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Ülések
Alakuló Küldöttgyűlés 2017. november 14. 18:00
EHÖK elnökség és az ELTE ÁJK HÖK elnökség általános probléma megoldó ülése
2017. november 15. 8:00
EHÖK Rendezvényszervezői Bizottság ülése 2017. november 15. 18:00
ELTE ÁJK HÖK elnökségi ülés 2017. november 22. 8:00
ELTE ÁJK Kari Tanács 2017. november 28. 14:00
EHÖK Gólyabál referáló ülése 2017. november 29. 13:00

Kommunikációs tevékenységek
Bizottság hiányában a novemberi hónapban egyedül végzetem a kari HÖK
kommunikációs

tevékenységeit

és

az

EHÖK

Kommunikációs

Bizottsággal

való

kapcsoltattartást. A kommunikációs feladatok alatt a rendezvények népszerűsítését értem, ezek
történhetnek papírformátumban és online formában is. A kommunikacio@ajkhok.elte.hu email
címre beérkező kéréseket teljesítettem és persze a saját karunk eseményeit is megosztottam, az
ELTE ÁJK HÖK irodára beérkező plakátok kihelyeztem a megfelelő módon. Erre néhány
példa:
Megosztottam:
ELTE ÁJK Gólyabál elkészült képeit
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ELTE ÁJK
Orientációs
Napok
elkészült
képeit és az
Aftermovie-t

I. ÁJK Nyári Szabadegyetem Aftermovie-t

ELTE Karrierközpont kérésére az Adventi Vásár
eseményét (Karunk Szervezeteinek is elküldtem az
eseményt)
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ELTE Alumni kérésére a novemberi eseményüket

EHÖK
kérésére az
ELTE
Karácsonyi
Gyűjtés 2017
és az ELTE
Mikulás Buli
eseményét
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További események megosztásában segédkeztem:

Megterveztem és összeállítottam az ELTE ÁJK
HÖK Bizottsági Jelentkezés promócióját és
megvalósításában végig részt vettem

Ezen felül az ELTE ÁJK HÖK Instagram profilja ismét üzemképes, az elmúlt két
hétben aktívitást mutatott. Az Intargram egyik népszerű funkcióját a 24 órás fénykép funkciót
is használtam és egyéb bejegyzésekben is népszerűsítettem karunk és az EHÖK eseményeit.
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Köszönettel tartozom a Jurátus szerkesztőink is, akik
segítettek a profil és az események népszerűsítésében. A
profil az említett időtartalom alatt 40 új követét szerzett.
Reményeim szerint ez a tendencia nem áll meg és az
Instargram profil használatával esetleg a Facebook csoportok
túlterheltségét is csökkenteni tudjuk majd.

Bizottság
A Bizottsági felvételit megtartottam. A bizottságomban 10 ember jelentkezett plusz a
sport referens. Mindannyijuk olyan kimagasló teljesítményt nyújtott, hogy mindenki felvételt
nyert.
Az írásbeli fordulón a jelentkezéshez szükséges dokumentumok: szakmai önéletrajz
(amerikai típusú), 5 mondatos összefoglaló, hogy miért Te vagy a legmegfelelőbb erre a
posztra!, opcionális feladat (egyet kell választani): Találj ki egy képzeletbeli kari bulit/egyéb
eseményt! Adj neki nevet és tervezd meg az esemény rövid leírását! (Ne feledkezz meg a
legfontosabb

információk

közléséről!)

(max.

