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JUHÁSZ DIÁNA GITTA 
FÉLHAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
 Részt vettem: 

 1 Oktatási Bizottsági ülésen 
 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

 Ügyeletet tartottam 2 alkalommal 
 Moderáltam a levelezőlistákat, válaszoltam tojás@-ra érkező emailre. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK

 
 

 Elindítottam a közösségi pontozás projektet 
 Kiküldtem az emaileket a lehető legtöbb helyre, hogy minden holdudvarbeli tagot és újoncot 

elérjek. 
 13-an küldtek visszajelzést és beszámolót 
 Kiírtam egy doodle-t amiben az ülés időpontot választották ki a munkacsoportvezetők 
 Makara Árpáddal egyeztettem az ülés menetét 
 Egyeztettem Makara Árpáddal, hogy ki fogja felvinni az adatokat PÉK-be. Én vállaltam el 

 Bekértem a mandátumosoktól a féléves beszámolókat (ezzel még lesz teendő) 
 Egyeztettem Fehér Jánossal és Boros Lászlóval a beszerzendő HDD-vel kapcsolatban 

 Az utolsó fejlemény: Nem kell újat beszerezni. 
 Egyeztettem Fehér Jánossal régi visszatételéről. 

 Nyári vállalások projektet elindítottam 
 A mandátumosok, újoncok ill. holdudvar tagok elküldték a vállalásukat 
 Egyesével átolvastam, értesítettem őket ha hiányos 
 Kitöltettem mindenkivel a Kollégiumi Bizottság által kiállított formot 
 Két hallgató beszámolóját visszadobták. Egyeztettem az illetékesekkel. Kibővítették, 

átfogalmazták. Elfogadásra került. 
 Begyűjtöttem a területektől az elkészítésre váró feladatokat. Készítettem/ Kiegészítettem a 

dokumentumot amiben ezek a feladatok vannak összegyűjtve, ebből lehet válogatni a nyár 
folyamán. 

 Bíráltam a május havi beszámolókat Joós Nikolettel és Makara Árpáddal 
 Értesítettem a munkacsoport vezetőket, hogy mennyi keret van amit felhasználhatnak különböző 

munkacsoport tevékenységekre. 
 Személyesen Makara Árpád jelenlétében egyeztettem Pammer Áronnal a nyári vállalásával 

kapcsolatban 
 Többször egyeztettem Pammer Áronnal és Fehér Jánossal az előterjesztés.vik.hk-ról és a 

beszámológenerátorról 
 Egyeztettem Vass Bencével (Tanácsadás) 
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 Az EHK-s képviselőktől érkezett egy megkeresés, hogy a szociális területhez értő személyek 
adjanak visszacsatolást a szoc vizsgákkal kapcsolatban. Bekértem a visszacsatolásokat. 

 Lomtalanítás levezénylése 
 Második alkalommal indultunk neki, többszöri szervezést igényelt 
 4-en vettünk részt a munkában, később érkezett még két ember 
 Raktár, tárgyaló, iroda kitakarítása és lomtalanítása 
 Részt vettem a lehordásban is 
 Az egész lomtalanítás 4 órát vett igénybe 
 Az elvihető ruhákról és eszközökről írtam emailt 

 Egyeztettem Makara Árpáddal 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 
 KKO plakett probléma: saját hibámon kívül kétszer egy órám ment el arra, hogy kézhez kapjam a 

kész plaketteket. 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 Jelentkeztem szoc bírálónak 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
Nagyon jó, hogy még vizsgaidőszakban is sikerül elvégezni a feladatokat. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


