
ZÁRÓBESZÁMOLÓ

Kémia szakterületi koordinátor
2022. május 9.

"– A lehető legjobb világban az események mindég szorosan kapcsolódnak egymásba. [...]
– Igazad van, mondá Candide, de most fogjunk munkához: műveljük kertünket."

/Voltaire/
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Korábbi beszámolóimat letölthetitek innen:
2021. 09. 07. Rendes Küldöttgyűlés
2021. 11. 09. Rendes Küldöttgyűlés
2021. 12. 07. Rendes Küldöttgyűlés
2022. 02. 15. Rendes Küldöttgyűlés
2022. 04. 05. Rendes Küldöttgyűlés

IDŐRENDI BONTÁS

• 2021. 06. 04. Alakuló Küldöttgyűlés

• 2021. 06. 06. Választmány

• 2021. 06. 09. Intézeti Tanács

• 2021. 06. 25. Küldöttgyűlés

• 2021. 07. 02. Tanár-Diák kirándulás

• 2021. 07. 15-17. Mentortovábbképzés

• 2021. 08. 11-15. TéTéKás Gólyatábor

• 2021. 08. 24-26. Beiratkozás - Kémia alapszak

• 2021. 08. 31. Tisztségviselői Ülés

• 2021. 09. 02. Kémiás Campus Discovery

• 2021. 09. 07. Rendes Küldöttgyűlés

• 2021. 09. 08. Intézeti Tanács

• 2021. 09. 14. GT Értékelő

• 2021. 09. 21. Szakterületi Csoport Gyűlés

• 2021. 09. 21. Tisztségviselői Ülés

• 2021. 09. 22. BioKT-Kémia Kocsmatúra

• 2021. 09. 24. Kutatók Éjszakája

• 2021. 09. 29. Intézeti Tanács

• 2021. 10. 08. ELTEfeszt

• 2021. 10. 12. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2021. 10. 18. Megbeszélés a szakterületi mentorokkal

• 2021. 10. 20. FF-Kémia PubQuiz (elhalasztásra került)

• 2021. 10. 27. Intézeti Tanács
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http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-09/kemiaszk_beszamolo_20210907_0.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/kemiaszk_beszamolo_11_09.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/kemiaszk_beszamolo_20211207.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/kemiaszk_beszamolo_20220215.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/kemiaszk_beszamolo_20220405_0.pdf


• 2021. 11. 09. Rendes Küldöttgyűlés

• 2021. 11. 17. Megbeszélés Szalai István Intézetigazgatóval

• 2021. 11. 18. FF-Kémia PubQuiz

• 2021. 11. 24. Intézeti Tanács

• 2021. 11. 25. Választmány

• 2021. 11. 26. Mentoráció

• 2021. 12. 07. Rendes Küldöttgyűlés

• 2021. 12. 09. Mentorrendszer Bevonó

• 2021. 12. 09. Oktatási Bizottság Gyűlés

• 2021. 12. 10. Kémikulás

• 2022. 12. 15. Intézeti Tanács

• 2022. 01. 15. Educatio Kiállítás

• 2022. 01. 18. SzaCs Gyűlés

• 2022. 01. 19. Intézeti Tanács

• 2022. 02. 03. Mentorfelelős választós SzaCs Gyűlés

• 2022. 02. 05. Online Nyílt Nap - Kémiai Intézet

• 2022. 02. 15. Rendes Küldöttgyűlés

• 2022. 02. 16. Intézeti Tanács

• 2022. 02. 24. Választmány

• 2022. 02. 26. Játéknap

• 2022. 03. 01. Választmány

• 2022. 03. 01. Rendkívüli Küldöttgyűlés

• 2022. 03. 04. Kémiai Intézet Oktatási Bizottság Ülése

• 2022. 03. 09. Megbeszélés Horváth Laura Tudományos referenssel

• 2022. 03. 09. Rendkívüli Intézeti Tanács

• 2022. 03. 12. Mentorkirándulás

• 2022. 03. 26. Játéknap

• 2022. 03. 30. Megbeszélés Vígvári Cseperke Elnökhelyettessel

• 2022. 03. 30. TéTéKás Felező
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• 2022. 03. 31. Szakos mentorfelkészítő

