
Elnökhelyettesi Beszámoló

ELTE TTK HÖK

2021.09.07-ei Küldött Gyűlésre

Időrendi bontás:

2021.06.05. Megbeszélés Keszthelyi Szilviával

2021.06.06. Választmányi ülés

2021.06.08. Mentorfelelős váltás a fizika szakterületen

2021.06.16.
EHÖK Küldöttgyűlés

Elnökségi ülés

2021.06.22. Egyeztetés a mentortovábbképzésről Matolcsi Ritával és Földi
Júliával

2021.06.25. Rendkívüli Küldöttgyűlés

2021.07.04.

Egyeztetés a mentortovábbképzésről Őri Bálint, Kutas Domonkos,
Papp Gergely társaságában

Gólyatábori megbeszélés Jeges Viktorral és Körtefái Dórával

Mentortovábbképzés megbeszélése a szakterületi koordinátorokkal és
a mentorfelelősökkel

2021.07.07.
Kari Tanács ülés

Elnökségi ülés

2021.07.12. Gólyatábori mentor csapatok összeállítása, színek sorsolása Körtefái
Dórával

2021.07.14. Megbeszélés a BEAC gólyatábori részvételéről

2021.07.15.-18. Mentortovábbképzés

2021.07.19.
Szervezők, és állomást tartók jelentkezésének átbeszélése Körtefái
Dórával

Állomásos nap átgondolása, ötletelés a mentorrablásról

2021.07.20-21. Mentorok bemutatkozásainak feltöltése a mentor.elte.hu oldalra

2021.07.20. Állomásos túra beosztásának átnézése, javaslat tétel

2021.08.13-15. Gólyatábor

2021.08.24-27. Beiratkozás

2021.08.30-31. Beiratkozás



2021.08.31. Tisztségviselői ülés

Szöveges beszámoló:

Az elnökhelyettesi teendőimet a nyár folyamán a mentorkoordinátori tevékenységek kísérték,

így beszámolómban ezekre a programokra is kitérek.

Az alakuló küldöttgyűlést követő napon, Keszthelyi Szilvia, diákjóléti referenssel tartottam

megbeszélést, ami során a mentortovábbképzés került terítékre. Arra gondoltunk, hogy a

SHÜTI-vel együttműködve lehetne a lehető legjobban megtartani az érzékenyítést online

formában. Átbeszéltük a képzéssel kapcsolatos elképzeléseinket és ezen a vonalon kezdte

meg Szilvi az együttműködést. Június 22-én meg is valósult az összekötés, online

konzultáltunk Matolcsi Ritával és Földi Júliával, akik a mentortovábbképzésen meg is

tartották az érzékenyítő tréninget. Ezúton is köszönöm nekik a munkájukat, illetve Szilvinek

is a segítségét.

Június 6-án a választmány keretein belül delegáltak az EHÖK rendezvényes bizottságába.

A gólyatábor előkészületeibe csöppentem bele ezáltal, így leginkább az információ áramlását,

a határidők betartását, a dokumentumok átolvasását, kiegészítését segítettem.

Fizika szakterületen Mig Andrásból szakterületi koordinátor lett, aki eddig mentorfelelősként

tevékenykedett, így szükség volt egy váltásra. Kovács Zoltán vette át a helyét.

06.16-án betekintést nyertem az online formában tartott EHÖK Küldöttgyűlésbe és az

Elnökségi ülésbe is. Mind a kettő az előző ciklus zárásáról szólt.

06.26-án tartott Rendkívüli Küldöttgyűlésen lemondtam a Mentorkoordinátori tisztségemről,

majd elfogadtam a jelölést az Elnökhelyettesi tisztségre. Ezt követően delegáltak a Kari

Tanácsba.

A mentortovábbképzés online formában zajlott le, melynek célja a már megszerzett tudás

átismétlése, kibővítése volt. Az volt az elképzelés, hogy minél interaktívabban, színesebben

haladjanak végig a mentorkisokos részein. Emiatt Darányi Évával, írásban többszöri

üzenetváltásokban egyeztettem a tanulmányi részről. Az ösztöndíjas ismeretek



felelevenítésére Papp Gergely, ösztöndíjakért felelős referenssel folytattam megbeszélést.

