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BESZÁMOLÓ 
Biológia- és környezettudományi szakterületi koordinátor 

ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlés 

2022.10.11. - 2022.11.08. 

Időrendi bontás: 

 2022.10.11. Rendes Küldöttgyűlés 
 2022.10.12. Megbeszélés Károlyi Dorottyával 
 2020.10.14. ELTEFeszt 
 2022.10.14. Megbeszélés Heli Anett Pannával 
 2022.10.17. BioMozi 
 2022.10.18. Rendkívüli Küldöttgyűlés 
 2022.10.18. Megbeszélés Polónyi Richárddal és Pádár Kittivel 
 2022.10.19. Környezettanos teázás 
 2022.10.20. BioKt Dungeons&Dragons 
 2022.10.25. Intézeti Tanács 
 2022.10.29. Tisztségviselői kirándulás 
 2020.11.03. BioLogika karaoke és justdance 
 2020.11.04. BioKt Dungeons&Dragons 

 

 

1. 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. 

Intézeti Tanácson szó volt a fontosabb műszerek beszerzéséről, Teljesítményértékelési 
Rendszer (TÉR) kiegészítési javaslatokról, OTKA-típusú pályázatok nyerteseiről és az 
ezzel kapcsolatos tanulságokról.  

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 adásra több hallgató eljöjjön vagy ezt online kövesse. A 
november 16-án megrendezésre kerülő oxfordi típusú vitaként szeretnék megvalósítani. 
Ezen cél elérésének érdekében én is igyekszem növelni a hallgatók érdeklődését és részt 
venni a program kialakításában, illetve reklámozásában.  
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2. Szakterületi programok: 

Október 17-én megrendezésre került Csere Zsanett szervezésében a BioMozi első vetítése, 
ami szerintem a vártnál is jobban sikerült, sok hallgatót megmozgatott. Az elején néhány 
technikai problémát követően sikerrel zárult a filmklub. 

A novemberi BReKi-s (Biológus Rendszeres Kirándulások) túra már szervezés alatt van 
Simon Csaba és Jásdi Mihály segítségével. Erre ismételten oktatókat is meghívók, mert az 
előző esemény nagy sikert aratott oktatói részről is. 

Károlyi Dorottya megkeresett, hogy szeretné, ha elindíthatnánk a biológia és a 
környezettanos hallgatók számára a Dungeons&Dragons (D&D) nevezetű játékot. Ennek 
örömében, egy gyors megbeszélést követően elkezdtük szervezni, amiben egy oktató 
szintén aktívan segített, valamint játszott is. Sajnos a D&D-t játszók száma a mesélők 
számától függ, így kis létszámban tudnak csak a hallgatók részt venni, tehát nem 
reklámoztuk eseménnyel, csak poszt szinten lett meghirdetve regisztrációhoz kötve. Helyek 
általában hamar beteltek a nagy érdeklődés következtében, de távoli célnak kitűztük, hogy 
egyszer akár nagyobb hallgatói létszámban is sikerül megvalósítani. Most sajnos 10-10 fő 
tudott részt venni, de a 2 eseményen sikerült eltérő hallgatókat bevonnunk a játékba.  

A környezettanos hallgatók számára szervezett teázás október 19-én ismét megtartásra 
került Horváth Laura és Kovács Sára segítségével. Természetesen szokásosan teát és 
nassolnivalót fogyaszthattak a hallgatók, és a környezettanos szakfelelős (Weiszburg 
Tamás) is jelen volt. Sajnálatosan kevesebb hallgatót sikerült elérnünk, de ötletelve 
kitaláltuk, hogy szeretnénk ezeket a teázásokat feldobni társasozásokkal is, hátha így 
nagyobb arányban sikerül majd elérni a környezettanos hallgatókat. Ezeket a 
környezettanos teázásokat 2-3 heti rendszerességgel szándékozzuk folytatni.  

3. Más szakterülettel közösen szervezett program: 

A Matematika szakterülettel (Polónyi Richárddal) közös szervezésben november 3-án 
megrendezésre került a Hétker Pubban a BioLogika karaoke és justdance, aminek esemény 
képének megtervezését itt is szeretném megköszönni Horváth Matildának. Mindenképpen 
szerettem volna justdancere való lehetőséget biztosítani, mivel én úgy láttam, hogy eléggé 
kedvelték ezt a biológia szakos hallgatók a gólyatáborban. Ezzel kapcsolatban Pádár Kitti 
és Béni Kornél segített sokat, hogy megvalósulhasson, amit itt is szintén szeretnék nagyon 
megköszönni. Szerintem összeségében jól sikerült az esemény, hallgatók jól érezték 
magukat, azonban a mostani sok betegeskedés miatt a vártnál kevesebben tudtak részt 
venni.  

Már elkezdtük megbeszélni Juhász Annával a közös szakterületi program szervezését 
november végére. 
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4. Egyéb:  

A Rutinos Biológiai Szakterületi Coorepetálás (RuBiSCo) élére Heli Anett Panna került, 
feladatait elkezdte csinálni. Tartom vele rendszeresen a kapcsolatot, tájékoztat a 
korrepetálásokról. Szeretném továbbra is segíteni a RuBiSCo működését.  

Mindennapi teendőimet elvégeztem, e-mailekre válaszoltam, fogadóóráimat megtartottam 
egy alkalom (október 13.) kivételével mindet. 

  

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

Budapest, 2022. november 5. 

Szolnoki Fanni 

Biológia- és Környezettudományi szakterületi koordinátor 

bioszk@ttkhok.elte.hu 


