
 

 

Fritz Petra 
Földrajz- és Földtudományi szakterületi koordinátor 

foldtudszk@ttkhok.elte.hu 

2022. április 5. – 2022. május 13. 

 

 

Záróbeszámoló  
az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Előző beszámolóimat itt találjátok: 

https://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-09/ffszk_beszamolo_06.04.-09.07.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-11/ffszk_beszamolo_09.07.-11.09.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-12/ffszk_beszamolo_11.09.-12.07_0.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-02/ffszk_beszamolo_12.07.-02.15.pdf 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/ffszk_beszamolo_02.15.-04.05_0.pdf 

 

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. 24-27. Beiratkozás 

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

▪ 2021. 08. 31. Tisztségviselői ülés 

▪ 2021. 09. 07. – FFI IT 

▪ 2021. 09. 11. – 3. Gólya-Mentor Találkozó 

▪ 2021. 09. 04. – Gólyatábor értékelő 
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▪ 2021. 09. 21. – Választmány 

▪ 2021. 09. 22. – Konzultáció Vígvári Cseperke, elnökhelyettessel 

▪ 2021. 09. 30. – Földes bevonó SzaCs 

▪ 2021. 10. 05. – FFI IT 

▪ 2021. 10. 07. – FF + EGEA Játékest 

▪ 2021. 10. 08. – ELTEfeszt 

▪ 2021. 10. 12. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

▪ 2021. 10. 15. – FFFM Kocsmatúra 

▪ 2021. 11. 09. – Rendes Küldöttgyűlés 

▪ 2021. 11. 11. – FF SzaCs és teázás 

▪ 2021. 11. 18. – FF-Kémia PubQuiz 

▪ 2021. 11. 23. – FFI IT  

▪ 2021. 11. 25. – FF + EGEA Játékest 

▪ 2021. 11. 25. – Választmány 

▪ 2021. 12. 09. – Mentorrendszer I. Bevonó 

▪ 2021. 12. 11. – Tisztségviselői karácsony 

▪ 2021. 12. 13. – Földtudományis szakirányválasztó  

▪ 2021. 12. 13. – FF Mentorrendszer kiértékelő  

▪ 2021. 12. 16. – Földes karácsony 

▪ 2022. 01. 13-15. – Educatio Kiállítás 

▪ 2022. 01. 18. – FFI IT 

▪ 2022. 02. 02-03. – Online Nyílt Nap – FFI 

▪ 2022. 02. 08. – Szemeszternyitó Földes SzaCs 

▪ 2022. 02. 15. – FFI IT 

▪ 2022. 02. 11. – Mentorrendszer II. Bevonó 

▪ 2022. 02. 21. – Rendkívüli FFI IT 

▪ 2022. 02. 24. – Választmány  

▪ 2022. 03. 01. – Választmány 

▪ 2022. 03. 01. – Rendkívüli Küldöttgyűlés  

▪ 2022. 03. 09. – Beszélgetés Horváth Laurával 

▪ 2022. 03. 11. – EGEA megbeszélés 

▪ 2022. 03. 17. – FF Mentorjelölt találkozó 

▪ 2022. 03. 29. – Földes SzaCs 

▪ 2022. 03. 30. – Megbeszélés Vígvári Cseperkével 

▪ 2022. 03. 30. – TéTéKás Felező 

 



 

 

▪ 2022. 04. 05. – FFI IT 

▪ 2022. 04. 26. – FFI IT 

▪ 2022. 04. 27-29. – LEN 

▪ 2022. 05. 02. – Választmány  

▪ 2022. 05. 04. – Mentorjelölt szóbeli 

▪ 2022. 05. 06. – FF + BioKörnytan kirándulás (nem tudtam ott lenni) 

▪ 2022. 05. 11. – Földes SzaCs (a beszámoló beküldésekor még nem zajlott le) 

 

Szöveges beszámoló: 

Intézeti Tanács 

Az Intézeti Tanács ülésein az elmúlt időszakban a legnagyobb hangsúly a tantervmódosításokon volt. A 

következő tantervek kerültek véleményezésre és elfogadásra: földrajz alapszak, földrajztanári képzés, 

földtudományi alapszak, meteorológus mesterszak, geofizikus mesterszak. 

