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Záróbeszámoló  
az ELTE TTK HÖK Küldöttgyűlésének 

 

Időrendi bontás: 

• 2021.02.09. Küldöttgyűlés 

• 2021.02.24. EHÖK Kommunikációs bizottsági ülés 

• 2021.03.18. Hogyan kutassunk hatékonyan? – előadás 

• 2021.03.23. Rendkívüli Küldöttgyűlés 

• 2021.03.31 Kommunikációs megbeszélés a KMRI és a Hallgatói 

Önkormányzat képviselői között. 

• 2021.04.02. Választások terjesztésére előkészületek 

• 2021.04.06. Küldöttgyűlés 

• 2021.04.15.-2021.04.24. Küldöttgyűlési választások 

• 2021.05.01.-2021.06.15. EHÖK érdekképviseleti választások 

• 2021.06.01. Záró Küldöttgyűlés  

 

Szöveges beszámoló: 

Március 29-én Dénes Dorottya megkeresésére elindult a 2021/2022-es küldöttgyűlési 

Választásokkal kapcsolatos kampány, illetve terjesztési stratégiák felépítése. A kampány 

folyamán akadt pár nehézség a különböző közösségi oldalakhoz való hozzá nem férés miatt, de 

mégis sikerült jó eredménnyel zárni az idei választásokat. 

Az április 27-ei KommBiz ülésen bár nem tudtam zh miatt részt venni, de alapvetően a 

választási kampányokról és a jövő évi felépítésről volt szó.  
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Május 1-jén megindultak az EHÖK érdekképviseleti választások, amelyben a választási folyamat 

posztjainak a terjesztésében segítettem, a többi részönkormányzat kommunikációs referensével 

együtt.  

Több aktuális esemény hirdetésében segítettem a csoportok megosztásában. Feladataimat 

elvégeztem, az e-mailekre amennyire tudtam, válaszoltam, megkeresésekre a lehetőségekhez 

mérten reagáltam.  

A nyár folyamán igyekszünk majd a közösségi oldalak hozzáférését megoldani, ez most a 

választások miatt háttérbe került.  

Zárszó: 

Tisztségemet február 9-e óta töltöm be. Az átadás során technikai okok miatt a TTK HÖK 

facebook oldalának a szerkesztését elvesztettük, így azóta csak az Instagram oldalon keresztül 

tudtam oda információkat, eseményeket kirakni. Igyekeztem a lehetőségekhez mérten a 

munkámat minél jobban elvégezni. Az év végi dömping miatt az utolsó pár hónapban kevésbé 

tudtam naprakész lenni a feladatokban, kicsit többször esett meg, hogy későn, vagy lassabban 

reagáltam, de úgy érzem, hogy ennek ellenére is, ami a kitűzött feladatom volt, mostanában 

leginkább a választási kampány, azt elvégeztem.  

 

Még egyszer szeretném megköszönni Fritz Petrának a kezdeti sok segítséget a tisztség 

átvételével, gyakorlati részével kapcsolatban.  

 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha kérdésed van keress bátran!  

 

Budapest, 2021. 05. 29.        Kutas Domonkos 

Kommunikációs referens  

 


