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KISS VIRÁG 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 11 1. és 2019. 11 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLLANDÓ ÉS ESETI FELADATOK ELLÁTÁSA: 

 
 

 Részt vettem 3 KHB ülésen. 

 Részt vettem a Bizottság csapatépítésén. 

 A logótárral kapcsolatban egyeztettem Bagoly Kingával. 

 Frissítettem a Bizottság részéről a logótárat. 

 Átvettem a Schönherz Google fiókját, és annak kezelését. 

 Az Impulzus Dezső buliról írt versét lektoráltam, a publikálását engedélyeztem. 

 Részt vettem a SCH102-SCH103-as termek felújításáról szóló SVK-Simonyi ülésen, a 

fejleményekről a Bizottságot tájékoztattam. 

 Egyeztettem Czermann Mártonnal az épület előtti virágágyások ügyében, reagálva a 

Főpolgármesteri Hivatal kérésére. 

 Egyeztettem Szellmann Rékával a Schönherz - Antenna Hungária együttműködésről, a 

következő Simonyi Konferencia kapcsán. 

 Egyeztettem az EMT szervezőivel az Alumni EMT-ben való megjelenésével kapcsolatban. 

 Egyeztettem Hódosy Kristóffal egy egyetemi rendezvény SPOT-os fotóval való PR-járól. 

 Részt vettem egy EHK Alumni találkozóról szóló rövid ülésen. 

 Egyeztettem Balogh Mátéval egy levelező listákat érintő kérdésben. 

 Továbbítottam Kiss Tamásnak a Kürt Alapítványi Gimnázium egy internet szolgáltatással 

kapcsolatos megkeresését. 

 Az impulzus újság ügyében egyeztettem Szörfi Jázminnal és a KHB tagjaival. 

 Az újság egyik tervezett cikkét nem találtuk megfelelőnek a publikálásra, melyről több 

levélváltást követően született meg a döntés, egy rövidített verzió keretében. 

 Egyeztettem Gyurcsán Józseffel a Bizottság jövőjét illetően. 

 Megkezdtem a szervezését a következő csapatépülésnek. 

PROJEKTEK: 

 
 

 Megkezdtem egy új publikálási rendszer bevezetését, melyet elsőként a Bizottság tagjain belül 

igyekeztem rendszeresíteni. 

 A leesett ügyeinket, nem megválaszolt leveleinket elővettem, lekezeltem. 

 A Schönherz google fiókjához beérkező javaslatokat átnéztem. 
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 Ha valaki valamit szeretne kitenni a Schönherzzel kapcsolatban a googletérképhez (képek, 

kommentek…) akkor azt én jóváhagyhatom/ látom. 

VÁLLALÁSOK A KÖVETKEZŐ HÓNAPRA: 

 
 

 Segítem a leltár projekt haladását, ahol tudom. 

 Folytatom az új publikálási rendszer kidolgozását, melynek célja a rendszeresítés. 

 Folytatom a KBPR-ral és az SVK-val a plakátolási szabályzatot. 

 Beérkező levelek nyomonkövetését, ellenörzését folytatom. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


