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„Nem lehet megérteni egy állat 

viselkedését anélkül, hogy ne ismernénk 

történelmét, és nem lehet megismerni 

az embert anélkül, hogy ne ismernénk az 

állatokat.” 

Konrad Lorenz 



Bemutatkozás: 

Kalmár Balázs vagyok, másodéves biológia alapszakos hallgató. 2020-ban 

érettségiztem majd ugyanezen év szeptemberében kezdtem meg tanulmányaimat 

az ELTE-n, amelyet egyedüliként jelöltem meg, mint jelentkezési lehetőség. 

Jellememből fakadóan mindig is szerettem a közélet sűrűjében lenni és segíteni, 

ahol tudtam, így az online kezdés ellenére is jelentkeztem mentornak, első adandó 

alkalommal, bár nem igazán tekinthettem bele, milyen és mennyi munkát is jelent 

ez. Szerencsémre be is válogattak az akkori rendszerbe és túlnyomóan pozitív 

tapasztalatokat szereztem. Imádtam minden percét, a gólyák segítését, a 

szervezési munkát, a csapatépítést és a mentortársaimat, akikkel együtt 

dolgozhattam. A képzés közben fogalmazódott meg bennem először, hogy 

szeretnék ennél is többet tenni azért, hogy hallgatótársaimnak minél jobb és 

problémamentesebb élményt jelentsenek a szakon töltött éveik, így már akkor 

kijelölt célom lett a szakterületi koordinátori pozíció betöltése. Épp ezért hatalmas 

megtiszteltetésként ért, amikor júliusban megkeresett a jelenlegi szakterületi 

koordinátor, Kása Kata Hanga, hogy legyek az utódja. 

Itt töltött időm alatt a mentorrendszerben elvégzett munkámon kívül részt vettem 

aktívan többek között a LEN Civil falujában, mint segítő, kocsmatúrán, mint 

csapatvezető, október óta rendszeresen látogatom a Küldöttgyűlést (és a 

2022.05.14-i alakuló Kgy-tól kezdve immár megválasztott képviselőként 

továbbra is fogom) illetve többször részt vettem az Intézeti Tanács ülésein is.  

Emellett Kása Kata mentorálása alatt végeztem a szakterületi koordinátorsággal 

párhuzamba vonható közéleti munkát, felkészülésként. Ennek keretében volt 

szerencsém kommunikálni több kari oktatóval és kipróbálni közvetlen 

érdekképviseletben magam, amely jelentős tanulópénznek bizonyult. A 

nemrégiben a Neptunba implementált várólista funkció ügyében is volt szerepem, 

mint közvetítő. 

Az egyetemi tapasztalatok mellett tulajdonosa és aktív tagja/oktatója vagyok egy 

civil sportegyesületnek lassan 7 éve. Az itt végzett tevékenységem nyomán 

sokszor végeztem szervezői, adminisztratív és operatív munkát, amellett, hogy 

sok előadói és kommunikációs készséget adott. Munkánkból adódóan részt 

vehettem szakemberek által vezetett kommunikációs, vezetői, csoport- és 

egyénfejlődést taglaló képzésekben. 

  



Tervek, célok: 

Megválasztásom esetén két fő célkitűzés mentén dolgoznék: tovább erősíteni, 

illetve fenttartani az eddig, oktatók és hallgatók között elődjeim által kiépített 

hidakat, kommunikációs csatornákat, illetve fellendíteni a szakterület belső és 

más szakterületekkel folytatott közéletét. 

Előbbi érdekében jelentkeznék Intézeti Tanács delegáltnak, hogy több fronton is 

végezhessem érdekképviseleti munkám és közvetlenebb csatornám legyen a 

főbb feladatokat ellátó oktatók felé. Emellett rendszeresen kommunikálnék az 

immáron a szakterületi koordinátort erősen támogató oktatási 

igazgatóhelyettessel. Hallgatói oldalon népszerűsíteném a tervek szerint kb. 5 

hetente megtartott Szakterületi Csoport ülést rendszeresebb kommunikációval, 

előzetes napirend pont listával és utólagos döntéshozatali listával, ha szükségét 

érzem ilyesminek. Végig járnám a félév során a lehető legtöbb mentorációs órát, 

itt népszerűsíteném a HÖK munkáját is. A biosz.elte.hu fórumait továbbra is 

rendszeresen frissíteném, hogy az elsőéves hallgatóknak fix tájékozódási pontot 

adjon, amint ezek elérhetővé válnak. 

Utóbbi érdekében igyekeznék feléleszteni régi szakterületi és karos 

hagyományokat (BioMozi, BReKi (Biológus Rendszeres Kirándulások) stb.) és 

folytatni azokat, amelyek jelenleg is mennek (Felező, közös PubQuiz, sörpong 

bajnokságok, közös kocsmatúra, Campus Discovery).  

Lehetőség szerint az eddigi terveknek megfelelően a RuBiScO munkáját 

felsőbbéves illetve mesterszakos korrepetitorok toborzásával tovább bővíteném 

a 2. illetve 3. éves hallgatók felé.  

Nagy álmom még ezek mellett egy egységes Szakos Napok rendezvénysorozat 

létrehozása, vagy minimum előkészítése az esetleges utódom számára. 

Lehetőségek szerint vendégelőadónak hívnék néhány, különböző ipari 

területeken elhelyezkedett szakmabelit, hogy a hallgatók jövőképükben jobban 

elhelyezhessék magukat a munkaerőpiacion a kutatói életpályán kívül is. 

Munkám során főképp a mindenkori kommunikációs – és rendezvényszervező 

referensekre támaszkodnék, valamint a mentorrendszerre. A jelenlegi 

mentorfelelősökkel, Károlyi Dorottyával és Sasvári Péterrel jó kapcsolatot 

ápolok, mint volt mentortársaim, így ezen a téren remekül együtt fogunk tudni 

dolgozni. 

  



Zárszó: 

Köszönöm Kása Kata Hangának a felkészítést és Szolnoki Fanninak a közös 

tanulást, munkát, emellett mindenkinek, aki eddig támogatott és segített, hogy 

eljuthassak idáig. A pozíciót minimum egy évig tervezem betölteni, ha a 

Küldöttgyűlés bizalmat szavaz nekem. Remélem, minél többet, jobban és 

eredményesebben tudunk majd együtt dolgozni!  

Kérdésekkel, kérésekkel keressetek bizalommal! 

Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatom!  

Budapest, 2022.05.09 

Kalmár Balázs 
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