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Időrendi bontás: 

2018.02.16. SzaCs ülés 

2018.02.22. TOB ülés  

2018.02.26. Mentorrendszer bevonó 

2018.02.27. Tisztségviselői ülés 
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2018.03.15. FF mentorkirándulás 

2018.03.20. FFI IT ülés 

2018.03.25. Mentorkirándulás 

2018.03.27. Földes Felező 

2018.04.14. Mentorjátéknap  

2018.04.19. TOB ülés 

2018.04.19. Geometria 

2018.04.20. Mentorszóbeli 

2018.04.24-27. 8. Országos Geográfus Találkozó - Debrecen 

 

A korábbi beszámolóim az alábbi helyeken találhatóak: 
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FFI IT ülés: 

Az Intézeti Tanács ülésén az Intézetigazgató úr tartott egy hosszabb beszámolót a kar 

helyzetéről. Az ülés második felében személyi kérdésekről volt szó.  

Sikerült elérnem, hogy a továbbiakban a Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék is 

értesüljön az ülések időpontjáról. Lehet, hogy maga a tanszék az Informatikai Kar alá tartozik 

és ott van az MSc képzése, de a BSc és a doktori képzése a Természettudományi Karon van. 

A következő ülés várható időpontja május 8-a, ahol a Térképtudományi és Geoinformatikai 

Tanszék be fogja terjeszteni a földtudományi képzéshez tartozó térképész-geoinformatikus 

specializáció új tantervét. 

 

Mentorrendszer:  

A februári SzaCs ülésen hallgatunk meg a mentorfelelősi pozícióra jelentkezett hallgatókat. Az 

ülés után Elnök kisasszonnyal és Mentorkoordinátor úrral közösen meghoztuk a döntést róluk. 

Földrajzról Bálint Levente, földtudományról pedig Németh Csilla lett kiválasztva. A bevonóra 

sok érdeklődő hallgató jött el, közülük sokan le is adták a jelentkezésüket. A március 15-i 

kirándulásunkat jórészt elmosta az eső, de jó hangulatban telt. A mentorteszt jó szűrő volt, 

hogy lássuk ki az, aki elég komolyan gondolja a mentorságot. Nagyon kevesen mentek át 

elsőre mindhárom részből, a legnagyobb gondot szokás szerint a szociális rész okozta. 

Szerencsére az UV-ra a legtöbb jelölt összekapta magát és sikerrel teljesítettek. A 

mentorkirándulás után szerveztünk külön programot is a jelölteknek, hogy minél jobban meg 

tudjuk őket ismerni. A szóbelit jól teljesítették, 6 földrajzos és 8 földtudós mentor lett 

kiválasztva, így a rendelkezésünkre álló keretet teljesen kihasználtuk. Azonban itt jöttünk rá, 

hogy még nagyon sok munka lesz velük, mivel a vártnál kevésbé sikerült megismerniük 

egymást.    

 

Programok: 

Földes Felező: A februári SzaCs ülésen kezdtünk neki a felező tervezésének. Ekkor 

nagyvonalakban megbeszéltük a részleteket, illetve kijelöltünk egy főszervezőt is (nem én). Az 

erőforrásokat idén is a Földrajzos Klub biztosította számunkra. Helyszínnek idén a Hétker 

Pubra esett a választás egy jó ajánlat keretében. A szervezés lassabban haladt a kelleténél, 

ezért egy idő után én is beleszóltam, kiosztottam a feladatokat és sikerült még időben 

elkészülni mindennel. A buli nagyon jó volt, persze mint mindig, most is voltak kisebb-nagyobb 

fennakadások, például akkor szóltak a biztonsági őrök, hogy mennyi a hely 

befogadóképessége miután már átléptük azt a számot, hiába jeleztem a legelején, hogy hány 

emberre számítunk. A problémákat végül szerencsésen sikerült orvosolni.  

 



Geometria: Nem volt túl sok teendő a szervezéssel kapcsolatban, helyszínként a Pinyó Klub 

különterme szolgált. Hogy ne csak ivásról szóljon az egész, szerveztünk egy kisebb 

csocsóversenyt, amire 10 páros nevezett. A buli itt is jó hangulatban telt.  

Országos Geográfus Találkozó: Már több mint 2 hónapja folynak az egyeztetések a FFröcs 

csapatával. Idén az ELTE 11+2 fővel képviselteti magát Debrecenben. Már mindenki nagyon 

várja, hogy elkezdődjön, de mivel beszámolóm írásának pillanatában még itthon vagyok, így 

jelenleg többet nem tudok mondani róla.  

 

Zárszó: 

Úgy gondolom, hogy egy elég mozgalmas éven vagyok túl. Az egész olyan volt, mint egy 

hullámvasút, voltak jobb és rosszabb időszakok. Az elején nehezen találtam az egyensúlyt a 

tisztségviselés, a tanulmányaim és a magánéletem között, hogy mindenre legyen elég időm, 

de ahogy telt az idő véleményem szerint sikerült megtalálnom az aranyközéputat. Emberileg 

is sokat fejlődtem, persze nem mindig tetszett a szakterületnek, ahogy tevékenykedtem, és 

tény, hogy elég nehéz velem „bánni”, de a kérésüknek megfelelően változtatok magamon 

inkább több, mint kevesebb sikerrel. Terveim szerint a következő ciklusban is újra leadom a 

pályázatomat, de előbb a szakterületnek kell újra az áldását adnia rá. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

Ha bármi kérdésed, illetve észrevételed lenne, nyugodtan keress fel akár személyesen akár 

online felületen keresztül!  

Budapest, 2018. 04. 23.  
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