
 

 

Elnökhelyettesi beszámoló 

az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

2022. november 08. – 2023. február 28. 

 

Időrendi bontás: 

 2022. 11. 16. Nyílt Nap ELTE TTK 

 2022. 11. 22. Tisztségviselői ülés 

 2022. 11. 26. Választmány 

 2022. 11. 29. Rendkívüli Küldöttgyűlés   

 2022. 12. 16. Szervezetfejlesztésről szóló megbeszélés 

 2022. 12. 17. Tisztségviselői karácsony 

 2023. 01. 10. Rendkívüli Küldöttgyűlés   

 2023. 01. 16. Megbeszélés Száz Boglárkával és Mig Andrással 

 2023. 01. 20. Választmány 

 2023. 01. 31. LÖK megbeszélés 

 2023. 02. 02. Megbeszélés Mészáros Dorottyával, Papp Gergellyel és Mig 

Andrással 

 2023. 02. 09. Választmány 

 2023. 02. 24-26. HÖOK Közgyűlés  

 2023. 02. 28. TéTéKás Podcast 

 



Szöveges beszámoló: 

A decemberi szervezetfejlesztésről szóló megbeszélésen több megoldandó probléma is 

felmerült, többek között az angol nyelvű kommunikációt és a Nyúzt érintő kérdésekkel 

foglalkoztunk. 

A vizsgaidőszakban külső helyszíneken is zajlott a vizsgáztatás. A mi esetünkben elsősorban 

az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola biztosította a helyszínt. A TTK-ról 

önkéntes hallgatók segítettek tájékozódni a vizsgázó hallgatótársaik számára. Ezúton is 

szeretném megköszönni a segítségeteket! 

Szász Boglárkával januárban egyeztettünk a TéTéKás Nyúz újraindulásáról, felélesztéséről. 

Boginak rengeteg új ötlete van, amivel interaktívabbá tudjuk tenni a kommunikációnkat is.  

Január végén megbeszélést tartottunk a TáTK-val és az IK-val. A Lágymányosi 

Önkormányzatok (LÖK) több közös projektben is együtt dolgozik jelenleg, többek között ilyen 

a Lágymányosi Eötvös Napok mintájára megrendezésre kerülő esemény szervezése.  

Március 3-4-én lesz az első TTK HÖK vezetőképző, aminek keretén belül számos hasznos 

előadáson vehetnék részt a tisztségviselők és az érdeklődő képviselők. Ennek eseményét és 

programját Facebook-on fogom elérhetővé tenni számotokra. Az előadások témája pl. 

rendezvények és rendezvények szervezésének jogi háttere, rendezvénytechnika, 

kommunikáció, esélyegyenlőség és autizmus, külföldi hallgatók mentorálása. 

A választási időszak elején tervezzük még megvalósítani a HÖK bevonó eseményt, aminek 

célja, hogy nagy hangsúlyt fektessünk az utódképzésre, minél több hallgató megismerje a HÖK 

munkáját, a tisztségviselők és képviselők feladatait. Fontos, hogy kiemelten foglalkozzunk az 

érdekképviselettel, főleg most, hogy több lemondás is volt az elmúlt időszakban. Szakterületi 

szinten is hasznos lenne kisebb HÖK bevonó események megvalósítása. 

A küldöttgyűlésig még lezajlik a HÖOK Közgyűlés Debrecenben, illetve 28-án a TéTéKás 

Podcast újabb adásait is felvesszük. 

Az újabb félév során ismét szeretnék minden tisztségviselővel leülni beszélgetni, hogy 

folyamatosan tisztában legyek az aktuális dolgokkal. Elsősorban azokat a tisztségviselőket 

fogom felkeresni, akiket az őszi félévben elmulasztottam. 

 



Fogadóóráimat megtartottam, a megkeresésekre válaszoltam. 

Köszönöm, hogy elolvastátok a beszámolómat, bármivel kapcsolatban keressetek bizalommal! 

 

Fritz Petra             Debrecen, 2023.02.25. 

Elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK  

elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu 
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