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Megválasztásom után 

 Tisztségbe kerülésem első teendői főleg az előző Mentorrendszer levezető 

intézkedéseit és az új rendszer megalapozását foglalták magukba. Elkészítettem és hirdettem, 

majd kiértékeltem az MMGV-t, felvettem a kapcsolatot minden volt mentorfelelőssel és a 

szakterületi koordinátorokkal, kikértem tapasztalataikat a rendszerrel és mentorokkal 

kapcsolatban személyesen és egy rövid MMSZV segítségével is. Ezek után elkezdtem 

hirdetni az újonnan induló Mentorrendszert, erre a plakátolási felületeket, a Nyúzt, a 

szakterületi koordinátorok és a volt mentorok segítségét vettem igénybe. A 200 feletti előzetes 

jelentkezések száma azt igazolja, volt haszna. A jelentkezés elindítása előtt felülvizsgáltam a 

Mentorkoncepciót is, amelyet a küldöttgyűlés nagy többségben elfogadott erre az évre. 

Képzés & kiválogatás 

 Az előadások 3 hétig tartottak (1. hét: HÖK, Alapítvány, Mentorrendszer. 2. hét: 

Tanulmányi ügyek, Ösztöndíj ügyek, Online praktikumok. 3. hét: Sport, Tanárképzés, 

Kollégiumi ügyek, Esélyegyenlőség & Külügy.). Minden héten 2 alkalommal ugyanazt 

tartottuk a jelölteknek, így valamelyikre bizonyosan megtalálták az időt, hogy részt tudjanak 

venni. 1 előadást hagyhattak ki, ám a jövőre való tekintettel szorgalmaznám ennek 

szigorítását, mert sokan szándékosan kihagyták a harmadik előadást, révén, hogy egy 

hiányzás engedett volt. Ez a teszten is meglátszott, meglepően sokan nem teljesítették elsőre 

az egyéb szekciót. Javaslom, ha továbbra is heti két alkalmat biztosítunk számukra, ne 

engedjünk hiányzást. 

 Az írásbeli tesztet sokan nem teljesítették elsőre, annak ellenére, hogy ennél könnyebb 

teszthez már nem szívesen adtam volna a nevem. Szerencsére az UV-t komolyan vették 

később. A szóbeli kiválogatásnál általánosan elmondható, hogy inkább a bőséggel 

küszködtünk, ami még mindig jobb, mint ha kevés jelölt maradt volna. A szakterületi 

mentorok száma a kiválogatások után: Biológia - 12 , FF – 8-8, Fizika – 10, Kémia – 6, 

Matematika - 11, Tanári – 11. 
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Mentorkirándulás 

Egy igazán jó hangulatú közös program volt. Ez volt az első alkalom, melyen a 

jelöltek kicsit feloldódhattak, csapatban működhettek és ezt meg is tették. Március 29.-én 

tartottuk Kamaraerdőn, az állomásokat előzetesen verbuváltam a szakterületi koordinátorok 

segítségével. A legtöbben megjelentek, annak ellenére, hogy ez volt a tavaszi szünet utolsó 

napja és esett egy kis eső is.  

Az állomások elmondása alapján mindegyik csapat nagyon ügyesen részt vett a 

játékokban és lényegében csak dicsérni tudták őket. Ezt még a szóbeli kiválogatás előtt 

tartottuk, így mindenki feloldódhatott egy kicsit, a felelősök és szacskók is jobban 

megismerhették a gárdát. A szóbelik alkalmával több jelölt is kiemelte, hogy a társait igazán a 

kiránduláson ismerte meg, így legfőbb célját betöltötte az esemény. 

 

Mentorhétvége 

 Április 23-24.-én tartottuk a Csillebérci Szabadidő Központ Ifi szállójában, és a tábor 

környékén. A rendezvényt komolyabb fennakadás nélkül sikerült lebonyolítani (ami gond 

adódott, azt sikeresen hárítottam, így nem volt látványos fennakadás).  

A helyszínen megkérdeztem minél több mentort, akivel beszélni tudtam, és 

elmondások alapján is nagyon jól érezték magukat. Mivel erről az eseményről még a 

küldöttgyűlés felé abszolút nem számoltam be, az EHÖK-nek írt szakmai beszámolót is 

mellékelem ezen beszámolóm mellé, hogy teljesebb képet kapjon, aki nem vett részt az 

eseményen. 

 

Aktuális projektek 

 Ami lényeges szervezést igénylő program az idei mentorképzésből hátra van, az a 

Mentortábor. Ennek szervezése még gyermekcipőben jár, épp a forrásallokáció van terítéken. 

Mindemellett a szakterületek serényen mentorosdiznak még, én pedig a logótervek 

megszavazására is időt fordítok, közben pedig valamikor még a tárgyaimat is teljesítem. 

