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CSÁBI ESZTER ZSÓFIA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 7 1. és 2019. 7 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 2 Rendkívüli HK ülésen a 2-ből. 

 1 db PR Munkacsoport ülésen 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon szoc@ - 9 osztott levél Dorka táblázata szerint 

+ 3-4, amit nekem írtak, és magánban válaszoltam, valamint telefonon érkező szociális 

pályázattal kapcsolatos kérdésekre válaszoltam. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Többször egyeztettem Zádori Ferenccel a neccesebb levelekkel, helyzetekkel kapcsolatban. 

 Leveleztem Tevesz Gáborral egy dékáni utasítás értelmezésével kapcsolatban. 

 Senior How To-t néztem át, és javítottam a hibáit, akadt benne. 

 Titoktartási nyilatkozatot, és ESZB ügyrendet véleményeztem 

 Vizsgáztattam leendő bírálókat. 

 Gyakoroltam a vizsgájuk előtt a friss vizsgázóimmal. 

 Elbíráltam 80 pályázatot, 6 bírálást felügyeltem. 

 Egyeztettem Török Lilivel néhány pályázattal kapcsolatban. 

 Kolihoz jó pályázatokat összeszedtem egy táblázatba szépen, és elküldtem a KFB-nek. 

 Magázódós kérdéskört én vetettem fel, elnézést, nem tudtam, hogy ennyire erős az ellenérzés 

ezzel kapcsolatban. 

 Egyeztettem Vígh Franciskával a szocosok wiki hozzáférésével kapcsolatban. 

 Egyeztettem Vígh Franciskával a szocosok dolgozói kártyájával kapcsolatban, ehhez formot 

küldözgettem a levelező listánkra, hogy töltsék ki. Természetesen végtelenszer kellett 

egyeseket megPINGetni, hogy hajlandóak legyenek ezt kitölteni. 

 Egyeztettem Szatmáry Péterrel a szochelp hibáinak javításával kapcsolatban. 

 Egyeztettem Szatmáry Péterrel, hogy a szocosoknak is legyen HK-s email címe. 

 Egyeztettem a PR-al, hogy menjen ki értesítés a határidők közeledtével. 

 Leveleztem Varga Flóriánnal, és Varga Dániellel a bírálóm nyári kollégiumával kapcsolatban. 

EGYÉB FELADATOK 
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 EHK táborban vettem részt. 

 Nyári HK táborban vettem részt. 

 ClearWater átvétellel foglalkoztam. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Kéne tartani egy jó kis szocos csapépet. Valaki rugdosson pls ezzel kapcsolatban, mert ez nem 
kötelező, nincs határideje, így nem is érzem a nyomást, hogy ezt amúgy tényleg kéne, de kéne :D 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


