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VOLLWEITER IVETT 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 1 HK ülésen a 2-ből. 

 Utánpótlás workshopon. 

 HK nyári táborban 

 EHK táborban, annak elnökválasztó estjén, mint megfigyelő 

 Diplomaosztó ünnepségen mint segítő 

 "Lasertag" csapatépülésen 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon 4 db , telefonon 1 db kérdésre. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Mintatanterv-felülvizsgálat kapcsán Bprof formra válaszokat ellenőriztem, emlékeztetőt küldtem 

a form kitöltésére. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Instagram-felélesztésre vázlat készítése a posztok beindításáról 

 Gólyaimpulzusba szórólap készítése 

 Szórólapok elhelyezése az impulzusba 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 HK Nyári tábor szervezés és lebonyolítás 

 Nyári tábor 2019.07.06-08. között volt Balatonfenyvesen, így erre a hónapra már 

kevés szervezési feladat maradt hátra belőle 

 A jelentkezésről és tábordíjról szóló e-mail még június 26.-án kiment. 

 A hónap első napjaiban összegyűjtöttem, és Franci segítségével megkerestem 

embereket, hogy ki mikor tud jönni pontosan. 
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 Gondok voltak a Transit elhozása körül, így kerestem alternatív autószerzési 

módokat a táborhoz nem kellett 

 Közös lejutás szervezése, időpont és vonat kiválasztása 

 Beszer lista megírása a táborba, beszerre segítők keresése 

 Bográcsok szerzése és levitele a táborba a főzéshez 

 Táborban alternatív vasárnap esti vacsora keresése és beszerzése, amikor az eső 

elmosta a bográcsozást 

 Megmaradt alapanyagok felhozása 

 Csapatépülős vacsiest szervezése (érdeklődés, időhiány és eventuális alapanyag-

megromlás miatt elmaradt) 

 EHK tábor részvétel 

 Diplomaosztón technikai segítségnyújtás és zászlóvivő ember beszervezése 

 Keresni kellett embert, aki viszi a zászlót. Sikerült hamar találni, betanítani. 

 Diplomaosztón vezetői menet kísérése, függöny húzogatása 

 Papírok elhozása Központi raktárból (kísérlet, nem volt ott senki aki odaadja) 

 Mikor Franci keresett embert papír elhozására, elvállaltam a feladatot. 

 Elkértem a Transitot Abuséktól, hogy legyen mivel elhozni 

 Elhoztam a Transitot 

 Raktárban nem volt senki, aki adhatta volna a papírt, így az meghiúsult (07.30), 

így újra mentem (08.01) 

 Archiválás 

 Tuszy felkért, hogy végezzem el az archiválást, elvállaltam 

 Az archiválásban egy kicsit mappás - kicsit ömlesztett doboz és egy ömlesztett 

szekrénypolcot kellett rendbe tenni 

 Megkaptam az e-mailes segédletet Tuszytól, majd szóban átellenőriztük a 

folyamotot 

 A dossziékat, papírkupacokat egyesével végigellenőriztem 

 Ügyeltem, hogy minden papír a megfelelő helyére kerüljön 

 Igyekeztem nem pazarolni az alapanyagokat: 

 Dossziékat hoztam le a raktárból, és az irodában a polcon lévő 

kopottabb, rosszabb állapotú dossziékra cseréltem őket, hogy a 

rosszabb állapotú eszközök kerüljenek archiválásra 

 A genothermekkel is igyekeztem spóroloni. A 2016-os fizika 

felmérőket lyukasztó segítségével helyeztem mappába, hogy 

kevesebb genothermet használjunk el fölöslegesen 

 Az egy oldalas pályázatokat is igyekeztem pazarlásmentesen 

elhelyezni, nem pedig egy lap/egy genotherm módon 

 Az ellenőrzött dokumentumokat típus szerint, évjárati / szemeszterek szerinti 

sorrendben helyeztem el a mappákban 
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 9, tömött dosszié keletkezett, amiből 1 vegyes dosszié lett azokhoz a 

témakörökhöz, amik nem töltöttek volna ki egész dossziét. 

 Összeszedtem egy kupacba a megsemmisítendő dokumentumokat (még 

megsemmisítésre vár) 

 Elküldtem vez@-ra az archiválásos Excel táblát, jelenleg várom a következő 

feladatot. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 35000 FT 


