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BESZÁMOLÓ 
Biológia- és környezettudományi szakterületi koordinátor 

ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlés 

2022.11.08. - 2023.02.28. 

Időrendi bontás: 

 2022.11.08. Rendes Küldöttgyűlés 
 2022.11.10. BioKt Dungeons&Dragons 
 2022.11.14. BioMozi 
 2022.11.15. Környezettudományi Centrum* 
 2022.11.16. ELTE TTK Nyílt nap 
 2022.11.16. Lágymányosi Csetepaté 
 2022.11.17. BioKt Dungeons&Dragons 
 2022.11.19. BReKi kirándulás 
 2022.11.22. Tisztségviselői ülés 
 2022.11.23. Intézeti Tanács 
 2022.11.24. Választmány 
 2022.11.25. BioKt Dungeons&Dragons 
 2022.11.26. BTDK Konferencia 
 2022.11.28. Önkéntesek a természetvédelemért előadás 
 2022.11.29. Rendkívüli Küldöttgyűlés 
 2022.12.02. BioKt Dungeons&Dragons 
 2022.12.13. Mentorkoncepció előmegbeszélés 
 2022.12.13. Választmány* 
 2022.12.14. Mentorrendszer 1. Bevonó 
 2022.12.16. Szervezésfejlődési tisztségviselői megbeszélés 
 2023.01.10. Rendkívüli Küldöttgyűlés 
 2023.01.12-14.   Educatio 
 2023.01.20. Választmány 
 2023.01.23-27.   Biológia alapszak online nyílt hét 
 2023.01.26. Környezettan alapszak és Z-szak online nyílt nap* 
 2023.01.31. Mentorfelelős választós SzaCs 
 2023.02.09. Választmány 
 2023.02.20 Környezettudományi Centrum* 
 2023.02.26. BReKi kirándulás 

*Dőlt betűvel szedett eseményen nem vettem részt. 
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1. Intézeti Tanács és Környezettudomány Centrum: 

A biológia szakterület delegáltjai, Kása Kata Hanga, Ullaga György, Kalmár Balázs és 
Németh Friderika Bianka megfelelően ellátták teendőiket. 

Intézeti Tanács november 23-án online zajlott. Szó volt a dékáni rendelet és a TÉRrel 
kapcsolatos javaslatok megbeszéléséről. Ezen kívül egy tervezett SmartLab terem 
kialakításával kapcsolatos és az aktuális oktatási dolgok tárgylására is sor került, mint 
például a januári záróvizsgáztatás, vizsgaidőszak, biológus mesterképzési specializációk 
meghirdetése és tavaszi záróvizsgák lezajlása. 

Ezen kívül az Intézet fő célkitűzése, hogy a hallgatói közösség aktivitását növeljék, vagyis 
az oktató és a hallgatók közötti kapcsolattávolságát csökkentsék. November 16-án 
megrendezésre került oxfordi típusú vita „Lágymányosi Csetepaté” néven. Úgy gondolom, 
hogy nagyon jól sikerült és az előre félt Nyílt nap miatt csak többen jöttek el az előadásra. 
Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki ennek lebonyolításában segédkezett. 

Sajnos csak novemberben értesültem róla, hogy a Környezettudományos Centrum 
beszámolásáért is én felek, így innentől igyekszem a delegált hallgató alapján beszámolni 
az elhangzottakról. Itt Horváth Laura a jelenlegi delegált, aki megfelelően ellátta teendőit.  

A november 15-én zajlott Környezettudományi Centrum (KTC) ülésen szó volt arról, hogy 
a KTC élére új vezető kerül, mivel Márialigeti Károly, aki az akkori ülésen a KTC vezetője 
volt, bejelentette lemondását. Ezen kívül megbeszélésre került a kari nyílt nap, záróvizsgák 
lebonyolítása, valamint a költségvetés és egy oktató egyetemi docensé kinevezése.  

A február 20-án zajlott Környezettudomány Centrum ülésen bemutatkozott az új 
Környezettudományi Centrum vezetője, Csanád Máté.  Emellett elhangzott a szaknyelvi 
ismeretek rögzítése a tantervben, KTC szabályzata. 70 év feletti oktatókról és a külső 
oktatók óradíj emeléséről is szó esett, valamint a Z-szak és környezettanra felvételizőkről 
és a tavaszi záróvizsgák időpontjairól. 

