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Pályázni szeretnék a megüresedett FEKOSZ Elnökség    posztjainak egyikére. Egyetemi 

tanulmányaim során központi szerepet töltött be életemben az SZTE Károlyi Mihály 

Kollégium, szeretném eddigi tevékenységeimet immáron a FEKOSZ keretein belül is 

folytatni. 

Képességek: 

 Kiváló szervezői és irányítói készség 

 Kreatív problémamegoldó képesség 

 Kötelességtudat 

Tapasztalatok: 

Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és Gimnázium, Tatabánya 2006-2009 

 LAN-partyk szervezése (2006-2009 félévente) 

 „Mazsola-bál” szervezése (2008) 

 A ballagási előkészületekben való segédkezés (2009) 

Károlyi Mihály Kollégium, Szeged 2009-2014 

Kollégiumi Bizottsági tag, Szintképviselő 

 2011 őszén választott meg a kollégium első emeletének szintgyűlése 

szintképviselőnek, s ez által Koll. Biz. tagnak 

 2012-ben és 2013-ban is újraválasztottak, így a posztot 2014 májusáig töltöttem be 

 2014. május elején a Kollégiumi Bizottság megszavazott Koll. Biz. titkárnak 

 Szintképviselőként főbb tevékenységeim: szintavatók, szintvacsorák, szint-

mikulásozások, szintvetélkedők, szintkirándulások szervezése 

 Koll. Biz. tagként szervező tevékenységeim: LAN-party, Vacsoracsata, 

Ismerkedési est, Októberfeszt, Károlyis Farsang megszervezése, lebonyolítása 

Kollégiumi Pajkosságok (KOPAJ) 

 A KOPAJ egy három napos zártkörű kollégiumi rendezvény, ahol a kollégium 

emeletei (összesen 10) vetélkednek egymással különböző sportos, ügyességi, 

logikai, műveltségi feladatokban. A szervező szint minden évben a tavalyi nyertes. 

 Szintképviselőként feladatom a szint KOPAJ-ra való felkészítése volt 

 Szintképviselőségem alatt az első emelet kétszer szervezett, és egyszer nyert 

KOPAJ-t 

 2011-ben KOPAJ szervezőként főleg a nagyvetélkedő előkészületeiben és a szint 

rendezvény alatti irányításában vettem részt 

 2013-ban KOPAJ főszervező voltam 

Károlyis Gólyatábor 

 Négy alkalommal voltam főgólya a Károlyis Gólyatáborban (2010, 2011, 2012, 

2013) 

 2012 és 2013-ben csapatvezető főgólyaként vettem részt 

 2013-ban főszervező voltam 

  



Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége (FEKOSZ) 2010-2014 

 Háromszor vettem részt vezetőképző táborokon:  

2010 ősz – Gödöllő, 2011 tavasz – Veszprém, 2014 tavasz – Debrecen 

 Ezeken az eseményeken rengeteg tapasztalatot, tudást szereztem az ország 

felsőoktatási kollégiumainak működéséről, praktikáiról, szervezési módszereiről, 

valamint jelentős kapcsolati tőkét sikerült szereznem 

Tanulmányok: 

Váci Mihály Általános Iskola, Tatabánya 1997-2005 

Péch Antal Műszaki Szakképző Iskola és Gimnázium, Tatabánya 2005-2009 

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Fizika BSc 2009-2013 

Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Fizikatanári MSc - 

Informatikatanári MSc (folyamatban) 2013- 

Egyéb információk: 

 Végzettség: Fizikus 

 Nyelvtudás: angol középfokú 

 Emelt szintű felhasználói számítógépes ismeretek 

 Hobbi: társasjátékok, számítógépes játékok, mozi, gasztronómia 

Szeged, 2014. május 9. 

 Gutai Árpád Tamás 


