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említett lépéssel kapcsolatban 

2020. 05. 20. A Mentorrendszerrel kapcsolatba hozható Teams csatornák, és a rendszer 

facebook csoportjának aktualizálása 

2020. 05. 20. Mentorok tájékoztatása arról, hogy a képzésük még nem ért véget és hogy 
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2020. 06. 17. Tisztségviselői megbeszélés 

2020. 06. 18. A kiválasztott Mentorok névsorának kiküldése a képviselői levelezőlistára, 

illetve a képviselők tájékoztatása a Földraj- és Földtudományi szakterületen 

történt változásokról. 

2020. 06. 20. Balga Gábor informatikus felkérése a Mentorok email címeinek elkészítésére 
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tartandó Ösztöndíjas témájú képzéssel kapcsolatban a Teams felületen. 

2020. 06. 28. Egyeztetés Darányi Éva Tanulmányi referenssel a „Mentortáborban” tartandó 

Tanulmányi ügyekkel és az aktuális változásokkal kapcsolatos témájú képzéssel 

kapcsolatban a Teams felületen. 

2020. 06. 29. Egyeztetés Tuza Benedek, (volt) Kommunikációs referenssel a 

„Mentortáborban” tartandó Kommunikációs készségfejlesztő képzéssel 

kapcsolatban a Teams felületen. 

2020. 06. 30. Árajánlatok kérése a Mentorpóló elkészítéséhez 

2020. 06. 30. Egyeztetés Keszthelyi Szilvia Diákjóléti referenssel a „Mentortáborban” tartandó 

Érzékenyítő képzéssel kapcsolatban a Teams felületen. 

2020. 07. 03. Egyeztetés Lekics László (volt) Elnökkel a „Mentortáborban” tartandó HÖK-ös 

témájú képzéssel kapcsolatban a Teams felületen. 

2020. 07. 03. A Mentorpóló költségvetéstervezetének elkészítése és továbbítása Józsa 

Kornélnak, az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány kuratóriumi elnökének. 



 
 

 

 

2020. 07. 06. Telefonos egyeztetés Józsa Kornéllal, az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 

kuratóriumi elnökével a Mentorpólókkal kapcsolatban 

2020. 07. 06. Balga Gábor informatikus felkérése a Mentorpóló rendeléshez szükséges űrlap 

elkészítésére 

2020. 07. 06. Ungi Balázs, az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány kuratóriumi titkárának 

felkeresése az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány logójával kapcsolatban. 

2020. 07. 07.  A Mentorpóló rendeléshez szükséges űrlap és az azzal kapcsolatos legfontosabb 

információk megosztása a Mentorrendszer facebook csoportjában 

2020. 07. 07. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

2020. 07. 08. Jeges Viktor ügyvivő elnök tájékoztatása a Mentorrendszer jelenlegi állásáról, és 

felkérése arra, hogy informálódjon a Mentortáborral kapcsolatban 

2020. 07. 10. A Mentorpóló rendelések összesítése és leadása a kivitelező cégnek 

2020. 07. 04. Balga Gábor informatikus felkérése a Mentorrendszer honlápjának előkészítésére 

a bemutatkozások feltöltéséhez 

2020. 07. 15. A Mentorok által beküldött bemutatkozások és fényképek áttekintése, és szükség 

esetén visszaküldése javításra/cserére 

2020. 07. 16-18. A bemutatkozások és fényképek feltöltése a Mentorrendszer honlapjára 

2020. 07. 23. Megbeszélés Darányi Éva Tanulmányi referenssel az idei Beiratkozás menetéről 

2020. 07. 24. Mentorpólók elkészülése 

2020. 07. 31. Megbeszélés Jeges Viktor, ügyvivő elnökkel a Mentorrendszer további 

alakulásáról. 

2020. 08. 01. A Mentorok tájékoztatása az előző pontban említett megbeszélésen 

elhangzottakról. 

 



 
 

 

Szöveges beszámoló: 

 

1. játéknap 

2020. 03. 07-én került megrendezésre az első formális játéknap, ahol a Mentorjelöltek szép számban 

képviseltették magukat, mindössze 14-en nem tudtak eljönni és 11 hiányzó volt.  

