
 
 

Beszámoló-november 

Urbán Kristóf 

Kedves Küldöttgyűlés, Ellenőrző Bizottság!  

Az alábbiakban részletezem a novemberi munkámat.  
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HÖOK tábor  
 

A tábor november 11.-13 került 

megrendezésre Siófokon az aranypart 

hotelben. Ide a rendezvényes alelnökkel 

a gazdasági ügyekért felelős alelnökkel 

és a tanulmányi ügyekért felelős 

alelnökkel együtt vettem részt. Több 

szekció volt a táborban, én az utánpótlás 

és tudástár szekcióban vettem részt. 

Pénteken előadásokat hallgattunk, a 

témában utána pedig probléma térképet csináltunk és körbe jártuk a kérdéseket, amik a témához 

kapcsolódnak. Alapvetően nem voltak annyira érdekesek az előadások a problémákat meg csak 

felvetettük, de megoldási javaslatot nem dolgoztunk ki. Az este folyamán az EHÖK tagjaival 

beszéltük át milyenek voltak a programok és kötetlenül ismerkedtünk. Másnap reggeltől már 

kezdődtek is újra a szekciók. Az én szekcióban egésznap különböző csapatépítő feladatokat 

csináltunk, valamint olyan játékokat, amik alkalmasak arra, hogy azokból levonjuk olyan 



 
 

személyek kompetenciáit, akikkel ezeket a feladatokat megcsináltatjuk. Ezeket a feladatokat 

már nagyrészt ismertem és kicsit monoton volt, egésznap ezeket csinálni. Ugyanakkor nagyon 

hasznosak voltak azok a játékok, amiket nem ismertem. Fogom tudni használni ezeket mind a 

mentor program kereteiben, valamint a továbbképző programok megszervezésében. 

Összeségében nekem nem nagyon tetszettek a programok, mert kevésbé tudtam szakmailag 

fejlődni és ahogy az egyetem többi képviselőjével beszélgettem ők is hasonlóan gondolkodtak. 

Ugyanakkor az jó volt, hogy a többi kar és többi egyetem képviselőivel is lehetett ismerkedni 

és tudást cserélni.  

Bizottság 
 

A megválasztásom után egyből kiírtam a bizottsági jelentkezést. Összesen 10 pályázat érkezett 

be, a pályázatnak tartalmaznia kellett egy önéletrajzot és egy motivációs levelet, utána pedig 

szóbeli elbeszélgetésre hívtam őket. Mindenkivel ismertettem részletesen a bizottságban 

végzendő feladatokat, valamint jeleztem, hogy nem csak integrációval – ami a legtöbb 

jelentkezőt érdekelte - foglalkozik a bizottság. A rá következő héten tartatottunk bizottsági 

ülést. Itt jeleztem, hogy három projekt az, amit legkésőbb február végiég el kell végezni. 

Ezeknek a projekteknek választottam vezetőt is. 

 Kodifikációs – projekt: 

o A mentor etikai kódex kodifikálása, valamint a mentor jogainak és 

kötelezettséginek rögzítése, normaszövegként.  

o Előkészíteni a mentor program alapszabályba foglalását.  

o Vezetője: Markos Ádám 

o Tagok: 

 Osztrogonácz András 

 Plázár Réka 

 Utánpótlásképzés – projekt:  

o Előkészíteni az UPK-t a következő félévre.  



 
 

o Kitalálni a HÖK népszerűsítését és elérni, hogy sokan jelentkezzenek a 

különböző bizottságokba.  

o Egy olyan képzést kitalálni, ami sok ideig működik. 

o Vezetője: Jómagam  

o Tagok: 

 Prém Lilla 

 Dancs Tamás  

 Bonifert Levente 

 Mentorfelvétel kigondolása 

o Kigondolni, hogy működjön idéntől a felvételi. 

o Figyelembe kell venni a mentoroktatók és diákmentorok kéréseit ez alapvető 

fontosságú a program kidolgozásánál.  

o Vezetője: Kiss Teodóra 

o Tagok: 

 Hartmann Dóra 

 Munkácsi Orsolya 

 Baglyas Dorottya  

Pirossal jelöltem a bizottság olyan tagjait, akik korábban nem voltak azok, nekik gratulálok a 

felvételhez.  

Tovább javaslatomra Czabán Samu HÖK elnök, kinevezte helyettesemnek: Dancs Tamást.  

 

PalacsintaBISZTRÓ 
 

Ez a rendezvény VI. alkalommal került megrendezésre, az „A” épület büféjében. Nagyon sok 

munka volt a szervezéssel.  