• 2022. 03. 31. Kémia SzaCs

• 2022. 04. 05. Rendes Küldöttgyűlés

• 2022. 04. 06. Intézeti Tanács

• 2022. 04. 07. Szakos mentorfelkészítő

• 2022. 04. 10. Választmány

• 2022. 04. 11. Megbeszélés Szalai István Intézetigazgatóval

• 2022. 04. 20. Szakterületi Csoport Gyűlés

• 2022. 04. 27. Intézeti tájékoztató a nyári szakmai gyakorlatról

• 2022. 04. 27. Intézeti Tanács

• 2022. 04. 27-29. Lágymányosi Eötvös Napok - Civilfalu

• 2022. 04. 28. Mentor szóbelik

• 2022. 05. 02. Választmány

• 2022. 05. 12. Szakterületi Csoport Gyűlés - a beszámoló beküldése idejében még
nem történt meg

A dőlt betűvel szedett esemény(ek)en nem tudtam megjelenni.

1. INTÉZET

Az április 6-i és 27-i Intézeti Tanácsokon tanulmányi elfoglaltságaim miatt nem tudtam
részt venni, azonban a beküldött anyagokat megismertem és egyeztettem a delegáltakkal
a gyűlések után.
Április 11-én Szalai István Intézetigazgatóval a közelgő aktualitásokról egyeztettem, il-
letve közösen megszerveztünk egy intézeti szintű tájékozatót a kötelező nyári szakmai
gyakorlatokról a másodévesek számára. Tervben van nyáron egy közös tanár-diák prog-
ram, erre valószínűleg már csak a vizsgaidőszak végén kerül sor. Külön örülök annak,
hogy a tavalyihoz képest idén majdnem 20 fővel többen jelölték meg első helyen a kémia
alapszakos képzést, illetve a kémiatanári képzésre jelentkezők száma szinte kétszeresére
nőtt.
A napokban elkezdtük a Kémiai Intézet Kiváló Oktatója díj szervezését. Ezzel kapcsolat-
ban a csúszás teljes mértékben az én hibám, saját egyéb teendőim miatt elmulasztottam
időben megkezdeni az ezzel kapcsolatos feladatokat. Ezért ezúton is szeretnék elnézést
kérni. Az átadás így valószínűleg csúszni fog, de az intézetvezetéssel már egyeztettem,
illetve utódomat is bevonom a szervezési feladatokba.
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2. MENTORRENDSZER

Részt vettem két szakterületi mentorképzési beszélgetésen, ahol megfigyelhettem a je-
lölteket. Az írásbeli teszt után a jelöltek létszáma igencsak megfogyatkozott, amiben
saját bevallásuk szerint a motiváció hiánya és a félév soráni rengeteg egyéb teendő is
közrejátszott. A megmaradt, különösen motivált jelöltek szerintem jó csapatot fognak
alkotni, a mentorszóbelit mindannyian teljesítették. Időközben pótjelentkezés során még
egy mentorral bővült a csapat, miután ő is sikeresen teljesítette a Mentorkisokosból va-
ló számonkérést és a szóbelit. Úgy érzem, hogy idén is sikerült felkészült és alkalmas
mentorokat kiválogatnunk, sok sikert kívánok nekik a következő időszakban!
Szeretném megköszönni Gombás András Mentorfelelős munkáját, aki alapos szakmai fel-
készültséggel végezte a mentorképzéssel kapcsolatos feladatokat. Nagyon hálás vagyok
neki azért a minőségi munkáért, amit a mentorok felkészítésére fordított.

3. SZAKTERÜLETI CSOPORT

Az elmúlt időszakban létrejött egy igen aktív munkacsoport a szakterületen, ennek ered-
ményeként elindult a szakterülethez tartozó Instagram oldal, valamint nyilvános Google
Naptárat is vezetünk a közelgő eseményekről.
Ezen kívül a szakterületen aktívkodni kívánó tagok hozzáférnek egy közös Trello felület-
hez, ahol a szervezési feladatokat tudjuk átláthatóan lebonyolítani. Ezek kialakításában
és működtetésében Budai Eszter, Gombás András és Saly Eszter kiemelkedő szerepet
vállalnak, amit ezúton is nagyon köszönök nekik. Igény szerint munkacsoport megbeszé-
léseket is tartottunk, ennek egyik hozománya az április 20-i SzaCs, amelyen kivételesen
sokan részt is vettek. Ez egy teljes mértékben hallgatói igények miatt létrejött gyűlés
volt, mivel közérdekű problémákról volt szó és azt hiszem, hogy ez is lenne a SzaCsok
létezésének fő célja.
A Záró Küldöttgyűlés előtti napra, május 12-e estére online SzaCs gyűlést szerveztünk,
ezen a szakterületi koordinátor jelöltek bemutatkozhatnak és ismertethetik pályázatukat.

