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Intro: 

Mindössze két hete lépett életbe megbízatásom, így jelen beszámolóm a felölelt időszakkal 

egyetemben igen rövid. A nyáron még igyekeztem segíteni a megkezdett szakos ügyek befejezésében, 

majd teljes egészében átadtam a fizika szakterület vezetését Zolinak. A további kapcsolatok építésének 

és ápolásának céljából részt vettem a Camp egy részén is, itt az esti sorverseny megvalósításában volt 

szerepem. 

Action: 

Tisztségbe lépésemkor birtokba vettem az ahhoz tartozó e-mail fiókot és még engem is meglepett az 

elmúlt évek során odagyűlt több mint 2000 e-mail. Ebből már több százat kiválogattam, de a munka 

még nem ért véget. A honlapon betöltöttem az újdonsült rendezvényes tisztégviselőnek járó helyet, 

illetve megjelentem Slacken is. 

A gólyatábori tűzvédelmi oktatás meghallgatása után a Szakterületi koordinátorokkal és Elnök Úrral 

közösen elkezdtük kidolgozni a félév rendezvényes akciótervét.  A kari gólyatábor után a regisztrációs 

időszakban mindannyian fontosnak éreztük, hogy a szakjukkal is elég időt tölthessenek. Személyesen 

a MatKém Campus Discovery és a Fizikus Gólyanap szervezésében vettem részt, utóbbin állomást is 

tartottam. 

Jelenleg a TTK-s kocsmatúra szervezésén dolgozom, sajnos a beszámoló írásának pillanatában még 

nem ért véget a záró helyszín tulajdonosával való egyeztetés. 

A nyáron részt vettem az EHÖK kommunikációs bizottságának azon ülésén, melyre hivatalos voltam. 

Eddig egyetlen aktuális fogadóórámat megtartottam, a rendkívüli küldöttgyűlésen is jelen voltam. 

Utóhang: 

Mindenki kezdő, amikor elkezd valamit. Szomorú igazság ez, úgy érzem ebben a két hétben nem 

sikerült tökéletesen kezembe venni a kari rendezvényszervezés minden területét. Talán nehezített a 

helyzeten az is, hogy egész új a tisztség is, így többeknek még nem természetes, hogy ezekben az 

ügyekben engem is kereshet megbízatással. 

Remélem, sőt hiszem, hogy a következő hetekben, hónapokban helyre áll a rend és sikerül az előzetes 

terveknek megfelelően felpörgetni a kar közéletét. 

Köszönöm, hogy elolvastad a beszámolómat, ha bármi kérdésed, ötleted merült fel, keress 

elérhetőségeim valamelyikén vagy személyesen. 
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