Sajnos megfeledkeztem a teremfoglalásról, a déli épületben pedig rendezvény volt ezen a napon, így 

egy kis kezdeti fennforgás után, némi késéssel kezdtük meg a munkát az északi épület nyitva lévő 

termeiben és előadóiban. Első körben szakterületenkénti bontásban tanulhattak a jelöltek 

Mentorfelelősük/Mentorfelelőseik és Szakterületi koordinátoruk segítségével többnyire társaiktól 

különböző névtanulós és ismerkedős játékokat; valamint taníthatták meg sajátjaikat a jelenlévőknek. 

Ezt követően egy rövid egészségügyi szünet után vegyes csoportokat hoztam létre, ahol a délelőtt 

tanultakat tovább gyakorolhatták, és a többi szakterület Mentorjelöltjeinek egy részével 

ismerkedhettek meg a résztvevők egy-egy Szakterületi koordinátor és egy-két Mentorfelelős 

felügyelete mellett. Az esemény természetesen nem volt hibátlan, de a felmerülő problémákat később 

átbeszéltük a Mentorfelelősökkel és a Szakterületi koordinátorokkal okulás céljából. 

 

Mentorkisokos kiadása 

2020. 03. 17-én nagyjából 2 hét késéssel kiadásra került a Mentorkisokos. A késés oka az, hogy nem 

kezdtem el bekérni időben a nyersanyagokat, valamint hogy a veszélyhelyzet kihirdetése után a 

kollégiumból való SOS kiköltözés kényszere miatt nem tudtam foglalkozni a szerkesztéssel, így az 

március 15-én indulhatott újra.  

Ezután fény derült egy hiányosságra a kisokossal kapcsolatban, így azt pótolva március 29-én 

kiadásra került a 2. javított változat is. 

 

 



 
 

Online Mentorrendszer kidolgozása 

Amint fel tudtunk ocsúdni az egyetem bezárása és a hazaköltözés után, elkezdtük kidolgozni a 

Mentorrendszer folytatását a digitális oktatási forma keretei között. Mindenkinek köszönöm innen is 

a munkáját és a rendkívül gyors alkalmazkodását, hiszen Nélkületek ez nem valósulhatott volna meg. 

Dátumokkal lebontva nem tudok beszámolni az eseményekről, és talán nem is szükséges; ezért csak 

a megbeszéléseken született döntéseket listázom Nektek, hogy mégis kaphassatok egy átfogó képet 

a Mentorrendszer alakulásáról. 

 

1. Oktatások: 
 

A Mentorkoncepciótól kicsit eltérve végül 5 oktatást tartottunk a jelölteknek Tanulmányi, 

Ösztöndíjas, Lakhatás és Esélyegyenlőség, valamint HÖK-ös témakörökben. 

Innen is köszönöm Darányi Éva Tanulmányi referensnek, Silling Bianka Ösztöndíjakért 

felelős referensnek, Németh Csilla EHÖK Esélyegyenlőségi referensnek és  

Lekics László Elnöknek az áldozatos és felkészült fellépését. Ezek az oktatások a Teams 

felületen zajlottak a HÖK-ös csoport Mentorrendszer mindenki privát csatornáján, innen is  

köszönöm Lekics László elnöknek, hogy lehetőséget biztosított erre.  

Természetesen a beígért ellenőrzött jelenléttől nem tekintettem el, minden alkalommal 

készült katalógus. 

 

2. Játéknapok: 
 

A játéknapokat úgy láttuk, hogy a megszokott formában szinte lehetetlen lett volna 

megtartani; így azokra szintén a Teams felületen létrehoztam külön szakterületi csatornákat, 

ahol lezajlódhattak. Ezeknek a játéknapoknak már nem voltak konkrét témái, megkötései; 

hiszen a kilátástalan helyzetre való tekintettel első sorban az online is játszható, minél 

nagyobb tömeget megmozgató játékok megtalálására és tesztelésére fókuszáltunk.  

A személyes jelenlétet igénylő játékokról pedig csak nagyvonalakban ejtettünk szót.  

