
Beszámoló 

Tisztelt Küldöttgyűlés alább olvashatjátok a márciusi beszámolómat!  

Bizottság  

Kiss Teodóra eddigi Integrációért felelős referens lemondott a tisztségéről, tanulmányaira 

hivatkozva. Ezúton is szeretném neki megköszönni a munkát, mert nélküle biztosan nem 

sikerült volna elérnem, amit eddig sikerült. A helyére Samu javaslatomra Dancs Tamást, eddigi 

helyettesemet nevezte ki. Az ő megüresedett helyére pedig Munkácsi Orsolya bizottsági 

tagomat neveztem ki.  

Mentorfelvételi  

Március elején elkezdtük a felvételt, ami még jelenleg is tart. A felvétel folyamán 91 ember 

jelentkezett (9-en politológushallgatók, 82-en pedig joghallgatók). Mivel a mentorok közül 

jogon 35-en folytatják, politológián pedig semelyik mentor nem folytatja, így nagyon örülök a 

sok jelentkezőnek. Mivel a 3 hetes képzésen résztvevők mindegyikét levisszük a táborba, ezért 

kénytelenek voltunk a jelentkezők csekély részét az írásbeli anyaguk alapján kiszűrni.  

Az írásbeli anyag tartalmazott:  

• amerikai típusú önéletrajzot  

• motivációs levelet 

• 10 kérdésből álló a személyiség megismerését segítő kérdéssort 

Ezek beérkezését követően a képzések vezetőivel és a referens úrral áttekintettük az összeset 

és igyekeztük minél objektívebb pontokat adni.  

Itt találhatóak a szempontok, amikre pontokat lehetett kapni: 

• Korábbi facilitátori tevékenység  

• Kérdésekre adott válaszok (kreativitás, komolyság)  

• Motivációs levél (kidolgozottság, motiváció)  

• Formai követelmények (sorkizárt, egyforma betűméret, tagolás) 

Ezt követően kialakítottunk négy csoportot belőlük, két keddi, egy hétfői és egy szerdai 

csoportot, amelyekben jelenleg is zajlik este 18:00-tól a képzésük. Itt különböző feladatokat 



csinálnak, csapatépítőket amiket az ON-on is lehet használni, valamint sok szituációs játékkal 

és az azutáni reflexióval igyekszünk elérni azt, hogy minél teljesebb képet kapjanak a 

jelentkezők arról, hogy mit kell csinálniuk különböző helyzetekben. Ezek a feladatok segítenek 

abban is, hogy közösen gondolkodjanak arról, hogy mikor mit érdemes csinálni bizonyos 

szituációkban. Hogyan lehet egy-egy nehezebb kérdést közösen megoldani, bizonyos rázós 

helyzetekben kihez kell fordulni. Ezeket a képzéseket a bizottságom tagjai, valamint mentorok 

vezetik. A legtöbb képzésen én magam is jelen vagyok, ahol figyelem a jelentkezőket és 

értékelem a teljesítményüket. A képzések után, amik mindig az egyetemen vannak, elmegyünk 

kötetlenül ismerkedni valamelyik környékbeli italellátóba. A képzések első hetében a 

programról tartottam egy kis ismertetőt dr. Báldy Péter társelnökkel egyetemben. Itt 

ismertettük a két program közötti összefonódást és egymásra épülést. A képzések tervét mind 

átnéztem, és ahol kellett korrigáltam is. A képzések szerintem kifejezetten jó hangulatban 

telnek, nagyon pozitívak a visszajelzések is.  

Jelenleg a Mentor-bevonó tábor szervezése veszi el a legtöbb időmet. Ebben nagyon nagy 

segítségemre van Dancs Tomi.  

• lefoglaltuk a Verőcei Csattogó völgyet 

• meghirdettük  

• lementünk a táborba megtekinteni a helyet  

• elkezdtük a programot kidolgozni  

• lehívtuk a tanárokat, akik előreláthatólag szombaton le is fognak jönni  

• Hartmann Dóri segítségével és a Lochness Pub támogatásával intéztünk passzokat és 

passztartókat 

• elintéztük a vonatjegyeket 

• elkezdtük beszerezni a táborba szükséges felszereléseket  

• begyűjtöttük a pénzt  

• felmértük a kajaigényeket és az allergiákat 

Társadalmi felelősségvállalás  



Ezt a programot Kisteleki Károly tanár úr vezeti az oktatók részéről és a hónapban volt az első 

találkozónk, ami nagyon érdekes és hasznos volt. Igyekszünk kialakítani egy olyan rendszert, 

amivel elősegíthetnénk azt, hogy minél többen vegyenek részt a karon önkéntes programban. 

Mivel jómagam is önkénteskedem, ezt külön fontosnak tartom.  

Elnökségi  

Ebben a hónapban is az összes elnökségi ülésen részt vettem. A különböző alelnökökkel is 

egyeztettem.  

• Az Oktatásért felelős alelnökkel a levelezős hallgatóknak szerveztünk fórumot és 

igyekeztünk kideríteni, miben tudnánk nekik segíti a tanulmányaik folyamán. Valamint 

egyeztettünk arról is, hogy az új tanrend kapcsán hogyan és mikor fogjuk kiképezni a 

mentorokat.  

• A Politológus ügyekért felelős alelnökkel a politológus mentorok kiválasztásában és a 

programba való mélyebb bevonásukkal kapcsolatban egyeztettem.  

• A Gazdasági ügyekért felelős alelnök pedig segített nekem a tábor megszervezésében.  

• Elnök úrral pedig folyamatosan egyeztetek a mentorfelvételi folyamatáról.  

Karitanács  

Ebben a hónapban is részt vettem a karitanácson, ahol minden kérdésben leadtam a 

szavazatomat, aszerint mi szolgálja véleményem szerint a hallgatók érdekeit.  