4. ESEMÉNYEK

Április 27-29 között a Lágymányosi Eötvös Napok Civilfalujában a Kémia Szakterület is
képviseltette magát. A szerdai nap kivételével, amikor sajnos az időjárás nem engedte
meg, sok látványos, hangos és fényes kísérlettel igyekeztük az érdeklődőket elkápráztatni.
A kísérleti eszközök biztosításáért köszönet illeti Tóth Gergely és Róka András Tanár
urakat, illetve Katona Tibort és Albert Ádámot.

5. EGYEBEK

Ezúton szeretnék gratulálni és eredményes munkát kívánni a nemrégiben megválasztott
Elnöknek és Helyettesének, valamint az új ciklus megválasztott Képviselőinek!
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https://www.instagram.com/elte_kemia_szakterulet/
https://calendar.google.com/calendar/u/2?cid=a2VtaWFzemFjc0BnbWFpbC5jb20
https://calendar.google.com/calendar/u/2?cid=a2VtaWFzemFjc0BnbWFpbC5jb20


6. ZÁRÓ GONDOLATOK

A következő pár sorban szeretnék önreflexiót tartani, az elmúlt egy (másfél) ciklusban
végzett munkámról. Megválasztásomkor még a járvány miatti lezárások közepén voltunk,
így szerencsém volt megtapasztalni az online, fél-online és jelenléti tanítási időszak alatt
is a szacskósággal járó ügyes-bajos dolgokat. Törhetetlen lelkesedéssel vetettem bele
magam újdonsült feladatkörömbe, aminek több eredménye is született a korai időszakban.
Újra megszerveztünk például tanár-diák kirándulásokat, gólya-mentor találkozókat és a
2021/22-es mentorrendszerben több éve először négy helyett hat kémiás mentort sikerült
kiválasztanunk. Igyekeztem a hallgatói igényeket felmérve gyakrabban szervezni szakos
eseményeket és SzaCs gyűléseket, ezek általában népszerűek is voltak.
Úgy érzem, hogy a tisztségben töltött időm során sikerült a kémiás közösségi életet fel-
pezsdíteni, alapvetően elégedett vagyok a jelenlegi állapottal. Az elmúlt pár hónapban
több olyan kezdeményezés is történt, ami egy szorosabb, kémiás hallgatók közti együtt-
működést vetít előre és remélem, hogy utódom munkája alatt ezek megfelelően gondozva
lesznek.
A pályázatomban ismertetett tervek közül a tanár-diák beszélgetős délutánok és a szak-
mai gyakorlati lehetőségről szóló programot végül különböző okok miatt nem sikerült
megvalósítani. Nem gondolom, hogy ezek nagy veszteségek, mert mindkettőre született
alternatíva a tanár-diák kirándulások és az intézeti tájékoztató képében. Ezen kívül a kül-
ső szervezetekkel sem vettem fel a kapcsolatot, leginkább azért, mert nem voltak konkrét
terveim az esetleges együttműködések mikéntjéről.
Az elmúlt néhány hónapban sajnos egyre csökkent az energiám és lelkesedésem, amit
a tisztséggel járó feladatok elvégzése igényel, ennek ellenére igyekeztem mindig legjobb
belátásom szerint és teljes körűen teljesíteni azokat.
Szeretném még egyszer megköszönni mindenkinek, akivel az elmúlt évben szerencsém volt
együtt dolgozni, valamint nagyon köszönöm a kémiás képviselők és delegáltak munkáját!
Utódomnak szeretnék sok sikert kívánni!

A kémia szakterület delegáltjai megfelelően ellátták a feladataikat. Mindennapi teendői-
met elvégeztem, a levelezőlistát karbantartottam, fogadóóráimat megtartottam, delegált-
ságaimmal járó kötelességeimnek eleget tettem.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, felmerülő kérdéseiddel keress bátran.

Budapest, 2022. május 9.

Szaló-Pál Kinga
Kémia szakterületi koordinátor

ELTE TTK HÖK
kemiaszk@ttkhok.elte.hu

6


	Intézet
	Mentorrendszer
	Szakterületi Csoport
	Események
	Egyebek
	Záró gondolatok