Ezeknek a játéknapoknak a számát a szakterületekre bíztam, amit ma már kicsit bánok, hiszen 

így nem igazán lett egységes a beáldozott idő, de hát a hibáiból tanul az ember. 

Természetesen a beígért ellenőrzött jelenléttől itt sem tekintettem el, minden alkalommal 

készült katalógus.  



 
 

 

 

3. Mentorteszt: 

A Mentorteszt pontos menetének a kidolgozásával bevallom őszintén nem kicsit késtünk el; 

ezért az a döntés született, hogy a jelöltek a teszt megírása közben bármilyen segítségre 

támaszkodhatnak, hiszen ezt a dolgot amúgy sem tudtuk volna kivédeni. Ez a lépés azt volt 

hivatott elérni, hogy ne sunyiban kelljen használni a Mentorkisokost és az internet világát, 

hanem az engedmény miatt legalább azt elérjük, hogy a jelöltek úgy ismerjék az információk 

fellelhetőségének helyét, mint a saját tenyerüket. 

A teszt gördülékeny megíratása Darányi Éva Tanulmányi referens érdeme, amit innen is 

nagyon köszönök Neki; hiszen Ő kereste meg a legegyszerűbben, mégis sokrétűen 

használható felületet nekünk, ami mellett egy hosszabb tesztelési folyamat után döntöttünk 

véglegesen. Természetesen elég ismeretlen volt a terep mindannyiónk számára, ezért egy 

Google Dokumentumban gyűjtöttük össze a kérdéseinket, Darányi Éva Tanulmányi referens 

pedig létrehozta a teszteket,  –amiért nagyon hálás vagyok Neki, hiszen óriási terhet vett le a 

vállamról ezzel a lépésével– ; valamint a kész Tesztek kérdéssorát az értelmezés okozta hibák 

kiküszöbölése érdekében a Tesztkészítőkkel és a Mentorfelelősökkel közösen átnéztük, és az 

esetleges problémákat javítottuk. 

A felület rugalmassága miatt úgy döntöttünk, hogy 4 tesztet töltetünk ki a jelöltekkel, –

Tanulmányi, Ösztöndíjas, Szakos illetve Egyéb témakörökben–, amiknek egységesen a 

minimum 80%-os teljesítmény volt a megugrandó küszöbe; és a jelöltek egy-egy megadott 

időkorlátot kaptak a kitöltésre, amit próbáltunk úgy megszabni, hogy saját kútfőből is a 

végére érjenek, de arra már ne legyen idő, hogy mindent kikeressenek. Ezt az Egyéb részt 

leszámítva sikerült is elérni, azonban a jelöltek visszajelzései alapján  

alá lőttem a 30 perccel, de szerencsére emiatt nem történt bukás.  

A tesztek tényleges megírásának időpontját viszont nem korlátoztuk le; hanem megadtunk 

egy 3 napos idősávot, ami alatt tetszőlegesen választott időpontban tudták megírni az egyes 

teszteket a Mentorjelöltek, akár eltérő napokon is. Ez utóbbi döntésnek az volt az oka, hogy 

az online oktatás káoszában ne kelljen keresnünk központilag meghatározott időpontokat, 

hanem Ki-Ki a saját belátása szerint, a Neki legmegfelelőbb időben tudjon nekiveselkedni 

ennek az ugródeszkának.  



 
 

 

A Tesztek javítását úgy oldottuk meg, hogy mindenki a sajátjáért felelt és egy megbeszélt 

határidőre kellett befejezni azt, ami hál’ Istennek gördülékenyen meg is valósult.  

Ezért külön köszönet illeti innen is Darányi Éva Tanulmányi referens, Silling Bianka 

Ösztöndíjakért felelős referens, Keszthelyi Szilvia Diákjóléti referens,  

Gugyerás Ádám Biológia- és környezettudományi Szakterületi koordinátor,  

Kovács Zoltán Fizika Szakterületi koordinátor, Ádám Rozália  Földrajz- és földtudományi 

Szakterületi koordinátor, Barcza Bónis Kémia Szakterületi koordinátor, Szandi Nándor 

Matematika Szakterületi koordinátor, Lőrincz Péter Tanárképzési Szakterületi koordinátor, 

valamint a Mentorfelelősök: Gyulai Márton, Papp János, Varga Barbara, Vajdovich Noémi, 

Mihályi Péter, Kovács Imre, Vígvári Cseperke, Herendi Zsolt és Balga Gábor munkáját. 

