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ZELENYÁSZKI DOROTTYA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 4 1. és 2019. 4 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 
 5 HK ülésen az 5-ből (ebből 1 rendkívüli). 
 2 Kari Tanácson. 
 1 Oktatási Bizottsági ülésen 

 ahol a szabadon választható tárgyakról, az egyéb tantárgyi változásokról, a felvételi 
bizottság új elnökéről és moodle statisztikáról volt szó. 

 1 Gazdasági Bizottsági ülésen 
 ahol a kari előző évi adatokról és az idei évi költségvetésről, valamint a lehetséges 

irányelvekről volt szó. 
 3 KHB ülésen. 

 Általános ügyeletet tartottam 3 alkalommal. 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre telefonon. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem Szili Ákossal egy egyeztetésen, amelyen a 2018-as beszámolóról és a 2019-es 
évi költségvetésről volt szó. Az ezekkel kapcsolatos észrevételei alapján utánanézem a 
hiányosságoknak és javítottam mindkét dokumentumot. 

 Tisztújítás nyereményjáték ajándékai: 
 A szükséges dokumentációt és a számlákat online és papír formában is eljuttattam 

az EHK felé. 
 Tavaszi HK tábor: 

 Többször egyeztettem Balogh Balázzsal a tábor pénzügyeiről, illetve egyéb operatív 
feladatokban is segítettem a munkáját (résztvevők összegyűjtése, ételek kiválasztása 
stb.). 

 Többször egyeztettem a programos és a meleg ételt biztosító cégek 
kapcsolattartóival e-mailben és telefonon. 

 Megírtam az összes szükséges dokumentumot, javítottam a hibákat, és papír 
formában is továbbítottam az EHK felé. 

 Tájékoztattam a képviseletet a határidők fontosságáról. 
 Többször egyeztettem Szili Ákossal a felmerülő problémákról és közösen 

megoldottuk azokat. 
 Nyári HK tábor: 

 Felhívtam a Dinnyési és az egyéb összegyűjtött táborhelyszíneket, ezekről excel 
táblázatot készítettem. 
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 Felvettem a kapcsolatot a tábor főrendezőjével, Vollweiter Ivettel. 
 2018-as kari gólyatábori támogatás: 

 Többször egyeztettem ezzel kapcsolatban Gulyás Róberttel és Szili Ákossal. 
 Elkészítettem a szükséges keretlapot, és azt továbbítottam az EHK felé. 

 Irodabeszerzés 
 Többször egyeztettem ezzel kapcsolatban a vezetőséggel. 
 A szükséges eszközöket összegyűjtve elkészítettem a táblázatot, és azt többször 

különböző igények szerint javítottam. 
 Továbbítva lett az EHK felé. 

 HSZI-n keresztüli nyomtatással foglalkoztam: 
 Többször egyeztettem Varga Balázzsal ezekről illetve a palkátok méretével 

kapcsolatos problémákról. 
 Pályázati plakátokat nyomtattunk két körben. 

 SSD-k beszerzése: 
 Megírtam a Műhal igénylőt. 
 Lőrincz László segítségével az eszközök meg lettek rendelve, át lettek véve. 
 A dokumentációt és a számlát online és papír formában is továbbítottam az EHK felé. 

 Schönherz QPA Sport Nap ki nem fizetett partner: 
 Többször egyeztettem ezzel kapcsolatban Gulyás Róberttel és Szili Ákossal. 
 Egyeztettem Egyed Gáborral az EHK-s vélemény kapcsán. 
 Bevittem HK ülésre megoldás keresés céljából. 

 Tisztújító buli: 
 Egyeztettem a pénzügyekről Csábi Eszterrel. 
 Elkértem a kulcsot a rendezvény idejére. 

 Szoboszlai Annával elkezdtük a HK-s pólók és bögrék ügyét intézni. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Jegyzőkönyvet vezettem 1 HK ülésen. 
 Megírtam az éves HK-s beszámolómat. 
 Részt vettem a Tisztújító bulin. 
 A Clearwateres víz átvételével és az automaták cseréjének ügyével foglalkoztam. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


