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RÉVÉSZ ZOLTÁN 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 4 1. és 2020. 4 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

▪ Részt vettem: 

▪ 5 HK ülésen az 5-ből. 

▪ 3 db elektronikus szavazáson 

▪ Kari Tanácson 

▪ MBB Bizottsági ülésen 

▪ ahol a távoktatás tapasztalatairól számoltak be a tanszékek 

▪ 1 db Pályázati Munkacsoport workshopon 

▪ 1 db PR Munkacsoport ülésen 

▪ 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

▪ Ügyeletet tartottam 1 alkalommal 

▪ 2020.04.29. 18:00-19:00 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (palyazat@ - 3 db), személyes megkeresésre 

5 alkalommal. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

▪ Egyeztettem a HK vezetőséggel újoncok elérésének módjáról, új feladataimról mint 

Utánpótlásért Felelős Referens. 

▪ Felvettem a kapcsolatot a HK újoncaival, adatot gyűjtöttem be tőlük. 

▪ A begyűjtött adatok alapján elkészítettem az "Újonc profilokat". 

▪ Személyes beszélgetések során felmértem, hogy milyen HK-s tudással rendelkeznek már és 

mire van szükségük. 

▪ A beszélgetésen részt vettek: Held Noémi, Józsa György, Kovács Marcell, Smuk András 

▪ Felvettem az újoncokat a HK kommunikációs- és munkafelületeire 

▪ 2020.04.22.: Utánpótlás Munkacsoport workshopot tartottam "Távutánpótlás" címen 

▪ beszélgettünk a kivitelezés módjáról, témakörökről, lehetséges feladatokról 

▪ Elkezdtem szervezni a Távújoncoktatás alkalmat, melyre május első felében kerül sor. 
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TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Az Online számonkérések helyzete témában segédkeztem a közös vélemény kialakításában. 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Heti 2-3 alkalommal egyeztettem Vollweiter Ivettel a folyamatban levő pályázatainkról 

▪ Munkacsoport PR 

▪ Összegyűjtöttem és ütemeztem a szükséges feladatokat a május 7-i pályázat leadási 

határidőig. 

▪ E-mailt írtam a HSZI levelezőlistára, amiben a közelgő határidejű pályázatainkat hirdettem. 

▪ Kiírások módosítása 

▪ Egyeztettem Vollweiter Ivettel 

▪ a kiírások átfogalmazásáról, 

▪ a módosítások közzétételéről. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Elvállaltam a Pályázati Munkacsoport PR feladatait. 

▪ Hozzáférést kértem Vigh Franciskától a honlap és a Facebook oldalunk szerkesztéséhez. 

▪ Facebook posztot készítettem a módosult pályázati kiírásokkal kapcsolatban. 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

▪ Havi beszámolók tartalmi és formai felülvizsgálata: 

▪ A HK havi beszámolóinak a HK-val együtt újjá kell alakulnia, fontos, hogy az lényegretörő, 

egyértelmű legyen az olvasó számára. 

▪ A projektet Joós Nikolettel közösen vezettük. 

▪ 2020.04.20. Projektvezetői Értekezlet 

▪ Véleményeztük a jelenlegi beszámoló sablonunkat. 

▪ Átnéztük más HK-k beszámolóit, ötleteket gyűjtöttünk. 

▪ Elkészítettünk egy új sablont, melyet a HK elé tártunk véleményezésre. 

▪ 2020.04.27. Projektvezetői Értekezlet 

▪ A beérkezett véleményeket átnéztük, ennek megfelelően módosítottuk a 

beszámolósablon-javaslatot. 
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▪ Néhány javaslatot úgy ítéltünk meg, hogy azok nem ennek a projektnek a 

hatásköre, így azokat a feladatokat ettől a projekttől függetlenül hozzuk létre és 

vezetjük. 

▪ A sablont ismételten véleményezésre bocsátottuk. 

▪ A HK támogatta a javaslatot a 2002.04.29-i ülésén, így a projekt lezártnak tekintendő. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

▪ 2020.04.18. Részt vettem az első HK percek alkalmon. 

▪ 2020.04.20. Részt vettem az második HK percek alkalmon. 

▪ 2020.04.30. Képviseltem a HK-t a Specializációtájékoztatón, tájékoztattam a hallgatókat a 

juttatásokról és a kollégiumi felvételiről. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Véleményem szerint az új HK igen jól indította az első hónapját, az új munkakörnyezet sem vette a 
lelkesedésünket, a közös projektek is rendben haladtak. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 50000 FT 


