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ÁLTALÁNOS TEENDŐK: 

Az elmúlt időszak a vizsgák jegyében telt, kevesebb közéleti program valósult meg, ám nagy 

hangsúlyt fektettünk az utódképzésre, és a személyi váltásra. Az általános teendőket elláttam, 

megkeresésekre válaszoltam, választmányi delegáltságomnak eleget tettem, jelenleg 

igyekszünk a mentorjelentkezést terjeszteni az érdeklődők között. A vizsgaidőszakot 

megelőzően egy könnyed, jó hangulatú Földes Mikulást is szerveztünk az egyetemen, a 

résztvevők lelkileg feltöltődve vághattak neki a vizsgáknak. 

EDUCATIO, NYÍLT NAP: 

Személyesen nem tudtam részt venni az Educatio kiállításon, de úgy gondolom, sikeresnek 

nevezhetjük az idei rendezvényt, nagyon jó embereket delegáltunk a szakterületi standokra, és 

igyekeztem folyamatosan tartani a kapcsolatot a kint levőkkel, köszönöm ezúton is 

mindenkinek a részvételét, az érdeklődők mindenképpen hasznos információkhoz jutottak, és 



pozitív élményekkel gazdagodtak. Ugyanezt igaznak gondolom a Nyílt Napra is, ahol 

személyesen is részt vettem, a standokra való delegálás mellett külön geoszobával készültünk, 

valamint körbevezetés, és tanszéki programok is megvalósultak. Köszönöm itt is mindenki 

segítségét, a tanárok előadásai is rengeteg érdeklődőt vonzottak, korrektül képviseltük az 

egyetemet és a szakterületet megítélésem szerint. 

UTÓDLÁS: 

Mint ismert, ez az utolsó küldöttgyűlési beszámolóm szakterületi koordinátorként (ebben a 

ciklusban, haha), az utódképzés hosszú folyamat volt, ami az ősz második felén átívelt, úgy 

gondolom, megfelelően felkészített utódjelöltek pályáznak a tisztségre, külön öröm, hogy 

többen is annyira alkalmasak, hogy nem tudott egyértelműen dönteni a Szakterületi Bizottság, 

én ezt fejlődésnek értékelem. Érett már ez a váltás, úgy gondolom, nekem ennyire volt 

energiám, igyekeztem mindent beleadni, az utódaimnak sok sikert kívánok, remélem, jó 

kezekben hagyom a szakterületet. Tisztviselői értékelésemben a negatív vélemények fő 

mondanivalója a többi tisztviselő felé való kommunikáció elégtelenségére, a kifelé mutatott 

megnyilvánulások hiányára mutattak rá, ezen szerintem az utódom változtatni fog, de ezért is 

fontos, hogy felelősségteljes döntést hozzanak a képviselők, köszönök minden véleményt. 

ZÁRÓ GONDOLATOK: 

Az elmúlt egy évben egy aktív közösség élére állhattam, ezt kicsit formáltam saját szám íze 

szerint is, engedve mások beleszólását is, úgy gondolom, sikerült egy újabb aktív réteget 

kialakítani, ami a következő néhány évre mindenképp biztató lehet. A további fejlesztés már az 

ő feladatuk lesz, örülök, hogy sikerült elérni a korrepetálás bevezetését, bár még nem tökéletes 

a rendszer, valamint remélem többeknek is jó élményeik kötődnek az elmúlt év 

rendezvényeihez. Köszönöm mindenki segítségét, elsősorban a földes mentorok, képviselők, és 

tisztviselők támogatását. 

Egyéb megkeresésekre szívesen válaszolok elérhetőségeimen, kedd este után már csak privát 

címeken. 

Réthy Miklós András 

Földrajz-, és Földtudományi Szakterületi Koordinátor 

Budapest, 2016. február 8. 

 


