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Mentorkoncepció 

ELTE TTK HÖK Mentorrendszer 
2023/24 

Előszó 
A mentorkoordinátori pályázatban megfogalmazottak alapján a legfőbb cél, hogy a képzésben 
részt vevő, és a sikeresen levizsgázott mentorok készen álljanak a gólyák segítésére.  
Ehhez kitartónak és nyitottnak kell lennie minden jelöltnek, hiszen szakmailag és szociálisan 
sok készségük fejlődhet, ami szükséges ahhoz, hogy az elsőéves hallgatók mindennapjaiban 
felkészülten és magabiztosan tudjanak segíteni.  
 
Az alábbi dokumentum célja, hogy összefoglalja a mentorok képzésének állomásait, külön 
kitérve az esetleges távoktatás esetén történő lebonyolításra. Az ELTE TTK HÖK 
alapszabályának 1. számú mellékletének 9.§-ában meghatározottak értelmében, a jelölteknek 
minden képzési eseményen részt kell vennie, azonban indokolt esetben kérhetik kimentésüket 
a mentorkoordinátornál. 
 
Tervezett képzési események: 
Bevonók 
A módosult tanév rendje miatt az első bevonó online történne, december 14-én, itt az előző 
rendszerekben részt vett mentorok, mentorfelelősök ismertetik a mentorképzést és az egész 
rendszert. 
A bevonó felülete: Microsoft Teams TTK HÖK Mentorrendszer csoportja 
A második bevonó élőben valósulhatna meg, az újdonsült mentorfelelősöket megszólaltatva 
nagyobb mértékben, nagyobb hangsúlyt fektetve a szakos képzésekre, kisebb csoportokban 
történne beszélgetés. 
Tervezett időpont: február 27.-március 3. között  
 
A jelentkezés menete: 
Az első mentorbevonóval indul a jelentkezési időszak, amely a második bevonó után néhány 
nappal zárul. A jelentkezés a szokásos online felületen zajlik. Felület lezárása: március 3. 
 
Mentorfelelősök kiválasztása: 
A mentorfelelősök kiválasztásánál nagyban számít az adott szakterület hallgatóinak véleménye, 
melyet egy szakterületi csoport ülés (továbbiakban Szacs) keretében tolmácsolhatnak a 
mentorkoordinátor felé. A poszt iránt érdeklődődnek egy motivációs levelet kell írniuk, melyet 
a mentorkoordinátornak és a saját szakterületi koordinátoruknak kell elküldeniük, legkésőbb a 
Szacs kezdete előtt 72 órával. Az ülésen meghallgatjuk a jelölteket, kérdezünk tőlük, majd 
szavazással döntünk alkalmasságukról. Minden szakterületen 1 mentorfelelős kiválasztása a 
prioritás, ettől indokolt esetben ettől el lehet térni. 
Tervezett lebonyolítás: február 7-ig 
 
Konzultációk a mentorfelelősökkel: Alapvetően folyamatos kommunikációt kíván a rendszer 
a mentorkoordinátor és a felelősök között, havi 2-3 alkalommal szükség lesz előre egyeztetett 
időpontokban a megbeszélésekre. Itt a saját tapasztalatokat, észrevételeket és a további 
teendőket tárgyalják meg. 
 
Mentorkisokos, felkészítő előadások és mentorteszt: 
A mentorkisokos tartalmazza a mentorteszthez szükséges tudnivalókat. A dokumentum 
összeállításában részt vesznek az egyes tisztségviselők is. Ennek főbb pontjai: Tanulmányi 
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ügyek, Szociális és ösztöndíj ügyek, Egyéb (Kollégiumi ügyek, Esélyegyenlőség, Külügy, 
Sport, Rendezvények, Hallgatói Önkormányzat, ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, TéTéKás 
Nyúz) és Szakterületi ügyek. Az egyes részekhez interaktív felkészítő előadásokat szervezünk. 
A tanulmányi, valamint a szociális és ösztöndíj ügyekhez kapcsolódóan élőben 2-2 alkalmat, 
az egyéb ügyekhez kapcsolódóan online 1 alkalmat tartunk meg. Lehetőség szerint a 2 alkalom 
közül egy szombati napot biztosít a tisztségviselő a jelöltek számára. Az előadások végén egy 
Kahoot! teszt segítségével a jelöltek pluszpontokat szerezhetnek. A szakos ügyekhez 
kapcsolódóan az adott szakterület koordinátora és mentorfelelőse tart konzultációt. 
A tanulmányi, valamint a szociális és ösztöndíj ügyekhez tartandó 2-2 alkalomból csak 1-1 
alkalommal kötelező a részvétel. 
 
