
Elnökhelyettes beszámoló  

ELTE TTK HÖK 2020.12.01. –i Küldöttgyűlésére 

 

 Fontos* események bontás: 

Esemény Időpont 

Első tisztségviselői csapat építő tréning 

megszervezése 

 november 2.-7. 

Mentorkoncepcióról konzultáció Vígvári 

Cseperke mentorkoordinátorral 

november 11. 

Megbeszélés Vígvári Cseperke 

mentorkoordinátorral. 

november 13. 

Első tisztségviselői csapatépítő  november 13. 

Megbeszélés Silling Bianka Ösztöndíjakért 

felelős referenssel 

november 20. 

Második tisztségviselői csapatépítő tréning 

szervezése 

november 26-29. 

*Konkrét dátumhoz köthető események, többi a részletes leírásban. 

Az elnökhelyettesi munkámat 2020.10.20.-i Küldöttgyűlésen a kinevezésem után kezdhettem 

meg a TTK HÖK-ben. Munkámat az elnökkel összhangban végeztem, ahol szükség volt rá 

helyettesítettem és igyekeztem a napi feladatokban tehermentesíteni, támogatni őt.  

Ahogy az elnökhelyettesi programomban szerepelt elsődleges feladatomnak a tisztségviselői 

gárda csapattá gyúrását és olajozott együttműködését tűztem ki célul. Ehhez több közös 

csapatépítő programot is terveztem. Sajnos, az első „Tisztségviselői csapatéptő” előtt pár 

nappal módosítanom kellett a terveimen, és a személyes helyett online formában tartottuk 

meg az összejövetelt. A tréning a továbbiakban minden hónapban meg lesz tartva, remélem 

ezzel sikerül hagyományt teremteni és létrehozni egy fórumot, ahol kicsit kötetlenebb 

formában tudunk TTK-s közügyekkel foglalkozni, és egy egységes csapattá válni. 

A közösség megszervezéséhez szükség van arra, hogy minden tisztségviselő el tudja mondani 

terveit az egyetemi közélettel kapcsolatban, meg tudja fogalmazni céljait miért vállalt el egy-

egy tisztséget.  

Novemberben elindítottam egy személyes beszélgetés sorozatot, melyben minden 

tisztségviselővel egyenként beszélek. Itt lehetőség nyílik, kötetlen formában megbeszélni 

merre menjen tovább a TTK HÖK, mik ebben a személyes ambíciók, célok. 

Ilyen találkozót eddig Silling Bianka ösztöndíjakért felelős referenssel és Vígvári Cseperke 

mentorkoordinátorral tartottunk. 

Az elmúlt egy hónap egyik legfontosabb eseménye volt a mentorkoncepció megírása. 

 Vígvári Cseperke felkeresett, hogy részleteiben tárgyaljuk meg mi volt az eddigi rendszerek 

előnye-hátránya. Illetve kikérte a véleményemet, a 2021-es mentorkoncepció kapcsán. 

Korábbi mentori, csapatvezetői tapasztalataimmal igyekeztem segíteni a munkáját. 

 

 



Néhány további gondolat: 

Célom még a továbbiakra nézve a küldöttgyűlés tagjait is jobban bevonni a TTK HÖK 

mindennapi munkájába, hogy ne csak havi egyszer nyerjenek betekintést a tisztségviselők 

munkájába, ha a vírushelyzet engedi januártól több tisztségviselők és küldöttek számára 

szervezett közös programot is megszervezek.  

Szeretnék javítani a HÖK imázsán is, ami egy nagyon hosszú és aprólékos munka, ehhez 

szükségem lesz minden küldött, és tisztségviselő összehangolt munkájára. Első körben a 

tisztségviselőket kértem meg, hogy röviden, közérthetően és kívülálló számára is vonzó 

módon mutassák be a saját munkájukat.  

Ebből szeretnék készíteni egy összeállítást, amit hallgatótársaink felé közvetítenék, ezzel 

vonzóbbá téve a „höközést” valamint elmagyarázni mit is csinálunk mi valójában. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, nekem ez volt az első ebben a műfajban, ezért 

szívesen veszem észrevételeidet, tanácsaidat az alábbi elérhetőségeimen! 

Kelt: Budapest, 2020.11.27. 

Hambuch Mátyás 

ELTE TTK HÖK elnökhelyettese 

Elérhetőségek: 

Email: elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu 

Telefonszám: +36 20/2899738 
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