
Mentorkoncepció 
A 2018/2019-os Mentorkoncepció 

Alapelvek 

1. Célkitűzések 

• A Mentorrendszer elsősorban az ELTE Természettudományi Karára felvételt nyert elsőévesek 

segítését tekinti céljának. 

• A mentorképzés célja emellett a mentorjelöltek számára egy olyan komplex tudásanyag átadása, 

mely lefedi az egyetemi élet legtöbb aspektusát. 

2. A Mentorrendszerben résztvevőket illető juttatások 

• A mentorok munkásságukért nem részesülnek közvetlen anyagi juttatásban. 

• A mentorokat és a szakos mentorfelelősöket ugyanazok a kedvezmények illetik meg az 

ELTE TTK HÖK kari, illetve szakterületi rendezvényein, mint amelyek a gólyáknak járnak. 

A Mentorrendszer felépítése 

A Mentorrendszerben a következő személyek vesznek részt: 

– mentor/mentorjelölt, 

– mentorkoordinátor, 

– szakos mentorfelelős, 

– szakterületi koordinátor, 

– ELTE TTK HÖK tisztségviselő, 

– gólyatábor-főszervező, 

– felkért önkéntes. 

Mentorrendszer egyes résztvevőihez kötődő elvárások 

1. Mentor/mentorjelölt: 

➢ A tavaszi és az őszi félévben az ELTE TTK HÖK aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagja. 

➢ Nem tölt be a Hallgatói Önkormányzatban elnöki, elnökhelyettesi, szakterületi koordinátori, 

szombathelyi tisztségviselői vagy mentorkoordinátori tisztséget, illetve nem tartozik a szakos 

mentorfelelősök közé. 

➢ A tavaszi félév regisztrációs hetéig ellátja a mentori munkát, azaz a gólyákat tájékoztatja az 

aktuális információkról, átadja a szükséges tudást, illetve megfelelő módon elérhető számukra, 

hogy a felmerülő további kérdésekre választ tudjon adni. 

➢ Kérés esetén beszámol a munkájáról a szakterületi koordinátorának és a 

mentorkoordinátornak. 

➢  A kötelező képzési eseményeken részt vesz. 

 

A gólyatáborban felelősséget vállal a gólyáiért, annak minden velejárójával: probléma esetén 

keresi a megoldást, mediátorként viselkedik, figyel rá, hogy a gólya személyiségi jogait, testi-

lelki épségét károsító helyzet ne jöhessen létre, amennyiben mégis ilyen szituációval találja 



szemben magát, azonnal közbelép, a tapasztalt negatívumokról azonnal tájékoztatja a szakos 

mentorfelelőst és/vagy a mentorkoordinátort, akikkel közösen, az eset súlyosságának 

megfelelő szintre továbbítják az információkat. Ezek mellett vannak más, a Mentorrendszerhez 

kötődő események, melyeken státuszuknál fogva ajánlott a mentorok részvétele. 

2. Szakos mentorfelelős: 

➢ A tavaszi és az őszi félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTE-n. 

➢ A szakos mentorfelelős a mentorkoordinátort képviseli az adott szakterületen, így ő az 

elsődleges kapcsolat a mentorok és a mentorkoordinátor között. Amennyiben a helyzet úgy 

kívánja, és a mentorkoordinátor nincs jelen, döntési joga van. 

➢ Segíti az operatív munka elvégzését, a rá kiosztott feladatokat megoldja. 

➢ Felügyeli a mentorok fejlődését, munkáját, adott esetben beszámol róluk 

mentorkoordinátornak. 

➢ A felmerülő problémákról a lehető leghamarabb tájékoztatja a mentorkoordinátort. 

➢ A szakterületi koordinátorral közösen összetartja a mentorcsapatot. 

 

Mivel a földrajz-földtudományi szakterület két szakból áll, ezért ezen a szakterületen két 

szakos mentorfelelőst kell kijelölni. 

 

3. Szakterületi koordinátor: 

➢ A szakterületi mentorok tevékenységét felügyeli. 

➢ A képzési eseményeken vezeti a mentorcsapatot. 

➢ Megszervezi a szakos előadást. 

➢ Együttműködik a szakos mentorfelelősökkel és a mentorkoordinátorral. 

➢ Beosztja a gólyatáborban részt nem vett elsőéveseket a mentorokhoz. 

➢ Amennyiben a helyzet úgy kívánja, és a mentorkoordinátor nincs jelen, döntési joga 

van. 

 

4. ELTE TTK HÖK tisztségviselő: 

➢ Előadást tart a mentorképzés során a saját területéről, emellett ennek megfelelő részt 

ír a 

➢ Mentorkisokosba és a Kérdéstárba. 

