
  

Gugyerás Ádám 

Biológia MSc I. 

ELTE TTK HÖK 

Biológia- és környezettudományi 

szakterületi koordinátori pályázat 

„Az evolúció konzervatív folyamat, amely általában 
igyekszik megtartani mindent, ami megtartható, és 

inkább módosítja, semhogy lemondjon róla.” 

- Isaac Asimov 



Bemutatkozás: 
Gugyerás Ádám elsőéves MSc-s biológus hallgató vagyok. Korábban a BME VBK karon 

környezetmérnöki szakon folytattam tanulmányaimat, ahol 2012-ben én is részt vettem 

gólyaprogramok szervezésében, az elsőéves hallgatók integrációjában. A Műegyetemen végül 

abbahagytam tanulmányaimat, mert korábbi biológia iránti elköteleződésem nem hagyott 

nyugodni, így 2015-ben jelentkeztem, majd felvételt nyertem az ELTE TTK Biológia 

alapképzésre. A Hallgatói Önkormányzat tevékenységéhez 2016-ban kerültem közelebb, 

amikor Nagy Anikó, akkori szakterületi koordinátor megkeresett azzal, hogy utódot keres és 

ha érdekel, akkor szívesen felkészítene a tisztségre. Erre az akkori hiányos háttértudásom 

miatt nemet mondtam. Ennek ellenére a 2016-os gólyatáborban állomásvezetőként 

tevékenykedtem, amit egy éves kihagyás után 2018-ban a bio-fiz felezőben való segédkezés, 

a 2018/19-es mentorrendszerben való részvétel, és ugyanezen ciklusban a biológia 

szakterületi képviselőség követett. Ezen felül részt vettem a 2018-as biológus kocsmatúra 

szervezésében állomásként, és 2019 januárjában tartott Educatio kiállításon, ahol remek 

hangulatban telt a tájékoztatás. Végül a 2019/20-as ciklusban is folytatom a küldöttgyűlésen 

betöltött korábbi szerepem, mert a szakterület újra megválasztott képviselőjüknek.  

Az ELTE-s pályafutásom alatt egyik legfőbb motivációm az volt, hogy egyszerűsíthessem a 

csoporttársaknál felmerülő problémákat, vonzóbbá tegyem az egyetemi közösségi életet, 

hogy ezzel egy összetartóbb, empatikusabb közösséget kovácsoljak. Úgy gondolom, hogy ezt 

a közösséget kari szinten is tovább erősíthetnénk a megfelelő kompromisszumokkal. 

 

Tervek: 
Az egyik legfőbb célomnak tartom, hogy a hallgatók ipari integrációs lehetőségeit tisztázzuk, 

hiszen a biológia szakon jelenleg a legfőbb életpályamodell a kutatóvá válás. Szeretnék egy 

csatornát Kacskovics tanár úr és a szakterület között, ami lehetőséget teremthet olyan 

programok megszervezésére, ahol szakterület ipari szereplők képviselői bepillantást engednek 

a biológus hallgatók munkaerőpiaci lehetőségeibe. Ebben természetesen az újonnan 

megválasztott rendezvényszervező referens segítségére is számítanék. 

 

Szakterület építés terén elődöm erős alapokat nyújtott, amit nem szeretnék megváltoztatni, 

továbbra is fontosnak tartom a környezettudományi- és a biológia szakterület 

összekovácsolását. Mindenképpen tartanék HÖK-ös és szakos bevonót az őszi félév során, 

hiszen a friss elsőéveseket a legkönnyebb mozgósítani. A Szakterületi Csoportüléseket 4-5 

hetente tartanám, amelynek előzetes napirendi pontjait az ülést megelőzően véleményezheti 

a szakterület a BioSzaCs facebook csoportban. A rendszer eddig is jól működött, reményeim 

szerint a járulékos pizzarendeléseket itt már az ülést megelőzően le tudnánk fixálni annak 

érdekében, hogy a fontos napirendi pontok tárgyalásánál a korán távozók is részt vehessenek. 

;) 



Szakterületünk fontos sarokkövének számít a Biológus Tudományos Diákkör (BTDK) 

megszervezése, melynek szervezői számos alkalommal bizonyították, hogy óriási 

létszámhiányban is képesek minőségi rendezvényt szervezni. Épp ezért szeretnék segíteni 

nekik a szervezői rekrutációban és a program népszerűsítésében a hallgatók körében, illetve 

a Biológia Intézet által szervezett Élő Adás című tudományos előadássorozat szervezésében. 

