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JOÓS NIKOLETT 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. 10. 1. és 2018. 10. 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 6 HK ülésen a(z) 6-ból. 

 Kari Tanács elektronikus szavazáson 

 Elnöki értekezleten 

 amelyről beszámolómat olvashatta a képviselet 

 6 darab workshopon 

 Tankörbesorolás + teremfoglalás ws 

 Beszámolók ws 

 Jutalmazási rendszer 

 EHK gazdasági megújulás 

 1 db PR Munkacsoport ülésen 

 2 db JB Munkacsoport ülésen 

 3 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

 Ügyeletet tartottam 3 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre 15 alkalommal. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem Makara Árpáddal a helyettesítéséről október első heteiben. 

 Nevelőtanári megbeszéléseken vettem részt a hónapban. 

 1 darab Tankörbesorolás + teremfoglalás workshopot tartottam. 

 1 darab Jutalmazási rendszer workshopot tartottam. 

 3 darab HK ülést tartottam. 

 Az EHK-s gazdasági megbeszélésre felkészültem. 

 Beszámolókkal szemben támaszott elvárásokról szóló dokumentumot dolgoztuk ki Borsos 

Dániellel. 

 A Wiki felületén létrehoztam a képviselők beszámolóit, erre a hónapra, valamint a következőre 

is. 

 Zelenyánszki Dorottyával egyeztettem a HK ZH felkészítő projektről. 

 A Wiki adatok frissítésére felelőst kerestem, Csábi Eszter Zsófia elkészítette a feladatot. 
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 A hónapban teremfoglalásokkal foglalkoztam a konzultációkhoz. 

 A tankörbesoroló rendszer megújításával foglalkoztam, Pammer Áron vállalta, hogy ír új 

algoritmust a következő időszakra. 

 Embert kerestem a HK őszi csapatépülésének megszervezésére. 

 HÖOK vezképző résztvevőnek felmérésére formot készítettem. 

 A HSZI-nek elküldtem az ülésemlékezetetőket a hónapban. 

 HK Karácsonyi vacsora szervezésének nekiálltam, felmértem, hogy melyik decemberi időpont 

lenne alkalmas a Hk tagoknak. 

 Gólyabál online jegyárusítás előkészületeivel foglalkoztam. 

 Rendszeresen egyeztettem Borsos Dániellel és Makara Árpád Lászlóval a HK aktualitásaival 

kapcsolatban. 

 Szeptemberi beszámolókat bíráltam Makara Árpáddal és Leicht Ferenccel. 

 Főrendezői tanfolyamra kerestem embert, a HK-ból ketten részt vettek az eseményen. 

 A Kari rendezvények ütemtervével foglalkoztam, továbbítottam azt az EHK felé. 

 Gáspár Vilmossal és Szatmáry Péterrel a Konzisite változtatásaival kapcsolatban egyeztettem. 

 A Gólyatábor értékelő kérdőív elkészítését forszíroztam. 

 Tájékoztattam a kari vezetést a Tisztújítás eredményeiről. 

 Tájékoztattam a kari vezetést a Kari Tanács új delegáltjairól. 

 Október 31-én Hk ülés utáni csapatépülést szerveztem. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 GISZB bizottség tagjaként elektronikus szavazáson vettem részt. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 HSZI-s levelezőlistákon emailt küldtem a hallgatók figyelmét felhívva a Tisztújításra. 

 A Heti Hírek megjelenéséről egyeztettem Tóth Klaudiával. 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 1 db JB ülésen jegyzőkönyvet vezettem. 
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SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Vezetőségi rendszer kidolgozása projekt: 

 A projekt célja, hogy a HK belső működését megújítsa, a címben említett poszt szerepkörét 

pontosan definiálja. 

 2 órás megbeszélést tartottunk Borsos Dániellel a témával kapcsolatban. 

 Régebbi dokumentumokat néztünk át, dolgoztunk át. 

 Összeszedtük a HK futó projetkjeit, azoknak ellátására humán erőforrást kerestünk. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 JB csapatépülésen vettem részt 

 HK tábor 2 napjából 1-en vettem részt 

 KB ülésen vettem részt 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A Képviselet a Tisztújítás után sokkal effektívebb, kedvelem az új emberek hozzáállását a HK-s 
munkájukat érintően. Reményeim szerint ezek az emberek a jövőben elősegítik a stabil működés 
mellett, az új projektek indítását is. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


