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BESZÁMOLÓ 
Biológia- és környezettudományi szakterületi koordinátor 

ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlés 

2022.09.13. - 2022.10.11. 

Időrendi bontás: 

 2022.09.13. Küldöttgyűlés 
 2022.09.15. Bemutatkozás Weiszburg Tamásnak (környezettan szakfelelős) 
 2022.09.15. Biokörnytan-Kémia Kocsmatúra* 
 2022.09.19. Megbeszélés Csere Zsanettel (BioMozi szervezője) 
 2022.09.19. Választmány 
 2022.09.21. Megbeszélés Simon Csabával és Jásdi Mihállyal (BReKi szervezői) 
 2022.09.21. Megbeszélés Jakab Eszterrel (RuBiSCo koordinátora) 
 2022.09.21. Intézeti Tanács 
 2022.09.27. Megbeszélés a RuBiSCo utódjelöltjeivel 
 2022.09.28. Környezettanos teázás 
 2022.09.30. Bemutatkozás Kovács M. Gábornak (Biológia Oktatási Intézetigazgató-

helyettes) 
 2022.10.08. BReKi kirándulás Budakeszi Vadasparkba 

*Dőlt betűvel szedett eseményt nem én szerveztem, hanem elődöm, Kása Kata Hanga 

 

1. Kezdeti teendők: 

Megválasztásom után azonnal átvettem Kása Kata Hangától a kommunikációs felületeket, 
és feladatait folytattam. Szeretném már az elején megköszönni eddigi munkáját, illetve, 
hogy a megválasztásomat megelőző időszakban sem hagyta abba a szakterületi teendők 
teljesítését. 

Bemutatkoztam Kovács M. Gábornak, a Biológia Oktatási Intézetigazgató-helyettesnek, 
valamint Weiszburg Tamásnak, környezettan szakfelelősnek, mivel későbbiekben velük 
kell rendszeresen együtt dolgoznom. Ezen kívül a Biológia Intézetigazgatójával, Miklósi 
Ádámmal is személyesen megismerkedtem az Intézet Tanácsot követően. Ezeken a 
találkozásokon Kása Kata Hanga is részt vett, valamint környezettanos szakfelelőssel való 
megismerkedéskor Horváth Laura is jelen volt. Remélem zökkenőmentes lesz a közös 
tevékenykedés velük. 
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2. BioKörnytan-Kémia kocsmatúra: 

A biológia, környezettan és kémiás közös kocsmatúrát még elődöm, Kása Kata Hanga 
szervezte meg Gombás Andrással, amin főleg az elsőéves hallgatókat szerettük volna 
bevonni, hogy megismerjék az ELTE TTK hallgatók által gyakran látogatott helyeket. Úgy 
gondolom, hogy nagyon jól sikerült, körülbelül 80 hallgató vett részt az eseményen 
valamilyen formában. Én csapatot vezetve vettem részt ezen, aki az állomások között kíséri 
a csoportját. Szerintem nagyon szórakoztató feladatokkal készültek az állomásvezetők és a 
hallgatók élvezték.  

3. Intézeti Tanács: 

A biológia szakterület delegáltjai, Kása Kata Hanga, Ullaga György, Kalmár Balázs és 
Németh Friderika Bianka megfelelően ellátták teendőiket. Ahogy látjátok, én nem 
szerepelek a delegáltak között, de szeretnék ettől függetlenül jelen lenni ezeken. 

Szó volt arról, hogy a Biológia Intézet tanszékeit hogyan tudnánk jobban kihasználni, 
vagyis szeretnék a felesleges helyeket néhány cégnek bérbe adni. Emellett a rezsi 
problémák megoldási tervéről is folytak megbeszélések, ebben pedig a tanszékvezetők 
segítségét kértek az Intézet vezetése. Ezen kívül az Intézet fő célkitűzése lett, hogy a 
hallgatói közösség aktivitását növeljék, vagyis az oktató és a hallgatók közötti kapcsolat ne 
legyen olyan távoli. Szeretnék elérni, hogy a szervezett intézeti élő adásokra több hallgató 
eljöjjön vagy ezeket online kövessék. Ezen cél elérésének érdekében én is igyekszem 
növelni a hallgatók érdeklődését és részt venni a programok kialakításában, illetve 
reklámozásában.  

