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2019.05.08-10. LEN Geosátor  
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A korábbi beszámolóim az alábbi helyeken 

találhatóak: 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2018-10/ffszk_beszamolo_05.10-11.-

10.09.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2018-11/ffszk_beszamolo_10.09.-

12.04.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2018-12/ffszk_beszamolo_12.04.-

12.21.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2019-02/ffszk_beszamolo_12.21.-

02.12.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2019-04/ffszk_beszamolo_02.12.-

04.30.pdf 
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FFI IT ülés: 

Az Intézeti Tanács ülésen szó volt a Földrajz BSc-n induló turizmus specializáció és a Geofizika 

MSc tantervi hálójáról, ezekben kisebb változásokat eszközöltünk, főleg tárgyfelelős csere 

történt. Ezen kívül tárgyaltuk a HKR módosítási javaslatokat és a harmadszori tárgyfelvételek 

díjának módosítását az IT támogatta, azonban a kredittúllépésért fizetendő díj emelését már 

nem. 

 

Mentorrendszer:  

Május 3-án tartottunk a jelölteknek egy utolsó összejövetelt a mentorszóbeli előtt. Itt is 

különböző játékokat játszottak. A program célja az volt, hogy mi is és ők is még jobban 

megismerték egymást. Szerintem ez sikerült, sok új dolgot megtudtam a jelöltekről, amik 

segítségemre voltak a kiválasztás során. 

Május 15-én délutáni kezdettel tartottuk a mentorszóbelit. Az időpontot és a helyszínt az 

utolsó pillanatban kellett megváltoztatnunk, azonban mindenki rugalmasan reagált. 

Földrajzról a 6-ból 5 jelölt, földtudományról a 9-ből 6 jelölt került kiválasztásra. Sajnos a 

kiválasztás kicsit tovább húzódott a kelleténél, mert a szóbeli közepén jutott tudomásunkra 

egy döntő jelentőségű probléma, amit végül sikerült megoldanunk. Utána véglegesítettük a 

döntésüket, amiről emailben értesítettem mindenkit.    

 

Programok: 

Geosátor: Idén is jelen volt a szakterület a LEN Civil faluban. Sajnálatos módon a rendkívül 

korlátozó szabályok miatt a sátor nem tudta az utóbbi években megszokott esti hangulatot 

hozni, és az időjárás sem volt túl kegyes hozzánk, azonban így is voltak érdeklődők, akik jól 

érezték magukat. Sajnos a szakdolgozatom miatt én személyesen nem tudtam részt venni az 

eseményen, azonban Nagy Zsolt remekül megállta a helyét, remek kis sátrat rakott össze. 

 

Országos Geográfus Találkozó: Az utóbbi évekhez hasonlóan idén is a szegedi hallgatók által 

került megszervezésre az esemény. Sajnálatos módon érdeklődés hiányában a találkozóra már 

nem került sor, információim szerint nem csak tőlünk, hanem a többi résztvevő egyetemről 

sem jelentkezett több mint 1-2 hallgató. 

 

Zárszó: 

Mindent együttvéve egy nehéz éven vagyok túl. Teljesen más volt, mint az előző, más jellegű 

problémákat kellett megoldanom az eddigiekhez képest, azonban úgy gondolom, ha nem is 

mindet, de a legtöbbet sikerült megfelelően kezelnem. Az utóbbi egy évben nem alkottam 

nagy újdonságot, nem találtam fel a spanyolviaszt, inkább a már meglévő és működő dolgok, 

események fejlesztésére koncentráltam. A Földes Csocsóbajnokság, mint új esemény került 



megrendezésre még ősszel, meglepően nagy sikere volt, úgy gondolom nagy potenciál van 

benne és a következő években egyre nagyobb lenne iránta az érdeklődés.  

 

Mint az bizonyára köztudott, én a következő ciklusban már nem vállalom a szakterületi 

koordinátor tisztség betöltését, úgy gondolom eljött az én időm vége is. Nagyon sokat 

tanultam az elmúlt közel két és fél évben, és rengeteg embert ismertem meg. Szeretném 

megköszönni mindenkinek, aki ezidő alatt a segítségemre volt, akár szervezésben, akár csak a 

véleményének kifejtésében. Az utóbbi pár hónapban szépen lassan átadtam tudásomat, és 

tapasztalataimat az egyetlen szacskó jelöltnek, azonban nemrég azt mondta nekem, hogy 

mégsem fog pályázni a tisztségre. Szomorúan vettem tudomásul, hiszen egy nagyon ígéretes 

jelölt volt. Van még egy személy, aki szóba jöhet, azonban vele még nem sikerült beszélnem 

erről. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! 

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

online felületen keresztül!  

Budapest, 2019. 06. 01. 
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