Mentorrendszer 

Május elején lezajlott a mentorjelöltek szóbeli vizsgája. Az utolsó vizsgáig 10 (5 földrajzos és 5 földtudós) 

jelölt jutott el, ahol mindannyian jól szerepeltek, ezért nehéz döntés volt a kiválasztás. Úgy gondolom, 

szuper csapat állt össze, de még várnak rájuk megpróbáltatások. Az elmúlt évhez hasonlóan idén is 4-4 

mentor került ki a szakterületünkről.  

Szakterület 

Az idei választások alatt ismét bevetettük a tavaly már eredményesen működő – covid időszak ihlette – 

Ismerd meg a jelölteket sorozatot, aminek lényege, hogy a szakterület hallgatói picivel jobban megismerjék 

a képviselő jelölteket. A bemutatkozási időszak minden napjára meg volt adva egy tematika, a jelöltek 

ehhez küldtek magukról képeket és magyarázó leírást, majd megosztásra kerültek a szakterület Facebook 

és Instagram oldalán. A választások lezárultával ismét bebizonyosodott, hogy van haszna ennek a 

projektnek, hiszen a szavazati arány ebben az évben is növekedett. Ezúttal is köszönöm minden – most már 

– képviselőnknek a lelkesedést és aktív részvételt.  

A Lágymányosi Eötvös Napokra sokan jöttek segíteni a szakterületről, aminek nagyon örültem. Mind a 

három nap jó hangulatban telt. Társasoztunk, ki lehetett tölteni a Geokvízt és az EGEA (European 

Geography Association for students and young geographers) is interaktív játékokkal várta az érdeklődő 

hallgatókat.  

 

Az elmúlt év összefoglalása 

A távoktatásból visszatérve rengeteg programlehetőséget biztosítottunk a gólyáknak, idősebb 

évfolyamoknak egyaránt. Közös események szerveződtek akár az EGEA-val, akár más szakterületekkel, 

amik többnyire nagy sikernek örvendtek. A kezdeti aktivitás azonban az első félév vizsgaidőszakának 

kezdetén mintha megcsappant volna és valamiért azóta se nyerte vissza eredeti állapotát. A közeljövő 

feladata lenne, hogy a földrajz szakos hallgatókat megpróbáljuk jobban integrálni a szakterületi életbe, 

ugyanis azt vettem észre, hogy valami oknál fogva kevésbé nyitottak egyrészt a programok iránt, másrészt, 



 

 

ha az új FF képviselők összetételét nézzük, nincsen köztük földrajzos. Újra meg kell találnunk az 

egyensúlyt az FF-ben. 

 

Zárszó 

Hálásan köszönöm mindenkinek az elmúlt évet, sőt az elmúlt, lassan 1,5 évet, mióta tisztségben vagyok. 

Mint már tudjátok, nem pályázok újra szakterületi koordinátorként, ezért ragadom meg itt az alkalmat, hogy 

köszönetet mondjak Nektek a rengeteg emlékért, tapasztalatért, segítségért és támogatásért.  

Ezen a héten, szerdán (05.11.) tartok még egy SzaCs-ot, ahol a szacskó-jelölt fog bemutatkozni és az 

összegyűlt hallgatók is tudnak kérdezni tőle. Egyedüli érdeklődőként már hónapok óta tart a tisztségre való 

felkészítése és biztos vagyok benne, hogy megválasztása esetén remek kezekbe kerül majd a szakterület. 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a záróbeszámolómat, ha kérdésed lenne, keress bátran!  

 

Budapest, 2022. 05. 09.                    Fritz Petra 


