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MANZ JÁNOS 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. 11 1. és 2018. 11 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 3 HK ülésen a(z) 4-ből. 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Létrehoztam a HK gazdasági oldalát 

 feltöltöttem a szabályzatokat 

 költségvetést 

 sablonokat, mintákat 

 2018-as könyörgőket, műhal kérvényeket 

 2018-as analitikát keretek állásával, illetve aktualizáltam ezeket 

 illetve ezeket folyamatosan frissítem/frissítjük 

 Egyeztettem a sportpálya támogatással kapcsolatban 

 Egyeztettem az SZB jutalmazással kapcsolatban 

 Egyeztettem Makara Árpáddal, Szili Ákossal és Zelenyánszki Dorottyával a keretátadásokkal 

kapcsolatban, itt egy esetben még továbbra is pontosításra várok 

 Egyeztettem Zelenyánszki Dorottyával a KFB táborral kapcsolatban 

 lebeszéltem a szállással a számlázást, illetve a fogyasztást 

 ezzel kapcsolatban további egyeztetéseket folytattam a többi 

rendezővel 

 Egyeztettem Joós Nikolettel az évértékelő vacsorával kapcsolatban 

 megírtam ehhez a könyörgőt, illetve egyeztette ezzel 

kapcsolatban Szili Ákossal 

 Makara Árpáddal és Zelenyánszki Dorottyával bementünk 

további egyeztetésre ezzel kapcsolatban Nagy Gábor igazgató 

úrhoz 

 Tartottam egy költségvetés workshopot- bár nem túl nagy létszámmal 

 ennek keretei között átbeszéltük: 

 a költségvetés tervezés lépéseit 
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 a HK által kitűzött tanulmányi 

projekteket 

 kiválasztottuk a 

még aktuális 

projekteket 

 egyeztettünk a gazdasági 

szabályzat kritikus pontjairól 

 Az EHK gazdasági megújulás feladatokkal kapcsolatban beszéltem sok emberrel 

 Egyeztettem Szili Ákossal is ezzel kapcsolatban 

 Egyeztettem Szoboszlai Annával a pólórendeléssel kapcsolatban 

 Megírtam a kérvényeket ehhez 

 Egyeztettem a cég kapcsolat tartójával, illetve Lőrincz Lászlóval 

és Szili Ákossal 

 Egyeztettem Szatmáry Péterrel a projektorlámpa modullal kapcsolatban 

 Megírtam a kérvényeket ehhez 

 Egyeztettem a cég kapcsolat tartójával, illetve Lőrincz Lászlóval és Szili 

Ákossal 

 Egyeztettem Nánási Dániellel, Joós Nikolettel és Makara Árpáddal a Hk tréninggel kapcsolatban 

 Megírtam a könyörgőt ehhez, illetve javítottam azt 

 Egyeztettem a helyszínnel, Nagy Gábor igazgató úrral, illetve Szili 

Ákossal 

 Az MGR szünetelési időszakára tekintettel összegyűjtöttem a tervezett költéseket 2019 február 

végéig 

 Egyeztettem Molnár Tamarával a tanácsadói üléssel kapcsolatban 

 Egyeztettem a hónap első ülésével kapcsolatban Szoboszlai Annával, valamint Zádori 

Ferenccel. 

 Egyeztettem Borsos Dániellel és Makara Árpáddal a hónap első  üléséről. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Zelenyánszki Dorottya betanítását folytattam, illetve a fent említett feladatok jelentős részét 

végigkövette, megírta első könyörgőjét :) 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 
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Érdekes volt a hónap végre volt valami új a nap alatt. A havi vállalásokat hiány nélkül befejeztem- a 
deal szövegezésébe a felmerült változtatások miatt azonban nem láttam értelmét belemenni, ha 
tisztázva lesz a keretrendszer, akkor majd újra felveszem projektnek. A feladatokat elláttam- a TMCS 
csapatépülés kapcsán volt egy félreértés, erre majd jobban figyelek a jövőben, hogy érthetően 
fogalmazzak. Az EHK felé beküldött feladat némi visszhangot váltott ki, ennek kapcsán az e-havi 
jutalmazást lefelezték, ami ellen nem volt kifogásom. 
December során szeretnék majd leülni átbeszélni, hogy a feladat átadások, hogyan menjenek le. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 22500 FT 