A kezdeti 113 (komoly) jelentkezőből már csak 84-en vettek részt a Mentorteszten, akik közül 

53-an írtak sikeres Tesztet, 30-an tettek Mentorteszt UV-t, és egy jelölttől kellett búcsút 

vennünk; hiszen az a döntés született, hogy csak az jogosult UV-t tenni, aki legalább két részt 

sikeresen teljesített. 

A Mentortesztek eredményei egyébként csak részben követték a megszokott standardeket, 

hiszen az Ösztöndíjas részen 18-an hasaltak el, míg a Tanulmányi részen mindössze 3-an. 

Viszont az Egyéb részt 10 jelöltnek, a szakos részt pedig 9-nek nem sikerült megugrani. 

Mivel a kijavított teszteket nem adtuk ki a jelölteknek az előző évek negatív tapasztalatai 

miatt, de mégsem akartuk Őket segítség nélkül hagyni, ezért magam részéről az Egyéb 

kategóriából mindenképpen adni akartam lehetőséget a kérdések feltevésére és a típushibák 

átbeszélésére, de mivel a szakterületenkénti fejtágításoknak sem szerettem volna keresztbe 

tenni, és Silling Bianka Ösztöndíjakért felelős referens tanulmányi okokból nem tudta 

megoldani a formális megbeszélést, – csak azt, hogy Teamsen elérhető, és ott szívesen 

válaszol a felmerülő kérdésekre –, így a két részt egy kalap alá véve hívtam a jelölteket  

konzultációra három különböző időpontban, hogy mindenkinek meglegyen a lehetősége a 

részvételre.  

Nagy bánatomra azonban szinte csak az Ösztöndíjas résszel kapcsolatban érkezett 

megkeresés, az is 6 embertől. 



 
 

 

 

Az UV ugyanolyan feltételekkel, ugyanazon a felületen zajlott május 4-5 között, ami után 

további 29 jelölt tudott csatlakozni a sikeres Mentortesztet tettek táborába, és egy embertől 

szintén búcsúznunk kellett. 

A rendes Mentorteszt és a Mentorteszt UV esetében is az eredményeket, –minden jelölt 

beleegyezésével–, a Neptun kódjukat használva egy jelszóval védett pdf fájlban osztottam 

meg a Mentorrendszer mindenki Teams csatornán. Természetesen ez a dokumentum 

százalékokat nem tartalmazott, csak színkódokat.  

Az érdeklődőknek egyesével emailben vagy Teams csevegésben, –a megkeresés helyének 

függvényében–, küldtem el a pontos eredményüket. 

 

4. Mentor keretszámok: 

 

Ezzel kapcsolatban voltak nézeteltéréseink, Darányi Éva Tanulmányi referens elültette a 

bogarat a fejemben, hogy talán ezúttal a jelenlegi helyzetre való tekintettel nem kellene ezt a 

dolgot olyan véresen komolyan venni, és az összes alkalmas jelöltet válogassuk be, aminek 

nyilván láttam negatív lehetséges következményét, de pozitív hatásból több lebegett a 

szemem előtt. Mivel én ezt az ötletet kategorikusan nem jelenthettem ki döntésként, illetve 

alapvetően is szerettem volna a szakterületi igényekre támaszkodni ilyen téren, ezért egy 

megbeszélés keretein belül vitattuk meg a dolgot amin Lekics László Elnökön, a Szakterületi 

koordinátorokon és a Mentorfelelősökön kívül részt vett még Darányi Éva Tanulmányi 

referens, mint ötletgazda, és külön kérésre Józsa Kornél, mint volt Mentorkoordinátor illetve 

Németh Csilla EHÖK Esélyegyenlőségi referens is, amiért külön hálás vagyok Nekik.  

