
 
 

Mentorkoordinátori beszámoló az ELTE TTK HÖK 

2022.04.05-i Küldöttgyűlésére 

 

Időrendi bontás: 

2022.02.15. Rendes Küldöttgyűlés (nem voltam jelen) 

2022.02.16. Második bevonó (Teams) 

2022.02.20. Jelentkezés lezárása 

2022.02.24. Kisokos kiadás 

2022.02.26. Első játéknap (Teams) 

2022.03.01. Választmány 

2022.03.01. Rendkívüli Küldöttgyűlés (nem voltam jelen) 

2022.03.01. és 2022.03.03. Tanulmányi ügyek előadás 

2022.03.07. és 2022.03.10. Szociális és ösztöndíj ügyek előadás 

2022.03.12. Mentorkirándulás 

2022.03.14. Felkészítés az egyéb részekből (Teams) 

2022.03.14. Mentorfelelős konzultáció 

2022.03.22. és 2022.03.25. Mentortesztek 

2022.03.26. Második játéknap 

2022.03.28. Mentorteszt betekintés 

2022.03.29. Mentorteszt UV 

Szöveges beszámoló: 

A februári Küldöttgyűlést sajnos betegség miatt kihagyni kényszerültem. Ezt követően 

megtartottuk a második mentorbevonót, ahol bemutatkoztak a mentorfelelősök is. Az esemény 

szerintem elérte célját az utolsó (és az utolsó utáni) pillanatokban még jó pár jelentkezés 

érkezett, így nagyjából 100 jelölttel kezdtük el a rendszert. 

Február 24-én kiadásra került a mentorkisokos, majd február 26-án került megrendezésre az 

első játéknap, melyet még online keretek között tartottunk. A visszajelzések alapvetően 

pozitívak voltak, de az online forma miatt picit hosszúnak érződött több jelölt számára is.  

Március 12-én került sor a mentorkirándulásra, melynek Hűvösvölgy adott otthont. A 

visszajelzések alapján a jelöltek nagyon élvezték az állomások feladatait, kicsit a hűvösebb idő 

fogott ki rajtuk. 

  



 
 

 

Március 26-án megtartottuk a második játéknapot jelenléti formában. A program jó 

hangulatban telt. Egyértelműen érződött, hogy ennek nagyobb sikere volt a jelöltek körében, 

mint az első alkalomnak. Erről az foglalkozásról még nem kaptam meg a visszajelzéseket. 

Eközben megkezdtük a jelöltek felkészítését a mentortesztre. Március 1-én és 3-án Sarus 

Balázs, március 7-én és 10-én pedig Papp Gergely Sándor és Kóczán Gergely tartottak 

felkészítést a tanulmányi, illetve a szociális és ösztöndíj ügyekkel kapcsolatban. Ezeket is 

szerencsére már jelenléti formában tarthattuk meg. 

Március 14-én az egyéb ügyekkel kapcsolatban Dénes Dorottya, Horváth Laura, Keszthelyi 

Szilvi, Pádár Kitti, Jeges Viktor és Józsa Kornél tartott rövid székfoglalókat a Teams felületén. 

A szakos részekkel kapcsolatban, az előre megbeszélt módon, a szakterületi koordinátorok és a 

mentorfelelősök tartottak konzultációkat. A felkészítéssel kapcsolatban is még várom a jelöltek 

visszajelzéseit. 

03.22-én és 03.25-én került sor a mentortesztek megírására. Sajnos elég kevesen voltak, akik 

mindhárom részből át tudtak elsőre menni, és sajnos voltak olyanok is, akik számára ezen a 

ponton véget ért a rendszer. Szerencsére az UV alkalom már sokkal jobban sikerült, itt 

mindenkit át tudtunk engedni már, így 63 jelölttel folytatjuk a képzést. 

Szeretném mindenkinek megköszönni, akik segítettek az elmúlt időszakban, akár a 

felkészítéssel, a teszt összeállításával/ felügyelésével/ javításával, akár a programok szerves 

részeként tették ezt. Nagyon hálás vagyok nekik! 

Az előző Rendes Küldöttgyűlés óta a levelezést kezeltem, a hallgatói megkereséseknek eleget 

tettem, a jelenléti oktatásra visszatérés óta egy fogadóóra (03.17.) kivételével az összeset 

megtartottam. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha bármi kérdés felmerül, keress bátran! 

 

 

Komáromi István Tát, 2022.04.02. 
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