➢ Az aktualitásokról, változásokról tájékoztatja a mentorokat. 

➢ A vállalt feladatait a megadott határidőre teljesíti. 

 

5. Gólyatábor-főszervező: 

➢ Együttműködik a mentorkoordinátorral és figyelembe veszi a szakterületek igényeit. 

➢ A mentorpárokat és a mentorcsoportok tagjait a gólyatáborokban nem bonthatja meg. 

 

6. Felkért önkéntes: 

➢ A vállalt feladatot határidőre teljesíti. 

➢ A jelenlétével nem zavarja a képzés folyamatát. 

 

  



Szankciók 

 

1. A képzés ideje alatt 

A képzés eseményein való részvétel kötelező. 

A Mentorrendszerből kikerül az, aki: 

– nem vesz részt minimum két mentorfoglalkozáson, 

– nem vesz részt minimum egy táborjellegű eseményen (mentorhétvége, szimuláció), 

– a mentortesztet az UV-n sem teljesíti, 

2. A mentori munka során 

Amennyiben egy mentor nem tartja be az etikai kritériumokat, munkáján érződik a felelősség hiánya, 

és/vagy viselkedésével rossz fényt vet a Mentorrendszerre, úgy felmenthetővé válik. 

 

Alumni 

 

A korábbi évek mentorrendszerben részt vett személyek automatikusan Alumni tagokká válnak. Az 

Alumni tagok szerepe a későbbi rendszerekben, annak külső segítése, önkéntes formában. 

 

Az osztatlan tanárképzésben résztvevők helyzete 

Az osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók a tanárképzési szakterülethez tartoznak, e szakterület 

mentorai. A mentorjelöltek a tanárképzési szakterület mentorának jelentkeznek. 

A problémák elkerülése végett, a tanáris mentorok tanáris mentoroknak számítanak. Alapszakos 

gólyák esetében az alapszakos mentoraik tudnak nekik teljes körű felvilágosítást adni. 

•    A jelentkezési felületen le kell adniuk szakpárjukat 

•  A mentorok az osztatlan tanárszakos gólyák mellé lesznek kirendelve szakjuknak/szakpárjuknak 

megfelelően, úgy, hogy lehetőség szerint minden gólyának mindkét szakán (amennyiben azok a 

Természettudományi Karon vannak) legyen mentora. 

 

Bevonó előadás (Képzésen kívüli esemény, a jelenlét nem kötelező a jelentkezőknek, de ajánlott) 

A bevonó előadáson az Alumni tagjai valamint a mentorkoordinátor tartanak előadást a 

Mentorrendszerhez kapcsolódó tapasztalataikról, élményeikről az érdeklődőknek. Célja, hogy a 

jelentkezők egy előzetes benyomást kapjanak arról, milyen elvégezni a mentorképzést, illetve hogy 

milyen maga a mentori munka. 

 

 



Jelentkezés 

A Mentorrendszerbe való jelentkezés kötelező, ennek hiányában nem válhat valaki mentorrá. A 

jelentkezés az ELTE TTK HÖK online felületén történik. Célja az előzetes igényfelmérés, a 

mentorjelöltekkel/mentorokkal való kapcsolathoz szükséges adatok begyűjtése. A jelentkezőnek az 

adatai megadása mellett egy rövid motivációs levelet is kell írnia. 

Képzési események 

Érzékenyítés 

Egy mentornál különösen fontos, hogy ne rendelkezzen előítéletekkel, illetve empatikus legyen. 

➢ Érzékenyítésnek nevezhetjük mindazt a tudatos vagy tudattalan, tervezett vagy spontán 

befolyásolást, nevelést, mely attitűdalakító hatásával odafigyelésre, empátiára és a 

„normálistól”, a megszokottól való eltérés elfogadására nevel. 

➢ Így tehát az érzékenyítés bármilyen fizikai vagy szellemi károsodás, külső jegyekben tükröződő, 

mások számára látható eltérés (legyen az akár bőr-, vagy hajszín) vagy egy állandó, 

megváltozhatatlan állapot, helyzet elfogadására nevel. 

Mentorkirándulás + (Kulturális városnézés) 

➢ A kiránduláson a szakterületi mentorok közötti csapatépítésre helyezzük a hangsúlyt, hiszen a 

mentori munka során nagyon fontos, hogy a mentorok számíthassanak egymás segítségére. 

➢ Ennek elősegítésére játékos, együttműködést igénylő feladatokat kell megoldaniuk, miközben 

egy könnyed túrán vesznek részt. 

