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Időrendi bontás: 

2019.02.13. SzaCs ülés 

2019.02.16. Tisztségviselői nap 

2019.02.21. TOB ülés 

2019.03.12. FFI IT ülés 

2019.03.15. FF kirándulás 

2019.03.23. Mentorkirándulás 

2019.03.25. Tisztségviselői ülés 

2019.03.28. TOB ülés – hiányzás 

2019.03.29. Földes Felező 

2019.04.15. Választmányi ülés 

2019.04.25. FF kvíz 

 

 

 

FFI IT ülés: 

Az elmúlt időszak egyetlen intézeti tanács ülésén részt vettem. Személyi kérdésekről volt szó, 

a következő ciklus előkészítését tekintettük át, illetve kaptunk egy rövid tájékoztatást a 

dékánválasztásról.   

 

Mentorrendszer:  

Mozgalmas hónapok állnak mögöttünk, ami a mentorrendszert illeti. A február 13-ai SzaCson 

meghallgattuk a mentorfelelős pozícióba pályázókat, a 4 pályázóból 3 ember lett 

mentorfelelősnek kinevezve. Kezdetben 29 jelöltünk volt, azonban csak 15 ember teljesítette 

a mentortesztet sikerrel. Legtöbben a túl sok program miatt léptek vissza a jelöltségtől, a 

teszten csak pár ember bukott meg. A Mentorkisokos szakterületi részét aktualizáltam, 



azonban mivel nem olyan formátumba lett közzé téve, ahogy én azt kértem, ezért nem 

adtam hozzá a nevem. Próbáltunk minél több programot szervezni a jelölteknek, hogy mi is 

és ők is jobban meg tudják ismerni egymást. A már lassan hagyománnyá váló március 15-ei 

kirándulás szokás szerint sikert aratott. A János-hegyen túráztunk egy keveset, majd egy 

kijelölt tűzrakó helyen megsütöttük az ebédünket és utána játszottunk. Azonban az egy 

héttel későbbi mentorkirándulásra sajnos már csak 6 ember tudott eljönni. Annak ellenére 

hogy kevesen voltak, fantasztikusan teljesítettek, kevesen voltak ahhoz, hogy túl tudjanak 

üvölteni 10-20 főből álló csapatokat. A mentorteszt előtt tartottak a mentorfelelősök egy 

felkészítő alkalmat, ahol a nehezebb kérdéseket átbeszélték a jelöltekkel. A teszt után, április 

25-én tartottunk egy összejövetelt, ahol kvíz formájában átbeszéltük a jelöltekkel a teszten 

legtöbbször elkövetet hibákat, illetve olyan feladatokat kaptak, amik által kicsit jobban 

megismerték egymást. Jelenleg ki van adva nekik egy szituációs feladat. Két emailt kell 

megírniuk, úgy, ahogyan azt egy professzornak tennék, ha a leendő gólyáiknak valamilyen 

problémájuk lenne. 

 

Földes Felező: 

Március 29-én megrendezésre került a nagysikerű Földes Felező & PubQuiz. Idén is a 

Földrajzos Klubtól kaptunk anyagi és jogi hátteret. Az ELTE Music Pub-ra esett a felezős 

évfolyam választása. Bár a hallgatók kevesebben voltak az utóbbi évekhez képest, 

meglepően sok tanár látogatott el és segítette a csapatokat a kvízben. 

 

Gólyatábor: 

A szakos nappal kapcsolatban egyeztettem Weiszburg Tanár úrral, aki állandó résztvevője a 

gólyatábori szakos napnak. A délutáni részre egy terepgyakorlat szerű programot találtunk ki 

eredetileg, azonban ez a gólyatábor helyszínváltozásával dugába dőlt. Jelenleg áll a részletek 

kidolgozása, ugyanis amíg nincs eldöntve, hogy hol lesz a gólyatábor, addig nem is tudjuk 

elkezdeni felkutatni a lehetséges terepgyakorlati célpontokat. 

 

Bár az előző Küldöttgyűlés óta eltelt időszak nem rövid, a közeledő szakdolgozat leadási 

határidő miatt a tanulmányaimra és a szakdolgozatomra fektettem a hangsúlyt. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

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

online felületen keresztül!  

 

Budapest, 2019. 04. 27.  
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