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Előző beszámolóim az alábbi linkeken keresztül érhetők el: 

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. 22. Intézeti Tanács 

• 2021. 06. 23. Szakos Mentor 

Csapatépítés 

• 2021. 06. 23-24. Hallgatói 

Záróvizsgabizottság 

• 2021. 06. 24. EHÖK Bemutatkozás 

• 2021. 06. 24. Ff-BioKT Mentor 

Csapatépítés 

• 2021. 06. 25. Rendkívüli 

Küldöttgyűlés 

• 2021. 07. 15-17. 

Mentortovábbképzés 

• 2021. 08. 03. Bio-Kt SzaCs 

• 2021. 08. 12-15. TéTéKás 

Gólyatábor 

• 2021. 08. 24-31. Beiratkozás 

• 2021. 08. 31. Tisztségviselői Ülés 

• 2021. 09. 03. Matek-BioKT 

Campus Discovery 

• 2021. 09. 07. Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021. 09. 21. Választmány 

• 2021. 09. 22. BioKt-Kémia 

Kocsmatúra 

• 2021. 09. 08. ELTEfeszt 

• 2021.10.05. Tisztségviselői ülés 

• 2021. 10. 12. Rendkívüli 

Küldötgyűlés 

• 2021. 10. 20. Intézeti Tanács 

• 2021. 10. 20. Bio-Kt SzaCs 

• 2021. 10. 22. BioFiz PubQuiz 

• 2021. 11. 09. Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021. 11. 17. Bio-Kt SzaCs és 

Társas est 

• 2021. 11. 24. Intézeti Tanács 

• 2021. 11. 25. Választmány 

• 2021. 12. 07. Rendes Küldöttgyűlés 

• 2021. 12. 09. Mentorrendszer I. 

bevonó 

• 2022. 01. 13-14-15. Educatio 

• 2022. 01. 20. Online interaktív nyílt 

nap 

• 2022. 02. 03. Online nyílt nap 

• 2022. 02. 07. Bio-Kt SzaCs 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-09/bioszk_beszamolo.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/bioszk_beszamolo_11_06.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/biologia-kornyezettan_szakteruleti_koordinator_kuldottgyulesi_beszamoloja.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/biologia-kornyezettan_szakteruleti_koordinator_kuldottgyulesi_beszamoloja_2202.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/biologia-kornyezettan_szakteruleti_koordinator_kuldottgyulesi_beszamoloja_0401.pdf


 

• 2022. 02. 16. Intézeti Tanács 

• 2022. 02. 16. Mentorrendszer II. 

bevonó 

• 2022. 02. 24. Választmány 

• 2022. 02. 24. Rendkívüli Intézeti 

Tanács 

• 2022. 02. 26. Játéknap 

• 2022. 03. 01. Választmány 

• 2022. 03. 01. Rendkívüli 

Küldöttgyűlés 

• 2022. 03. 02. Informális Intézeti 

Tanács 

• 2022. 03. 04. Oktatási Bizottság 

• 2022. 03. 12. Mentorkirándulás 

• 2022. 03. 14. Bio-Kt SzaCs 

• 2022. 03. 16. Intézeti Tanács 

• 2022. 03. 26. Játéknap 

• 2022. 03. 30. TéTéKás Felező 

• 2022. 04. 05. Rendes Küldöttgyűlés 

• 2022. 04. 06. Intézeti Tanács 

• 2022. 04. 10. Választmány 

• 2022. 04. 27-29. Lágymányosi 

Eötvös Napok – Civilfalu  

• 2022. 05. 02. Választmány 

• 2022. 05. 03. Mentor szóbelik 

• 2022. 05. 07. FF-Bio-Kt Kirándulás 

 

Intézet: 

 Az április 6-i Intézeti Tanácson napirenden volt a Választási Bizottság új tagjainak 

választása, Podani János emeritus professzorrá avanzsálása, melyet a tanács 

egyöntetűen támogatott, beszéltünk az intézet személyi állományának fejlesztésének 

lehetséges módjairól, illetve mostmár lezártnak tekintjük a tantervmódosításokat 

magukbafoglaló oktatási ügyeket. Sok egyeztetés és vita után sikerült olyan 

kompromisszumos megoldást kidolgozni, melyben az oktatók és a hallgatók érdekei is 

érvényesülnek. 

 

Szakterület: 

 Az idei választások eredményeképp 11 képviselővel indul a biológia és 

környezettudomány szakterületek hallgatói érdekképviselete. Összességében elégedett 

vagyok ezzel a számmal, a tavalyi 8-hoz képest. Azonban a közel ezer szavazásra 

jogosult hallgató közül csak az emberek kb. negyede élt ezzel a lehetőségével, amin 

szerintem mindenképp érdemes javítani. 



