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Időrendi bontás: 

» 2022.11.22. FFI Intézeti Tanács 

» 2022.12.11. Választmány 

» 2023.01.06. FFI Intézeti Tanács 

» 2023.01.10. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

» 2023.01.12-14. Educatio kiállítás 

 

» 2023.01.16. SzaCs  

» 2023.01.17. FFI Intézeti Tanács 

» 2023.01.25. Online nyíltnap 

» 2023.01.30-31. Petrik pályaorientáció 

» 2023.02.09. Választmány 

» 2023.02.26. SzaCs

Szöveges beszámoló: 

FFI IT: 

2022.11.22: 

Legfőbb téma a Csillagászati Tanszék kiválása volt az FFI-ből, ezzel együtt Ügyrendi módosítás 
történt. 

Földrajz alapszak turizmus specializációjának kérdése került megtárgyalásra, amelyben a hallgatói 
szemszög is lényeges helyet képviselt. 

2023.01.06: 

Bíráló bizottság felállítása az az Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre kiírt egyetemi tanári 
pályázat értékelésére, illetve Mádlné dr. Szőnyi Judit (habilitált egyetemi docens, ÁAFT) szenátusi 
tagként való jelölésének sikeressége. 

2023.01.17: 

Mádlné dr. Szőnyi Judit Általános és Alkalmazott Földtani Tanszékre beérkezett egyetemi tanári 
pályázatának véleményezése. 

Prof. Stephen Mojzsis részére vendégprofesszori cím adományozása. 

 

Educatio kiállítás 

Utólag is nagyon köszönöm minden hallgatónak és oktatónak, aki segített népszerűsíteni a 
szakterületet, különösen Horváth Orsolya volt mentornak, aki vállalta a nagyszínpadon való 
ismertetőt. 

Véleményem szerint kevesebb volt az érdeklődő, mint tavaly, de így is voltak bőven. 

Borbás Zita 
Földrajz-, és Földtudományi Szakterület 

BESZÁMOLÓ 
Az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 
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Szacs 

Az év első SzaCs-án megválasztottuk a mentorfelelősöket, földtudományról Selmeci Gergőt, 
földrajzról pedig Borsos Krisztinát. Utólag is nagyon szépen köszönöm Kovács Andrea 
Mentorkoordinátornak a közreműködést! 

A következő, és egyben utolsó általam tartott SzaCs-ot egy számháborúzással tervezem 
összekötni, ez 02.26. vasárnap lesz. 

 

Online Nyíltnap 

Az online nyíltnap során az élő YouTube élő adáshoz felkértek, mint geológust, illetve mint a 
szakterület koordinátorát, hogy bemutassam a szakterületet, illetve HÖK munkáját, legfőképpen, 
hogy miért érdemes közösségi tevékenységeket folytatni az egyetem alatt. 

 

Petrik pályaorientációs nap 

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum felkérte a szakterületet, hogy a pályaorientációs 

napjukon adjunk elő, illetve biztosítsunk egy standot, ahol az érdeklődők megtudhatnak többet a 

két szakról. Szerintem nagyon jól sikerült, sok érdeklődőt fogadtunk. Külön köszönöm minden 

hallgatónak, aki ezen a két napon ott volt! 

 

Választmány 

A 02.09-én tartott választmány ülésén saját hibámból adódóan nem vettem részt, ezért utólag 

ismét elnézést kérek. 

 

Képviselők 

Történtek változások, és megfogyatkozások a képviselőink között, ám akik jelenleg 

mandátummal rendelkeznek mind rendben végzik munkájukat, így bízom abban, hogy innentől 

nem lesz gond. Továbbá a mostani elsőévből már voltak, akik jelezték, hogy szeretnének 

csatlakozni a HÖK tevékeny tagjai közé, így ebben is bizakodó vagyok. Ugyanezen személyek már 

mentornak is leadták jelentkezésüket. 
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Lemondás 

Az elmúlt félévem során sajnos realizálnom kellett, hogy nem tudom fenntartani a 

sikerességemet ekkora túlvállassal, melynek egyik meghatározó súlypontja a HÖK-ben végzett 

tevékenységem. Mivel nem szeretném, hogy a tanulmányaim, sem pedig a szakterület 

élénkségének rovására menjen mindez, úgy határoztam lemondok a szakterületi koordinátor 

pozíciójáról. 

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki segítette a munkámat, és további sikereket kívánok! 

 

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, amennyiben kérdésed merülne fel keress meg e-

mailen, avagy személyesen a hétfői fogadóórám idejében. 

 

Budapest, 2023.02.17.       Borbás Zita 

foldtudszk@ttkhok.elte.hu 

 

 

 