4. RuBiSCo: 

A Rutinos Biológiai Szakterületi Korrepetálás (RuBiSCo-ként hivatkozom rá a 
későbbiekben), ami biológia és környezettanos hallgatóknak is szóló szakterületi 
korrepetáló szervezetünk, élén váltás fog történni. A jelenlegi koordinátor, Jakab Eszter 
még ebben a félévben szeretné átadni ezt a pozíciót, hogy tanulmányai befejezése előtt 
mindent át tudjon adni az új koordinátoroknak és segítségével támogathassa a munkáját. 
Kiírásra került az évfolyam Facebook csoportjaiba és a szakterületi Instagram oldalra, hogy 
utódjelöltet keres, amire azonnal 5 hallgató jelentkezett. Ezt követően tartottunk Jakab 
Eszterrel egy online megbeszélést a jelöltekkel, hogy röviden áttárgyaljuk, hogyan is 
működik a korrepetáló szervezet vezetése. Sajnos 2 hallgató visszamondta a jelentkezését, 
de továbbra is van 3 nagyon lelkes jelölt, akik közül az október 10-én tartandó Szakterületi 
Csoportülésen lesz megválasztva valaki. Már izgatott vagyok, hogy ki lesz az, valamint az 
új RuBiSCo koordinátorral való közös munkát is várom. 

5. Szakterületi programok: 

Már megválasztásom után motivált és elszánt hallgatók jelentkeztek, hogy szívesen 
segítenének, hogy a Covid előtti szakterületi programokat ismét elindítsuk, hogy a 
hallgatókat közötti kapcsolatokat, barátságokat tudjuk elősegíteni és erősíteni.  
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A Biológus Rendszeres Kirándulások (BReKi-ként hivatkozom rá a későbbiekben) élére 
jelentkezett Simon Csaba és Jásdi Mihály, és azonnal ötletekkel álltak elő. Első közösen 
szervezett programunk október 8-án tartjuk meg a Budakeszi Vadasparkba.  

Terveim között szerepel, hogy oktató és hallgató kapcsolatokat formáljam, tehát hogy 
bátrabban és egyszerűbben merjenek a hallgatók az oktatóikhoz fordulni. Ezért a BReKi-s 
eseményekre igyekszünk oktatókat is bevonni, így az intézet oktatói között is hirdetésre 
került az esemény, amire már egy lelkes tanár visszajelzett, hogy szívesen eljönne. Már 
nagyon várom, hogyan fog sikerülni, és remélem sokan részt vesznek. 

Másik fő hagyomány volt a BioMozi, ahol a hónap egyik napján beültek egy előadóterembe 
a hallgatók és megnéztek egy filmet közösen, hogy kipihenjék a napot. Ennek 
levezénylésére jelentkezett Csere Zsanett, akivel egyből megterveztük, hogy újra 
elindulhasson. Október közepén pedig meg is lesz az első vetítés az egyetem falain belül. 

Környezettanos szokásokat sem szerettem volna elfelejteni, mivel fontosnak tartom, hogy 
legyen kifejezetten nekik szóló esemény is, ahol beszélgethetnek egymással és meghívott 
oktatóikkal is. Ezzel kapcsolatban segítséget kértem Horváth Laurától és Kovács Sárától, 
akiknek szeretném itt is megköszönni, hogy ezek megszervezését vállalták. Október 28-án 
este meg is lett tartva az első, bevonó környezettanos teázás, amire sok hallgató és egyik 
alaptagja az eseménynek, Weiszburg Tamás, környezettanos szakfelelős is eljött. Az 
évfolyamok megismerkedtek egymással és szokásosan kisebb beszélgetés alakult ki tea és 
nassolnivaló fogyasztása közben. Ezeket a környezettanos teázásokat szeretnénk 2-3 heti 
rendszerességgel folytatni.  

6. Egyéb: 

Lényegesnek gondolom, hogy legyen más szakterületekkel is kapcsolódási lehetősége a 
biológia- és környezettanos hallgatóknak, így Polónyi Richárddal, valamint Juhász Annával 
is beszéltem már, hogy szeretnék matematika szakterülettel, valamint a tanárképzési 
szakterülettel is egy-egy eseményt szervezni közösen a félévben.  

Mindennapi teendőimet elvégeztem, e-mailekre válaszoltam. 

  

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha kérdésed merülne fel, akkor keress 
bizalommal. 

Budapest, 2022. október 7. 

Szolnoki Fanni 

Biológia- és Környezettudományi szakterületi koordinátor 

bioszk@ttkhok.elte.hu 


