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Bemutatkozás
Laza Dániel vagyok. 1995. június 5-én születtem Budapesten, azóta is itt élek. Középiskolai
tanulmányaimat a Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban és a Budapest I.
Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnáziumban végeztem. Az egyetemet 2015 szeptemberében
kezdtem meg földtudomány alapszakon, majd első év végén a geológia szakirányt választottam,
azóta is ott tanulok. Az eleje nehezebb volt, mint vártam – új emberek, új folyamatok és egy
teljesen új közeg –, de szerencsére a mentoraimra mindig támaszkodhattam. Az ő példájukra
jelentkeztem én is mentornak és egy alapos, nehéz felkészülés után be is válogattak. Ahogy a
képzés haladt, úgy kezdett el érdekelni a közélet is. Kíváncsi voltam, hogy hogyan működik a
szakterület és végre a felszín alá is benézhettem és megláthattam a folyamatokat. Február 14én lettem először megválasztva. Az első pár hét elég nehéz és kaotikus volt számomra, de
szerintem hamar sikerült felvennem a fonalat, és azóta is töretlen lelkesedéssel végzem a
dolgom.

Motivációm
Már a gólyatáborban megismertem fantasztikus embereket, rájuk és persze a mentoraimra
mindig számíthattam. Ezért is jelentkeztem mentornak, hogy a hasonló helyzetben lévő gólyák
minél gördülékenyebben vegyék az akadályokat és megmutassam nekik az egyetemi élet szép
oldalát, ne csak a rosszat lássák benne. Úgy gondolom, hogy a lehetőségemhez képest mindent
megtettem a gólyákért, legalábbis az MMGV által ezt a visszajelzést kaptam. Megválasztásom
óta voltak nehezebb pillanataim is, amikor azt éreztem, hogy minden a fejem fölé tornyosul, de
mindig felülkerekedtem a problémákon és az elszántságom csak napról-napra nőtt.

Elért eredmények
Bár csak pár hónapja töltöm be a tisztséget, mégis úgy érzem, hogy sok esemény történt, ami
rengeteg időt és szervezést igényelt. A május 2-i Záró Küldöttgyűlésre írt záró beszámolómban
összefoglaltam a megválasztásom óta eltelt időszak eseményeit. Ezekből a LEN-Geosátor nem
igazán úgy alakult, ahogy először elképzeltük. Sok ponton keresztbe húzták számításainkat és
rájöttünk, hogy egyedül nem fog menni. Ezért gondoltunk egyet, és a Környezettudományi
szakterülettel közösen úgy kérvényeztük, hogy legyenek egybenyitva a sátraink. Így a
megszokottnál nagyobb teret kaptunk, amit sokkal jobban ki tudtunk használni. A négy nap
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alatt több százan fordultak meg a sátornál, nemegyszer hajnalig tartott a buli. Természetesen
mindez nem jöhetett volna létre a Földrajzos Klub és a Környezettudományi Klub támogatása
nélkül.

Terveim
Ahogy az a tisztség nevében is van, egy szakterületi koordinátor nem a szakterületet irányítja,
hanem a folyamatokat koordinálja. Ő a kapocs az egyetem, mint intézet; az oktatók; a HÖK és
a szakterület között. Fontosnak tartom, hogy a feladatokat ne csak egy ember végezze, mert az
fizikailag képtelenség, hanem ki legyen osztva a tenni akaró hallgatók között.
Munkamegosztás. Ehhez szeretnék minél több embert bevonni a szakterületekről, nem csak
elsősöket, hanem felsőbb éveseket is, hiszen nekik több a tapasztalatuk a szakterülettel
kapcsolatban.

