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Beszámoló  

az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

• 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 

 

Szöveges beszámoló: 

Intézeti Tanács 

Az ülés végén szó esett a rekrutációról, hiszen az FFI szempontjából nagyon fontos lenne, ha lelkes 

hallgatók visszamennének egykori középiskoláikba, így meggyőzve a diákokat, hogy hozzánk jöjjenek. 

Ezért szeretném majd a hallgatók körében ezt terjeszteni, hogy január környékén jó lenne ilyeneket 

megvalósítani. 

Az intézeti stratégiát december közepéig kell kialakítani, így még ez volt fontosabb napirendi pont. Az 

oktatók értékelésénél figyelembe veszik majd a hallgatói értékeléseket is.  

Szakterület 

November 11-én tartottam egy SzaCs-ot, teázással egybekötve. Ugyan kevesebben voltunk, mint az előzőn, 

de szerintem így is sikerült produktívan telnie. Egyeztettünk a közeljövő programjairól, illetve felmértem 

az igényt még egyéb események iránt.  

Múlt hét csütörtökön tartottunk egy játékestet, ismét az EGEA-val, a múltkori és egyben első ilyen esemény 

sikerét látva. Az este jó hangulatban telt, még más szakterületekről is eljöttek, aminek külön örültem. 

Úgy gondolom, hogy a szakterület első- és másodéves (kisebb számban harmadéves és MSc-s) hallgatói 

igen aktívak, nagy érdeklődéssel állnak a TTK-s programokhoz és egyéb egyetemi rendezvényekhez 

egyaránt. 
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Egyéb programok 

Az FF-Kémia PubQuiz sajnos nem volt zökkenőmentes. A ZéHá Pub-ban nem éppen a megfelelő 

hangnemben közölték velünk, hogy nem adják ki (a már egyébként lefoglalt) helyet, így hirtelen kellett B 

verziót találnunk. Végül sikeresen lezajlott az esemény, a csapatok jól érezték magukat. Még egyszer 

köszönöm Kingának, hogy ezt megcsináltuk, remélem még szervezünk hasonlóan jó hangulatú 

programokat együtt. 

 

Az elmúlt időszakban delegáltságaimnak eleget tettem, a megkeresésekre válaszoltam, fogadóóráimat 

megtartottam, valamint a szakterületi delegáltak is ellátták feladataikat. 

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

 

Dorog, 2021. 12. 04.         Fritz Petra 