 

 Áprilisban sajnos személyes elfoglaltságok miatt nem volt alkalmam SzaCs-ot 

szervezni, ezt viszont az alakuló küldöttgyűlés után mindenképpen pótolni szeretném. 

A szakterület évfolyamaival online tartottam a kapcsolatot és igyekeztem a hallgatókat 

minden fontos eseményről és információról értesíteni, aminek úgy érzem eleget tettem. 

 

Mentorrendszer: 

 Május 3-án lezajlott a mentorjelöltek szóbeli vizsgáztatása. Összesen 16 (14 biológia és 

2 környezettan szakos) jelölt tett számot alkalmasságáról, akik nagyrészt jól szerepeltek. 

Végül összesen 13 (12 biológia és 1 környezettan szakos) mentort választottunk ki 

közülük. 

 

Egyéb események: 

 Május 7-re közös kirándulást szerveztünk a Földrajz- és Földtudományi szakterülettel 

közösen. Sajnos az eseményre végül nagyon kevesen jöttek el, de a részvevőkkel 

nagyon jót kirándultunk, állat- és növényhatároztunk, illetve én és a többi részvevő 

biológia szakos hallgató egy csomó mindent megtudhatott a kövekről, tehát ragyogó 

hangulatban telt. A kis részvevőszámot a közelgő ZH-k, vizsgaidőszak és szakdolgozat 

leadási határidőnek tudom be, mivel a szakunkról többen is örültek az eseménynek és 

szomorúan mondták, hogy sajnos nem tudnak részt venni.  

 

Összefoglalás, önreflexió: 

 Szerencsére ez a ciklus nagyrészt már jelenléti oktatásban zajlott, azonban a 

szakterületen jelentősen meglátszanak a járványhelyzet miatti online oktatás nyomai. 

Igyekeztem programokat szervezni a hallgatók számára, amikre úgy érzem volt igény 

és szívesen jöttek. Külön örülök, hogy az elmúlt két félévben majdnem minden 

szakterülettel sikerült közös eseményt szerveznem, szerintem remek lehetőséget adott a 

szakterületek közötti barátságok alakulására. Viszont azt észrevehettétek, hogy egy 

társasestet leszámítva nem voltak kifejezetten Bio-Kt-s események, amit szerintem 

mindenképpen pótolni kellene a következő ciklusban.  



 

 Összességében úgy érzem, hogy a tisztségben töltött időm során fontos problémákat 

sikerült megoldanom. Dinamikusan működik a RuBiSCo, az IT delegáltakkal közösen 

elértük, hogy az új tantervek a hallgatók érdekeinek megfeleljenek és elindult egy angol 

előadás-sorozat is, amely az angol MSc-re készíti fel a hallgatókat. Ez utóbbi nagy 

népszerűségnek örvendett, mindhárom évfolyamból vettek részt hallgatók ezeken az 

előadásokon. 

 Ebben a ciklusban már tudtam, hogy a következőben már nem szeretném leadni a 

pályázatom szakterületi koordinátornak, így utódképzésbe kezdtem. Ketten is jelezték 

nekem, hogy szeretnék kipróbálni magukat ebben a tisztségben, én pedig örömmel 

kezdtem bele a felkészítésükbe. Több hónapon keresztül havonta találkoztunk és 

beszéltünk az éppen aktuálisan felmerülő ügyekről, részt vettek az online Intézeti 

Tanácsüléseken, illetve számíthattam rájuk a programok szervezésében is. Úgy érzem 

átadtam nekik minden tőlem telhetőt, de természetesen a következő koordinátor 

számíthat majd rám bármilyen kérdésben, ha esetleg tisztsége alatt valamiben 

elbizonytalanodna. Megválasztása után pedig első dolgom lesz bemutatni Őt a 

szakterületnek egy SzaCs keretein belül, illetve az intézet vezetésének is. 

 

Zárszó: 

 Mint már tudjátok, nem pályázom meg újra a szakterületi koordinátor tisztséget, 

úgyhogy utoljára megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a rengeteg 

segítségért, szakértelemért, támogatásért és a közös emlékekért, amiket tőletek kaptam. 

Külön ki szeretném emelni a TTK HÖK tisztségviselőit, az IT delegáltakat és persze a 

barátaimat, hogy végig kísértek tisztségem fentjein és lentjein, úgy érzem ez alatt az idő 

alatt tőletek tanultam a legtöbbet. 

 A biológia-környezettan szakterület delegáltjai megfelelően ellátták feladataikat. 

Mindennapi teendőimet elvégeztem, delegáltságaimmal járó kötelességeimnek eleget 

tettem. 

 Köszönöm, hogy elolvastad a záróbeszámolómat! Ha bármi kérdésed lenne nyugodtan 

keress a bioszk@ttkhok.elte.hu e-mail címen! 

 Budapest, 2022. 05. 09.       Kása Kata Hanga  


