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Beszámoló  
az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

• 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 

 

Szöveges beszámoló: 

Intézeti Tanács 

Az elmúlt időszakban az Intézeti Tanács ülésein a TTK munkatársi teljesítmény értékelési rendszerének 

bemutatása, megvitatása, véleményezése volt a fő téma. Emellett még szó esett az RRF3 pályázatban való 

intézeti részvételről, aminek célja egy geoinformatikai labor fejlesztése. 

Mentorrendszer 

Az idei képzést 8 földrajzos és 13 földtudós mentorjelölt kezdte, de a mentorteszt megírása után 5-5-en 

maradtak. Nagy részük egyéb okokra hivatkozva mondta vissza, kis részük nem ment el utóvizsgázni, bár 

lett volna rá lehetőségük. Szekeres Kata és Kovács Ábel mentorfelelősök mindig mindenben támogatják 

őket, és több csapaépítő programot is fognak szervezni nekik. 
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Az írásbeli előtt tartottunk egy szakos felkészítőt, ahol átnéztük a kisokos kérdéses részeit, átbeszéltük az 

egyes részekhez tartozó lehetséges kérdéseket. 

Szakterület 

A március végi SzaCs elsősorban a Képviselőválasztásokról szólt. Eddigi FF-es képviselők nem tervezik 

újra leadni a jelentkezést, így nagy szükségünk van az utánpótlásra. Beszélgettünk még a félév 

programlehetőségeiről és a mentorképzésről is. 

Az EGEA (European Geography Association for students and young geographers) ELTE TTK-s közössége 

egy ideje ismét új erőre kapott és a szakterülettel is több közös programot szervez az előző félév óta. Ezt a 

kapcsolatot továbbra is ápolni szeretnénk, amiben Takács Alex és Kovács Ábel (Contact persons) vannak 

segítségemre. 

Több program is tervben van a közeljövőre nézve, ilyen pl. a Bio-KT-FF kirándulás, amit, ha az időjárás is 

engedi, Kása Katával igyekszünk hamarosan meg is valósítani. A TéTéKás Felező hatalmas 

népszerűségnek örvendett a szakterületünkön, ezúton is köszönjük Pádár Kittinek a remek szervezést. 

 

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 keress bátran!  

 

Budapest, 2022. 04. 02.                   Fritz Petra 


