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ZELENYÁNSZKI DOROTTYA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 6 HK ülésen a 6-ból. 

 Kari Tanács elektronikus szavazásán. 

 1 MISZB ülésen. 

 Ahol a kooperatív képzésről, Bprof-os aktualitásokról, szabadon választható 

tárgyakról, egyetemi fejlesztésekről és az IMSc pontokról volt szó. 

 Tankörbesorolás + teremfoglalás ws. 

 Jutalmazási rendszer ws. 

 2 db Juttatási Bizottság ülésen. 

 1 db PR Munkacsoport ülésen. 

 3 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen. 

 Általános ügyeletet tartottam 1 alkalommal. 

 Válaszoltam 1 hallgatói kérdésre levelezőlistán és egyre telefonon. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Válaszoltam Berdó Dánielnek két HK ülés jegzőkönyveivel kapcsolatos kérdéseire, hogy 

megfelelő módon össze tudja állítani az ülésemlékeztetőket. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Felvittem a HK-s naptárba a bizottságok időpontjait. 

 Beszámoltam a MISZB ülésről egy munkacsoport ülésen, és ezt beillesztettem a jegyzőkönyvbe. 

 Belekapcsolódtam a tanulmányi levelek megválaszolásának folyamatába. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 
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 Elkészítettem egy kérdőívet, amivel fel szeretnénk mérni, hogy melyek azok a kommunikációs 

csatornák, amelyeken a leghatékonyabban érjük el a hallgatókat. Ezt a kérdőívet a Facebook 

oldalunkon közzé is tettem. 

 A Tankörlátogatások projekt 

 Szeptemberhez hasonlóan folytattam. 

 Folyamatosan leveleztem a tankörvezetőkkel, sokszor seniorokkal is kommunikáltam. 

 Szerveztem a megjelenéseket. 

 Öt tankörhöz én mentem bemutatni a HK-t. 

 Németh Krisztiánnak beszámoltam az aktualitásokról. 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 JB-KFB tábor 

 Többször egyeztettem Kalmár Dáviddal, akivel közösen szervezzük a tábort. 

 Többször egyeztettem Manz Jánossal a táborral kapcsolatban. Leginkább a szervezéshez 

szükséges adminisztratív dolgok kapcsán. 

 Elkészítettem a tábor költségvetését Manz János segítségével, ott felvázoltam több opciót a 

HK számára. 

 Többször egyeztettem Deák Dáviddal az RVT-s támogatással kapcsolatban. 

 Írtam emailt a lehetséges résztvevőknek a legfontosabb információkkal kapcsolatban. 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 HK ZH: 

 A projekt célja, hogy megfelelően felkészítse a HK mandátumosokat a ZH megírására. 

 Egyeztettem Joós Nikolettel a projekttel kapcsolatban, és továbbította nekem a 

kialakításhoz szükséges hasznos dokumentumokat, amelyek segítségével el tudom 

kezdeni a megvalósítást. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Részt vettem három KB ülésen. 

 Részt vettem az őszi HK táborban, de nem az elejétől a végéig. 
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 Gazdasági poszt: 

 Egyeztettem erről Manz Jánossal, Makara Árpáddal és Joós Nikolettel. 

 Elkezdtem beletanulni a gazdasági poszttal kapcsolatos teendőkbe Manz János 

segítségével. 

 Elolvastam az ezzel kapcsolatos dokumentumokat és azokat az anyagokat, 

amiket Manz János küldött. 

 Egyeztettem Manz Jánossal azzal kapcsolatban, hogy mik lesznek a fontosabb 

feladatok az elkövetkezendő időszakban, és hogy én azok közül mibe tudok majd 

bekapcsolódni. 

 Elkísértem Manz Jánost a HSZI-be, hogy lássam egy ilyen folyamat, hogy zajlik. 

Illetve elmentem vele az EHK-ba egyeztetni Szili Ákossal. 

 Részt vettem Manz Jánossal és Gulyás Róberttel egy megbeszélésen, amin a HK és a KB 

gazdaságis közötti együttműködésről, kommunikációról volt szó. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Jelenleg több munkacsoportban is tevékenykedem, ezt szeretném a jövőben is amennyire lehetséges, 
megtartani. A hónapban igyekeztem beletanulni a mandátumos feladatkörbe. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


