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ZÁDORI FERENC 
FÉLHAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. június 13. és 2018. június 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
▪ Részt vettem: 

▪ 1 HK ülésen a(z) 1-ből. 
▪ 1 rendkívüli HK ülésen a(z) 1-ből. 
▪ 1 Kari Tanácson 
▪ 1 Kari Tanulmányi Bizottság Bizottsági ülésen 

▪ Itt hallgatók halasztott vizsga kérvényeit bíráltuk. 
▪ Ügyeletet tartottam 1 alkalommal 
▪ Válaszoltam 6 hallgatói kérdésre levelezőlistákon. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 
▪ Egyeztettem Peisz Balázzsal és Pompos Balázzsal, mint leendő szociális pályázat bíráló 

jelöltekkel a jelölés menetéről és a pályázatok bírálásáról. 
▪ IIT tanszéki referensként egyeztettem Leicht Ferenccel, mint következő tanszéki referenssel. 
▪ Egyeztettem Kiss Bálint tanszékvezető úrral. Bemutattam neki Leicht Ferencet, mint következő 

tanszéki referenst és közösen egyeztettünk oktatási kérdésekben. 
▪ Referensként beszámoltam az előző év munkájáról azon a fórumon, amelyen a szociális 

pályázat bírálók ismertették terveiket. 
▪ Egyeztettem Molnár Tamarával a szociális pályázat bírálók betanításának első turnusáról. A 

június 15-17 közötti hétvégén ez meg is történt. 7 leendő bíráló vett rajta részt. Ebből 4 sikeres 
bírálói vizsgát tett. A 3 napos tréningből egy napot tartottam, amely az igazoláslista átadásáról 
szólt. Ez 8 órán át tartott. A többi napon segítettem a betanítás alatt. Valamint a betanítás előtt 
egyeztettem Molnár Tamarával a tréning anyagokról. 

▪ Szenátus Szociális Bizottság tagként a többi kar szociális pályázat bírálóit vizsgáztattam. 
 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 
A gólyaimpulzusba készült piszkos anyagiak cikk tartalmának helyességét ellenőriztem. 
 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 
Résztvettem a hallgatói fórumon melyen a szociális pályázat bírálók ismertették terveiket. 
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EGYÉB FELADATOK 

 
 
A HSZI-s pénzből tervezett padokról egyeztettem Szoboszlai Annával és Tordai Annával. Később 
Szoboszlai Annával felmértük a V és I épületeket, hogy megtaláljuk a megfelelő helyeket a padok 
számára. Ezek egy drive mappába lettek dokumentálva. 
 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS A FÉLÉVES MUNKÁMRÓL 

 
 
Kerestem a feladatokat, az alelnöknek kérnie sem kellett.. 


