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Mentorkoordinátori beszámoló 
Bevezetés: Az Mentorrendszer alapjait szerveztem az elmúlt időszakban 
 
Időrendi bontás: 
2022.11.29.- Rendes Küldöttgyűlés 
2022.12.05.-Tisztség átvétele 
2022.12.08.- Konzultáció a szakterületi 
koordinátorokkal 
2022.12.12.- Jelentkezési felület 
létrehozása, konzultáció Komáromi 
Istvánnal 
2022.12.13.- Választmány, 
Mentorkoncepció véglegesítése 
2022.12.14.- Első Mentorbevonó 
(online), jelentkezési felület megnyitása 

 
2022.12.17.- Fizika SzaCs 
2023.01.16.- FF SzaCs 
2023.01.19.- Tanáris SzaCs 
2023.01.31.- Biológia SzaCs 
2023.02.01.- Matematika SzaCs 
2023.02.03.- Kémia SzaCs 
2023.02.10.- Mentorkisokos anyagainak 
begyűjtése 
2023.02.25.- Első konzultáció a 
mentorfelelősökkel

 
Szöveges beszámoló: 

A megválasztásom után átvettem hivatalosan a tisztséget, köszönöm az ebben való segítséget 
Komáromi Istvánnak. A Küldöttgyűlésen megbeszéltek alapján a szakterületi koordinátorokkal 
módosítottuk a Mentorkoncepciót, illetve megbeszéltük a következő időszak terveit. 

Az első Mentorbevonó rendben lezajlott, elégedett vagyok a résztvevők számával, illetve 
elindult a jelentkezés. 

 Ezt követően részt vettem a szakterületek csoportülésein, konzultáltam a mentorfelelős-
jelentkezőkkel, sikeresen megválasztottuk őket, a megválasztott hallgatókat pedig ajánlottam 
az Elnök Úr felé. 

o Fizika: Papp Zsombor 
o Földrajz-Földtudomány: Borsos-Szabó Krisztina és Selmeci Gergely 
o Tanárképzés: Magassy Ádám 
o Biológia: Németh Júlia 
o Matematika: Kiss Réka 
o Kémia: Gellény Szabolcs és Gergely Kristóf * 

*Kémia szakterületen egyeztettem Gellény Szabolccsal a jelentkezése előtt- és bár a kémia 
szakterület nem nagy számú-, nyári elfoglaltságai miatt megegyeztünk, hogy szükség lenne 
még egy mentorfelelősre, erre pedig Gergely Kristóf vállalkozott. 
Gratulálok nekik és várom a közös munkát! 
 
A Mentorkisokoshoz rendben megkaptam az érintett tisztségviselőktől az anyagot, várhatóan 
kész lesz a kitűzött időpontra (március 6.).  

Konzultáció a mentorfelelősökkel: 
Az első találkozót mindenképpen élőben szerettem volna megtartani, azonban ez betegség miatt 
elmaradt és az időszűke miatt online tartottuk meg. Megbeszéltük a következő időszakok 
teendőit, a célokat, illetve a következő konzultáció dőpontját. 

Sikerült a mentorrendszer weboldalát aktualizálni, a jelentkezési felületet is megtanultam 
kezelni, a megkereséseknek eleget tettem. A jelentkezett hallgatók számáról szakterületenként, 
folyamatosan tájékoztatom a szakterületi koordinátorokat és a mentorfelelősöket, ők pedig 
ennek megfelelően aktivizálják a hallgatókat. 
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Köszönöm, a segítséget a mentorkoordinátori feladatok kiigazodásában, az észrevételeitek 
velem való megosztásában: Komáromi István, Szolnoki Fanni, Borbás Zita, Juhász Anna, 
Varga Ádám, Gombás András, Polónyi Richárd. 
 

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

Kovács Andrea Éva  Budapest, 2023.02.25.  
Mentorkoordinátor 
ELTE TTK HÖK 
mentorkord@ttkhok.elte.hu 
+36205635102 
 