 
 

Ott kezdődött, hogy múlt hónapban kitaláltuk az időpontot, ez november 29. kedd lett. Ezt 

követően felvettem a kapcsolatot a Mosoly Alapítvány képviselőjével, akik nagybeteg gyerekek 

lelkigyógyulásért tesznek azáltal, hogy remek programokat szerveznek és azt az elvett követik, 

hogy egy boldog gyerek gyorsabban gyógyul. Kérésemre Samu egyeztet a Dékán Úrral és 

engedélyt kért tőle, aki ezt nagyon szívesen megadta. Az ELTE EHÖK elnökségijén, ahol 

helyettesítem Samut felkértem a többi 

kart, hogy csatlakozzanak a 

kezdeményezéshez, végül sajnos ebből 

nem lett semmi.  

A továbbiakban arra koncentráltunk, hogy 

kiderüljön mennyi befektetés kell a HÖK 

részéről az alapanyagokhoz. Utána az 

esemény borítóképét készítette el Bonifert 

Levi, ami nagyon színvonalas lett. 

Folyamatosan próbáltunk kommunikálni 

színházakkal, hogy minél több híres 

ember jöjjön el, itt volt az első igazán nagy tanulság, hogy személyenként és sokkal korábban 

kell írni nekik. Felvettem a kapcsolatot a diákszervezetkkel akik az elmúlt években is 

közreműködtek és idén is lelkesen vették ki a részüket. Meszéna Gabriella gondnokasszonyal 

Markos Ádám beszélt és intézte el a büfé berendezésest.  

Az esemény előtti napon november 28.-án mentünk el Tomival és egy kedves barátommal az 

alapanyagokért az Alle Sparjába, ahonnan a legjobb ajánlatot kaptuk. 1200 palacsinta 

elkészítésével számoltunk így az alapanyagoakt ahhoz viszonyítottuk.   

 25 810 Forint a palacsinta alapanyagoknak 

 24 000 Forint töltelékekere és egyé kellékekre 

Az alapanyagokat összekészítettük és elvitték a sütőpontok (10 állomás volt) a B-klubból 

(jómagam is a lelkes sütők közé tartoztam).  



 
 

November 29.-én reggel 7:15-kor már 

bent voltunk az épületben Tomival és 

egésznap ott voltunk. Szerencsére sok 

segítőnk volt, hogy néhányat emeljek 

csak ki Osztrogonácz András , Gyürü 

Laura és sokan mások. A nap folyamán 

eljött a BISZTRÓ idei védnöke 

Szervét Tibor Jászai Mari díjas 

színész. Valamint Orsi munkájának 

köszönhetően Imre Géza, olimpiai 

ezüst és bronzérmes párbajtőröző. A nap folyamán eljött a Mosoly Alapítvány képviselője is 

megnézni, hogy nézz ki az esemény és nagyon lelekes volt és ksözönetét fejzte ki, hogy ilyet 

csináltunk. A nagyi palacsintázója pedig felajánlott 300 darab palacsintát, amit boldogan 

fogadtunk el. Az esemény reggel 8-tól tartott este hatig, szeretném megköszönni ezúton is 

Tominak, hogy egésznap kitartott velem. Este leszámoltuk a pénzt és a maradék körülbelül 200 

palacsintát pedig oda adtuk a Máltai Szeretetszolgálatnak akik azt eljuttatták hajléktalan 

szállókba.    

Az eseményen a Mosoly Alapítvány számára: 185 750 Forintot gyűjtöttünk össze, ezt 

másnap Rózsa Eszternek a Mosoly Alapítvány képviselőjének átadtam. 

Elnökségiik: 
 

Az összes elnökségin részt vettem. Ezek alatt sokszor felszólatam, a mentorprogram és főleg a 

gólyabál kapcsán, valamint egyéb ügyek tekintetében is. Továbbá Samu kinevezet az elnökség 

tevékenységének összehangolásáért felelős alelnöknek is. Igyekszem ezt a feladatomat (is) 

minél jobban betölteni.   

Témák voltak:  

 gólyabál 



 
 

 pénzügyek 

 ösztöndíjak 

 rendezvények 

 palacsintaBISZTRÓ-ról tájékoztattam folyamatosan az elnökséget 

 egyéb 

Mentorgyűlés: 
 

Megvitattuk a programokat, amik voltak és lesznek, valamint szó volt a pontrendszerről is. 

Továbbá elkezdtük felírni a mentor felvételi rendszerrel kapcsolatos véleményeiket, ezek közül 

a legfontosabbak. 

 hosszabb „képzési” időszak 

 legyen tábor 

 a diákmentorok is dönthessenek kivel akarnak együtt dolgozni  

A munkámért 40 000 forintot veszek fel. 

Remélem elnyerte a tetszésetek a beszámolóm. 

Üdvözlettel, 

Urbán Kristóf  

Integrációért és utánpótlásért, az Elnökség  

tevékenységének összehangolásáért felelős alelnök 

 

 

 

 

 


