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NAGY MÁTÉ 
FÉLÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2018. február 1. és 2018. augusztus 31. között végzett közösségi tevékenységéről 

SZENT SCHÖNHERZ SENIOR LOVAGREND

 

Az időszak legelején, az EMT-ben tréningeket tartottam az elsőéveseknek. 
 
A Gólyahéten én voltam a BMExpedíció (korábbi BME Futás) egyik főrendezője. A nyár folyamán 
folyamatosan foglalkoztunk az előkészülettekkel (állomások felkérése, felügyelete, programterv 
összeállítása, stb.), valamint a Gólyahéten levezényeltük a rendezvényt. 
 
A Gólyatábor megvalósulását is  segítettem. 

KB-REF GÁRDA

 

A Schönherz 56-on operatív rendezőként segítettem a rendezvény megvalósulását. A rendezvény 
előtti este 3 órán át pohárkrémet készítettem. A rendezvény során segítettem  2 órán keresztül 
bepakolni a rendezvényre, ezt követően 3 órát lengtem, 2 órát ruhatároztam, valamint 2 órát voltam a 
kajáspultban. A rendezvényt követően 2 órán át takarítottam. 

KOLLÉGIUMI FELVÉTELI BIZOTTSÁG 

 

Én láttam el végig a színes belépő felelős szerepét. A belépő gyártásokat én szerveztem meg. 
Gondoskodtam a gyártáshoz szükséges eszközökről, valamint egyeztettem a KBPR-ral a belépők 
kinyomtatásával kapcsolatban. A DO kártya igénylésekkel kapcsolatos összes email-re válaszoltam, és 
rögzítettem az igényeket. Ezen kívül operatívként is hozzájárultam a kártyák elkészüléséhez. 
 
Május elejéig én töltöttem be a KFB elnöki posztot. Én felügyelem a Bizottság munkáját és összes 
projektjét. Az ilyen feladatok közé tartozik: 

• belső átköltözés megszervezése 

• a színes belépők elkészítése 

• az őszi Kollégiumi Felvételi Kiírás elkészítése 

• a felmerülő problémák megoldása 

• a le nem adott vendégkártyások kiértesítése 

• nőnapozás 

• KEFIR-be feltöltött fényképek bírálása 

• várólista töltés 

• hallgatói kérdések megválaszolása 
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A Bizottság munkájának a felügyelete mellett KFB elnökként én tartottam a kapcsolatot a KB-val, 
HK-val, EHK-val, KI-vel, és Üzemeltetéssel. Ezek mellet az EHK Külső Kollégiumi Bizottságában 
vettem részt a KB elnökkel. 
 
Márciustól elkezdtem a KFB elnöki poszt átadását, májusban sikeresen átadtam az elnöki széket. 
Azóta tanácsokkal, és tettekkel is segítettem a  Bizottság munkáját az őszi vonalhúzás, a nyári és őszi 
szobabeosztás, valamint a nyári és őszi költözési időszak alatt. 

KARI HALLGATÓI KÉPVISELET 

Részt vettem 2 db HK ülésen, 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen. 
ETT tanszéki referensként tevékenykedtem a Tanulmányi Munkacsoporton belül. 
 
 

KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30 000 FT 


