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CSÁBI ESZTER ZSÓFIA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 6 1. és 2019. 6 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 3 HK ülésen a(z) 3-ből. 

 1 Rendkívüli HK ülésen a 2-ből. 

 1 Kari Tanácson, utána 1 Ünnepi Kari Tanácson 

 1 Oktatási Bizottsági ülésen (Dorka laptopján jegyzeteltünk, nem emlékszem már pontosan, 

mikről volt szó, ezért nem is kezdem el felsorolni) 

 Ügyeletet tartottam 2 alkalommal - iktattam is. 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon, személyesen, telefonon összesen ~10 

alkalommal. 

 Végtelen dolgot elolvastam ebben a hónapban (pályázatok brutális mennyiségben, és a többi 

anyag, amit nem tudok így kategorizálni) 

 Tettem az iroda tisztaságáért és rendjéért ügyeleti időn kívül is, amikor arra jártam. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem Borsos Dániellel a nyári feladatokkal kapcsolatban, rendesen kitöltöttem a 

táblázatot. 

 Elkezdtem nagyjából beütemezni a bírálások rendjét, egyeztetve Zádori Ferenccel, ehhez 

Hargitai Tamás segítségét is kértem, a majdani teremfoglalásokkal kapcsolatban. 

 Részt vettem 1 KSZB ülésen. 

 Leveleztem/személyesen egyeztettem/telefonáltam Molnár Gyulával a németesek, valamint még 

két hallgató tanulmányi ösztöndíjával kapcsolatban. 

 1 maratoni TJSZ véleményezős JB ülést tartottam. 

 1 2 órás hirtelen TJSZ véleményezésben vettem részt. 

 Egyeztettem Zádori Ferenccel a tréningekkel kapcsolatban, ezeket meg is tartottuk. 

 Felkészítő anyagokat raktam össze az újoncoknak, gyakorolok velük, amikor csak tudok. 

 Hargitai Tamás és jómagam észrevételeit tolmácsoltam Török Lilinek, ugyanis sokszor maradt 

hiba a publikált anyagokban/segédletekben. 

 A JB levelezőlistájára folyamatosan küldtem az aktualitásokat. Például KSZB-ről. 

 Sikeres referensi vizsgát tettem. 
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 Egyeztettem Zelenyánszki Dorottyával a nyári levelezéssel kapcsolatban. 

 Teremfoglalásokat intéztem a tréningekre, Zelenyánszki Dorottya közreműködésével. (Ő kérte el 

a kulcsot, mert nekem nincs főrendezőim, így nekem nem adják oda.) 

 KSZB: 

 Igazoláslistát véleményeztünk. 

 Véglegesítettük a TJSZ2, TJSZ3-at. 

 Kiírásokat véleményeztünk. 

 Vizsgáztattam sokat. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


