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ZELENYÁNSZKI DOROTTYA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 11 1. és 2020. 11 30. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 

▪ 2020.11.04. - HK ülés 

▪ 2020.11.13. - Rendkívüli HK ülés 

▪ 2020.11.18. - HK ülés 

▪ 2020.11.25. - HK ülés 

▪ 2020.11.02. - KHB ülés 

▪ 2020.11.16. - KHB ülés 

▪ 2020.11.23. - KHB ülés 

▪ 2020.11.30. - KHB ülés 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

▪ Üres helyes táblázatot frissítettem. 

▪ Véleményeztem a HÖK ÁSZ-t. 

▪ A HSZI-s keretátadást egyeztettem le Varga Balázzsal. 

▪ V2 fotózási engedélyről egyeztettem Balhási Zalánnal. 

▪ Folyamatos kapcsolatot tartottam a KFB-vel: 

▪ Megválaszolandó levelekkel kapcsolatban. Többször tartottam közös email válaszolós 

alkalmat. 

▪ KKB-s feladatokkal kapcsolatban. Mint például a KU vagy a kollégiumi felvételi pályázat 

ütemezésének a véleményezése. 

▪ Részt vettem a KFK workshopon, annak eredményéről pedig egyeztettem Csábi Eszter 

Zsófiával. 

▪ Maszkokkal kapcsolatban kerestem a HK-t. 

▪ KSZK domainnel kapcsolatban beszéltem Kalydi Zoltánnal és Torma Kristóffal. 

▪ Kiköltözés: 

▪ Folyamatosan tájékoztattam a hallgatókat emailben az aktuális hírekről. 

▪ Állandó kapcsolatban álltam a KHB tagjaival, mentorokkal, rajtuk keresztül a HSZI-vel. 

▪ Követtük az aktuális híreket, a kijövő jogszabályokat és ágazati ajánlásokat. 

▪ A járványügyi szervezést segítő rektori méltányosságik igazolásának módjáról egyeztettem 

Szili Ákossal. 
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▪ Részt vettem ezen méltányosságik előbírálásában, majd az igazolások kiállításában. 

▪ Kollégiumi rombolás: 

▪ Folyamatosan egyeztettem a vezető mentorral. 

▪ Személyesen és telefonon is egyeztettem a dékán úrral, elkészítettem a Dékáni Hivatal 

számára egy összefoglalót az estről. Ebben nagy segítségemre voltak a mentorok és a 

KHB tagjai. Egyéb információkkal kapcsolatban is folyamatosan rendelkezésre álltam. 

▪ Részt vettem a HSZI erről szóló megbeszélésén. 

▪ Interjút adtam az M1-nek és a Hír TV-nek a Kollégiumi Hallgatói Bizottságot képviselve. 

▪ A sajtó megjelenésekkel kapcsolatban többször egyeztettem Kovács Klára kommunikációs 

szakreferenssel. 

▪ Részt vettem két fegyelmin (azaz annak az előkészítőjén) és egy bizonyítékvizsgáló ülésen. 

▪ Tájékoztattam Balhási Zalánt. 

▪ Egyeztettem Labancz Tamással és Dér Leventével az új dolgozói kártyákkal kapcsolatban. 

▪ A KSZK számára Kovács Ildikó segítségével elkértünk a kollégiumról statikai terveket egy új 

szünetmentes tápegység elhelyezésének érdekében. 

▪ Az előző hónapi beszámolómban említett igényelt utcaátnevezés nem megvalósítható, ezzel 

kapcsolatban egyeztettem. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 0 FT 


