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Szöveges beszámoló: 

Megválasztásom után a tavaszi félévben már rendezvényeink, így a figyelmemet az őszi 

félévre fordítottam, valamint a Geo-Bio Gólyatáborra, ahol biztonságért felelős szervező 

voltam. 

 Részt vettem a július elején megrendezésre kerülő vezetőképző táborban, a 

rendezvényes szekción. Itt megismerkedtem a többi kar tisztségviselőivel, főleg a 

rendezvényesekkel, akikkel közös projektmunkán vettünk részt. Ezalatt jobban 

megismerhettük egymás erősségeit és gyengeségeit. Valamint egy összeltés szemeszternyitó 

bulin is elkezdtünk ötletelni, ami végül szeptember 22-én megrendezésre is kerül a Corvin 

tetőn. 

 A nyár hátralévő részében amikor tudtam segítettem a Tanulmányi elnökhelyettest, így 

a diplomaosztón a hallgatói önkéntesek munkáját koordináltam. Később pedig részt vettem a 

gólyáknak küldött levelek borítékolásában. Továbbá a Gólyahajó szervezési munkálatai is 

megkezdődtek. Az augusztus végi Geo-Bio tábor időszakát leszámítva aktívan részese is 
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voltam a folyamatnak. A tábor alatt sajnos el voltam vágva a külvilágtól, térerő hiányában, de 

29-én felvettem a fonalat és újra becsatlakoztam a szervezésbe. A rendezvényre 09.06 óta 

pedig a jegyek árusítása is megkezdődött.  A 09.08-án tartott megbeszélésen átvettük az 

aktuális helyzetünket és részletekbe menően megtárgyaltuk a koordinátorok időbontását. 

09.05-én részt vettem a Doktorandusz önkormányzat Választási Bizottságának ülésén mint 

bizottsági tag. Az ülés során a bizottság elnököt választott és megtárgyalta a választás idei 

menetét.  

 A 9-én tartott Kémia Szakterületi Bizottsági ülésen egyeztettem a szakterülettel a 

félévre vonatkozó terveiket rendezvények terén. A többi szakterülettel is folyamatban van a 

félév menetére vonatkozó terveik begyűjtése és a rendezvényes naptár összeállítása. Továbbá 

a Déli Hali vezetését továbbra is elláttam, amikor Pesten voltam lehetőség szerint heti 

rendszerességgel bejártam és ügyeltem a rendre. Augusztus 29-én pedig megtörtént a 

tárcsázása is egy nagytakarítással egybekötve.  

 Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, kérdésedet, észrevételed szívesen 

fogadom a megadott elérhetőségeken. 

Budapest 2016.09.09. 
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