Fontosnak tartom, hogy egy mentor mind az online tér világában, mind a személyes

párbeszédekben tudjon jól kommunikálni, problémákat megoldani, így a képzés során a

kommunikáció is kapott teret. Az online tér világában Kutas Domonkos, kommunikációs

referens segített, az asszertív problémamegoldást Őri Bálint, főszerkesztő irányította. Teret

kapott Jeges Viktor, elnök is, hogy beszéljen a HÖK felépítéséről, működéséről. A Hallgatói

Alapítvány megismerésében Ungi Balázs, a HALAP kuratóriumi titkára segített.

Szeretném megköszönni nekik, hogy segítettek a mentortovábbképzés megalkotásában és

lebonyolításában. Úgy vélem, és a visszajelzésekből látom is, hogy színesre, élvezetesre

sikerült ezt a programot az online térben megvalósítani.

Körtefái Dórával, a gólyatábor hallgatói főszervezőjével több online platformon is elkezdtük

az együttműködést, hogy a gólyatábor háttérmunkálatai, alapkövei minél hamarabb

meglegyenek. Elsőként a BEAC részvételének átbeszélésén vettünk részt, majd ugyan ezen a

napon megbeszéltük, hogyan tovább. Kezdetben egy táblázatban összegeztük, hogy kinek

mely napok esnek ki, és mennyi időre. Ezt követően azokon a napokon, vagy félnapokon,

amikor ketten is ráértünk videó hívásban összeállítottuk a színes csapatok mentorgárdáit,

átnéztük a szervezők jelentkezését, átolvastuk az állomásos túra terveit és megvitattuk,

melyeken kellene finomítani. Megbeszéltük, hogyan legyen a túra és az állomások

elhelyezése, illetve, hogy mely állomások kötelezőek. Összeírtuk az ötleteinket a

mentorrablás megvalósításához. Dóri elkészített egy táblázatot az állomásos túra beosztásáról,

amit kérésére alaposan átnéztem, majd véleményeztem. A Dórival folytatott megbeszéléseink

kimeneteleit megosztottuk Jeges Viktor, elnökkel is.

A gólyatábor szervezői napján, illetve a gólyák érkezésének napján nem vettem részt, mert

Zánkán táboroztattam, és a szerződésem nem engedte, hogy péntek 12:00 óra előtt elhagyjam

a tábort. A tábor többi napján igyekeztem minél több mentorral megbeszélni a felmerülő

problémákat, konfliktusokat és átbeszélni az adott választ, reakciót, megoldást. Megfigyeltem

a munkájukat is, és elégedett voltam a teljesítményükkel. Igyekeztem tehermentesíteni az

elnök és a hallgatói főszervező munkáját.



A beiratkozás napjain 7:30-17:00 óra között Északi Hallgatói irodában tevékenykedtem.

A mentorokkal megbeszéltük, kinek mi lesz a dolga az aktuális napon, majd segítettem a

gólyáknak pótolni a hiányzó papírokat. Amikor nem volt nagy forgalom az irodát

csinosítgattam, az iratokat rendezgettem.

A tisztségviselői ülésen Jeges Viktor, elnök az aktuális információkat osztotta meg velünk a

tanévkezdésről, a kollégiumokról, a Hallgatói Alapítvány változásairól.

Néhány további gondolat:

Úgy érzem nagyobb hangsúlyt kapott ez idő alatt a mentorrendszer, mint az

elnökhelyettesség, de ennek ellenére is igyekeztem a munkámat az elnökkel összhangban

végezni, az elvégzendő feladatokban tehermentesíteni, támogatni őt.

Szeretném folytatni az elődöm, Hambuch Mátyás elkezdett munkáját, tehát a tisztségviselői

gárda csapattá kovácsolását és a HÖK imázsának javítását, így ezeket tűztem ki a céljaim

közé. Ehhez szeretnék a tisztségviselőkkel külön-külön leülni és átbeszélni az éves terveiket,

illetve, érdeklődési köreiket felmérni, hogy olyan programokat tudjak összeállítani, ami nem

csak épít, de szórakoztat is.

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha felmerült benned bármilyen kérdés, javaslat

keress bátran és bizalommal.

Vígvári Cseperke Budapest, 2021.09.02.

Elnökhelyettes, ELTE TTK HÖK

elnokhelyettes@ttkhok.elte.hu
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