a, Mentorképzés
Mint volt mentor, szerintem jól átlátom a teljes képzést, és megpróbálom nem elkövetni az
általam hibásnak tartott lépéseket. Megválasztásom után az első feladatom volt új
mentorfelelősök választása mindkét szak számára egy SzaCs keretében. Velük és a
mentorkoordinátor kisasszonnyal közösen kiválogattuk a legalkalmasabb jelölteket és a legjobb
tudásunk szerint készítjük őket fel. A mentorhétvégén elért eredményünk mutatja, hogy
mennyire jó csapatot sikerült összeválogatnunk, akik tényleg szívvel-lélekkel csinálják a
képzést. Én személy szerint nagyon büszke vagyok rájuk. Természetesen ez nem azt jelenti,
hogy hátra dőlhetnek mert kész mentorok már, folyamatosan kell magukat képezni, hiszen
mindig van egy következő lépcsőfok.

b, Földes rendezvények
Szeretném folytatni a hagyományokat és mindenképp létrehozni a szakterületünk ikonikus
rendezvényeit. Általános tendenciaként látom azt, nem csak a mi szakterületünkön, hogy a
hallgatók inkább szórakozni szeretnek, és önfeledten jól érezni magukat, mintsem egyéb
programokon részt venni, ennek ellenére szeretnék például játékesteket megszervezni,
különböző szakmai programokat, amik nem (csak) az alkoholfogyasztásról, hanem egymás
megismeréséről és közösségépítésről szól. Persze szükségesnek tartom más szakterületekkel
való közös barátságbulikat, esetleg egy kis kvízzel kiegészítve. Fontosnak tartom, hogy
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mindenféle eseményről SzaCson szülessen meg a döntés, közösen, ahol akár új ötleteket is bárki
felvethet.

c, Korrepetálás
Fontosnak tartom a már meglévő és jól működő korrepetációs alakulat (GekKo) fenntartását,
illetve tovább fejlesztését. Tudomásom szerint a jelenlegi GekKo koordinátorok idén végeznek,
ezért mindenképp kell új koordinátorokat választani, akiket a régiek felkészítenek a feladatra.
Az időpontokat továbbra is a hallgatók igényeihez kell igazítani, az alkalmakat megfelelően
meghirdetni, akár személyesen is.

Kommunikáció és Együttműködés
Mivel a szakterület nem csak egy szakból áll, fontosnak tartom – elődeim munkáját követve
ebben is –, hogy még közelebb hozzam őket egymáshoz. Ezt nem csak bulik, hanem kulturális
programok formájában is szeretném elérni. Ezek megvalósításához igénybe venném a
Földrajzos Klub segítségét, aminek én is a tagja vagyok, szükség esetén jogi hátteret nyújtva.
Az EGEA pedig egy kifejezetten földrajz-földtudomány externális lehetőség, szakmai és
szabadidős programokon való részvételt tesz lehetővé, illetve a szervezett programok akár
nemzetközivé tehetőek általa. Továbbá nagyon fontosnak tartom, hogy az összes hallgató
megfelelően értesüljön az aktuális információkról. Gondolok itt a Küldöttgyűlésen
elhangzottakra, a tanulmányi ügyekre, a HÖK aktuális ügyeire stb. Ehhez igénybe venném a
képviselők segítségét, illetve a szakterület facebook profilját; honlapját (foldtud.elte.hu),
amiket folyamatosan frissítünk és karbantartunk.

Zárszó
Az eredményességhez szükséges a hallgatók aktivitása, együttműködése is. Az igényeknek
megfelelően szeretnék cselekedni, és egy jó hangulatú, kreatív közösséget szeretnék irányítani.
Úgy gondolom, mindig változó, hogy éppen milyen lehetőségeink vannak HÖK-ös, és
szakterületi szinten, ezért csak kevés konkrétumot tudok említeni, jelenleg. Szeretnék
személyesen is hatni a hallgatókra, és kihozni belőlük a bennük rejlő potenciált a közélet
szintjén, egyenlőként kezelve őket.
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Köszönöm, hogy elolvastad a pályázatomat! A felmerülő kérdésekre, észrevételekre készséggel
válaszolok személyesen, illetve a codlazac(kukac)caesar.elte.hu e-mail címen is.

Folytatjuk!

Laza Dániel
+36302438445
codlazac@caesar.elte.hu
Budapest, 2017.05.07.
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