
 
 

Mentorkoordinátori beszámoló az ELTE TTK HÖK 

2022.09.13-i Küldöttgyűlésére 

 

 

Időrendi bontás: 

2022.05.14. Alakuló Küldöttgyűlés 

2022.05.23. Kémia Szacs 

2022.05.26. Megbeszélés Keszthelyi Szilviával és Németh Friderikával 

2022.05.31. Megbeszélés Szász Boglárkával 

2022.07.16-19 Mentortábor 

2022.07.20. Gólyatábor szervezői csapatépítés 

2022.08.15-21 Gólyatábor 

2022.08.29- 09.02. Beiratkozás 

 

Szöveges beszámoló: 

Az alakuló Küldöttgyűlést követően Nagy Csaba földtudomány szakos mentor elhagyta a 

rendszert, helyére Éliás Zsombor került. Gombás András kémia szakterületi koordinátorrá 

választását követően a májusi Szacs ülésen Budai Eszter került kinevezésre kémiás 

mentorfelelőssé. 

Az ezt követő időszak a mentortábor megszervezésével telt. Keszthelyi Szilviával és Németh 

Friderikával folytatott beszélgetésen összeállítottuk a tábor érzékenyítő programjait. A tábor 

végül július 16 és 19 között került megrendezésre Varbócon, melyen a mentorok képzése 

lezárásra került. Az egész tábor jó hangulatban telt, a programok is elérték a céljukat a 

visszajelzések alapján. Szeretném mindenkinek megköszönni, aki segített a szervezésben vagy 

a lebonyolításban! 

A csapatvezetők szóbelijénél, a mentortábor miatt, nem tudtam teljes egészében részt venni, de 

a kiválasztásuknál én is elmondtam a tapasztalataimat, valamint részt vettem az első szervezői 

csapatépítésen is. 

Szász Boglárka kérésére, Prokics Hannával közösen, elkészítettünk egy mentorrendszert 

bemutató cikket a gólyanyúzba. Időközben megérkeztek a mentorpólók, valamint a mentorok 

bemutatkozása is kikerült a mentorrendszer weboldalára. Bekerültem az összes facebook 

csoportba is, ott is követem a mentorok munkáját. 

  



 
 

 

A Gólyatábor előtt a felelősökkel és a szakterületi koordinátorokkal összeállítottuk a színes 

mentorcsapatokat. A táborban végig részt vettem, a felelősökkel együtt figyeltük a mentorok 

munkáját. Úgy gondolom, hogy a mentorok nagyon odatették magukat és jól teljesítettek a tábor 

egésze alatt. 

A beiratkozást a szokásos módon támogattuk a Mentorrendszer által, az összes nap nagy volt 

az aktivitás a mentorok részéről. Ezúton is szeretném megköszönni a részvételüket!  

Ahogy az alakulóra beküldött pályázatomban is olvashattátok, az őszi időszakban a mentorok 

munkájának ellenőrzése mellett szeretném elkezdeni az utódképzést is. Várom a lelkes 

jelentkezőket! 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat! Ha bármi kérdés felmerül, keress bátran! 

 

Komáromi István Budapest, 2022.09.10. 

Mentorkoordinátor  

ELTE TTK HÖK  

mentorkord@ttkhok.elte.hu  

+36307131628  

 

mailto:mentorkord@ttkhok.elte.hu

