
 
 

 

 

Mentorkoordinátori Beszámoló 

ELTE TTK HÖK 

2020. 08. 31-i Záró Küldöttgyűlésre 

 

Korábbi Beszámolóim: 
 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2020-02/beszamolo_2020._02._07.pdf 

https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2020-03/beszamolo_2020._03._03.pdf 

https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2020-08/beszamolo_2020._08._04.pdf 

 

 

Időrendi bontás: 

2020. 08. 10.  Tisztségviselői Ülés 

2020. 08. 12-13.  Mentorképzés lezárása 

2020. 08. 14. Titoktartási nyilatkozatok íratása, és bekérése 

2020. 08. 24-28.  Beiratkozás 

2020. 08.  27. Megbeszélés Jeges Viktor ügyvivő Elnökkel és Körtefái Dóra 

Rendezvényszervező referenssel az Orientációs Napokkal kapcsolatban 

2020. 10. 01. Leendő EHÖK kabinet meghallgatása 

  



 
 

Szöveges beszámoló: 

A 2020. 08. 04-i Küldöttgyűlés óta eltelt időszak nagyon sűrűre sikeredett. Majd minden nap 

egyeztettünk telefonon Jeges Viktor ügyvivő Elnökkel, elsődlegesen a Mentorrendszer képzési 

részének lezárásával és annak lebonyolításával kapcsolatban, amely végül egy két napos 

továbbképzés/napközi jellegű esemény formájában valósult meg 2020. 08. 12-13. között. A JOKT 

válaszának elhúzódása miatt egyik pillanatról a másikra kellett összeszedjük a Mentorok ráérését 

szakterületenként, majd azok alapján kiválasztani a végleges dátumot, mindössze 72 óra leforgása 

alatt.  Ennek ellenére szerencsére többen el tudtak jönni; szerdán 25-en, csütörtökön 31-en voltak 

jelen, de több Mentor is csak az egyik napot tudta vállalni, így azért a Mentorgárda többségét 

sikeresen el tudtuk érni a programmal. 

Szerencsére, − mint az előző Beszámolómban is olvashattátok −, a képzési eseményeket július első 

hetének végéig átbeszéltük a Tisztségviselőkkel, Lekics László volt Elnökkel, Darányi Éva 

Tanulmányi referenssel, Silling Bianka Ösztöndíjakért felelős referenssel, Keszthelyi Szilvia 

Diákjóléti referenssel, valamint Tuza Benedek volt Kommunikációs referenssel. Így a rendelkezésre 

álló nagyon rövid idő nem befolyásolta a képzés minőségét. Úgy érzem, nagyon színvonalas 2 napot 

tudhatunk magunk mögött; ami bár hibátlan nem volt, de hasznos mindenképp. Annyi változás 

történt az eredeti elképzeléshez képest, hogy a HÖK-ös képzést Lekics László volt Elnök helyett 

Jeges Viktor ügyvivő Elnök és Kosztyó Péter Gazdasági referens tartották meg közösen, így a HÖK, 

mint olyan mellett egy kis összefoglalót is kaptak a Mentorok arról, hogy honnan meg hogyan van 

pl pénze a HÖK-nek, amit Kosztyó Péter Gazdasági referens javaslatára építettünk bele a programba. 

Külön nagyon köszönöm innen is minden képzést tartó személynek a rugalmasságát, és a felkészült, 

hiszen e nélkül a két nap nélkül egész nagy hátrányból indultak volna a Mentorok az elmúlt 

rendszerek Mentoraihoz képest. 

A program mindkét nap rövid eligazítással kezdődött, aztán képzés, szünet, majd mini játéknappal 

zártuk a napot, illetve a Mentorpólók is kiosztásra kerültek a két nap folyamán, a hiányzókét pedig a 

Szakterületi koordinátorok és Mentorfelelősök gondjaira bíztam. A játéknap szerű prog   ramelem 

célja az volt, hogy a járványügyi előírásoknak maximálisan megfeleltethető játékok szimulálása 

közben a Mentorok megismerhessék kicsit jobban egymást, és felkészülhessenek a Gólyák 

érkezésére illetve az Orientációs Napokra, ezért is szántunk rá mindkét nap 2-2 órát legalább. 

