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JUHÁSZ DIÁNA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. április 1. és 2018. április 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
Részt vettem: 
 4 HK ülésen a 4-ből. 
 HSZI projektötletek workshopon 
 1 db PR Munkacsoport ülésen (az 1-ből) 
 1 Munkacsoport vezetői ülésen 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 
 Egyeztettem az összes újonccal elbeszélgetés időpontot. A többséggel már le is zajlottak a 

beszélgetések. A motivációjukról beszélgetünk, hogy érzik magukat itt, esetleg min kell javítani 
és arról, hogy milyen projektekbe kapcsolódnának be. Ezzel kapcsolatban a PR 
munkacsoportnak keresek jelenleg Tanulmányi és Juttatási Bizottság PR-ost. 

 Mivel elérhető az újoncoknak is a wiki, erről értesítettem őket és a visszajelzésik alapján kijavítjuk 
az esetleges hibákat. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 Mivel az Oktatási Bizottságba engem delegáltak a május 9-ei ülésre készülök. 
 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 ülésen való aktív részvétel és ötletelés 
 elkészítettem a HK-sok jutalmazásáról szóló ppt-t. Ez már elbírálásra és javításra került de még 

nem publikálhattuk a technikai problémák miatt. 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 A szocos újoncozást segítem/szervezem. Először felvettem az elsős nevelőtanárokkal a 

kapcsolatot, majd miután választ kaptam az RVT-vel is konzultáltam, hogy olyan embereket 
ajánljanak akik a senior gárdán kívül más körökben kiemelkedően tevékenykednek és 
alkalmasnak találják őket erre a felelősségteljes feladatra. Mindezek mellett az összes újonccal 
elbeszélgettem a nyári szocozásról, majd Zádori Ferenccel együttműködve összeszedtük 
közülük a potenciális bírálókat akikről majd a hallgatók szavaznak. 
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SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
Coach projekt: 
 a Coach rendszer kialakítása fontos a tavaszi képzés alkalmával a HK-ba érkezettek számára. 

Segíti a beilleszkedést és a feladatokba való bekapcsolódást. 
 Két héten belül, várhatóan a coachok találkoznak az újoncaikkal és megkezdődnek a kisebb 

csapatépülések. 
 Már kiment az email a coach-újonc párosításról és a feladatokról de ez a váratlan helyzet miatt 

megszakadt. Jövőhéten megkapják a coachok az emaileket a párosításról és külön összeszedve 
a feladatokról. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
A hónapban jól éreztem magam annak ellenére amiken keresztül ment a HK. De ezt személyesen 
már megbeszéltük. Úgy érzem, hogy egyre jobban teljesítek és osztom be az időmet. Hónap végére 
felvettem a „HK ritmusát”. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 25.000 FT 


