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JUHÁSZ DIÁNA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. 8. 1. és 2018. 8. 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 4-ből. 

 1 HK ülésen jegyzőkönyvet vezettem 1-en pedig vetítettem 

 pr workshopon ahol jegyzőkönyvet vezettem 

 utanpótlás workshopon amit én tartottam 

 HK-Kb Deal workshopon 

 Elküldtem az emlékeztetőket 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@,tojás@) kb:10 kérdés. 

Moderáltam a levelező listákat. 

 Nánási Dániel hozzám irányította a levelezését a távollétében, azt kezeltem 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem Makara Árpáddal a feladatkövető rendszerekről 

 Tanácsot kértem Fedor Zsombortól a feladat követő rendszerekkel kapcsolatban, ajánlott két 

lehetőséget és meg is mutatta, hogyan használhatjuk őket. 

 Részt vettem a Gólyatáboros megjelenésünkben. Segítettem a pakolásban és a HK tesztek 

népszerűsítésében, ill. több hallgatónak válaszoltam a helyszínen feltett kérdésére. 

 Készítettem egy doksit a nyári vállalásokról amelyben összegeztem, hogy ki milyen feladatot 

vállalt és ki lehetne a feladat koordinátora. 

 Megoldottam a technikai felelős problémáját: 

 Többször egyeztettem Fehér Jánossal, hogy milyen feltételekkel képezné ki az új 

felelőst. 

 Többször egyeztettem Szatmáry Péterrel, aki elvállalta a posztot, hogy milyen feladatai 

lennének és kihez fordulhat segítségért. 

 Összekötöttem a két embert és követtem az előrehaladásaikat. 

 Többször egyeztettem Pammer Áronnal az előterjesztés és beszámoló generátorról. 

 Segítettem Márkus Lászlónak megoldani az irodafelújítással való elmaradását. 

 Kivizsgáltattam a konzisite problémáját és megoldottuk a HK aláírás generálását. 
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 Terem igénylésbe kezdtem az újonc képzéshez. Több email váltás történt mert sem az ENT sem 

a 102-es terem végül nem volt alkalmas így Makara Árpád igényel egyetemi termet. 

 Értesítettem az embereket és felkészültem egy Munkacsoport vezetői ülésre (ami személyes okok miatt 

elmaradt). 

 Újoncképzéses workshopot tartottam: 

 Kidolgozott témákkal érkeztem, sikeres volt 

 Külön egyeztettem Egyed Gáborral az újoncképzés megszervezésének menetével 

kapcsolatban 

 Külön egyeztettem Zelenyánszki Dorottyával az újoncképzéssel kapcsolatban 

 Felerestem Vass Bencét, hogy tartsa meg az első tréning alkalom előadását és átbeszéltük 

a felmerülő témákat. 

 Makara Árpáddal kitakarítottuk a tárgyalót és az irodát az elnöki megbeszélés előtt 

 Részt vettem az első napi imsc-s beszélgetésen (délelőtt és délután) 

 Beszedtem a beszámolókat az a képviselőktől (június második félhavi és júliusi) 

 Részt vettem a bíráláson 

 Részt vettem a Kari Évnyitón a HK képviselőivel 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Szatmáry Péterrel manuálisan készítettük el a tankör beosztást, miután többszöri próbálkozásra 

sem működött jól a program. 

 Időben el is küldtük azonban a később felmerülő problémák miatt a Villamosmérnökök tanköreit 

újra kellett csinálni. Makara Árpád segítségével sikerült elkészíteni. 

EGYÉB 

 
 

 * A gólyahét első napján (beköltözés), elvállaltam az állomásozást. 

 Kerestem öltönyös embereket akik válaszolnak a szülők kérdéseire 

 Előző nap bevásároltam Egyed Gáborral és szirupokat főztem a 7 féle limonádéhoz. 

 Berdó Dániellel, Seighl Józseffel és Leicht Ferenccel kitakarítottuk az irodát. 

 Összeállítottam a limonádékat berendeztük a termet és az asztalokat 

 Délután háromig vártuk az irodában a gólyákat 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 
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Kerestem a feladatokat, az alelnöknek kérnie sem kellett.. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 65000 FT 


