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KISS VIRÁG 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 10 1. és 2019. 10 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 
Részt vettem 4-ből 4 KHB ülésen, és minden zártkörű megbeszélésen. Ilyen megbeszélések voltak a 
mentorgárda és KB viszonyát érintő beszélgetések, a Homár helyetét érintő kérdések, néhány 
jegyzőkönyvi eset a kollégiumon belül, valamint a Leltár projekttel kapcsolatos ülések. 
A Mentorgárda és a KB viszonyát érintő kérdésekben véleményem szerint jelentős lépéseket tettünk. 
Tisztáztuk egymás irányába az elvárásainkat, a problémáinkat, erre megoldássokkal álltunk elő, 
fejlődött a kapcsolat a két szervezet között, ezt egy közös csapatépülés is elősegítette, a KB-Gárda 
Grill, melyen én is részt vettem. Összesen három ilyen zártkörű megbeszélés volt, melyek 
mindegyikén megjelentem. 
A Homár helyzetét érintő beszélgetésekben is nagyobb szerepet vállaltam, segítettem a Homár 
megjelenését az októberi KulturNighton, a rendezőkkel közösen igyekeztem megoldani a felmerülő 
problémákat, segítettem elsimítani a BBK - Homár ellentétet a rendezvény alatt. A Homár 
megjelenése ezen a kulturális programon a kollégiumon belül reményeim szerint segít beépíteni a 
mindennapokba a Homárt, hogy még több rendezvényünkön jelen lehessen. Az ellentéttel 
kapcsolatban egyeztettem Bacskai Péterrel, a BBK vezetőjével egy megbeszélés keretein belül, Istenes 
Dórával, Varjú Dórával, és Szücs Pálmával a KulturNight rendezvény főrendezőivel több 
megbeszélés és emailváltás keretein belül. 
Részt vettem a Villanykari Közösségi Ösztöndíj bíráláson, mely egy egész estét, azaz több órás 
megbeszélést foglal magába, ahol a HK képviselőivel, az RVT-vel és a KB-val igyekeztünk a lehető 
legigazságosabban elbírálni a benyújtott pályázatokat, hogy a közösségben kiemelt munkát végző 
egyének megkaphassák elismerésüket a tevékenységükért. 
A leltár projektben vállaltam a jogi háttér felkutatását, a könyvelői elvárások megismerését, követését, 
hogy a projekt kidolgozása során ezek a szempontok is képviselve legyenek. Ezzel kapcsolatban 
segítettem Palkovics Gábort, aki felügyeli a meglévő leltárak összefésülését, egységesítését. 
javaslataimmal, összefoglaló dokumentumaimmal adtam tanácsokat a folyamat végrehajtásához, hogy 
a lehető legpontosabb elvárásokat támaszthassuk az összefésülést végző egyének felé. A leltár célja, 
hogy minden a Házban vásárolt eszköz egy adatbázisban szerepeljen, így megkönnyítve a könyvelést, 
és az RVT munkáját is. A jogi háttérhez egyeztettem Elekes Dórával, mint független könyvelői 
hozzáértővel, és Göncz Grétával, aki tartja a kapcsolatot a gazdasági iroda könyvelőjével. 
Tartottam a kapcsolatot a KBPR-ral, megválaszoltam kérdéseiket, segítettem Angeli Pétert a 
vezetőjüket. 
Értékeltem, lektoráltam az Impulzus Qpa utáni számát, visszajelzéseimmel igyekeztem könnyíteni a 
munkájukat. 
Egyeztettem Szellmann Rékával, az SVK vezetőjével a Bizottsághoz beérkezett Karaván Pizzás 
szórólapok ügyében. 
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Szellmann Rékával és Angeli Péterrel egyeztettem a KBPR plakátolási szabályzatának kiegészítési 
ügyében, megkezdtük a szabályzat frissítését. 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA: 

 
 

 Továbbiakban is segíteni igyekszem a leltár projekt haladását. 

 A beérkező leveleket folyamatosan követtem, és ezután is követni fogom, hogy minden levélre 

válaszoljunk, minden esetet időben kezeljünk. 

 Segítem a KBPR-t a felmerülő problémák során. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


