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Beszámoló  

az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

 

• 2021. 06. 04. Alakuló Küldöttgyűlés 

• 2021. 06. 06. Választmány 

• 2021. 06. 08. FF IT 

• 2021. 06. 24. FF-Biokörnytan mentortalálkozó 

• 2021. 06. 25. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2021. 07. 15-17. Mentortovábbképzés 

• 2021. 08. 10. Gólya-Mentor Találkozó 

• 2021. 08. 11-15. Tétékás GT 

• 2021. 08. 24. TOB ülés 

• 2021. 08. 24-27. Beiratkozás 

• 2021. 08. 31. Gólya-Mentor Találkozó (tárgyfelvétel, Campus Discovery) 

• 2021. 08. 31. Tisztségviselői ülés 
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Szöveges beszámoló: 

Intézeti Tanács 

Két új hallgatói képviselővel bővült a csapat a legutóbbi IT-n, Glück Krisztina 

és Novák Zsófia vették át az előttük lévők helyét. Az ülésen véleményeztük a 

HKR módosításokat és főként az intézetigazgatói tájékoztatóban szereplő 

terveket beszéltük át. 

Mentorrendszer, gólyatábor 

Kása Kata Hangával úgy döntöttünk, hogy tartunk a mentorainknak egy 

ismerkedős, játszós délutánt/estét, ami igazán jól sikerült. Így remélem, hogy a 

jövőben még szervezünk közös szakterületi programokat, akár más 

szakterületekkel együtt, ha mindenki nyitott rá. 

Úgy gondolom jó kezekben vannak az idei gólyák, a mentorok akár egymást 

váltva, de mindig rendelkezésükre állnak. A gólyatáborban remekül helytálltak, 

ha gond merült fel, tudtuk azokat tisztázni. Mentorfelelősünkre, Glück Krisztire 

mindig számíthattam, illetve Ádám Rozália és Tuza Benedek sokat segítettek 

pl. a szakos napon, amiért így utólag is hálás vagyok. 

Gólya-Mentor Találkozók 

Eddig két GMT-t tartottunk, ahol mindig nagy számmal jelentek meg az FF-es 

gólyák. A második alkalommal már nem csak ismerkedtünk, hanem felvettük a 

tárgyakat és a kampuszt is bejártuk. Jövő hétre szervezünk még egy sütögetős, 

számháborúzós kirándulást is az Árpád-kilátóhoz. 

TOB 

Az ülésen a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázatokat rangsoroltuk. 

 

Az elmúlt időszakban delegáltságaimnak eleget tettem, a megkeresésekre 

válaszoltam, valamint a szakterületi delegáltak is ellátták feladataikat. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van bátran keress!  

 

Dorog, 2021. 09. 04.        Fritz Petra 


