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RÉVÉSZ ZOLTÁN 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 3 1. és 2020. 3 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

▪ Részt vettem: 

▪ 4 HK ülésen a 4-ből. 

▪ Kari Tanács elektronikus szavazáson 

▪ 1 MISZB ülésen, ahol 

▪ az MSc képzéshez összeállított visszajelző kérdőívet véleményeztük 

▪ a BProf kooperatív képzés további menetéről tájékoztattak 

▪ Pályázati ügyeletet tartottam 1 alkalommal 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (palyazat@ - 35 db), illetve személyesen. 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ KBME: 

▪ lezárult a pályázási időszak, a beérkezett adatlapokat és dokumentumokat ellenőriztük 

Vollweiter Ivettel és Nagy Mátéval 

▪ egyeztettem Nagy Mátéval a KBME bírálás menetéről 

▪ elkészítettem az összesített pontozási táblát az oktatók által beérkezett adatokból 

▪ levezettem a közös bírálást, 

▪ amely online zajlott, mivel ekkor már nem lehetett hallgatóként belépni az egyetem 

területére 

▪ minden oktató sikeresen tudott csatlakozni, a bírálás rendben zajlott 

▪ elkészítettük az előzetes eredményeket tartalmazó táblázatot Nagy Mátéval 

▪ a hibás eredmények után minden hallgatót értesítettünk külön levélben a javított 

eredmények közzétételéről 

▪ az otthoni munkára való átállásról egyeztettünk folyamatosan Vollweiter Ivettel és Nagy Mátéval 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

▪ Tisztújítás fotózás: 
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▪ Műtermi fotózás szervezése új HK-soknak illetve azoknak a HK-soknak, akik frissíteni 

szeretnék a képüket 

▪ Ezt a fotót tudják használni a HK-sok Tisztújítás és Szociális pályázat bírálói választás 

során, HK tablón, tanácsadók a HK honlapon, illetve egyéb célra is felhasználható 

(közösségi médiában megjelenítőkép) 

▪ A projekt befejezése március közepét jelöltem meg. 

▪ Meghirdettem 3 fotózás alkalmat HK-listán, ezekre az időpontokra műtermet foglaltam 

▪ A jelentkezőkről elkészítettem a képeket, majd ezeket utómunkáztam. 

▪ A feladatot lassította a hónap közepén történt incidens, de március második felére 

elkészültem a képekkel. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

▪ Részt vettem: 

▪ Digitális csapatépülésen 

▪ Hallgatói Fórumon 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 32000 FT 


