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Küldöttgyűlési beszámoló
Időszak: 2021.10.12 - 2021.11.09.

Időrendi bontás:

Időrendi bontást ezúttal sajnos nem tudok a beszámolóhoz mellékelni. Ennek oka, hogy meg-
választásom óta a különböző bizottságokba való delegálásom még nem zajlott le, így ebben
az időszakban nem vettem részt bizottsági üléseken, valamint tisztségviselői ülés sem került
összehívásra.

Beszámoló:

A 2021.10.12-i megválasztásomat követően, 2021.10.17-én megkaptam Balga Gábor informa-
tikustól a hozzáférést a tanulmanyi@ttkhok.elte.hu levelezéshez és a ttkhok.elte.hu honlaphoz
is. A levelezésben található e-maileket átnéztem, és leellenőriztem van-e benne olyan megvá-
laszolatlan kérdés, amely még aktuális lehet. Ezen kívül frissítettem a honlapon a tanulmányi
referenshez tartozó fényképet valamint kiírtam a fogadó órám időpontját is.
Habár a fogadóórám időpontja kiírásra került, ennek ellenére még nem tartottam meg fogadó-
órát. Ennek különböző okai vannak. A 2021.10.15-i napon még nem tudtam kiírni a fogadóórát,
mivel nem fértem hozzá a honlaphoz. 2021.10.22-én azért nem volt, mivel korábban kiírtam,
hogy elmarad annak következtében, hogy abban az időpontban az EHÖK Vezetőképzőben tar-
tózkodtam volna, amely végül elmaradt. Az ezt követő héten a tanítási szünet nyomán maradt
el. A legutóbbi alkalommal, 2021.11.05-én pedig egészségügyi okok miatt nem tudtam meg-
tartani, mivel rosszul voltam a 2. koronavírus elleni védőoltásom miatt, ennek az elmaradását
nem jeleztem a honlapon, amiért mindenki elnézését kérem. Igyekezni fogok a jövőben a foga-
dóórákat rendszeresen megtartani és azért, hogy az elmúlt hónapban nem volt, elnézéseteket
kérem.

Ezt leszámítva a beszámolási időszak viszonylag eseménytelenül telt, mivel a bizottságokba
egyenlőre nem lettem delegálva, így nem voltam meghívva a különböző ülésekre. Leszámít-
va azokat, ahová még tanulmányi referenssé választásom előtt lettem delegálva. Érkezett egy
megkeresés e-mailben, valamint kettő további a ttkhok.elte.hu tanulmányi kérdések oldalán ke-
resztül. Ezeket a kérdéseket megválaszoltam.

2021.10.28.-án Hegedűs Dávid kérésére egyeztettem vele és Juhász Annával a Környezettudo-
mányi Centrum Tanácsnak bemutatásra kerülő módosítási javaslatokról és általánosságban a
KTC-ben jelenleg zajló lényeges ügyekről.

Terveztem továbbá részt venni az EHÖK által szervezett vezetőképzőn, azonban ez végül az
utolsó pillanatban lemondásra került.
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Köszönöm szépen, hogy elolvastad a beszámolómat. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed
van a munkámmal vagy a beszámolóval kapcsolatban keres bátran.

Sarus Balázs
ELTE TTK HÖK

Tanulmányi referens
tanulmanyi@ttkhok.elte.hu
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