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MANZ JÁNOS 

HAVI BESZÁMOLÓ 
a 2018. 9. 1. és 2018. 9. 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
Részt vettem: 

 2 HK ülésen a(z)3-ból. 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre az irodában. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Ház: 
 rendeztem az augusztusi számlákat 
 egyeztettem a későbbre csúszott költésekkel kapcsolatban 
 egyeztettem a szolgáltatóval a közös kari vacsora kapcsán, intéztem annak számlázását 
 több megbeszélést folytattam Makara Árpáddal és Joós Nikolettel a következő évi 

költségvetés kapcsán 
 elkészítettem, illetve lábakra bontottam a tervezett költségvetést 

 Kérelmek/könyörgők: 
 Qpa-Sportnap: 

 Egyeztettem Gulyás Róberttel, Erdős Szilviával, Suhajda Richárddal ezek kapcsán 
 elkészítettem a rendezvénybejelentőt, a szükséges adatokat leegyeztettem hozzá 
 megírtam a könyörgőket, egyeztettem a szolgáltatókkal 
 nyomon követtem a folyamatot: a kelleténél több egyeztetés, módosítás stb. 

 Okos-tábla: 
 Egyeztettem Fedor Zsomborral 
 Egyeztettem a BME KI munkatársaival végül sikerült megszerezni a szükséges 

információkat 
 Elkészítettem a keretátadási kérelmet és leadtam 

 Nyári-kollégium: 
 Egyeztettem Fedor Zsomborral, Makara Árpáddal és Zádor Ferenccel 
 Egyeztettem a KI munkatársaival 
 Megírtam és leadtam a keretátadási kérelmet 
 Utólag egyeztettem róla Szili Ákossal 

 HK-tábor: 
 Egyeztettem Müllek Vilmossal a költségvetés kapcsán 
 elkészítettem a tábor költségvetését 
 megírtam a könyörgőt, egyeztettem a szolgáltatókkal és Szili Ákossal 

 Rendezvénybejelentő: 
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 leadtam az álatalam ismert- a félév során megkerndezésre kerülő HK-s 
rendezvények listáját 

 egyeztettem ezzel kapcsolatban a KB-val és Suhajda Richárddal 
 Egyéb: 

 részt vettem a gazdasági megújulásról szóló KGB esten 
 előtte egyeztettem ezzel kapcsolatban 
 Többször egyeztettem Zelenyánszki Dorottyával gazdasági feladatokkal 

kapcsolatban 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 elvállaltam az őszi hk tábor szervezését Müllek vilmossal 

 ezzel kapcsolatban több megbeszélést tartottunk, elkezdtük lebeszélni a kigondolt programokat 

 szerveztem egy HK raftingot 

 részt vettem a kari évnyitó bemutatkozáson 

  

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Két dolgot emelnék ki- elsö, hogy relatíve sok hibásan kikért számla, rendszertelen költés volt, így 
szeptemberre tervezek csinálni egy how-to-t, illetve folyamatábrát, mert ez így hosszútávon nem 
tartható. Másodszor-és ez a fontosabb, hátha valaki elolvassa- nem látom tarthatónak a mostani 
jutalmazási rendszert. Egyrészröl beleírtam minden 5-10 perces feladatot az utóbbi két napból ( Aug 
30-31). Ezek a tábor költségvetésének megtervezése után kezdõdnek. Jól látható,hogy ez közel a felét 
teszi ki a beszämolónak. Ha minden egyes ilyen apróságot folyamatosan beleírnék, akkor 6-7 szer 
ilyen hosszú lenne. Ennek az ég világon semmi értelme, föleg nem így, hogy az emberek beleírnak 
olyan dolgokat is, amik kb. két mondatot takarnak és ezért pont jár. Másodszor nem tartom 
vállalhatónak azt, hogy olyanok kapnak maximális jutalmazást, akik az elmúlt hónapban egy napot 
sem voltak benn. Ezek és a korábban írt megjegyzések miatt nem tartom vállalhatónak sem kifelé 
sem befelé a mostani pontozási rendszert és ennek mielöbbi megreformálását, illetve transzparenssé 
tételét javasolom. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 0 FT 


