
Alelnöki beszámoló 

Kedves Küldöttgyűlés/ minden olvasó! 

Kérlek, fogadjátok sok szeretettel a 2016. Júniusi beszámolómat. Alapvetően, mivel ebben a 

hónapban volt vizsgaidőszak, ezért annyira sok fejleményről nem igazán tudok beszámolni. A 

mentorok összeálltak, folyamatos velük a kommunikáció, ha bármilyen probléma felmerül, 

igyekszünk a  bizottságommal minél előbb orvosolni. A legfontosabb most már az Orientációs 

Napokra való felkészülés. Ezért folyamatosan kapcsolatban vagyok Beneda Tamás alelnökkel 

és Czabán Samu elnökkel.  

Június 3.: Egyeztetés az egyetem által a szervezéssel megbízott két tanárral. (Tőkey Balázs, 

Kiss Valéria) Ezen megállapodtunk abban az összegben, amit a Hallgatói Önkormányzat az 

Orientációs Napokra fog szánni. A HÖK a két délutáni programot fogja csinálni az ON-on, 

ebben segítek a rendezvényes alelnöknek. Erre vonatkozóan folyamatos tanácskozásokban 

voltunk a  hónap elején, jelenleg ennek a projektnek a kidolgozása folyamatban van, ebbe 

bevontam a mentorokat is, hiszen ők a pillérei egy jól működő ON-nak.  

A bizottságommal Június 13-án üléseztünk. Nehéz volt összehozni, mert mindenki vizsgázott, 

de csak sikerült alkalmas időpontot találni. Ezen természetesen kiemelt szerep jutott az ON-nak 

és kiosztottam sok feladatot.  

 Kiss Teódóra (integrációs referens): Jelenleg a gólyatánc megszervezésével van 

megbízva. 

 Baglyas Dorottya (alelnök helyettes) : Általános adminisztrációs jellegű feldatokkal és 

a szervezetekkel való kapcsolattartással van megbízva. 

o  Felvettük a szervezetekkel a kapcsolatot, hogy esetleg lenne-e kedvük egy 

ismerkedést elősegítő hétvégén részt venni Szeptemberben.  

 Bonifert Levente: A mentorképzés után a kötetlen ismerkedés szervezését intézi éppen. 

 Dancs Tamás: Tomi feladata jelenleg a mentortábor megszervezése, ami Augusztus 27-

28-a lenne. Ez Esztergomban kerül megrendezésre és egy nagyon intenzív felkészítés 

lesz. Ehhez a többi bizottság segítségét is szeretném igénybe venni, hogy a 

mentoroknak átfogó képe legyen a szociális és tanulmányi ügyekről, valamint a 

rendezvényekről.  

 Osztrogonácz András: Ő foglakozik az ellenőrzéssel, kidolgozza a pontrendszert, 

amely segít majd értékelni és motiválni a mentorokat.  



 Markos Ádám: Segít kidolgozni a mentorok erkölcsi kódexét, amely szabályozza majd 

a kötelezettségeit a mentoroknak és a szabályokat, amiket mindig, minden 

körülmények között be kell tartaniuk.     

Június. 21.: Kari tanácson voltam az elnökség tagjaival. Itt szavaztunk tanárokról a doktori 

képzésről és különböző ELTE-s szabályok elfogadásáról.   

Június 29.: Elnökségi ülésen vettem részt, ahol mindenki beszámolt tevékenységéről az 

elnöknek és megbeszéltük a nyári feladatokat, mint pl. az iroda takarítása stb. 

Június 30.: Végső egyeztetés Kiss Valériával a mentorprogramról és annak felelősségi 

rendszeréről. 

Ezen kívül a Július 8-10-ig tartó ELTE ÁJK HÖK vezető képzőre készültem a többi alelnökkel 

és a bizottságommal is. Itt az integrációs programot a bizottságommal mi intézzük, találjuk ki 

és hajtjuk végre.   

Kellemes nyarat kívánok mindenkinek. 

2016. június 30.  

Urbán Kristóf 

Szervezettekért felelős alelnök 

 

 


