
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT  

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

Telefon/fax: 372-2654 

 

Iktatószám: 

Tételszám: 

Mellékletek száma: 

 

 

Emlékeztető a Környezettudományi Szakterületi Bizottság 2015.03.09-i üléséről 

 

Helye és ideje: Déli hallgatói iroda, 2015. március 09. 18:00 

 

Jelen vannak:  Szavazati joggal: Bérces Bence, Faragó Renáta, Koczur Szilvia, Szarka 

Csilla 

Tanácskozási joggal: Gere Kálmán 

Ellenőrző bizottság: Őri Bálint 

 

Koczur Szilvia 18:06-kor megnyitotta az ülést.  

Déli hallgatói iroda 

4 mandátummal az ülés határozatképes. 

Koczur Szilvia Faragó Renátát jelölte a jegyzőkönyv-írásra, Renáta vállalta a jelölést, nem 

volt másik jelölt. Szimpátiaszavazással egyhangúan elfogadták. 

 

Koczur Szilvia ismertette a kiküldött napirendi pontokat, azokban változás nem történt. 

 

Az ülésen elfogadott végleges napirendi pontok: 

 

1. Bejelentések 

2. Beszámolók 

3. Mentor keretszám 

4. Félév 

5. Egyebek 

 

 

1.  Bejelentések 18:08 

 

Senkinek nem volt bejelenteni valója, a napirendi pontot Koczur Szilvia 18:08-kor lezárta. 
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2. Beszámolók 

 

Koczur Szilvia szóban is elmondta beszámolóját. 

 A jelenlevők megbeszélték, hogy szakos bulit nem tartanak, kicsi rá az igény.  Ha úgy 

alakul másik szakkal közösen lehet maximum.  Felező is szóba került, ahol K.Sz. elmondta, 

más szakterületeknél érdeklődött, de a Fölrajz és Földtudományosoknál nincs elég hely, a 

Kémia meg vegyész bulit szervez.  A többi szakon meg még kérdéses a szervezés. 

 

Mentorjelentkezés: 

Környezettan szakirányon 5 jelentkező van: Szarka Csilla, Szávai Péter, Nyeste László, 

Pánczél Balázs, Kovács Bálint 

A mentorkirándulás rendben lezajlott, a mentorkoordinátor teljesen meg volt elégedve a 

csapattal, több állomás is külön kiemelte, hogy milyen jó volt a csapat.   

 

A szakirány választásról is szó esett, folyamatban van a szervezés, áprilisban, a 2.héten 

kerülne rá sor, valamelyik nap az esti órákban. 

 

18:20-kor Szávai Péter megérkezett 

 

KTC - Jelenleg nincs hallgatói delegált, Koczur Szilvia nem tudja vállalni, keddenként lenne 

14órakor, körülbelül havonta egy alkalom, erre még keresünk megfelelő embert. 

 

Tisztségviselői ülés volt február 27-én. Itt megbeszélték, hogy ki és meddig tervezi megtartani 

pozícióját, és aki esetleg nem szeretné tovább vállalni, annak van-e utódjelölt és ki az. 

 

Levelezőlista nem megfelelően működik, ezért az IIG-vel lesz felvéve a kapcsolat. 

 

A napirendi pontot 18:27-kor Koczur Szilvia lezárta. 

 

3. Mentor keretszám 18:28 

 

Szimpátiaszavazással a tagok egyhangúan megszavazták, hogy a szakterületnek 4 mentora 

legyen 

 

3/2015 (III.09) számú Környezettudományi Szakterületi Bizottsági határozat: Az ELTE TTK 

HÖK Környezettudományi Szakterületi bizottsága 5 igen 0 nem 0 távolmaradással 

egyhangúan támogatta, hogy a környezettudományi szakterület mentor keretszáma 4 fő 

legyen. 

 

A napirendi pont 18:36-kor lezárva 

 

4. Félév 18:37 

 

Utódképzés: Koczur Szilvia 4 főnek állandó tájékoztatást ad mindennapi munkájáról, és ha 

valakiben megvan a kellő elhivatottság és beadná pályázatát a szakterületi koordinátor 

tisztségre, mindenben segíti és ő azonnal le is mond. 

 

A szakos bulit és felezőt már egy korábbi pontnál átbeszéltük. 
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Tervben van egy védésre való gyakorlás végzőseknek, már vizsgaidőszakban (ott is inkább 

júniusban), ami ha ők is beleegyeznek, nyitott lenne mindenki számára. Tapasztaltabb, 

korábban szakos hallgatók (pl. doktoranduszok) bevonásával zajlana. 

 

A szakest is felmerült a megbeszélés folyamán, ehhez az első lépés az igények felmérése. 

Több emberre lenne szükség a szervezéshez, persze a rendezvény biztos segítségének kérése 

is felvetődött. 

 

18:47-kor a napirendi pont lezárva. 

 

5. Egyebek 

 

Koczur Szilvia elkezdte a honlap szerkesztését, a szacs tagok segítségét kérte, milyen 

menüpontok legyenek, és tartalmilag mivel legyen feltöltve az oldal 

 

18 óra 52 perckor Koczur Szilvia az ülést lezárta 

 

 

Határozatok: 

 

3/2015 (III.09) számú Környezettudományi Szakterületi Bizottsági határozat: Az ELTE TTK 

HÖK Környezettudományi Szakterületi bizottsága 5 igen 0 nem 0 távolmaradással 

egyhangúan támogatta, hogy a környezettudományi szakterület mentor keretszáma 4 fő 

legyen.   

 

 

Az emlékeztetőt hitelesítette: 

 

 Faragó Renáta Koczur Szilvia 

 Jegyzőkönyv-vezető Környezettudományi Szakterületi  

  koordinátor 

  ELTE TTK HÖK 

  


