
 

Záró beszámoló 

Tudományos Referens 

2022. május 13-i Záró Küldöttgyűlésre 

2022. február 15. – 2022. május 09. közötti időszakról 

 

Időrendi beosztás: 

2022. április 5-i Rendes Küldöttgyűlést megelőző események: 

2022. február 21. – KÖB ülés 

2022. március 1. – Rendkívüli Küldöttgyűlés 

2022. március 14. – Mentorképzés 

2022. március 16. – EHÖK Tudományos Bizottság ülés 

2022. március 16. -- ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanács ülése 

2022. március 16. – EGEA bevonó 

2022. április 5-i Rendes Küldöttgyűlés utáni események: 

2022. április 7. – egyeztetés Túri Lászlóval 

2022. április 26. – Irányzatok: „Klímaváltozás okozta válságok a Föld történetében” c. 

előadás 

 

Szöveges beszámoló: 

 A 2022. február 15-i  megválasztásomtól a 2022. április 5-i Küldöttgyűlésig történtekről 

az előző beszámolómban olvashattok: http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-

anyagok/2022-04/tudref_beszamolo0215_0405.pdf  

Az elmúlt 1 hónapban nem tudtam annyit foglalkozni a ELTE TTK-s Tudományos 

Programok Facebook oldallal, viszont a legtöbb konferenciáról és tudományos előadásról 

igyekeztem tájékoztatni a hallgatókat.  

Április 7-én sikerült egyeztetnem Dr. Túri Lászlóval a TDK honlap ötlete kapcsán.  

Örömmel fogadta a hírt, hogy ilyenre lenne igény, illetve utat mutatott számomra, hogy merre 

induljak. Ennek a megszervezését vizsgaidőszakra/nyárra tervezem. 

http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/tudref_beszamolo0215_0405.pdf
http://ttkhok.elte.hu/sites/default/files/kgy-anyagok/2022-04/tudref_beszamolo0215_0405.pdf


Április 26-án megrendezésre került a „Klímaváltozás okozta válságok a Föld 

történetében” c. előadás, amely igazán jól sikerült, sokan eljöttek rá. 

 

Zárszó: 

A 2022. február 15-i megválasztásom óta megpróbáltam belerázódni a tisztségembe, 

felvenni az ELTE TTK HÖK ritmusát. Sokan érdeklődtek, őket próbáltam a lehető legjobban 

tájékoztatni a felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban, és bátorítani őket a céljaik elérésében. A 

Facebook oldalt sikerült átvennem, illetve megpróbáltam eljutni a hallgatókhoz a szakos 

csoportokon keresztül. Az elmúlt pár hónap nem volt egyszerű, ennek ellenére pozitívan zárom 

az évet, és bizakodva, hogy a következő ciklustól a hibáimból tanulva fogok majd 

tevékenykedni. Végezetül szeretném megköszönni mindnekinek a támogatását és segítségét, a 

bátorító szavakat. 

 

A fogadóóráimat az április 25-ei, és május 9-ei időpontok kivételével megtartottam, a felmerülő 

kérdésekre, hallgatói megkeresésekre a legnagyobb tudásommal válaszoltam. 

 

Köszönöm, hogy megtiszteltél a figyelmeddel, ha bármilyen kérdésed merülne fel, keress 

bátran és bizalommal! 

 

Budapest, 2022.05.09.       

Horváth Laura 

tudbiz@ttkhok.elte.hu 

+36 30 389 0076 

 


