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ZELENYÁNSZKI DOROTTYA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 10 1. és 2020. 10 31. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 

▪ 2020.10.07. - HK ülés 

▪ 2020.10.14. - HK ülés 

▪ 2020.10.28. - HK ülés 

▪ 2020.10.26. - KHB ülés 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

▪ Elkezdtem a betanulást, ehhez az elődeim folyamatos segítséget nyújtottak. 

▪ A kollégiumhoz közeli utcák átnevezésének ügyével foglalkoztam. 

▪ Az építész kollégiumi referens megkeresésére reagáltunk a KFB-vel. 

▪ Részt vettem 1 db kollégiumi fegyelmi tárgyaláson. 

▪ KKB-ra érkező feladatok: 

▪ Megválasztásom után az aktuálisan futó threadeket megkaptam, az éppen futó dolgokkal 

kapcsolatban tisztába kerültem. 

▪ HJB-s helyek: KFB-vel közösen reagáltam. 

▪ A töltendő helyek: A KFB-vel együttműködve gond nélkül történt a férőhelytöltés. 

▪ Parkolási szabályzat: Jeleztük a korábbi szabályzathoz képest történő változásokat. 

▪ A haza menni nem tudó pozitív kollégisták és a biztonságos szállítás kérdéskörét újra 

elkezdtem megfuttatni itt is. 

▪ Az ISZTK keret kérdésével foglalkoztam. 

▪ A következőkről beszéltem Balhási Zalánnal: 

▪ HK-ban lévő újdonságok tavasz óta. 

▪ KHB-t érintő kérések a HK részéről (pl. tartandó HK percek). 

▪ Dékáni kommunikáció. 

▪ Voltam egy egyeztetésen a dékán úrral. A következőkről volt szó: 

▪ Kollégiumi referens váltás, bemutatkozás, jövőbeli közös együttműködés. 

▪ Maszkok beszerzése. 

▪ PCR tesztek és az azokkal kapcsolatos pályázati rendszer. 

▪ Haza menni nem tudó pozitív kollégisták. 

▪ Biztonságos szállítás kérdésköre. 
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▪ Voltam egy egyeztetésen Nagy Gábor HSZI igazgató úrral. A következőkről volt szó: 

▪ Kollégium jelenlegi helyzete járványügyi szempontból. 

▪ Kézfertőtlenítők problémája, a helyettük lévő keretátadás részletei. 

▪ Haza menni nem tudó pozitív kollégisták. 

▪ Biztonságos szállítás kérdésköre. 

 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 0 FT 


