
 

 

 

 

Beszámoló 

Biológia és környezettudományi 

szakterületi koordinátor 

2019.10.23. – 2019.11.19. 
 

 

Időrendi bontás: 

 október 30.  Biológia Intézeti Tanács 

 november 4.  Választmány 

 november 6.  ELTE TTK Kari Tanács 

 november 6.  TéTéKás Mozi 

 november 7.  ELTE Gólyabál 2019 

 november 15.  Bio-Környtud csocsóbajnokság 

 

Az elmúlt egy hónap: 

Az októberi hónapot a Biológia Intézet a szünet alatti időszakban egy IT üléssel zárta, melyen szó 

esett a tanügyi vitaanyagról, mellyel kapcsolatban a hallgatóknak kellett kiküldenünk egy kérdéssort. 

A vitaanyaggal kapcsolatban több fórumot jelöltek ki, ahol a tanárok elé már a hallgatók összesített 

véleményét vihetjük. Munkánkat nagyban nehezítette, hogy a vitaanyagban érintett tárgyról nem 

készült OMHV kérdőív, az a Neptun rendszerben nem lelhető fel, így a reprezentatív vélemények 

beérkezésére és összesítésére minimális időt kaptunk. 

Az ülésen sajnos nem tudtam részt venni külföldi tartózkodásom miatt, az ülésen történtekről 

Somodi Csenge tájékoztatott. 

November 4.-én részt vettem a Választmányi ülésen, ahol meghatároztuk a gólyatábori pályázat 

előtervezetének formai követelményeit. 

November 6.-án részt vettem a Kari Tanácson, ahol az ELTE Egyetemi Könyvtári Szolgálat Szervezeti 

és Működési Szabályzatának módosítását véleményeztük, illetve szavaztunk egyes Kari Bizottságok 



tagjairól. Fontos továbbá megemlíteni, hogy a régóta emlegetett minőségbiztosítási javaslatot is 

egyhangúan támogattuk. 

A Kari Tanácsot követően sajnos komoly betegség miatt egyetlen programon sem tudtam részt venni, 

így lehetőségeimhez mérten próbáltam távolból intézni az ügyeket. 

A TéTéKás Mozi ismét jól sikerült, viszont a továbbiakban a főszervezők arról tájékoztattak, hogy 

egyre kevesebb idejük marad a szervezésre, így előfordulhat, hogy ebben a szemeszterben már 

megpróbálunk a jövő félévre koncentrálni, hogy az ebben a félévben felmerült gondokat még most 

kiküszöbölhessük. 

A szakterületről többnyire pozitív véleményeket kaptunk vissza a november 7.-én tartott ELTE 

Gólyabálról. A résztvevő táncoslábú gólyák élvezték munkájuk gyümölcsét és a gólyatánc utáni buli is 

élményekben gazdag volt nekik. Nem mehetünk el viszont amellett, hogy nagyon sok negatív kritika 

is érte az eseményt, gondoljunk csak a ruhatár és a pultok kapacitására. 

November 15.-én pénteken sikeresen lezajlott a Bio-Környtud csocsóbajnokság is, ahol a versenyzők 

a Kertész Sörözőben mérhették össze tudásukat.  

A két nyertes csapat, akikkel a TéTéKás csocsóbajnokságon is találkozhattok majd, a Gempa (Palkó 

Zoé és Vasvári Áron), illetve a Blahás Gyros (Mersics Krisztián és Nagy Olivér). Ezúttal is gratulálok 

nekik! 

Az eseményen kiemelkedő szervezői munkát végzett a jelenlegi mentorcsapat, köszönöm szépen a 

segítségüket! 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed felmerülne, keress nyugodtan! 

2019. 11. 16. 

Gugyerás Ádám 

Biológia- és környezettudományi szakterületi koordinátor 

ELTE TTK Hallgatói Önkormányzat 

E-mail: bioszk@ttkhok.elte.hu, kornyszk@ttkhok.elte.hu  

Mobil: 30/546-5927 

Facebook: https://facebook.com/bioszakterület/ 
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