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VÍGH FRANCISKA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 8 1. és 2019. 8 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 1 Újonc PR workshopon 

 1 Utánpótlás workshopon 

 Ügyeletet tartottam 4 alkalommal (3 általános, 1 elnöki) 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre telefonon és személyesen ~10 db 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem Borsos Dániellel és Makara Árpáddal a nyári tervekről/haladásokról 

 Júliusi beszámolók: 

 Részt vettem az júliusi mandátumos beszámolók értékelésén 

 Elkészítettem a pontozási táblázatot és kiküldtem róla az emailt 

 Rendszeresen felügyeltem a HK-s levelező listákat 

 SZIN-es belépők: 

 Átbeszéltem Vetési Dániellel a kérdéses belépők helyzetét 

 Átnéztem és jeleztem a kiküldött listában szereplő hibát, ami meg is oldódott 

 Felvezettem a naptárba az EHK által kiadott Tanév időbeosztása táblázatból a KHK-t kötelezően 

érintő programokat 

 Felvezettem a Kari Tanácson megszavazott bizottsági üléseket a HK naptárba 

 A nagyteremfoglalást intéztem 

 A szocos dolgozói kártyákkal felmerült problémát kezeltem 

 Gólyatáboros megjelenés: 

 Felügyeltem a megjelenés szervezését 

 Részt vettem a Gólyatáborban a HK-s bemutatkozáson 

 Felkértem Vollweiter Ivettet az őszi HK tábor szervezésére, megkezdtem vele az első körös 

egyeztetést 

 Megszerveztem az ügyeletet augusztus utolsó hetére és a regisztrációs hétre 

 Dolgozói kártyák igénylésének kérdeztem utána 

 Makara Árpád távollétében elkezdtem átvenni az elnöki feladatokat 
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 Ezek mellett napi rendszerességgel egyeztettem az aktualitásokról Vigh Franciskával és Makara 

Árpáddal átlagosan napi 0.5-1 órában. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Segítettem egy szociális pályázatról szóló poszt elkészítésében 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Segítettem Csábi Eszternek elkészíteni a DU javaslathoz a szocos táblázatot 

 Megírtam egy összegzőt az önköltség csökkentésről szóló ws-en megszületett eredményekből 

és továbbítottam a kari vezetésnek 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Feladatkövető projekt: 

 Feldolgoztam a kiküldött formra érkezett válaszokat 

 Elkezdtem utánanézni a szóba jöhető programoknak, lehetséges koncepcióknak 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Sikeres szoc vizsgát tettem 

 KTH-nál utána kérdeztem egy hallgatói kérdésnek 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