A mentorteszt alkalmával írásban ellenőrizzük, hogy a jelöltek megszerezték-e a szükséges 
tudást. A tesztet beugróval kezdik a jelöltek, ami egy 10 kérdésből álló rövid teszt, amihez előre 
megkapott kérdésbankból kerülnek ki a feladatok. A legalább 80%-os eredmény szükséges a 
teszt további folytatásához. Ezt követően egyben megkapják a mentortesztet, amire 100 percet 
kapnak (tanulmányi rész, szociális és ösztöndíjas rész, szakterületi rész), a tanulmányi és a 
szociális-és ösztöndíjas részből 40 pontot, a szakos részből 10 pontot lehet elérni. Ennek 
összeállításában szintén részt vesznek az egyes tisztségviselők. A teljesítéshez minden részből 
el kell érni 80%-ot. A teszt után lehetőség lesz betekintésre. Utóvizsgára akkor van lehetőség, 
ha legalább 1 rész teljesítése sikerül, ekkor viszont csak a sikertelen részekből kell utóvizsgát 
tenni. Indokolt esetben az írásbeli teszt szóbelivel helyettesíthető. Ha az UV után valamelyik 
szakterület esetében létszámhiány lépne fel, lehetőséget biztosítunk pótjelentkezésre. 
Távoktatás esetén természetesen az összes előadás online kerülne lebonyolításra, az írásbeli 
vizsgát pedig a tavaly előttihez hasonló szóbeli váltaná fel. 
 
Tervezett időpontok: 
Kisokos kiadása: március 6-ig 
Tanulmányi előadás: március 13. és 18. között 2 alkalom 
Szociális és ösztöndíjas előadás: március 20. és 25. között 2 alkalom 
Egyéb előadás (online): március 30-ig 
Szakos konzultációk: szakterületek igénye szerint, de legkésőbb március 31-ig 
Mentorteszt: április 3. és 6 között 2 alkalom 
Betekintés: április 11. 
Mentorteszt UV: április 12. 
 
Játéknapok: 
A gólyák egy csapattá kovácsolásához szükséges tudnivalókat játéknapok keretében adjuk át a 
mentorjelölteknek, melyekből hármat tartunk. Az első alkalommal röviden összefoglalásra 
kerül egy átlagos csapatépítés menete, kiemelve a nagyobb odafigyelést igénylő dolgokat, majd 
szakterületekre bomolva folyik tovább a program. Ezen az alkalmon az esélyegyenlőségi és 
lakhatási referens is részt venne, aki ismertetné, hogyan ismerjék fel és bánjanak a hallgatók 
speciális igényű társaikkal Ennek az alkalomnak a végére szeretnénk, ha a szakos jelöltek a 
lehető legjobban megismernék egymást. 
A második alkalom első szakaszában folytatódik a szakterületek csapatépítése, majd a második 
részben vegyes csapatokba rendeződve gyakorolhatják az addig tanultakat. A harmadik alkalom 
már elég közel lesz a mentorok kiválasztásához, ennek programját előre nem kötjük ki, a 
visszajelzések alapján egyeztetjük ennek a napnak a lebonyolítását.  
Távoktatás esetén hasonló lebonyolításban rendezzük meg ezeket. 
Tervezett időpontok: 
1. alkalom: március 11. 
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2. alkalom: április 15. 
3. alkalom: május 13. 
 
Mentorkirándulás: 
A kiránduláson minden szakterület és a HÖK képviseletében egy csapat tart egy-egy állomást, 
melyen az adott szakhoz kapcsolódótémában lesznek feladatok, ezzel kicsit megismertetve a 
jelölteket a többi szakterülettel is. A kiránduláson legtöbb pontot gyűjtő szakterület jutalomban 
részesül. 
Ezt a programot távoktatás esetén is szeretnénk élőben megtartani, ha törvényi vagy egyetemi 
szabályzás nem tiltja. Ellenkező esetben online a Teams felületén lennének az állomások, így 
ugyanúgy végig lehetne őket „járni”. 
Tervezett időpont: március 25. 
 
Játékhét: 
A játékhét a már szokásosnak mondható menet szerint történne: A jelölteknek szakterületenként 
kell megoldaniuk a hét elején kapott feladatsort. Erre 5 napjuk van, a feladatok kiadása és 
megoldásai Google drive-ra lennének feltöltve. 
Tervezett időpont: április 17.-21-ig 
 
 
Mentorszóbelik: 
A kiválasztás előtti utolsó lépcsőfok a szóbeli elbeszélgetés, mely az adott szakterület 
koordinátora, mentorfelelőse, esetlegesen az elnök vagy egyéb meghívott, és a 
mentorkoordinátor jelenlétében történik. Ekkor meghallgatjuk a jelöltek válaszait és 
megoldásait az általunk feltett kérdésekre és felvázolt szituációkra. 
Tervezett időpont május 2.-10. között a szakterületek igényeihez igazodva, jelöltekkel való 
egyeztetés után.  
 
