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Beszámoló 
2019. 02. 09 – 2019. 04.27. 

Tisztségviselők 

Február 16-án tartottunk egy Tisztségviselői napot a kommunikáció jegyében. A 

tréninget én tartottam, szerintem jól sikerült és a visszajelzések alapján a többiek is 

hasznosnak tartották. A következő ilyen alkalmat s tervezem már, konfliktuskezelés 

lesz a központban, de ez már az új Tisztségviselői gárda felállása után fogjuk 

megtartani. A csúsztatott mandátumok miatt itt részt tudnak venni a „régi” és az új 

tisztségviselők is. Emiatt egy kis ismerkedős, csapatépítős része is lesz. Remélem 

sikerül összehozni. 

Egyébként az elmúlt időszakban is sokat egyeztettem külön-külön tisztségviselőkkel, 

igyekeztem mindenkinek segíteni a munkáját, megoldani a konfliktusait. 

Nem csak jelenlegi tisztségviselőkkel ültem le beszélni az elmúlt időszakban. 

Igyekeztem segíteni olyan embereknek, akik a jövőben szeretnének tisztségviselők 

lenni és megkerestek engem. Igyekeztem minden szerintem fontos információt átadni 

nekik. 

Rekrutáció 

Továbbra is igyekszem helytállni a Kart érintő rekrutációs ügyekben. Ezzel 

kapcsolatban folyamatosan részt veszek megbeszéléseket, amelyeket Dékánhelyettes 

asszony hív össze. 

Kari Tanács 

A Kari Tanács delegáltságomnak eleget tettem az elmúlt időszakban is. Lezajlott a 

majdnem dékánválasztás, és az ehhez kapcsolódó eseményeken is részt vettem.  

Kari tanács delegáltként részt vettem Dékán Úrral egy megbeszélésen is. 

EHÖK Kgy 

Az EHÖK Kgy delegáltságomnak eleget tettem. 



Vigh Patricia 
Elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK 

2 
 

HÖOK 

Az elmúlt időszakban két HÖOK által szervezett eseményen is részt vettem. Az egyik a 

Győrben tartott Közgyűlés volt. A másik egy siófoki vezetőképző. Ide sajnos egy nappal 

később tudtam csak érkezni, mint a rendezvény kezdete, ezért csak egy képzési napon 

vettem részt, ami azonban annál hasznosabb volt. Az itt tanultak alapján szeretném 

megszervezni a konfliktuskezeléssel kapcsolatos Tisztségviselői napot. 

Mentorrendszer 

A Mentorrendszerben a Döntéshozás blokk csütörtöki előadását tartottam meg, ami 

bár hosszabbra sikerült, mint terveztem, szerintem hasznos volt.  

A Mentorkiránduláson hasonló témában tartottam Szabó Áronnal közösen egy  

állomást. 

HÖKcast 

Nagyon izgalmas projektbe kezdett bele a TTK HÖK, ami remélem fennmarad utánunk 

is. Szabó Áron kezdeményezésére elindult egy podcast, aminek legelső részében én és 

Áron beszélgettünk a terepgyakorlatokról és a választásokról. Vannak még 

témaötleteink, de ha bárkinek van témája, vagy szeretne szerepelni, nyugodtan 

keressétek Áront! Büszke vagyok rá, hogy még mindig vannak kiaknázatlan dolgok és 

információs csatornák, amiket megpróbálunk felfedezni és kihasználni. 

Gólyatábor 

A kialakult gólyatábori helyzet fényében nem volt könnyű dolgunk. A fejemben lévő 

programötletek kevésbé helyszínfüggők, de azért sok minden függhet ettől. A 

programtervet szeretném feltölteni még a KGy előtt, de nem ígérek sokkal előbbi 

időpontot, hiszen hétfőn még egyeztetni fogunk, így az még változhat.  

A szakos programtervek kevésbé érkeztek be a megadott időre, és nem is vagyok 

mindegyikkel maradéktalanul megelégedve, de nem is ez volt a cél. Igyekszem megadni 

minden Szakterületi koordinátornak a jövőben a segítséget a szakos ap programjával 

kapcsolatban. Volt egy közös megbeszélésünk is, ahol sajnos mindenki nem tudott 

részt venni, de a többiekkel is igyekszem a jövőben beszélni. Ha véglegesedik a helyszín, 

ezt a programtervet részletesebben, kidolgozottabban és természetesen a helyszínnek 

megfelelően frissítve, a megfelelő formátumban újra fogom tőlük kérni. 
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Jelenleg nem áll felhőtlenül az állomás és csapatvezető jelentkezés, de programilag fel 

vagyok készülve mindenre, szóval igyekszem majd a legjobbat kihozni a helyzetből. 

Amennyiben kérdésed merülne fel, keress bátran! 

Vigh Patricia 

Elnökhelyettes 

ELTE TTK HÖK 

elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu 


