
 
Mentorkoordinátori Beszámoló 

ELTE TTK HÖK 

2020.12.01-ei Küldött Gyűlésre 

Időrendi bontás: 

2020.10.22. A tisztség átvétele Kiss Fanni volt mentorkoordinátortól. 

2020.10.25. Az ELTE TTK HÖK és az ELTE TTK HÖK Mentorrendszer 

honlapjának aktualizálása. 

2020.11.04. Megbeszélés Akály Alexanda, Matematika szakterületi 

koordinátorral. 

2020.11.05. Megbeszélés Lőrincz Péter, Tanárképzési szakterületi koordinátorral, 

Kovács Zoltán, Fizika szakterületi koordinátorral és  

Ádám Rozália, Földrajz- és Földtudományi szakterületi 

koordinátorral. 

2020.11.06. Egyeztetés a Microsoft Teams szobákról Kosztyó Péter, Gazdasági 

referenssel és Balga Gábor, Informatikussal. 

2020.11.07. Megbeszélés Hambuch Mátyás, Elnökhelyettessel. 

2020.11.08. Megbeszélés Barcza Bónis, Kémia szakterületi koordinátorral.  

2020.11.12 Videó felvétel készítése a Mentorrendszer promóciójához Balga 

Gáborral és Kutas Domonkossal. 

2020.11.13. Felvétel készítése a Mentorrendszer promóció videójához Vajdovich 

Noémivel és Bartha Mártonnal. 

2020.11.14. Az én részem felvétele a Mentorrendszer promóció videójához, a 

videók előzetes megvágása, sorba rendezése. 

2020.11.15. Az előző Mentorrendszerhez tartozó értékelő kérdőívek átnézése Kiss 

Fanni, volt Mentorkoordinátorral. 

2020.11.16. Promóciós videó vágásának befejezése, véglegesítése. 

2020.11.18. A mentorkoncepció elkészítése. 

2020.11.24. Rendkívüli Küldöttgyűlés- A Mentorkoncepció elfogadása. 

2020.11.25. Megbeszélés Fritz Petra, Kommunikációs referenssel a 

Mentorrendszer bevonójának hirdetésről. 

2020.11.26. Megbeszélés Balga Gábor, Informatikussal. 

 

  



 
Szöveges beszámoló: 

Október 22-én Kiss Fanni, volt mentorkoordinátorral találkoztunk és megbeszéltük 

azokat az információkat, amire szükségem lehet az online felületek kezeléséhez. Ezen a napon 

Balga Gábor, informatikus hozzám csatolta a Mentorkoordinátori levelezést, így október 25-

én aktualizáltam a Mentorrendszer honlapját, illetve a TTK HÖK honlapján a 

Mentorkoordinátorra vonatkozó részeket. 

Még az őszi szünet előtt megkértem a szakterületi koordinátorokat, hogy a jelenlegi 

mentorokkal beszéljék át az előző mentorrendszer előnyeit, hátrányait, hiányosságait.  

Az őszi szünetet követő héten összeültem külön-külön a szakterületi koordinátorokkal és 

meghallgattam, hogy melyik szakon hogyan vélekedtek a mentorok a rendszerről. Kikértem a 

szakterületi koordinátorok véleményét is a rendszer és az online mentorbevonó kapcsán, 

illetve meghallgattam a javaslataikat, hogy szerintük hogyan lehetne minél hatékonyabb és 

működőképesebb. Azt is megbeszéltük, hogy melyik szakon mit várnak el egy 

mentorfelelőstől. 

Hamuch Mátyás, elnökhelyettessel, a mentorrendszerrel kapcsolatos elképzeléseimet 

beszéltük meg, illetve megvitattuk azok előnyeit, hátrányait, megvalósíthatóságait. 

A mentorrendszer népszerűsítéséhez egy rövid promóciós videó elkészítésére 

vállalkoztam. Első sorban olyan jelenleg is aktív mentorokat kerestem fel, akik korábbi 

rendszerekben is voltak már mentorok. Úgy gondoltam, így több élményt el tudnak mesélni. 

Olyanokat is felkerestem, akik jelenleg nem részesei a rendszernek, de a meghatározó 

élményeiket szívesen elmesélnék a többieknek. Három napot vett igénybe a forgatás, még 

további hármat a képek válogatása, videók megvágása, sorba rendezése és a promóció 

véglegesítése. 

A mentorkoncepció elkészítéséhez Kiss Fanni, volt mentorkoordinátor segítségével az 

előző mentorrendszer értékelésének kérdőívet vitattuk meg. A válaszokból leszűrtük a 

szükséges információkat, megbeszéltük, hogy összességében mit hiányoltak a mentorok, min 

kell a jövőben változtatni. Ezeket és a szakterületi koordinátoroktól begyűjtött információkat 

figyelembe véve, megírtam az elképzeléseimet. November 11-én véglegesítettem a 

mentorkoncepciót. 



 
November 25-én megkezdtük a mentorrendszer bevonójának hirdetését, amiben Fritz 

Petra, kommunikációs referens volt segítségemre. November 26-án az esemény is elkészült. 

November 26-án Balga Gábor, informatikus segítségével a jelentkezési felület kinézetét, 

elindítását és lezárását tárgyaltuk meg. 

 

A fogadóórákkal kapcsolatban nem keresett meg senki. Az e-maileket rendszeresen 

ellenőriztem. 

 

Ha bármi kérdésetek van, elértek e-mailen, vagy telefonon. 

 

 

Vígvári Cseperke       Nyíregyháza, 2020.11.26. 

Mentorkoordinátor, ELTE TTK HÖK 

mentorkord@ttkhok.elte.hu 

+3620/229-4657 
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