➢ Az állomásokat célszerűen az egyes szakterületek képviselői alkotják. A kiránduláson való 

részvételt katalógussal ellenőrizzük. 

Mentorteszt 

A mentorfoglalkozások elindulásával párhuzamosan kiadásra kerül az ún. Mentorkisokos és az ahhoz 

kapcsolódó Kérdéstár. A mentorteszten ez a tudásanyag kerül számonkérésre. 

A mentorteszt három részből áll: 

1. tanulmányi ügyek, 

2. szociális ügyek, 

3. egyéb ügyek. 

Mindhárom részt minimum 80%-ra kell teljesíteni ahhoz, hogy a mentorjelölt átmenjen a teszten. 

Az értékelés háromfokozatú: 

Χ  nem megfelelt (ha a teljesítmény bármelyik szekcióból 80% alatti), 

✓ megfelelt (ha a teljesítmény mindhárom szekcióból 80% fölötti), 

Minden mentortesztre két feladatlap készül. A javítást a mentorkoordinátor, a szakterületi koordinátor 

és a szakosmentorfelelősök végzik, a mentorkoordinátor által korábban elkészített javítókulcs alapján. 

Amennyiben egy mentorjelölt valamelyik részből nem éri el a 80%-ot, úgy egy UV teszten kell részt 

vennie, ahol már csak a hiányzó rész tudásanyagát kérjük számon. Amennyiben az UV sikertelen, a 

jelölt nem lehet mentor az adott évben. 



A tesztek eredményeit három napon belül ki kell hirdetni valamelyik kommunikációs felületen 

keresztül. 

Játéknap 

A kampuszon tartott esemény, melynek során kreatív, szórakoztató feladatokat kell megoldaniuk a 

szakterületek mentorainak, illetve a „Mentorrendszer” nevű szekción megismertetett csapatépítő 

kompetenciák gyakorlati elsajátítása is megkezdődik. Célja, hogy a mentori munka során szükséges 

kreativitást fejlessze, valamint hogy elmélyítse a mentorkiránduláson kialakuló csapatösszetartást. A 

részvétel ajánlott, katalógussal nem ellenőrzött. 

Szóbeli elbeszélgetés 

Azok a mentorjelöltek, akik teljesítették a mentortesztet, egy utolsó szűrőn kell, hogy megfeleljenek. 

Ez egy kötetlen beszélgetést jelent, melynek során a bizottság megismerkedik az elképzeléseivel, 

problémamegoldó képességével. Egyben ellenőrzésül szolgál a jelölt kommunikációs készségeit 

illetően. A jelölt nem válhat mentorrá, amennyiben nem megfelelően kommunikál. 

A bizottság tagjait az alábbi személyek alkotják: 

➢ a mentorkoordinátor, 

➢ a szakos mentorfelelős, 

➢ a szakterületi koordinátor, 

➢ az ELTE TTK HÖK elnöke (aki vétójoggal rendelkezik), 

➢ ELTE TTK HÖK Tisztségviselői szakterületi koordinátori meghívásra 

➢ TTK HÖK elnöke meghívása alapján a gólyatábor-főszervezője. 

A jelölt értékelését az első három személy végzi, jelenlétük kötelező. A többi tagnak véleményezési 

joga van. Az ELTE TTK HÖK Választmánya által meghatározott szakterületi keretszámoknak megfelelő 

számú mentor kerülhet kiválasztásra a jelöltek közül. Az alkalmasnak talált, de nem mentornak 

választott jelöltek póttaggá lesznek megválasztva. 

A szóbeli eredményét a szakterületi koordinátor hirdeti ki, az elbeszélgetést követő egy héten belül. 

Mentorhétvége 

A Mentorhétvége egy táborjellegű esemény. 

A hétvégére a következő személyek kapnak meghívást: 

❖ azok a mentorok, akik sikeresen teljesítették a mentortesztet és a szóbelit is, 

❖ a szakos mentorfelelősök, 

❖ a szakterületi koordinátorok, 

❖ az ELTE TTK HÖK tisztségviselői, 

❖ a képzéshez szükséges egyéb személyek. 

A hétvége során a mentorok gyakorlati feladatokat kapnak, szimulálva a mentori munkát, illetve a 

korábbi szekciók tudásanyagában történt esetleges változásokról hallgatnak meg előadásokat. 

Emellett a csapatépítő képességek fejlesztésére fektetünk hangsúlyt.  

A részvételt katalógussal ellenőrizzük. 