  



 
 

 

A Mentorrendszer lezárásán kívül a másik nagy feladatom a Beiratkozáson való segédkezés volt. 

Lehetőségeimhez mérten maximálisan igyekeztem helytállni, és koordinálni a Mentorok munkáját 

ezzel párhuzamosan pedig az Északi Hallgatói Irodában vártam a nyomtatni/fénymásolni 

kívánó/kényszerülő Gólyákat minden nap, 730-1730-ig. Sok félreértés/változás volt, így minden nap 

egyeztettem Török Gabriellával, a Tanulmányi Hivatal vezetőjével az aktualitásokról.  

E mellett megkeresett még Dénesné Rácz Krisztina Tanárnő a kritérium vizsgákkal kapcsolatban, 

hogy tudnánk-e Hallgatói segítséget biztosítani; az erre vonatkozó igényeit minden esetben 

továbbítottam az illetékeseknek, és tudtommal ezek a dolgok megoldódtak, vagy meg fognak oldódni 

a közeljövőben.  

Valamint pár speciálisabb kérdésben is álltam a Gólyák rendelkezésére 

 

Eddigi munkám értékelése: 

 

A lehetőségeinkhez mérten úgy érzem, kihoztuk a maximumot a Mentorrendszerből; amiért 

rendkívül hálás vagyok Mindenkinek. Ugyan semmi nem alakult a tervek szerint, és az idő is 

ellenünk dolgozott, végül a Tisztelt Küldöttgyűlés által elfogadott Mentorkoncepcióban ígért 

majdnem minden elemet sikerült megvalósítanunk. Az elmaradt Mentorkirándulás, tematikus 

játéknapok és a hagyományos értelemben vett Mentortábor fájó pont ugyan, de a két napos intenzív 

záró képzés, − amit fentebb már említettem −, legalább részben pótolni tudta ezt.  

Ha a munkámra visszatekintek, vegyes érzelmeim vannak. Főleg az elején rengeteg hibát vétettem 

(pl. az EB felszólításra küldött beszámoló figyelmetlenségből), és bár a kedves Tisztségviselőtársak 

és a Mentorfelelősök építő kritikáiból és tanácsaiból folyamatosan próbáltam építkezni, még mindig 

úgy érzem, hogy van hová fejlődnöm. Tettem egy üres ígéretet is; mégpedig, hogy elkészítek egy 

egységesen formázott játékgyűjteményt, azonban nem sokkal ez után kaptam egy gipszet a bal 

csuklómra, pihentetés céljából így nem is használhatnám hivatalosan. Ez még mind a mai napig 

megvan, ezért ezt már sajnos nem is lesz lehetőségem pótolni.  

  



 
 

 

Viszont a másik oldal is ott van, hogy szerintem mindig becsülettel végeztem a rám bízott 

feladatokat, − néha túl szigorúan véve is talán −, elsődleges prioritást élvezett a Mentorrendszer az 

életemben, és szívem-lelkem bel tettem. 

 

Remélem lesz lehetőségem befejezni, amit elkezdtem és Józsa Kornél volt Mentorkoordinátorhoz 

hasonlóan az értékelő kérdőívekkel zárhatom a munkámat. 

 

Igyekeztem 0-24 rendelkezésre állni, és minden felmerülő problémát megoldani, illetve minden 

kérdést megválaszolni, de formális fogadó órát nem tartottam, mivel nem érkezett erre vonatkozó 

igény. Az emaileket pedig napi szinten többször is ellenőriztem, valamint ezzel párhuzamosan 

Teamsen és telefonon is elérhető voltam. 

 

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

csevegésen keresztül vagy telefonon. 

Ui.: Nagyon hálás vagyok a belém fektetett bizalomért, remélem rászolgáltam; illetve szeretném még 

egyszer megköszönni mindenkinek a Mentorrendszerbe vetett áldozatos munkáját, Nélkületek nem 

sikerült volna! 

 

Kiss Fanni         Budapest, 2020. 10. 17. 

Mentorkoordinátor, ELTE TTK HÖK 

mentorkord@ttkhok.elte.hu 

+36204468080  

 

 