10

mondat),

Kérj

egy

képzeletbeli

szórakozóhelytől/ fellépőtől árajánlatot (Ne feledkezz meg a legfontosabb elemekről, felmerülő
kérdésekről) (max. 10 mondat)
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Az opcionális feladatoknál olyan nagyszerű ötletek érkeztek, hogy ezeket a 2018-as
programtervbe be is építettem. Például: Csússzunk együtt!- közös korcsolyázás,
Tavaszköszöntő Party, ELTE-s vagyok, ments ki innen! – csapatverseny.
A szóbeli fordulón a „Para van!” kártyákból kellett húzni és megoldani azt. Ezekre a
kártyákra megtörtént esetek voltak felírva és a kreativitást és problémamegoldó képességet
mértem. A jelentkezőknek pár szóban bemutattam a bizottság terveit, felépítését, a HÖK
működését.
Felvett tagok:
1. Báder Luca
2. Grimm Ármin
3. Pásztor Csaba
4. Kiss Bernadett
5. Antal Sára
6. Dániel Béla
7. Kóbor Frida
8. Konrád Liza
9. Pető Tamás
10. Gyulai András (sport referens)
11. Deák Péter
Remélem, hogy a bizottság remekül fog együttműködni és egy nagyon jó kis közösség lesz!
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A bizottsági tagoknak „segítségnyújtó” dokumentumok
Elkészítettem a könnyebb együttműködést, felkészülést elősegítő dokumentumokat és a
bizottság Facebook csoportját. Ezekben a dokumentumokban a rendezvényszervezői bizottság
hatáskörébe

tartozó

feladatok

vannak

leírva,

elmagyarázva.

A

bizottságban

a

Mentorprogramból jól ismert pontrendszer lesz alkalmazva, ez a pontrendszer táblázat is
elkészült. Már pályázatomban is
kihangsúlyoztam
közösséghez

számomra

tartozás

és

a
a

munkamegosztás a fő cél. Ezek a
dokumentumok is ezt a célomat
segítik elő.
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Eseményekben segédkezés, tervezés
Az EHÖK Mikulás Buli öteletbörzéjén részt vettem, az EHÖK Karácsonyi Gyűjtés
esemény népszerűsítésének ötletbörzéjén. A gyűjtési részben is folyamatosan segédkeztem.
Felvettem a kapcsolatot a Városligeti Műjégpálya rendezvényekért felelős munkatársával, hogy
a felmerült „Csússzunk együtt!” korcsolyázásra sor kerülhessen. Erre az eseményre
legkorábban februárban kerül sor. A
még nem hivatalos programtervet
összeállítottam, amit későbbiekben a
bizottságommal és a többi alelnökkel
meg fogunk vitatni. A jövőre való
tekintettel

és

a

könnyebb

együttműködést figyelembe véve az
EHÖK által szervezett Gólyabál reflektáló ülésen a többi kar képviselőivel részt vettem,
ötleteltem és reflektáltam a Gólyabálokra.
A Gólyabálról összességében pozitív visszajelzéseket kaptunk. Ennek szervezéséért
köszönt az előző kabinetből: Kemény Alexnak és Szentpéteri Eszternek. A részvételi arány
magas volt, a hangulat nagyon jó volt.

ELTE ÁJK VII. PalacsintaBisztró és Önkéntes Nap
A már hagyománnyá vált PalacsintaBisztró és
Önkéntes
nyújtottam

Nap

szervezésében,

segítséget

Dancs

promóciójában
Tamásnak

az

Integrációsért és Utánpótlásért felelős alelnöknek. Az
esemény megterveztetése és népszerűsítése volt a
feladatom. E mellett díszvendégek meghívása az
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eseményre.

Továbbá számos népszerűsítő posztot, bejegyzést írtam hozzájuk képeket

csatoltam. A feladatok koordinációjában is részt vettem.

Munkámért 40.000 forint, azaz negyvenezer forint összegű tisztségviselői ösztöndíjban
részesültem.
Kérem a Tisztelt Küldöttgyűlést fenti beszámolóm elfogadására!
Kérdés, észrevétel vagy vélemény esetén forduljatok hozzám bizalommal személyesen vagy az
alábbi elérhetőségek egyikén:
Email:

rendezveny@ajkhok.elte.hu

Telefonszám:

+36305837260

2017. december 3.
Ramadani Ariana
Rendezvényekért és kapcsolatokért felelős alelnök
ELTE ÁJK HÖK
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