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Beszámoló 

2018. 10. 09 – 2018. 12.04. 

Tisztségviselők 

Az előző Küldöttgyűlésen megválasztott új tisztségviselőkkel igyekeztem mielőbb 

felvenni a kapcsolatpt, mindenkivel beszélni, hogy mi és hogyan működik. Remélem, 

minél előbb be tudnak illeszkedni közénk. Igyekszem ezen segíteni jelenleg és a 

jövőben is. 

Frissítettem a kulcsfelvételi jogokat és a kártyaigénylések és ellenőrzések folyamatban 

vannak. 

November 4-én tartottunk egy csapatépítő bowlingozást, hogy kicsit jobban 

összeszokjon az új csapat, sajnos ez nem sikerült olyan létszámú programra, mint 

eredetileg terveztem, de a jelenlévők jól érezték magukat. 

Úgy néz ki sikerült rendszeresíteni a keddenkénti Tisztségviselői és Választmányi 

üléseket, ahol kicsit könnyebben tudunk informálódni róla, hogy mi is történik épp. 

Véleményem szerint ezek nagyon fontosak és hasznosak, remélem a jövőben 

gyakrabban látom azokat a tisztségviselőket is ezeken az alkalmakon, akik ezt még nem 

tudták eddig rendszeresíteni az életükben. 

Rekrutáció 

November 21-én részt vettem az Rekrutációs Bizottság ülésén, mivel én vagyok a 

delegált. Nagyban folynak az előkészületek az Educatio-ra, ahol idén az ELTE egy 

megújult külsővel szeretne megjelenni. Az esemény időpontja január 10-12., ami kicsit 

korábban van a szokásosnál, a vizsgaidőszak közepén. Remélem így is megfelelő számú 

hallgatót tudunk majd biztosítani az eseményre. Ennek a szervezése már elkezdődött, 

megkértem a Szakterületi koordinátorokat, hogy kezdjenek el embereket toborozni. Az 

Educatio kapcsán december 3-án lesz egy ülés, ahol az Intézetek képviselőivel beszéljük 

át, hogy mit szeretnénk, és mik kellenek a kiállításra. A helyszín továbbra is a 

Hungexpo, de már egy nagyobb csarnok.  
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A Nyílt Nappal kapcsolatban is lesz egy ülés december 3-án, ugyanis a TTK szeretné 

kicsit megújítani a nyíltnapot. 

A Rekrutációs Bizottság ülésén szü volt róla, hogy folyamatban van egy projekt, 

melynek keretén belül egy digitális térkép készük a Lágymányosi Campusról. 

Az ELTE Feszttel kapcsolatban tervezik, hogy előrébb hozzák, hogy alapból egy szüneti 

napra essen, ez pedig nem más lenne mint a Nemzetközi Egyetemi Sportnap. Kevés a 

terem, zavarja az oktatást, kezdi kinőni a rendezvény a helyszínt, jobban meg lehetne 

fogni a friss gólyákat, ezért is gondolták. Ami nekünk ebben rossz, hogy az őszi 5vös 

5km akkor szokott lenni, de ez még egy nagyon alakulóban lévő terv csak. 

Kari Tanács 

A Kari Tanács delegáltságomnak is eleget tettem az elmúlt időszakban is. Az őszi 

szünetben tartott ülésen és a legútobbi, novemberi 28-án  lévőn is ott voltam.  

 

Amennyiben bármi kérdés merülne fel benned, keress bátran! 
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