Elnökhelyettesi Beszámoló
ELTE TTK HÖK
2021.11.09-ei Küldött Gyűlésre

Időrendi bontás:
2021.09.14.
2021.09.15.
2021.09.20.
2021.09.21.

Gólyatábori értékelő
Kari Tanács ülés
EHÖK Elnökségi ülés
Megbeszélés Kása Kata Hangával
Tisztségviselői ülés
Választmányi ülés

2021.09.22.

Megbeszélés Fritz Petrával és Mig Andrással

2021.09.28.

Megbeszélés Juhász Anna Tímeával

2021.09.30.

Megbeszélés Szaló-Pál Kingával

2021.10.05.

Megbeszélés Akály Alexandrával
Tisztségviselői ülés

2021.10.06.

Kari Tanács ülés

2021.10.07.

Egyeztetés a Matematika Intézet vezetőségével

2021.10.12.

Rendkívüli Küldöttgyűlés

2021.10.16.-17.

KÖOK Közgyűlés

2021.10.18.

Egyeztetés a Biológiai Intézet vezetőségével

2021.10.20.

Egyeztetés a Földrajz- és Földtudományi Intézet vezetőségével

2021.10.27.

EHÖK Elnökségi ülés

2021.11.03.

Kari Tanács ülés

*2021.11.07.

Tisztségviselői csapatépítő

* A beszámoló leadásáig már megszervezett de még nem megvalósult esemény.

Szöveges beszámoló:
A gólyatábori értékelésen átbeszélésre kerültek a főbb esemény elemek. A résztvevők
meglátásait, javítási javaslatait, felmerülő ötleteiket jegyzeteltem le, hogy a következő
gólyatábor ezektől a zökkenőktől mentes legyen.
Igyekszem Jeges Viktor, elnököt tehermentesíteni, így megfordultam EHÖK Elnökségi
üléseken is, ahol az aktuális változások, közelgő programok, megoldott és/vagy felmerülő
problémák megoldása került szóba. Ezeket az információkat az Elnökségi ülést követő
napokban átadtam, majd meg is vitattuk Viktorral.
Igyekeztem a szakterületi koordinátorokat külön-külön felkeresni, és átbeszélni velük, hogy
kinek milyen tervei vannak a szakterület életével kapcsolatban. Megbeszéltük a szakos
mentorgárdák teljesítését, a felmerülő problémák megoldását. Elmondtam az ötleteimet a
csapatépítéssel kapcsolatban és meghallgattam a további javaslatokat is. Akiben volt
feszültség az elmúlt időszakkal kapcsolatban, azoktól meghallgattam ennek okait és
igyekeztem jó tanácsokkal ellátni.
A tisztségviselői üléseken Jeges Viktor, elnök az aktuális információkat osztotta meg velünk
az átsorolás- visszasorolásról, a rendezvényekről, a bírálók díjazásáról.
A rendkívüli küldöttgyűlésen lemondtam az EHÖK rendezvényes bizottsági
delegáltságomról, és jelöltem Pádár Kitti, rendezvényszervező referenst, aki elfogadta a
jelölést és delegálva lett.
HÖOK által szervezett Közgyűlésen vettem részt Szegeden, ahova egy nappal később
érkeztem, de így is sikerült kapcsolatot építeni és jókat beszélgetni a többi kar elnökeivel.
Jeges Viktor, elnökkel az intézmények vezetőségeivel vettük fel a kapcsolatot és ültünk össze
egy-egy találkozó keretein belül, ahol meghallgatták az éves terveinket, illetve átbeszéltük,
hogy mi miben tudnánk segíteni az ő munkájukat.
Az elmúlt időszakban a Választmányi ülésen, illetve a Kari Tanácson részt vettem, a
delegáltságomnak eleget tettem.
A fogadóórákon jelen voltam, ezeken az alkalmakon nem keresett meg senki. Az e-maileket
rendszeresen ellenőriztem, megválaszoltam.

Néhány további gondolat:
Első körben a szakterületi koordinátorokat kerestem meg, de a többi tisztségviselővel is
szeretnék leülni külön-külön és átbeszélni a terveket, nehézségeket, esetleges problémákat.
Ezek célja a bizalom kiépítése, és a hatékony munka elősegítése. Ezekkel a beszélgetésekkel
szeretném elérni, hogy a tisztségviselők kibeszélhessék magukból a feszültséget okozó
történéseket, hogy ezt követően újult erővel, támogatással tudják folytatni a munkájukat.
Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha felmerült benned bármilyen kérdés, javaslat,
akkor keress bátran és bizalommal.
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