A megbeszélés után, amit ki lehetett jelenteni, mint konszenzus, hogy a Mentorkeretszámok 

igenis fontosak, és szükség van rájuk, azonban mikor ezeket a számokat konkrétan kértem az 

illetékesektől, már több helyről érkezett olyan szám, ami lefedte az összes még versenyben 

lévő jelöltet. Személy szerint én ebbe nem álltam bele, de ahol volt ellenérzésem valamelyik 

jelölt alkalmasságát illetően, azt nem rejtettem véka alá, és esetenként volt olyan jelölt is, aki 

a keretszám megengedése ellenére sem került kiválasztásra. 



 
 

 

 

 

5. Mentorszóbeli: 

 

Ezzel kapcsolatban a legfontosabb kérésem az volt, hogy az idő szűke ellenére is a szorgalmi 

időszak utolsó napjáig meg kell történnie, ami végül kisebb kompromisszumok miatt a 

vizsgaidőszak kezdete előtti utolsó napra módosult. Alapvetően a Teams csatornáknak 

köszönhetően, ennek a résznek a jellegét legalább nagy vonalakban meg tudtuk tartani.  

A szakterületi csatornákon, az emberek behívásával az értekezletbe még a „kilincs 

egymásnak adogatása” is maradhatott. 

Ugyan én magam is részt vettem már két ilyen szóbeli meghallgatáson is, nem éreztem azt, 

hogy átlátnám a helyzetet a másik oldalról, így összehívtam egy megbeszélést még az első 

szóbeli előtt a Szakterületi koordinátorok és a Mentorfelelősök részvételével, ahol 

tapasztalatot cserélhettünk, illetve megismerhettem a szakterületek már jól bevált szokásait 

is a szóbeliztetés kapcsán. 

Nagy általánosságban egy jelölt meghallgatására 20 percet szántunk, megkértük Őket, hogy 

lehetőség szerint kapcsoljanak kamerát a felelet alatt, és mi is végig bekapcsolva tartottuk 

azt. Kértünk Tőlük egy bemutatkozást, szituációkat is vázoltunk Nekik, de némi tényanyag 

kikérdezése sem maradhatott el mivel a Teszten használhattak bármit, így „face to face” pedig 

azért nehezebb volt ezt megoldaniuk. 

A minél személyesebb kikérdezés érdekében minden szakterületnek készítettem egy-egy 

összesítő táblázatot, amiben jelöltenként összegyűjtöttem a jelentkezéskor megadott 

motivációt, a képzési eseményeken való jelenlétet külön kitérve annak igazolási módjára 

vagy éppen az igazolás elmaradására, valamint a Mentorteszten elért százalékokat és a vétett 

hibákat. Ezzel kapcsolatban felróható nekem, hogy nagy általánosságban a szóbelit megelőző 

nap késő este sikerült megosztanom ezt a Szakterületi koordinátorokkal és a 

Mentorfelelősökkel.  

(De mentségemre szóljon, hogy emberenként ~ 40-50 percet vett igénybe a dolog.) 

 

 



 
 

 

 

6. A Kiválasztás: 

 

Tanárképzési szakterületen Bartha Márton, Dérfalvi Balázs, Hegedűs Dávid, Iványi Eszter, 

Juhász Anna, Kéri Máté, Kovács Andrea, Kutas Domonkos, Magassy Ádám, Pádár Kitti, 

Rompos Luca és Szabolics Gergely került kiválasztásra. 
 

Kémia szakterületen Bodnár Emma, Hegyi Patrik, Kümmel Viktória, Pintér Bence,  

Simonka Tamás és Szaló-Pál Kinga került kiválasztásra 
 

Földrajz- és Földtudományi szakterületen Katona Krisztián János, Kovács Patrik, Kustra 

Vivien, Csontos Katalin, Fritz Petra, Glück Krisztina, Mezei Máté és Orbán Benjámin került 

kiválasztásra. Valamint mivel földrajzon csak hárman bizonyultak alkalmasnak, így  

Varga Barbara vállalta, hogy a Mentorfelelősi pozícióját hátrahagyva beugrik szakos 

Mentornak, amiért nagyon hálás vagyok neki, és innen is köszönöm, hogy meghozta ezt az 

áldozatot, és biztosított róla, hogy maradéktalanul fogja elvégezni a ráhárított feladatot.  