2. Nyílt napok és Educatio: 

A november 16-ai Kari Nyílt nap, Educatio és az online megrendezésre kerülő Nyílt nap is 
nagyon jól sikerült szerintem, sokan érdeklődtek. Január 23-27 között a Biológia Intézet 
online nyílt hetet tartott, ahol izgalmas előadásokkal és számos felületen tették lehetővé, 
hogy mindenki, aki ide felvételizni tervezik, kapjon a kérdésére választ akár az oktatóktól, 
akár a hallgatóktól. Remélem sokan fognak biológia és környezettan szakunkra idén is 
jelentkezni. Nagyon köszönöm minden hallgató segítségét, akik részt vettek a szakok 
népszerűsítésében, és a számos felmerülő kérdésre válaszoltak. 

3. Szakterületi programok: 

November 14-én megrendezésre került Csere Zsanett szervezésében a BioMozi második 
vetítése, ami szerintem jól sikerült, sok hallgatót megmozgatott. Nagyon hálás vagyok az 
eddigi munkájáért! 
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A novemberi BReKi-s (Biológus Rendszeres Kirándulások) túra Simon Csaba és Jásdi 
Mihály segítségével került megrendezésre. Erre ismételten oktatókat is meghívtunk, 
azonban sajnos egy oktató se vett részt. Nem sok hallgató jött el, valószínűleg a szorgalmi 
időszak végére készülés miatt, azonban aki ott volt, ők nagyon élvezték ezt a túrát. Nagyon 
köszönöm a segítők eddigi munkájukat! A vasárnapi (február 26-ai) Breki kirándulást már 
nagyon várom, remélem sok hallgató és oktató el fog tudni jönni erre. 

Károlyi Dorottya segítségével továbbra is megszervezésre került a biológia és a 
környezettanos hallgatók számára a Dungeons&Dragons (D&D) nevezetű játékot. Sajnos a 
D&D-t játszók száma a mesélők számától függ, így kis létszámban tudtak csak a hallgatók 
részt venni, tehát nem reklámoztuk eseménnyel, csak poszt szinten lett meghirdetve 
regisztrációhoz kötve. Helyek általában hamar beteltek a nagy érdeklődés következtében. 
Neki is hálás vagyok a munkájáért! 

A környezettanos hallgatók számára szervezett teázások sajnos nem kerültek 
megszervezésre, mivel vagy Weiszburg Tamás (környezettan szakfelelőse) nem ért rá vagy 
pedig az aktív környezettanos hallgatók. Azonban szeretném, ha ez beindulna a tavaszi 
félévben ismét Kovács Sára, környezettanos hallgató segítségével. 

4. Mentorrendszer: 

Január 31-én megtartott SzaCs-on Németh Júlia lett megválasztva a biológia és 
környezettudományi szakterület mentorfelelősének a szakterület által. Én úgy gondolom, 
hogy sikeresen együtt fogunk dolgozni. Jelenleg nem jelentkezett még a környezettan 
szakról egy hallgató se mentorjelöltnek, de azon vagyunk Kovács Andreával és Németh 
Júliával, hogy ezt orvosoljuk. Nagyon reménykedek benne, hogy sokan leadják a 
jelentkezésüket mentorjelöltnek még a határidőig. 

5. Egyéb:  

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

„Önkéntesek a természetvédelemért” előadást Németh Friderikával közösen szerveztük 
meg, és ez úton is köszönöm a sok munkáját, amit beletett. Igyekeztük ingyenes teázási 
lehetősséggel is bevonzani a hallgatókat, azonban sajnos kevesen vettek részt ezen, amit a 
szorgalmi időszak végéhez közeledésének tudtunk be. 

Instagramon szeretnék még több hallgatót elérni, mivel sokan nem vagy ritkán nézik a 
Facebook évfolyamcsoportokat. Károlyi Dorottya és Kovács Sára sokat segítenek ebben, 
hogy tartalmak mehessenek ki például események hirdetésekről, szakterület aktuális 
dolgokról, stb…. Nagyon hálás vagyok az eddigi munkájukért nekik is! 
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Mindennapi teendőimet elvégeztem, e-mailekre válaszoltam, fogadóóráimat megtartottam. 

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

Budapest, 2023. 02.23. 

Szolnoki Fanni 

Biológia- és Környezettudományi szakterületi koordinátor 

bioszk@ttkhok.elte.hu 


