
Urbán Kristóf – Szerveztekért felelős alelnök - Beszámoló 

Tisztelt Küldöttgyűlés, 

Fogadjátok sok szeretettel a ciklus utolsó beszámolóját. 

Utánpótlás képzés (UPK) 

1. Október 4. – Ismerd meg a HÖK-öt 03. 

Ezen az alkalmon bemutatkoztak azok a bizottságok és alelnökségek, amik korábban 

nem tették ezt meg. Ilyen volt az kulturális, oktatási, rendezvényes és politológus 

bizottság. Ezeket a bizottságokat alelnökök, illetve megbízott bizottsági tagok 

képviselték.   

2. Október 11. – Ismerd meg a HÖK-öt 04.  

Ezen az alkalmon nem plenáris előadásokat hallgattak a kedves érdeklődők, hanem 

különböző játékokat játszottunk velük. Én vezettem ezt alkalmat, de bizottságom tagjai 

is részt vettek rajta. A program során megismerkedtek egymással, különböző feladatok 

során a résztvevők. Aztán „post-it”-ek segítségével elemeztük, hogy szerintük mi jó és 

mi rossz a jelenlegi HÖK-ben. Ezalatt a legtöbben (ezen az eseményen főleg gólyák 

voltak) azt emelték ki pozitívumnak, hogy nagyon nyitott a HÖK és mindenkit 

befogadunk és nem látszik valakin az, hogy attól, mert HÖK-ös, többnek képzeli magát 

a többieknél. Negatívumnak azt emelték ki, hogy túlzott demokrácia van és ez sokszor 

- kívülről nézve – megakasztja a döntési folyamatokat. A mentorprogram is szóba került 

és nagyon jól esett, hogy őszintén elmondták a véleményüket. Ugyanakkor nem csak 

pozitívumokat mondtak a programról és igen kemény hangnemmel érveltek amellett, 

hogy nem mindenki alkalmas mentornak, aki jelenleg az.  

 

Összeségében az utánpótlásképzéssel meg voltam elégedve, ugyanakkor főleg tapasztalatnak 

volt nagyon jó. Mivel idén szeptemberben indult a program és mikor ezt írom már le is mentek 

a választások, kevés idő volt, hogy sok embert bevonjunk. Ugyanakkor mindig volt 15-20 

ember a programokon, ami elég jó arány szerintem, tavasszal is szeretném megcsinálni a 

programot már a jövő szeptemberi választásokra készülve. Mivel szeptember végén hatályba 

lépett az új alapszabály, ezért mostantól az a tisztség, amit én betöltök, magában foglalja az 

utánpótlásképzést is. Amennyiben megválasztanak a következő ciklusra, nagy hangsúlyt fogok 



fektetni erre a programra, de őszintén remélem, hogy ha már nem leszek az egyetemen, 

„utódaim” is folytatni fogják a programmal a megkezdett munkát.  

Elnökségi 

Ebben a hónapban is minden elnökségin részt vettem, ahol beszámoltam a tevékenységemről 

az Elnök Úrnak és a többi alalelnöknek, valamint hozzászóltam a többi alelnök munkájához. 

Főleg talán a kultúrához és a rendezvényekhez, hiszen ezek azok, amik főként érintik a 

gólyákat, valamint a tanulmányi ügyekért felelős alelnökkel is konzultáltam az ilyen 

alkalmakon a gólyákat érintő kérdésekről.  

Kocsmaváltó 

Mivel ez az esemény a mentorok közreműködését igényelte, ezért én is részt vettem a 

szervezésében, kocsmák foglalásában és az esemény lebonyolításában. Nagyon nagy élmény 

volt együtt dolgozni a rendezvényes bizottsággal, ezúton is köszönöm a munkájukat, nagyon 

ügyesek voltak. A beleegyező nyilatkozatokat is én készítettem. Én indítottam el a versenyzőket 

az állomásukra, valamint az este folyamán ellenőriztem, hogy gond nélkül folyik-e az esemény 

és így volt. Összességében nagyon jól sikerült a rendezvény. 

Mentorgyűlés 

Ezen az alkalmon összegyűltünk a mentorokkal és megbeszéltük az elkövetkezendő dolgokat 

és eseményeket, valamint beszéltünk arról, hogy miért passzívak a gólyák és miért nem mennek 

eseményekre. Arra jutottunk, hogy nagyon sok volt a buli és túl sűrűn voltak szervezve. 

Gondolkodunk rajta mind bizottsági szinten, mind pedig a mentorok, hogy lehetne motiválni a 

gólyákat arra, hogy egyre több eseményre járjanak el. Továbbá ötleteltünk a mentorokkal arról, 

hogy milyen a mentorpontrendszer, min lehetne változtatni. Valamint felmerült, hogy 

készítsünk egy kérdőívet a gólyáknak, amiben a mentorokat értékelik, ez a mai napra kész is 

lett és folyamatosan közzétesszük a gólyacsoportokban.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq6isujn4AapfGbCMueYVQBtsvT3st3IvyIgC

DaGGKF57h5A/viewform 

Összegzés 

Mivel ez az utolsó beszámolóm ebben a ciklusban és mikor ezt írom, már mint ügyvezető 

alelnök tevékenykedem, szeretnénk pár gondolatot megosztani veletek. Nagyon élveztem ezt a 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq6isujn4AapfGbCMueYVQBtsvT3st3IvyIgCDaGGKF57h5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq6isujn4AapfGbCMueYVQBtsvT3st3IvyIgCDaGGKF57h5A/viewform


fél évet, voltak hullámvölgyek és hegycsúcsok is. Eléggé megterhelő volt sokszor és nagyon 

nehéz volt számomra személyesen megküzdeni azokkal az előítéletekkel, amik az én 

megválasztásomat övezték. Köszönöm nektek azt, hogy annak idején bizalmat szavaztatok 

nekem és remélem, elégedettek voltatok a munkánkkal. Reményeim szerint folytathatom, amit 

elkezdtem. 

Üdvözlettel, 

2016. október 30. 

Urbán Kristóf  


