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Időrendi bontás: 

• 2018.10.12. ELTEfeszt 
• 2018.10.12. Bioszos kocsmaterepgyakorlat 
• 2018.10.16. Választmányi/Tisztségviselői ülés 
• 2018.10.24. Intézeti Tanácsülés 
• 2018.11.06. Választmányi/Tisztségviselői ülés 
• 2018.11.07. GT Koncepció tervezés 
• 2018.11.13. Biomozi 
• 2018.11.14. Angol MSc tájékoztató 
• 2018.11.15. Mentormegbeszélés 
• 2018.11.15. GT Koncepció tervezés   
• 2018.11.21. Intézeti Tanácsülés 
• 2018.11.20. Választmányi/Tisztségviselői ülés 
• 2018.11.23. Bio-környtan csocsóbajnokság 
• 2018.11.28. Mentor Bevonó 2019 
• 2018.11.30. ELTE TTK Csocsóbajnokság 

 
 
Események: 

• Az utóbbi két hónapban több új esemény is megrendezésre került. Először a Bioszos 
kocsmaterepgyakorlat. Csiba Regina és Juhász Dorottya voltak a főszervezők. Mivel ez volt az 
első, nem minden alakult úgy, ahogy szerettük volna, de összességében jól sült el az egész, a 
kocsmatúra után pedig a KCSSK-ban tartottunk egy after partit, ahova nemcsak a csapatok, 
hanem külsős személyek is nagy számban voltak. 

• A következő új esemény a csocsóbajnokság volt. Nagy örömömre minden szakterület részt vett 
ezen. Itt is voltak némi akadályok szervezés közben, de végül sikerült jól megoldani ezeket. 
Szerintem a jövőben is érdemes lesz ezt megrendezni, mert majdnem minden szakterületnek volt 
erre nagy igénye, és most már a tapasztalattal is rendelkezünk. 



• Több évfolyamról is azt tapasztaltam, hogy nincs sok ismeretük arról, milyen az angol MSc 
képzés, ezért szerveztem egy angol MSc tájékoztatót, amin az intézetigazgató, Miklósi Ádám és 
az oktatási intézetigazgató helyettes, Nyitray László tartott beszédet. Természetesen készült egy 
összefoglaló az elhangzottakról, ami kikerült minden alaspszakos évfolyam csoportba. 

 
 
Összefoglaló: 
Nehéz időszakon megy most keresztül a Biológia Intézet, amit az utóbbi hónapokban a hallgatók is 
tapasztalhattak. A figyelemfelkeltő akció közben igyekezett az intézet vezetősége megfelelően 
tájékoztatni a hallgatókat levél formájában és rajtam keresztül. A HÖK elnöknek, Horváth Lucának 
köszönöm, hogy végig próbált segíteni ezen a kialakult nehéz helyzeten. 
Az Intézeti Tanácsülések fő témái a jelenlegi gazdasági helyzet és annak megoldása. 
A mostani mesterképzésen résztvevő hallgatóknak több panaszuk is volt a képzésre, viszont az oktatók 
és a vezetőség nem ezt tapasztalta eddig, ezért készítettem egy kérdőívet, aminek a válaszait a hetekben 
meg is kaptam (ugyanis Neptunon keresztül tudták kitölteni a hallgatók, ezt is köszönöm Horváth 
Lucának, hogy ezt elintézte így). A kérdőív kiértékelését igyekszem még a szorgalmi időszak végéig 
megcsinálni. 
Ami a gólyatábori koncepció tervezését illeti, mindkettőnél jelen voltam és próbáltam konstruktívan hozzászólni. 
Végül köszönettel tartozom azoknak, akik segítettek a csocsóbajnokságok lebonyolításában. Nagyon 
hálás vagyok azért, hogy minden szakterületről voltak segítők. 
 
 
Biztos van, amit nem fejtettem most ki bőven, szóval nyugodtan kérdezzetek a küldöttgyűlésen, szívesen 
válaszolok mindenre! Emellett szívesen fogadok építő jellegű kritikát is! 
 
 
 
 
Tatabánya, 2018. 12. 01. 
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