
A vizsgaidőszak kommunikációs szempontból viszonylag 
hallgatagon telt.  Többnyire az email-es megkeresésekre 
válaszoltam és eleget tettem azoknak.  Továbbá felderítettem a 
rendelkezésemre álló felületek belső felépítését, amit lehetett 
rövid idő alatt frissítettem és egyértelműsítettem.

Ezentúl,  kétszer is képviselhettem Önkormányzatunkat.  Az 
első Lágymányosi Eötvös Napok megbeszélésen, melyen már 
előre körvonalazódott, hogy a jelen koncepció már alapjaiban 
tartalmaz több hibát.  A második alkalom pedig a január 23-ai 
Elnökségi ülés volt, melyen a szociális és kollégiumi támogatás 
keret megállapítása volt a feladat.  Ennek jelentősége főleg a 
tavaszi és őszi féléves szociális ösztöndíjak mértékét befolyásolja.  
Ugyanis a kollégiumok fejlesztésének érdekében a lakhatási keret 
felosztása a tavalyival megegyezően történt.  Ennek 
következményeképp a szociális ösztöndíjak egyéni összegeiben 
nem történt változás.

Mikor beindult a félév, beindultak a kampányok is.  Először az 
Erasmus+ pályázási felhívásának az elejét nyomtuk meg, hogy a 
népszerűsítő előadáson minél többen megjelenjenek.  Ehhez új 
megjelenést fabrikáltunk. Közben elindult a mentorjelentkezés is, 
melynek szintén a promóciójában vettem részt.  Az Überfúzió 
kommunikációja a főszervező kezében volt. Próbáltunk betörni 
videókkal is, így az elmúlt időszakban négy is elkészült, egy az 
Erasmushoz, egy mentorrendszerhez, egy az Überfúzióhoz és 
egy a tanári bevonóhoz.  Ebből kettő (Erasmus és Tanári bevonó) 
az, ami erősen köthető a munkásságomhoz.



A következő kampányunk a választás lesz, és annak 
minden lépcsőjének kommunikálása.  Az alapszabályi 
változások kommunikálásával párhuzamosan, illetve azzal 
együtt.  A kampányt valamennyire a tavalyi mintájára 
szándékozom felépíteni, de előreláthatólag új brand 
építésével.  Ehhez szükség lesz a már sokszor emlegetett 
kommunikációs csoport életrehívására, hogy kreativitással 
fűszerezzük a munkát.

Informatikai háttér munkálatok kezdődtek meg az 
utóbbi hetekben. Fetter Dáviddal újraformáltuk a honlapon 
a tisztségviselői jogokat és a legtöbb egyéb, 
informatikusságához köthető jogosultságát megosztotta 
velem és rendelkezésemre bocsátotta.

A TTK HÖK honlapján belekezdtem egy teljes 
renoválásba. Ennek fő célja egy letisztult, könnyen 
kezelhető, lényegre törő felület elkészítése, legkésőbb a 
képviselő jelöltek jelentkezésének beérkezéséig.  A projekt 
jelenleg a tervezeti fáziban áll.

Továbbá részt vettem a tisztségviselői hétvégén és 
annak szervezésében. Mivel munkám javarészt 
számítógéphez köthető gyakori bútordarab vagyok az 
Északi Hallgatói Irodában, így ott bármilyen kéréssel, 
kérdéssel elértek. 


