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KISS VIKTOR 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. március 1. és 2018. március 31. között végzett tevékenységéről  

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 4-ből (Ebből 1 rendkívüli). 

 Kari Tanácson 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre telefonon. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 EHK delegált: 

 Tájékoztattam a Kollégiumi Hallgatói Bizottságot és a Hallgatói Képviseletet az Egyetemi 

Hallgatói Képviseletben történtekről. 

 Egyeztettem Beluzsár Ádámmal az EHK-val kapcsolatos teendőkről. 

 Részt vettem az EHK és bizottságainak ülésein. 

 Képviseltem a kari érdekeket az EHK-ban. 

 Több alkalommal egyeztettem Beluzsár Ádámmal az EHK-ban folyó projektekről. 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 HK kötelező feladatainak összegyűjtése projekt 

 A területek kötelező feladatait összegyűjttettük a területek vezetőivel, ezeket összegyűjtve a 

HK elé vittük véleményezésre. 

 A beérkezett észrevételeket a területek vezetőivel közösen feldolgoztuk.  

 A mandátumos kötelező feladatokat összegyűjtöttük és a HK elé terjesztettük elfogadásra.  

 A projekttel összesen, az üléseken történt egyeztetések kivételével 6 órát foglalkoztunk.  

 HK-sok felé támasztott elvárások összegyűjtése projekt 

 Összegyűjtöttük a mandátumos elvárásokat és a vezetői elvárásokat. 

 Az elvárásokat a HK-nak beküldtük, az észrevételeket összegyűjtöttük és feldolgoztuk.  

 A közel végleges anyagot a HK elé terjesztettük elfogadásra.  

 A projekttel összesen, az üléseken történt egyeztetések kivételével 6 órát foglalkoztunk. 
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 Szavazási Bizottság tagjaként végzett feladatok (ezen tevékenységemért nem kérek pénzbeli 

jutalmazást) 

 Egyeztettem az EHK-val Gál Bernadett delegálásáról. 

 Levezettem a hallgatói fórumot. 

 Egyeztettem a Bizottság tagjaival a szavazás ütemezéséről, a szavazás állásáról. 

 Egyeztettem a PR Munkacsoporttal a szavazás népszerűsítéséről és az ajándékokról.  

 Kiírtam az elnöki pályázatot. 

 Megvettem a szavazási ajándékokat. 

 HK tábor szervezés 

 Egyeztettem a HK tanácsadóival és a rendezőkkel a blokkok témájáról, az igényekről. 

 Kidolgoztuk a tábor menetét és 5 továbbképző és csapatépítő blokk vázlatát Scheigl 

Józseffel. 

 Egyeztettem a rendezőkkel az eszközbeszerzésekről és az operatív teendőkről.  

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Rengeteget dolgoztunk a tábor blokkjaival és a HK működését segítő projektekkel. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 53.000 FT 