(Erről a lépésről 2020. 06. 18-án küldtem emailt a Tisztelt Küldöttgyűlésnek a képviselős 

levelezőlistára, így ha ezzel kapcsolatban merülne fel kérdés, kérlek olvassátok újra az 

említett emailt, és csak akkor keressetek, ha nem találtatok benne rá választ, mert nem nagyon 

szeretném tovább feszegetni a dolgot.) 
 

Fizika szakterületen Facskó Benedek, Farkas Bendegúz, Horváth Anita Krisztina,  

Juharos Eszter, Körtefái Dóra, Mig András, Sarus Balázs, Sörös Péter Dániel, Szűcs Máté,  

Takács Roxána és Tóth Bálint Dániel került kiválasztásra. 
 

Biológia- és környezettudományi szakterületen Dévai Gréta, Hódosi Krisztina, Horváth 

Enikő, Horváth Máté, Illés Borbála, Károlyi Dorottya, Kása Kata, Kiss Dóra, Maller Csaba, 

Nyitrai Ákos, Sasvári Péter, Szakács Kristóf, Török András, Drapkó Noémi, Hajnal Dorottya 

és Kotroczó Gyula került kiválasztásra. 
 

Matematika szakterületen Akály Alexandra, Götz Ádám, Komáromi István,  

Kotra Zoltán, Tompa Júlia és Vajda Balázs került kiválasztásra. 

 

 



 
 

7. Mentortábor 
 

2020. 06. 22-én összehívtam egy megbeszélést azért, mert úgy éreztem, hogy sem a  

2020. 06. 14-i Tisztségviselői megbeszélésen, sem Slacken nem lett a Mentortábor sorsa 

kivesézve; illetve a Mentorfelelősöknek is joguk volt tudni, hogy mi folyik éppen a háttérben 

a rendszer további alakulásával kapcsolatban. A téma pedig az volt, hogy hagyományos 

értelemben vett Mentortábort szervezzünk, Mentornapközit, vagy ne szervezzünk semmit és 

ezt is, –mint minden mást eddig–, online oldjunk meg. Persze ez az egész csak a 

preferenciáink kiválasztásához, illetve érvek valamint ellenérvek gyűjtésére szolgált, hiszen 

ekkor még nem tudhattuk, hogy egyáltalán kapunk-e engedélyt Mentortábor szervezésére, de 

fontosnak tartottam ezt átbeszélni úgy, hogy a Mentorfelelősök is jelen vannak a Szakterületi 

koordinátorok, valamint Lekics László Elnök, Darányi Éva Tanulmányi referens,  

Silling Bianka Ösztöndíjakért felelős referens, Keszthelyi Szilvia Diákjóléti referens és Tuza 

Benedek Kommunikációs referens mellett.  (A megbeszélésre meginvitáltam Józsa Kornélt, 

az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány kuratóriumi elnökét is, de Ő sajnos elfoglaltságai miatt 

nem tudott jelen lenni). 

A kérdésfelvetést pedig az indikálta, hogy felmerült annak a lehetősége, hogy Orientációs 

Napokat szervezhessünk a Gólyáknak, azonban a Mentorainkat 2020. 03. 28 óta arra 

készítettük, hogy először az online térben fognak találkozni a Gólyáikkal, és a személyes 

találkozó még jóideig várat magára; viszont felgyorsultak az események, és ennek 

megfelelően kellett reagáljunk a kialakult helyzetre. 

Ezen a megbeszélésen arra jutottunk, hogy mindenképpen ráférne a Mentorokra egy 

hagyományos értelemben vett Mentortábor; hiszen az online képzés miatt az ismerkedési 

szakasz kari szinten elmaradt és muszáj lenne azt pótoljuk, valamint minden jobban rögzül, 

ha nem egy számítógépből/telefonból halljuk a dolgokat. Éppen ezért sokat ötleteltünk azon 

is, hogy mégis milyen programokkal készüljünk a Mentoroknak; illetve hogy miként tudnánk 

elérni, hogy engedélyt kapjunk a Mentortábor megszervezésére.  