 

A RuBiSCO (Rutinos Biológia Szakterületi Korrepetálás) jelenlegi koordinátora Varga Roberta, 

azonban a következő évtől már nem szeretné betölteni ezt a pozíciót. Egy lelkes hallgatót már 

talált, akit megpróbált bevonni, viszont amíg nem biztos a személye, addig más alternatívák 

keresését sem zárnám ki. Ezt a helyzetet a szeptemberi kritérium zárthelyik miatt 

mindenképpen a nyáron orvosolni kell. 

 

A BReKi (Biológus Rendszeres Kirándulások) előző ciklusban főnix hamvaiból támadt fel 

Kerestély Koppány jóvoltából, szeretnék vele együtt dolgozni, hogy akár nyári, több napos 

túrákra is legyen lehetőség. 

 

A Bio-Mozi az őszi félévben nagy lendülettel és nem kis sikerrel született újjá Farkas Sophie és 

Gyulai Márton munkájának köszönhetően, amit szerintem továbbra is érdemes lenne 

megszervezni. Az időbeosztás kapcsán problémát jelenthet, ha minden alkalommal egy napon 

van a program, így csak a vetítési hetek lefixálását tartom most reális kompromisszumnak. 

 

Kommunikációs célkitűzésem, hogy a biosz.elte.hu oldalt rendszeresen frissítsem, illetve az 

adott hónapokban esedékes programokról tájékoztatást küldenék a szakos levelező listákra. 

A tanulmányi oldalt megközelítve nem jelent problémát számomra a tanárokkal való 

kapcsolattartás sem, mégis úgy gondolom, hogy a jelenlegi BSc-s szakterületi képviselők 

segítségét fogom kérni számos esetben, ha megválasztanak. Az információáramlás a 

szakterületi évfolyamcsoportok miatt megoldott ugyan, de csak a képviselők segítségével 

együtt tudunk sokkal hatékonyabb kommunikációs hálózatot kiépíteni. Ezért mindenképp 

számítok a képviselők aktív részvételére a Szakterületi Csoportüléseken. 

 

A szakos logó és póló kérdése is felmerült, hiszen jelenlegi állapotában a környezettudomány 

nincs reprezentálva. Ezt legkésőbb szeptemberig mindenképpen orvosolnám, amihez jelenleg 

aktív brainstorming szükséges. Nem tartom jó ötletnek teljesen új logó készítését, hiszen 

nagyon sok idő elment már korábban a nem megfelelő dizájnok elvetésével. Személy szerint 

csak kiegészítésben gondolkozom, de ezzel kapcsolatban a Szakterületi Csoportülésen 

szeretnék kompromisszumra jutni. 

 

Fontos alapgondolatom a többi szakterülettel történő jó viszony kiépítése és az 

együttműködés, hiszen ugyanabban a nagy csónakban evezünk. A hallgatók között a 



kapcsolatépítés remek eszköze a közös programszervezés, és korábban, ha csak a bio-fiz felező 

példáját vesszük, nagy igény van az efféle eseményekre. Felvettem a kapcsolatot más 

szakterületi koordinátor jelöltekkel is, és mindannyian nyitottak vagyunk a közös ötletbörzére. 

Visszautalva korábbi bekezdésemhez, úgy gondolom, hogy a Bio-Mozi nézőszámát más 

szakterületek bevonásával is bővíthetnénk. Támogatom a szakos csocsóbajnokságot is, amit 

ha a többi szakterület is támogat, akkor az egyes szakok győztesei kari bajnokságon 

mérkőzhetnének meg egymással. 

A pályázott tisztséget mindenképpen csak egy évre pályáznám meg, így a 2019/20-as ciklusban 

legkésőbb februárban elkezdeném az utódkeresést, illetve az utódképzést. Ez magába foglalná 

az utódom bevonását a mentorképzésbe is, hogy időben megismerkedhessen a jelöltekkel, 

amihez a mentorkoordinátor segítségét kérném. Az elsőévesek szempontjából és később a 

HÖK bevonókon nagy mértékben számítanék a mentorok munkájára, illetve részt veszek a 

gólyatáborban, a beiratkozáson, a kritérium dolgozatok felügyelésén, ELTEfeszten, Educatio-n 

és a nyílt napon is. Végül szívesen vállalom a Kari Tanácsi delegáltságot! 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom! Ha bármi kérdésed felmerülne, nyugodtan keress 

bármikor a megadott elérhetőségeken és facebook-on! 

 

Budapest, 2019. 06. 18. 

Gugyerás Ádám 

moosley@caesar.elte.hu 

gugyeras.adam@ttkhok.elte.hu 

+3630/5465927 
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