Köszönöm, hogy elolvastad a záró beszámolóm! 

Kérdéssel, meglátással nyugodtan keress bármelyik elérhetőségemen, szívesen válaszolok. 

2016. május 9. 

Égerházi Bálint 

Mentorkoordinátor – ELTE TTK HÖK 

(e-mail: mentorkord@ttkhok.elte.hu) 
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          Beszámoló 

ELTE TTK & BGGYK Meniorhétvége 

Budapest, 2016. 04. 23-24. 

Résztvevők: 

 A rendezvényre 105 fő jelentkezett. 

Események: 

Április 23. (szombat): 

 Találkozó a Széll Kálmán téren, onnan a meniorfelelősök koordinálásával utazás a 

Csillebérci Szabadidő Központig. 

 Megérkezés, rövid ebédidő. 

 Előadások (11:30 - 13:00): 

A mentorok a TétékásNyúzról, a kommunikációrólés a Hallgatói Önkormányzat 

effektív működéséről hallgattak meg előadásokat, zárásképp egy interaktív betekintést 

kaptak a mentori munka felelősségeiről, esélyegyenlőségről és személyiségtípusokról. 

Eközben a seniorok csapatépítő játékokat játszottak. 

 Szobák elfoglalása 

 Állomásos vetélkedő (14:00 – 17:30): 

Az állomásokat előre verbuváltuk a két HÖK tagjaiból, a csapatok pedig 

szakterületenként vettek részt rajta (mint minden vetélkedőn a nap folyamán). A tábor 

területén tartottuk, a szabadban. Összesen hat állomáson, különböző kreatív és 

ügyességi feladatok megoldása volt a cél. Leginkább a csapatmunkát, a hangulatot és a 

kreativitást pontoztuk mindenkinél. 

 Közös vacsora (18:00 – 19:00) 

 Szünet (19:00– 20:00) 

 Showhajtás (20:00 – 21:30): 

Az esti vetélkedő lényege a csapatok kreativitásának kihasználása és fejlesztése volt, 

40 feladatot kaptak, amik 1-1 mondatot vagy szót tartalmaztak.Ezeket 

kellettmegvalósítaniuk valamilyen formában (fénykép, videó, vers, rajz, élő 

bemutatás, stb.). Egy 6 tagú zsűrinek kellett bemutatniuk, amelyet a két HÖK 

elnökségéből önként jelentkezők alkottak. 

 Szünet 

 Jelmezverseny és performanszok (22:00-23:00): 

Tavalyi mintára idén is jelmezzel készültek a szakterületek, azonban kértem őket, 

hogy koronázzák meg egy 5 perces kis performansszal is, amely a választott jelmezük 

témájához kapcsolódik. Ugyanazon zsűri pontozta a jelmezversenyt is, mint a 

showhajtást. Általánosan elmondható, hogy mindenki nagyon kreatív és szórakoztató 

előadást tartott, örültünk, hogy ennyire jó megoldások születtek. Potenciálisan 

hagyományteremtőnek gondolom a jövőre nézve ezt az előfeladatot. 

 Szabadprogram és esti buli (23:00 – 04:00) 
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Április 24. (vasárnap): 

 Közös reggeli. 

 Szakterületi program (10:00 – 12:00): 

Megkértem a szakterületek képviselőit, hogy készüljenek egy vasárnapi programmal a 

saját szakterületüknek, mielőtt elhagyjuk Csillebércet, azonban erősen viharos 

időjárásra ébredtünk, így elálltak ettől az igénytől. Kivétel ez alól a fizika, matematika 

szakterületek és a seniorok, akik a számunkra lefoglalt rendezvényteremben tartották 

meg a tervezett csapatépítést, a többiek a rendrakás után hazaindultak. 

 Táborbontás közösen, majd hazautazás. 

Összefoglalás: 

A hétvége folyamán a szervezői gárda a maximumot nyújtotta, ennek volt köszönhető, hogy a 

tervezett időrenddel szemben nem volt jelentősebb csúszás. A hangtechnika megfelelően működött, 

így az esti programokkal sem volt jelentősebb probléma. A szálláson a személyzet segítőkész volt. 

Összességében minden a terv szerint működött, elháríthatatlan probléma nem mutatkozott, ennek 

fényében a résztvevőktől kapott direkt visszajelzés is teljes mértékben pozitív volt. Egy jó hangulatú, 

produktív hétvégét tudhatunk magunk mögött, összeszokottabb meniorokkal, előremutató 

Meniorrendszerrel. 

 

Budapest, 2016. 04. 26. 

 

Égerházi Bálint 

Mentorkoordinátor 

ELTE TTK HÖK 

mentorkord@ttkhok.elte.hu 

 


