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ZELENYÁNSZKI DOROTTYA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 2 HK ülésen a(z) 2-ből. (Ebből 2 rendkívüli.) 

 1 Kari Tanács elektronikus szavazáson. 

 1 KHB ülésen. 

 1 a HK-s gazdaság transzparenciája workshopon. 

 1 utánpótlás képzésről tartott workshopon. 

 1 PR workshopon. 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán (szoc@-on 11 darabra) és telefonon. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Továbbítottam az EHk felé a Gólyatábor költségvetést és a kari keretátadás keretlapját. 

 Foglalkoztam a KI keretátadással. 

 Nyári HK Tábor: 

 Többször egyeztettem a szállásadó céggel és Szili Ákossal a megrendelő kapcsán. 

 A szállásadó céggel javítottuk a problémákat a számla és a teljesítési igazolás kapcsán. 

 Foglalkoztam a programos cég számlás problémájával. 

 Készítettem egy táblázatot, melyen látható, hogy mit költöttünk és mit tervezünk költeni HSZI-n. 

 Válaszoltam az azzal felmerülő kérdésekre. 

 A Műhasz osztalék Műhalra való áthelyezésével foglalkoztunk Gulyás Róberttel. 

 HK-s gazdaság transzparenciája: 

 Megszerveztem és megtartottam az igényfelmérő workshopot. 

 Ennek eredményét továbbítottam a HK-nak. 

 Tavalyi QPA Sport Nap ki nem fizetett partner: 

 Egyeztettem a céggel, hogy számukra a megoldás milyen formában megfelelő, és az 

alapján megírtam a szükséges dokumentumot. 

 Kértem egy kis segítséget az egyik volt QPA rendezőtől, Erdős Szilviától. Ezt 

köszönöm neki. 

 Azt eljuttattam az EHK számára. 
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 Tájékoztattam minden az üggyel foglalkozó személyt, hogy a probléma hamarosan teljesen 

megoldásra kerül. 

 Válaszoltam minden felmerülő kérdésre. 

 Többször egyeztettem Szili Ákossal a rendezvény Műhalon való megvalósulásról. 

 Többször egyeztettem Gulyás Róberttel a pénzügyi részéről. 

 Többször egyeztettem Tordai Anna Abigéllel a táborhoz szükséges szolgáltatásokról. 

 Többször egyeztettem Török Ambrussal a vízifoci kapcsán. 

 Egyeztettem Dér Leventével a számlákról. 

 Továbbítottam Suhajda Richárdnak a megrendeléshez szükséges adatokat, illetve 

egyeztettünk a számlákról. 

 Kommunikáltam a cégekkel, folyamatosan tájékoztattam őket az egyetemi folyamattal 

kapcsolatos új információkról. 

 Válaszoltam a teljesítési igazolással kapcsolatban felmerülő kérdésekre. 

 Egyeztettem Makara Árpáddal és Varga Balázzsal a megjelenéseinkhez szükséges pr cuccok 

kapcsán. 

 A papírátvétellel foglalkoztam. 

 A maradék takarítóeszközök szállításával foglalkoztam. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Egyeztettem Balhási Zalánnal a Gólyatábor szervező senioroknak tartandó előadással kapcsolatban. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 A Gólyaimpulzusba helyezett szórólapunk nyomtatását intéztem. 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Letettem a szoc. bírálói vizsgát. 

 Pályázatok előbírálásában vettem részt. 

 Kezeltem a szoc@-ra érkező levelek megválaszolását. Ebben köszönöm Hargitai Tamás 

segítségét. 

EGYÉB FELADATOK 
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 Részt vettem a Nyári HK Táborban. 

 Részt vettem az EHK táborban. 

 Részt vettem a Schönherz Nyári Sport Táborban. 

 Részt vettem 1 csapatépülésen. 

 Foglalkoztam a Clearwateres víz megrendelésével és átvételével. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


