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Időrendi bontás: 

2018.10.12. ELTEfeszt 2018 

2018.10.16. FFI IT ülés 

2018.10.16. Választmányi/Tisztségviselői ülés 

2018.10.19. FF Csocsóbajnokság  

2018.11.04. Tisztségviselői csapatépítés 

2018.11.06. Választmányi/Tisztségviselői ülés 

2018.11.07. GT Koncepció tervezés 

2018.11.09. FF Csocsóbajnokság – A Döntő 

2018.11.13. Választmányi/Tisztségviselői ülés 

2018.11.15. GT Koncepció tervezés 

2018.11.16. ELTE ÁJK-TTK Gólyabál 2018 

2018.11.20. FFI IT ülés 

2018.11.20. Választmányi/Tisztségviselői ülés 

2018.11.23. Földes Retrobuli & PubQuiz 

2018.11.27. Választmányi/Tisztségviselői ülés 

2018.11.28. Mentor Bevonó 2019 

 

 

 

FFI IT ülés: 

Az Intézeti Tanács ülésein sok mindenről szó esett. További igazgatói tájékoztatást kaptunk a 

kar helyzetéről, valamint az elbocsátások várható mértékéről. Szó volt az angol nyelvű 

Geológus és Geográfus MSc-k tantervi hálóinak módosításáról/finomításáról, valamint a 

Földrajz BSc új, szeptembertől induló Turizmus specializációjáról is.  Továbbá a tanács 

megvitatta az egyetemi ombudsmanról szóló előterjesztést, amit egyhangúlag elutasított, 

illetve a kari SzMSz módosítást sem támogatta. A Kari Könyvtár új SzMSz-ét támogatta. 



Mentorrendszer:  

A 2018-as mentorrendszer már kezd a végéhez közeledni. Ezt mi és a mentorok is érezzük. A 

mentorfelelősökkel közösen értékeltük a szakterület mentorait, s bár nem tökéletesek, 

lehetett volna ennél sokkal rosszabb a teljesítményük. A mentorbevonón is részt vettünk. 

Meglepően sokan eljöttek az elsőévesek közül és több másodéves is jelen volt, mint 

érdeklődők. A legtöbben már akkor tudták, hogy leadják a jelentkezésüket, a 

bizonytalankodókat pedig még próbáljuk meggyőzködni. Kíváncsian várom, hogy mi sül ki 

belőlük.   

 

 

 

Programok: 

SzaCs: Az utóbbi időszakban a programok és egyéb elfoglaltságaim miatt nem sikerült ülést 

összehívnom, ezt pótolva hétfőn (12.03.) tartunk egyet, ahol az aktuális fejleményeket 

beszéljük meg, a következő pár hónap programjait elkezdjük megtervezni, illetve a beérkező 

gólyatábori koncepciókat véleményezzük.  

Csocsóbajnokság: A vártnál sokkal jobban sikerült. Összesen 16 csapat versengett egymással, 

közel 60-an vettek részt az eseményeken. Mi két különböző napon tartottuk a selejtező 

csoport- és egyeneskieséses mérkőzéseket. A november 30-ai kari döntőben a legjobb 3 

csapatunk fogja képviseltetni magát, akik elismerésként a szakterület által kiállított oklevelet 

kaptak, illetve az első helyezett kiérdemelte az „FF Legjobbja” címet. Ezt az eseményt egy 

nagyon jó kezdeményezésnek találom, megfelelő odafigyeléssel a következő évekre is tovább 

vihető és népszerűbbé tehető.   

Földes Retrobuli: A szervezés elég zökkenőmentesen haladt, köszönhetően annak, hogy sokan 

kivették a részüket belőle. Idén a Kinizsi Africafé Clubban tartottuk meg az eseményt. A 

terembérlést a HÖK állta, amit közbeszerzés útján sikerült kifizetnünk. Az eseményre eleinte 

elég csekély érdeklődés mutatkozott, 5 nappal előtte még nem nagyon jelentkeztek csapatok 

a quizre, és kevés volt a visszaigazolás. Szerencsére, mint a legtöbb eseménynél, ahogy 

közeledtünk a kezdéshez, úgy nőtt exponenciálisan az érdeklődők száma.  Persze ez nem csak 

a mi érdemünk, tudtuk, hogy sok biológus hallgató is részt venne az eseményen, viszont 

közvetlenül előtte tartják a szakos csocsóbajnokságot, ezért a kedvünkért áttették a 

bajnokságot az Africaféba, ami így rendben lezajlott a quiz kezdetéig. Ezúton is köszönjük a 

Biológia Szakterületnek a rugalmasságát és együttműködését. Így összességében körülbelül 

kicsivel több, mint 200-an vettek részt, és a biztonsági szolgálatnak bár volt munkája, 

kivételesen semmiféle konfliktus nem volt velük! 

 

 



A beszámolóm feltöltése és a Küldöttgyűlés között lesz még egy SzaCs és FFI IT ülés is, amiről 

szóban tervezek beszámolni. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

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

online felületen keresztül!  

 

Budapest, 2018. 11. 30.  
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