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A nyár folyamán leginkább adminisztratív feladataim voltak. Először is átnéztem az elmúlt 7
év összes küldöttgyűlési jegyzőkönyvét, majd az így kinyert adatokból összeállítottam egy
dokumentumot, ami tartalmazza az elmúlt hat és fél év összes valaha volt tisztségének
átadás-átvételét. Továbbá egy kis fejszámolással kideríthető belőle, melyik tisztségviselőnk
pontosan mióta van tisztségben. Reményeim szerint ez a táblázat a jövőben sok időt meg
fog spórolni.

Megkaptuk az összes mentor etikai és titoktartási nyilatkozatát, velük minden rendben volt,
egyúttal köszönöm Vígvári Cseperkének a mindenkori azonnali rendelkezésre állását.

E beszámoló elkészítése után kiértesítésre kerülnek a kedves küldöttek a Küldöttgyűlés
tagságok változásairól. Ennek oka, hogy a Tanulmányi Hivataltól adatot kellett igényelnem,
hogy kiderüljön, kiknek és milyen dátummal szűnt meg a jogviszonya az egyetemmel, és a
szabadságolások majd a beiratkozások terhe mellett a TH csak késve tudta elküldeni az
adatokat.

Reményeim szerint a hét végén, jövő hét elején ki fog menni egy form az informatikus
segítségével, amibe minden tisztségviselő beírhatja, mikor kívánja a jövőben tartani a
fogadóóráit, ehhez kérnénk minden tisztségviselőt hogy próbálják majd tartani magukat,
mert ellenőrizve lesznek.
Ha bárkinek bármi kérdése lenne a jelenléti rendszerhez való visszatérés követelményeit
illetően, keresse a Bizottságot bizalommal!

08.31-én tisztségviselői ülésre került sor, mellyen aktualitásokról tájékoztatott minket Jeges
Viktor Elnök úr.

Bár munkámhoz nem kapcsolódik szervesen, ezúton szeretném megköszönni a
lehetőséget, hogy én írhattam meg a Környezettan BSc-s köszöntőt a gólya nyúzba.
Továbbá remélem, mindenki időben elküldte a saját részét  a főszerkesztő úrnak.

Zárásként engedjétek meg, hogy megemlítsem, hogy sajnálattal tölt el, hogy a sok kérés
ellenére még mindig több tisztségviselő is van, akinek a ttkhok.elte.hu oldalon nincs feltöltve
képe, továbbá tisztségviseői bemutatkozása. Tudom, hogy ez szőrszálhasogatás, de fontos,
hogy a hallgatók tudjanak kedves, barátságos arcokat társítani a tisztségekhez. Ha bárkinek
segítség kellene egy ilyen kép elkészítésében, segítünk, ahogy csak tudunk!

Köszönöm hogy elolvastad a beszámolóm!
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