
 
Elnökhelyettesi Záróbeszámoló 

ELTE TTK HÖK 

2021.06.01-ai Küldöttgyűlésre 

 

Időrendi bontás: 

 

2020.11.02-07. Első tisztségviselői csapat építő tréning megszervezése 

2020.11.11. Mentorkoncepcióról konzultáció Vígvári Cseperke 

mentorkoordinátorral 

2020.11.13. Megbeszélés Vígvári Cseperke mentorkoordinátorral 

2020.11.13. Első tisztségviselői csapatépítő 

2020.11.20. Megbeszélés Silling Bianka Ösztöndíjakért felelős referenssel 

2020.11.26–29. Második tisztségviselői csapatépítő tréning szervezése 

2020.12.18. Tisztségviselői csapatépítő 

2021.01.22. Tisztségviselői ülés 

2021.02.02. Mentorfelelős választása a földrajz és földtudományi szakterületen 

2021.02.06 Megbeszélés a sportösztöndíj rendszerről 

2020.12.18. Tisztségviselői csapatépítő 

2021.02.18. Tárgyalás Kacskovics Imre dékán úrral és Müller Viktor 

dékánhelyettes úrral 

2021.02.18. Etikai kódex megtervezésének ülése 

2021.02.18. Tisztségviselői ülés 

2021.02.20. Gólyatábor igények bejelentéséről egyeztetés Jeges Viktor elnök úrral 

2021.02.25. Választmányi ülés 

2021.03.19.  Tárgyalás Kacskovics Imre dékán úrral és Müller Viktor 

dékánhelyettes úrral 

2021.03.23 EHÖK Küldöttgyűlés 

2021.03.25. Választmányi ülés 



 
2021.03.26 Rendkívüli Kari Tanács ülés 

2021.03.30. Megbeszélés Müller Viktor dékánhelyettes úrral 

2021.04.29. Választmányi ülés – keretszámok elfogadása 

2021.05.07.  Tisztségviselői ülés 

2021.05.09. Választmányi ülés 

2021.05.16. Választmányi ülés 

2021.05.20. Választmányi ülés 

2021.05.22. Tisztségviselői csapatépítés 

2021.05.23. Tisztségviselői csapatépítés 

2021.05.26. TTK Kari Tanács 

2021.05.26. Jeges Viktor, elnökkel és Vígvári Cseperke, elnökhelyettessel 

megvitattuk a mentortábor lehetséges kimenetelét. 

 

Beszámoló szöveges: 

Az elmúlt két hónap sem múlt el feladat mentesen a HÖK életében. Legnagyobb feladatnak a 

különböző laborok és terepgyakorlatokkal kapcsolatos ügyeket tartom, melyekkel kapcsolatban 

február vége óta folyamatos a kommunikáció hallgatók, oktatók, karvezetés és a HÖK között. 

Nagyon fontos eredménynek tartom, hogy az idén végezni kívánó hallgatók egyetlen kurzusa 

sem kerül törlésre és a nyár folyamán a terepgyakorlatok megtartásra kerülnek. 

Természetesen az ideális esetben a tavasszal megtartandó terepgyakorlatok nyárra kitolása 

nagyon sok áldozattal jár az oktatók, a hallgatók és az egyetemi adminisztráció részéről, de azt 

gondolom mindenki számára elfogadható kompromisszumok születtek. 

Büszke vagyok arra, hogy a szakterületi koordinátorok, Jeges Viktor elnök, és a tisztségviselői 

gárda tagjai időt és energiát nem kímélve, ellenőrizte, hogy minden kurzus a hallgatóknak is 

megfelelő módon és időpontban legyen megtartva. A májusban összehívott három választmány 

is ennek az eredménye. 

A járványhelyzet enyhülésének köszönhetően sikerült megtartani az utóbbi 1,5 év első jelenléti 

csapatépítő tréningjét. Az időpont kiválasztása és a szervezés még május elején kezdődött el, 

de az időjárási viszonyok miatt teljes áttervezésre volt szükség.  

A csapatépítés első részét május 22-én este tartottuk a Millenárison, a másodikat Csepelen 

szabadulószobával. Nagy örömömre a tisztségviselői gárda több, mint fele egyik vagy másik 

programon részt tudott venni. Köszönöm nekik, hogy a vizsgaidőszak közepén is tudtak időt 

fordítani erre. 



 
Amikor neki vágtam ennek az elnökhelyettesi ciklusnak nagyon sok volt a bizonytalanság a 

járványhelyzet miatt, olyan váratlan helyzetekben kellett helytállnunk, amire a korábbi években 

nem volt példa. 

Azt gondolom, a hallgatók érdekeinek védelmében a lehetőségeinkhez mérten mindent 

megtettünk, számomra a HÖK munkájának ez az igazi mércéje. 

A tisztségviselői csapat összekovácsolásáért tett erőfeszítéseimben azt gondolom tehettem 

volna többet is az elmúlt félévben, bízom benne az utódom folytatja az általam elkezdett 

munkát, igyekszem neki minden segítséget megadni az egyetemen túlról is. 

Most júniussal abszolutóriumot szereztem, ezzel véget ért számomra az ELTE-s időszak, benne 

4 év küldöttgyűlés és 2 év mentorság.  

Köszönöm a közös munkát minden küldöttnek és tisztségviselőnek! 

 

Hambuch Mátyás       Balatonkenese, 2021.05.29. 

Elnökhelyettes, ELTE TTK HÖK 

elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu  

+3620/289-9738 

 

 


