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VOLLWEITER IVETT 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

▪ Részt vettem: 

▪ 4 HK ülésen a(z) 4-ből. 

▪ Abból egy rendkívüli 

▪ 1 jutalmazás rendszer workshopon 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (szoc@: 3, palyazat@: 20), telefonon: 3 

alkalommal. 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Folyamatos kapcsolattartás Nagy Mátéval és Révész Zoltánnal 

▪ Képviseleti ösztöndj: 

▪ Pályázati anyagok elkészítése (pontozási táblák, előterjesztés) 

▪ Bevitel HSZI-be 

▪ VIKÖ: 

▪ Pályázati anyagok elkészítése (pontozási táblák, előterjesztés) 

▪ Bevitel HSZI-be 

▪ Nagy Mátéval egyeztettem a HSZI által kért javításokról 

▪ KBME: 

▪ A pályázatok leadási határideje március 1 volt, folyamatosan ellenőriztük a 

dokumentumokat Révész Zoltánnal és Nagy Mátéval 

▪ Pályázati anyagok elkészítése 

▪ Bevitel HSZI-be 

▪ HSZI által kért javításokról egyeztettünk Nagy Mátéval és Révész Zoltánnal 

▪ Hibás Excel tábla javítása 

▪ Kijavított Excel tábla alapján pontozások javítása és új határok húzása Nagy Mátéval 

▪ Javított pályázati anyag elkészítése 

▪ Személyes értesítés küldése hallgatóknak a változásokról (19 db) 

▪ Egyeztettem Nagy Mátéval a beérkezett panasz kezelése kapcsán (1 db) 

EGYÉB FELADATOK 
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▪ Részt vettem a Hallgatói Fórumon 

▪ Részt vettem a szoczárón 

▪ Részt vettem a digitális csapatépüléseken 

▪ Kollégiumi kiköltözések: 

▪ Az irodában lekapcsoltam, áramtalanítottam azokat az eszközöket, amelyeknek nem 

szükséges üzemelniük 

▪ Makara Árpád kérésére elhoztam a pecséteket (ha szükség lenne rá), Tisztújítás szavazó 

urnát, KBME és VIKÖ adatlapokat 

▪ A Tisztújítás urnáját sértetlenül átadtam Berdó Dánielnek 

▪ Ellenőriztem, hogy nem marad semmi romlandó az irodában 

▪ Részt vettem a teljes kiköltöztetés meetingen (16.-a hétfő) 

▪ 4 napot (kedd - péntek) mentem vissza segíteni az Kolesz kiürítésében 

▪ Folyamatosan kapcsolatban voltam Makara Árpáddal és Szili Ákossal 

▪ Egyeztettem Szili Ákossal és Márkus Olivérrel az elkészült dobozok elszállításáról 

▪ Megszerveztem az utolsó elszállítást 

▪ Összeírtam az FNT-ben maradt tárgyak listáját 

▪ Bevittem a HSZI-be az elkészült jegyzőkönyveket 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A koronavírus miatt bevezetett intézkedések nagyban megnehezítették a havi munkánkat, különösen 
a pályázatok beadása terén. A karantén bevezetésekor volt a KBME bírálás, így a tevékenységek 
közepette elkerülte a figyelmünket a táblázat hibája. Szerencsére nem volt javíthatatlan a hiba, sokat 
dolgoztunk vele mire sikerült megfelelő megoldást találni. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 44000 FT 