Kiválasztás: 
Az ELTE TTK HÖK alapszabályának 1. számú mellékletének 2.§-ában leírtak alapján történik. 
Célunk, hogy az adott szóbeli napján dűlőre jussunk a kiválasztás ügyében. Párosítás: A 
szóbelik alapján a mentorfelelősök és a szakterületi koordinátorok segítségével a 
mentorkoordinátor párosítja össze a mentorokat. 
 
Mentortábor: 
Az utolsó és egyben legnagyobb program a mentortábor lesz. Ezt úgy időzítjük, hogy még a 
gólyák felvétele előtt megtörténjen. Alapvetően négy napra tervezünk, mert viszonylag sok 
programelemet tartunk itt meg, és nem szeretnénk, ha valamelyik elsikkadna vagy túlzsúfolt 
lenne. Szakmailag fontosabb programokként érzékenyítés, kommunikációs tréning, tájékoztató 
az esetleges tanulmányi/ösztöndíjas/egyéb módosításokról, inverztúra és csapatvezetést segítő 
képzés kerül megrendezésre. Ezek mellett a jó hangulatot elősegítő esti programok sem 
maradnak el, ezek a teljesség igénye nélkül: sorverseny, pub kvíz, hajtás stb. A mentortáborban 
kihirdetjük a színes csapatösszeállítást is, így a gólyatábor előtt még bőven lesz idejük egymást 
megismerni és közösséggé fejlődni. A mentortáborban lehetőség szerint a csapvezek is részt 
vennének, segítve a csapatok összekovácsolódását. 
Online formában a szakmai programok, az inverztúra kivételével, mindenképp megrendezésre 
kerülnének egy többnapos továbbképzés keretében. 
Tervezett időpont: július 20-23. 
 
Egyebek: 
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Mentoretikai kódex: 
Az előző rendszer alatt megszületett dokumentummal kapcsolatban a közeljövőben egy 
beszélgetést tartunk, ennek időpontját később egyeztetjük. Ennek célja, hogy átbeszéljük, hogy 
az előző rendszerben kik és milyen vétségeket követtek el, illetve, hogy került-e elő olyan 
probléma, amit esetleg nem fed le a kódex.  
Folyamatos visszajelzések: 
Erre nagy hangsúlyt fektetünk a képzés egésze alatt. Ennek jegyében a mentorjelölteknek egyes 
képzési események után egy, pár mondat terjedelmű, értékelést kell írniuk. Mivel ezeket 
szeretnénk anonim módon megőrizni, ezért ezek begyűjtése és elkészültüknek ellenőrzése a 
mentorfelelősök feladatkörébe tartozik. 
 
Időpontok összefoglalása: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Utószó: 
Minden olyan kérdésre, melyre nem tér ki a koncepció elsősorban az ELTE TTK HÖK 
alapszabályának első számú melléklete az irányadó. Tekintettel arra, hogy közel 120 embert 
megmozgató rendszerről beszélhetünk, illetve majdnem egy évre előre kell tervezni, ezért a 
rendszer döntéshozóinak beleegyezésével a fenti időpontok változtatásának jogát a 
mentorkoordinátor fenntartja. 
 
Kovács Andrea Éva Kállósemjén, 2022. 12. 08. 
Mentorkoordinátor 
 

Első bevonó  december 14.  
Mentorfelelősök kiválasztása  február 7-ig  
Második bevonó  február 27.-március 1. között  
Jelentkezési határidő  március 3.  
Mentorkisokos kiadása  március 6-ig  
Első játéknap  március 11.  
Tanulmányi ea  március 13.-18. 2 alkalom  
Szociális és ösztöndíj ea  március 20.-25. 2 alkalom  
Mentorkirándulás  március 25.  
Egyéb rész ea  március 30.-ig  
Konzultáció szakos kérdésekben  március 31-ig  
Mentorteszt (írásbeli)  április 3.-6. 2 alkalom 
Második játéknap  április 15.  
Mentorteszt UV  április 12.  
Játékhét  április 17.-21-ig  
Mentorszóbelik  május 2.-10. között  
Harmadik játéknap  május 13. 
Mentortábor  július 20-23.  