  



Szakos előadás 

Az előadást a szakterületi koordinátornak kell megszerveznie. Az előadás célja a szakos identitás 

elmélyítése, a mentorokat és gólyákat érintő, speciálisan szakterületi információk átadása (például a 

szakterülethez kapcsolódó szervezetek, korrepetálási lehetőségek). Az előadásra meghívást kaphatnak 

az Intézetek (illetve a környezettan szakterület esetében a Környezettudományi Centrum) oktatói. 

A részvételt katalógussal ellenőrizzük. 

Szimuláció 

A Szimuláció egy táborjellegű esemény. 

A következő személyek kapnak meghívást: 

❖ azok a mentorjelöltek, akik sikeresen teljesítették a mentortesztet és a szóbelit is, 

❖ gólyatábori csapatvezetők 

❖ a szakos mentorfelelősök, 

❖ a szakterületi koordinátorok, 

❖ az ELTE TTK HÖK tisztségviselői, 

❖ a képzéshez szükséges egyéb személyek 

A részvételt katalógussal ellenőrizzük. 

A mentori munka eseményei 

A mentorképzés hivatalos lezárása után indul meg a mentori munka. Ennek két kötelező eseménye 

van: a gólyatábor és a beiratkozás.  Az egyes események megszervezése a szakterületek feladata. A 

mentori munka során a mentorok az elsajátított elméleti és gyakorlati tudást alkalmazzák. Ezt 

szabadon, saját belátásuk szerint tehetik meg, azzal a feltétellel, hogy minden szükséges információt 

átadnak, a gólyacsapatukat felelősséggel vezetik és az etikai kritériumoknak megfelelnek. A mentori 

munkát folyamatosan nyomon követi a szakos mentorfelelős, a szakterületi koordinátor illetve a 

mentorkoordinátor. 

 

1. Gólyatalálkozó 

A gólyatábor előtt minden szakterületeken megrendezésre kerülő esemény, amely az előzetes 

ismerkedést, illetve a táborba előreláthatóan nem lejutó gólyák integrálását segíti elő. Megrendezése 

az adott szakterület döntése, feladata. A mentorok jelenléte nem kötelező, de ajánlott. 

2. Gólyatábor 

A mentori munka azon része, ahol a mentorok megismerkedhetnek a gólyacsapatukkal, illetve 

csapatvezető feladatot is elláthatnak. A gólyatáborok ideje alatt különösen fontos az etikai kritériumok 

betartása. A mentorok jelenléte kötelező. 

3. Beiratkozás 

A beiratkozás során válnak a gólyák hivatalosan az Egyetem polgáraivá. Az eseményen a mentorok 

adminisztratív feladatokat látnak el, a beiratkozás folyamatát gyorsítják például a kötelező 

dokumentumok jelenlétének ellenőrzésével. A mentornak kötelessége a beiratkozás előtt 

figyelmeztetni a gólyákat a kötelező dokumentumokról, felhívni a figyelmüket, hogy ezek hiánya 

jogvesztő. A mentorok jelenléte kötelező. 



A mentorrendszer lezárása 

A mentori munka végén három dolog marad hátra. 

1. Kérdőívek 

Háromfajta kérdőív kerül ki: 

1. MMGV (Mentori Munka Gólyák általi Véleményezése), 

2. MMSZV (Mentori Munka Szakterületi koordinátorok és szakos mentorfelelősök általi 

Véleményezése), 

3. Visszajelzés mentoroktól. 

Az MMGV kérdőívet lehetőség szerint minél több gólyának kell kitöltenie. A kérdőív kérdéseit úgy kell 

összeállítani, hogy minél inkább informatív legyen, és a mentorok munkájáról átfogó véleményt 

kaphassunk. Ezen kérdőívek által rálátást kaphatnak a Mentorrendszer szervezői arról, hogy hogyan 

végezték a munkájukat, hiszen a mentorok értékelése az egész rendszer értékelése – a felkészítés és 

kiválasztás dicsérete vagy kritikája. A kérdőívek lezárása után egy évzáró rendezvényre kapnak 

meghívást a Mentorrendszer résztvevői, ahol a mentorok megkapják értékelésüket. 

Az esemény kötetlen, a mentorok megjelenése nem kötelező, de ajánlott. 

2. Az Alumni felállítása, a 2019/2020-as Mentorrendszer előkészítése 

A következő mentorképzés megszervezése a mentorkoordinátor kötelessége, de ebben segítségére 

lehetnek az Alumni tagjai. Elsődleges feladat a jelentkezés elindítása, valamint az új szakos 

mentorfelelősök kiválasztása. 

Készítette: 

Benkovits Ádám 


