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Időrendi bontás 

 2016.02.09. Küldöttgyűlés 

 2016.02.11. Szakterületi Bizottsági ülés 

 2016.02.15. Választmány 

 2016.02.16. Biosz mentoros tájékoztató 

 2016.02.17. Mentorrendszer bevonó  

 2016.02.29. Mentoros ismerkedés  

 2016.03.07. Tisztségviselői ülés 

 2016.03.08. Küldöttgyűlés 

 2016.03.10. Mentoros ismerkedés 

 2016.03.17. BTDK-s megbeszélés 

 2016.03.21. Választmány 

 2016.04.04. Tisztségviselői ülés 

 2016.04.06. Szakterületi Bizottsági ülés 

 2016.04.08. Mentor szóbeli   

 

Tevékenységek 
 

A legutolsó Küldöttgyűlés óta tartottunk darab Szakterületi Bizottsági ülést. A februári ülésen 

megválasztásra került szakos mentorfelelősnek Dolgos Rita. Valamint a delegáltak 

beszámoltak tevékenységükről, illetve ötleteket gyűjtöttünk a képviselőtoborzásra és 

mentortoborzásra. Az áprilisi ülésen pedig meghatároztuk a biológia szakos mentorok 

keretszámát, amely 12 lett.  

 

Február 16-án megrendeztük a Biosz mentoros tájékoztatót, amely során a mentorság iránt 

érdeklődő hallgatóknak a volt mentorok és a szakos mentorfelelős elmesélték tapasztalataikat 

és legjobb élményeiket. A program során Égerházi Bálint és Török Mátyás tartott nekik egy 

rövid előadást, hogy jobban megismerhessék a mentorrendszert és a HÖK-öt. Ezt követően 

pedig az érdeklődők meséltek egy kicsit magukról. A hangulat nagyon családias volt, de 

szerintem mindenki jól érezte magát, aki eljött. Az eseményről pedig egy cikket is írtam a 

Tétékás Nyúzba. Részt vettem a mentorrendszer bevonón, amelyen a szakos részért feleltünk 

Dolgos Ritával együtt. Itt is egy közös ismerkedéssel kezdtük, majd különböző játékokat 

játszottunk. Ezen a programon sokkal több biológus hallgató vett részt. Annak különösen 

nagyon örültünk, hogy olyan hallgatók is eljöttek, akik az előző napi mentoros tájékoztatón is 

jelen voltak. Részt vettem továbbá két, Dolgos Rita által szervezett mentoros ismerkedős 



napon. Szerintem hasznos volt. Mindenkit megismertünk és csapatépítő játékokra is sor 

került. Sajnos egészségügyi okok miatt a mentorkiránduláson és a játéknapon nem tudtam 

részt venni. Április 8-án megtartottuk a mentor szóbelit, amely Bizottságába meghívtuk 

Hoksza Zsoltot és Seres Ákost is. A szóbeli során a megmaradt 17 jelöltből sikerült 12 mentort 

és 2 póttagot kiválasztani.    

 

Nagy örömömre ebben az évben nemcsak 3, hanem 7 képviselőjelöltünk van. Ők még nem 

voltak képviselők, ezért néhányukkal még jelentkezés előtt megbeszéltem személyesen, hogy 

mivel is jár a képviselősség. Természetesen a jelöltek kihirdetése után szintén felajánlottam 

egy személyes megbeszélést azoknak, akikről nem tudtam, hogy indulni terveznek. Sajnos 

eddig közülük csak egy jelölt élt ezzel a lehetőséggel. Persze továbbra is bármikor 

rendelkezésre állok a jelölteknek ez ügyben.   

 

Március 17-én Győrödi Lajossal részt vettünk egy közös BTDK-s megbeszélésen Müller Viktor 

tanár úrral és Hubai Andrással. Célja egy szorosabb közös együttműködés kialakítása, amit 

azért tartok jó ötletnek, mert mindenki jól jár. A BTDK-soknak segítek eljuttatni minél több 

hallgatóhoz a programjaikat, de ők is segítenek majd nekünk. Egyes tagok azt is felajánlották, 

hogy szívesen részt vesznek majd programok szervezésében. Az IQ-terápiások is aznap 

megkerestek egy szorosabb együttműködés érdekében. Velük is a közeljövőben várható lesz 

egy megbeszélés.  

 

Ebben az időszakban kísérletet tettem egy rendszeres biológia szakterületi hírlevél 

elindítására, mivel úgy láttam szükség lenne rá. A tervek szerint a hírlevél 3 részből állna, de 

egyelőre csak 2-ből áll. Az első rész határidőket és fontos információkat tartalmaz tanulmányi 

és ösztöndíjas ügyekről, illetve külügyről. A második rész HÖK-ös, BTDK-s és IQ-terápiás 

programajánlatokat. A harmadik részbe pedig TDK-s helyeket hirdetnék majd, de ehhez 

szükségünk lesz a BTDK-sok és az oktatók segítségére.  Eddig két hírlevelet küldtem ki, és 

tervezem folytatni, mivel szóban kaptam pozitív visszajelzéseket róla.  

 

Fetter Dávid a KÉKO-sok segítségével bevezette az online jelentkezést a RuBiSCo esetében. 

Illetve a korrepetitorok hamarosan fognak kapni egy papírt, amin ki kell majd tölteniük, hogy 

ki, kinek, kb. hány főnek és mikor tartott korrepetálást. Az előző esetében köszönjük a KÉKO 

segítségét!   

 

A BReKi-t sajnos még nem sikerült elindítanunk, amelynek legfőbb oka az időhiány és az 

időjárás volt. De bízok benne, hogy esetleg vizsgaidőszak után lesz lehetőség egy program 

szervezésére.  

 

A különböző levelekre, üzenetekre próbáltam minél előbb válaszolni. A különböző híreket, 

eseményeket megosztottam. Az elmúlt időszakban részt vettem még a Tisztségviselői 



üléseken.  A fogadóóráimat egy kivételével megtartottam, és a delegáltságomnak is eleget 

tettem.    

        

Szeretném mindenkinek megköszönni, akik az elmúlt időszakban segítettek nekünk!    

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat!  

 

Szívesen válaszolok bármelyik kérdésre, tehát nyugodtan keress fel, akármilyen 

kommunikációs csatornán keresztül!  

  

Budapest, 2016.04.09. 
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