karunk hallgatóinak képviselése során.
Pályázatommal szeretném kérni a Természettudományi Kar Hallgatói Képviseletét,
amennyiben alkalmasnak találnak, szavazzanak bizalmat számomra.