A 2020. 07. 07-i Rendkívüli Küldöttgyűlés után egyből egyeztettünk Jeges Viktor frissen 

megválasztott ügyvivő Elnökkel egy időpontot a további lépések megbeszélésére, amire már 

másnap sor is került; amit innen is nagyon köszönök Neki, hiszen újra felcsillant a 

reménysugár, hogy Mentortáborozhatunk. Ebben Lekics László volt Elnöknek is nagy 

szerepe volt, mivel rengeteg tippel és tanáccsal látott el a 2020. 07. 03-i megbeszélésünkön 

ezzel kapcsolatban is.  



 
 

 

 

Jelenleg azonban csak annyit tudunk, hogy a JOKT nem engedélyezte a hagyományos 

értelemben vett Mentortábor megszervezését, de a legfrissebb közleményükben rögzített 

elvek alapján támogatják a képzések személyes és/vagy elektronikus megtartását; ezért 

jelenleg folyamatosan térképezzük fel a lehetőségeinket ezzel kapcsolatban. 

 

A Mentorrendszer Logójának kiválasztása – Mentorpólók 

 
 

2020. 05. 19-én megérdeklődtem Józsa Kornéltól, az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány kuratóriumi 

elnökétől, hogy a vírushelyzettől függetlenül készülhetnek-e Mentorpólók az eddigi évekhez 

hasonlóan, és mivel igen választ kaptam, 2020. 05. 20-án meg is kértem a Mentorokat, hogy 

kezdjenek el gondolkodni, tervezgetni és 2020. 06. 26-ig küldjék el nekem az ötleteiket.  

Összesen 7 különböző logótervet kaptam végül, amiket a kapott formátumban és minden 

képszerkesztői ismeretemet alkalmazva zöld alapon fekete mintával egymás mellett közöltem a 

Mentorokkal 2020. 06. 27-én, számokkal fémjelezve egy pdf fájlban. Ez utóbbi kinézet elkészítését 

azért próbáltam meg legjobb tudásom szerint kivitelezni, mivel világoszöld alapon fekete 

feliratosnak képzeltem el a pólót és fontosnak tartottam, hogy a szavazáskor legyen egy kezdetleges 

látványterv is a Mentorok előtt. (Az, hogy miért erre a kombinációra esett a választásom egészen 

egyszerű, ugyanis egy Kollégiumi eseményre készíttettem már hasonlót, és nagyon jól mutatott, 

ráadásul feltűnő is volt; a Mentorpóló pedig valahol ezt hivatott elérni az én olvasatomban.) 

A szavazás a tavalyi évhez hasonlóan zajlott, ugyanis Józsa Kornél, volt Mentorkoordinátor 2 körös 

rendszere nagyon tetszett, így – mint oly sok mindent –, ezt is átemeltem az Ő rendszeréből.  

Első körben mindenkit arra kértem; hogy szavazzon az összes olyan tervre, amiben lát fantáziát.  

A második körben pedig a három legnépszerűbb mintából már mindenki csak a számára 

legszimpatikusabbra voksolhatott, melyből végül a Károlyi Dorottya által küldött logó került ki 

győztesen. Vele felvettem a kapcsolatot, hogy vektorizálja a tervét; valamint az ott használt 

betűtípussal készítse el a pólók hátára kerülő Mentor illetve Mentorrendszer feliratokat is, szintén 

vektorizálva, de utóbbit végül a megfelelő ismeretek hiánya miatt Hódosi Krisztina készítette el, 

innen is nagyon köszönöm Mindkettejük munkáját. 

 

 



 
 

 

Mikor még a szavazás első köre javában zajlott ismét megkerestem Józsa Kornélt,  

az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány kuratóriumi elnökét, hogy én, – mint Mentorkoordinátor – 

kérhetek-e árajánlatokat a pólónyomásra, és mivel Tőle zöld jelzést kaptam, beszéltem  

Lekics László Elnökkel is, aki szintén rábólintott. Így 2020. 06-án három különböző nyomdától is 

kértem árajánlatot. 

