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JOÓS NIKOLETT 
FÉLHAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. június 1. és 2018. június 12. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
 Részt vettem: 

 0 HK ülésen a(z) 0-ból. 
 Ügyeletet tartottam 2 alkalommal 
 Válaszoltam hallgatói kérdésekre 7-8 alkalommal telefonon, levelezőlistákon, illetve 

személyesen. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK

 
 

 Frissítettem Wiki-n az aktuális mandátumosok, holdudvar névsorát. 
 Egyeztettem Csábi Eszterrel és Kiss Bálinttal a ClearWaterrel kapcsolatban, betanítottam a 

feladatra. 
 Irodajogos tájékoztatót küldtem ki az újoncoknak a Házi rendről, irodakasszáról, gépek 

használatáról, kiskönyvtárról. 
 Vagyonnyilatkozatok készülését koordináltam. 
 Felmértem, hogy milyen csapatépülésen szeretnének részt venni az emberek, egyeztettem Tóth 

Klaudiával a megszervezését illetően. 
 Egyeztettem Borsos Dániellel a levelezési szokásokat, Gmail Inbox használatot érintő tréning 

szervezéséről. 
 Összeszedtem az embereket a PekNext rendszerben. 
 Frissítettem a levlistákon fennlévő embereket. 
 A PR munkacsoport munkáját felügyeltem. 
 Egyed Gáborral és Makara Árpáddal a nyári vállalások koordinálásával kapcsolatban 

egyeztettem. 
 Összeszedtük a projektötleteket, ütemeztük a HK-s vállalások felmérését. 
 Dokumentumot, Drive-on rendszerezést készítettem ezzel kapcsolatban. 
 Juhász Diánával megkerestük a nyári vállalást tevő embereket. ( én az elején emailben, ő 

pedig személyesen) 
 Nyári tábor szervezőt kerestem Szoboszlai Anna mellé. 
 Nyári szociális bíráláshoz ujoncok keresésével foglalkoztam. 

 Egyeztettem ezzel kapcsolatban Kozaróczy Zsolttal, valamint Nagy Dániellel. 
 A hallgatóknak szóló email kiküldését kezdeményeztem a Juttatási Bizottság és PR 

Munkacsoport együttműködésével. 
 Egyeztettem Zádori Ferenccel a megkeresett újoncoknak szóló email tartalmáról. 

 A EFOP - HSZI Nyári táborra előadókat kerestem. A két előadónk Szoboszlai Anna és Egyed 
Gábor lesznek. 
 Egyeztettem Makara Árpáddal arról, hogy kitől tudnánk anyagot szerezni az előadáshoz. 
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 Egyeztettem Szoboszlai Annával jelenlegi tevékenységéről, arról, hogy milyen segítségre van 
szüksége az elkövetkezendő időszakban. 

 Gólyaimpulzus cikkjeinek átnézését felügyeltem. 
 Fórum levezető elnököt kerestem, ezzel kapcsolatban egyeztettem Czárth Csanáddal és Kovács 

Balázzsal. 
 Juhász Diánával, és Makara Árpáddal részt vettem a májusi beszámolók bírálásában ( csak az 

első felében). 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 
 Honlapon ellenőriztem a képviselők elérhetőségeit. 
 Plakátkészítés/ nyomtatás HowTo készítését kezdeményeztem a Munkacsoportban. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 Megírtam a PR féléves beszámolóját az én időszakomról. 

 Makara Árpádnak küldtem nyári EHK táboros vetélkedőötleteket. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


