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Záróbeszámoló  
az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Előző beszámolómat itt találjátok: 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2021-

04/beszamolo_ffszacsko_apr6.pdf 

 

Időrendi bontás: 

▪ 2021. 04. 10. Mentorképzés játéknap 

▪ 2021. 04. 16. SzaCs 

▪ 2021. 04. 29. Mentorszóbeli 

▪ 2021. 04. 29. Választmány 

▪ 2021. 05. 04. FF IT  

▪ 2021. 05. 07. Tisztségviselői ülés 

▪ 2021. 05. 09. Választmány 

▪ 2021. 05. 16. Választmány 

▪ 2021. 05. 22-23. Tisztségviselői csapatépítés 

▪ 2021. 05. 26. Jegyzetbizottsági ülés 
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Szöveges beszámoló: 

SzaCs 

Április 16-án tartottunk egy SzaCs-ot, és bár főleg csak a „régi motorosok” 

vettek részt rajta, örültem, hogy legalább ők lelkesek voltak, mert így is 

összegyűltünk 8-10-en a végére. Szeretném, ha a jövőben több elsőévest 

láthatnék viszont, nagyobb aktivitással. 

Mentorrendszer 

Április végén lezajlott a mentorjelöltek utolsó vizsgája, melynek végén 

Krisztivel, a szakterület mentorfelelősével kijelenthettük, hogy megfelelően 

döntöttünk. Persze még várnak megpróbáltatások a kiválasztottakra, de úgy 

gondolom, hogy alkalmas, rátermett, megbízható gárda állt össze, 4-4 fővel. 

Intézeti Tanács 

A legutóbbi IT-n főleg aktualitásokról esett szó, mint pl. szakfelelős váltásról, 

álláshelyek meghirdetéséről a Környezet és Tájföldrajzi Tanszékre. Az FFI 

pályázatot nyújt be az MTA Kiváló Kutatóhely cím elnyerésére, ami előnyt 

jelenthet bizonyos pályázatok esetében.  

Érdekképviselet 

Az 2021/22-es választások idején úgy gondoltam, hogy mivel az online oktatás 

miatt a hallgatók kevésbé ismerik egymást, - pláne, ha elsőévesekről van szó - 

szeretném, ha a szakterület hallgatói jobban megismernék a jelölteket. A 

bemutatkozási időszak alatt minden napra meg volt adva egy téma, amihez 

kapcsolódóan minden jelölt küldött egy képet és írt hozzá pár mondatot. A hét 

vége felé úgy éreztem már, hogy alaposan telespameltük az FF Facebook oldalt, 

de szerintem a szavazati arány növekedését ez is eredményezte, így ezúttal is 

köszönöm minden - most már - képviselőnknek a lelkesedést és aktív részvételt. 

Zárszó 

Örültem, hogy Juhász Anna és Mig András, akik a tanári és fizika szakterületi 

koordinátori pozícióra pályáznak majd, megkerestek és beszélgettünk a 



 

 

feladatkörről, tapasztalatokról, élményekről és kicsit jobban megismertük 

egymást. 

A két hónap során a delegáltságaimnak eleget tettem, a megkeresésekre 

válaszoltam, valamint a szakterületi delegáltak is ellátták feladataikat. 

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

 

Dorog, 2021. 05. 29.        Fritz Petra 