Természetesen azért kértem több helyről is ajánlatot, hogy a felmerülő költségeket minimalizálni 

tudjuk. Talán korainak tűnhet ez a lépés, de mivel még ha egy szikrányi esély is volt a Mentortáborra, 

de volt rá; ezért úgy akartam intézni, hogy addigra biztosan a kezemben legyenek a kész pólók.  

Ehhez pedig nyilván mielőbb cselekednem kellett, mert 2020. 08. 10-ét gondoltam a Pólók 

elkészítésének határidejéül.  

Az utolsó árajánlat 2020. 07. 03-án érkezett be hozzám, így Józsa Kornél, az ELTE TTK Hallgatói 

Alapítvány kuratóriumi elnökének kéréseit követve elkészítettem a költségvetés tervezeteket, és 

továbbítottam a Részére. 

Ezt követően 2020. 07. 06-án telefonon egyeztettünk, és kiválasztásra került a nyomda, az eladási ár, 

ezek befizetési módja, valamint azt is megbeszéltük, hogy milyen logók kerüljenek a póló hátára a 

Mentor illetve Mentorrendszer felirat alá. 

Még ugyan ezen a napon felkerestem Balga Gábor informatikust, hogy készítse el a Megrendelő 

űrlapot, amit 2020. 07. 07-én megosztottam a Mentorrendszer facebook csoportjában, 

mérettáblázattal együtt és később látványtervet is mellékeltem hozzá. 

Végül 2020. 07. 24-én kaptam meg az értesítést, hogy elkészültek a pólók, de családi okok miatt csak 

majd 2020. 08. 03-án hétfőn tudom őket ellenőrizni és utána átvenni. 

 

A Mentorrendszer honlapja: 

 

A Mentorrendszer honlapját igyekeztem folyamatosan aktualizálni, ami nagyrészt sikerült is.  

Egyedül a Mentorok bemutatkozásainak és képeinek feltöltésével csúsztam meg kicsit, mert annak 

ellenére, hogy 2020. 06. 22-én kértem először Tőlük 2020. 07. 15. éjfélig, és többször is 

emlékeztettem Őket, rengetegen hagyták az utolsó illetve utolsó utáni pillanatra a beküldést, és 

nagyon sokat kellett visszaküldjek módosításra vagy teljes cserére, ezért a beígért 2020. 07. 16. 

helyett 2020. 07. 18. lett mire az összes honlapkompatibilis alkotást sikerült feltöltenem, de csak 

2020. 07. 27 óta teljes a honlap ezen része, mivel ekkor érkezett be hozzám az utolsó javított verzió. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Az időrendi bontásban dőlttel szedett alkalmakon nem tudtam jelen lenni, illetve a digitális oktatási 

forma megkezdésétől fogva igyekeztem 0-24 rendelkezésre állni, és minden felmerülő problémát 

megoldani, illetve minden kérdést megválaszolni, de formális fogadó órát nem tartottam, csak a fent 

is jelzett egy darabot, mert nem érkezett erre vonatkozó igény. Az emaileket pedig napi szinten 

többször is ellenőriztem, valamint ezzel párhuzamosan Teamsen is elérhető voltam. 

 

Megjegyzés: A beszámolómat a 2020. 03. 03-i Küldöttgyűlés óta folyamatosan írtam, így az egyes 

személyek említésekor megnevezett Tisztség/titulus mindig az adott időpontban 

aktuális helyzetet tükrözi. 

Ui.: Elnézést kérek, hogy ilyen hosszú lett ez a beszámoló, de mivel a munka oroszlán része online zajlott, 

fontosnak tartottam a részletes leírás készítését. 

Ha bármilyen kérdés merülne fel a leírtakkal kapcsolatban, keressetek bizalommal emailben, Teams 

csevegésen keresztül vagy telefonon. 

 

Kiss Fanni        Hajdúböszörmény, 2020. 08. 01. 

Mentorkoordinátor, ELTE TTK HÖK 

mentorkord@ttkhok.elte.hu 

+36204468080  

 

 


