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Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 7 HK ülésen a(z) 7-ból. (3 rendkívüli) 

 1 db Pályázati Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (4-ből) 

 Tanácsadói ülésen 

 ahol a tavaszi tábor és az utánpótlás kérdését beszéltük át 

 Közösségi ösztöndíj workshopon 

 Coach gyűlésen 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre személyesen pár alkalommal. 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Scheigl Józseffel egyeztettem az aktualitásokról sok alkalommal 

 Beszámolókat értékeltem Scheigl Józseffel 

 Kifizetési listákat készítettem 

 Egyeztettünk az EHK és a KB történéseiről 2 alkalommal 

 Bíró Alexandrával egyeztettem 2 alkalommal az aktuális HK-s dolgokról 

 RVT ülésen voltam Scheigl Józseffel 

 HK-s beszámolókat publikáltam a honlapon 

 Scheig Józseffel beszélgettünk a HK közeli emberekkel a következő időszakról 

 Az új Kollégiumi Bizottság tagjainak adtam megfelelő jogosultságokat levlistákhoz és 

wikihez 

 Egyeztettem a HKsokkal sokszor az aktuális projektjeikről, és emlékeztettem őket a 

határidőkre 

 Emlékeztetőket és egyéb leveleket iktattam 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 Erasmus pályázat: 

 Elbíráltuk a pályázatokat, majd megbeszéltük az eredményeket a bizottság oktatói 

tagjaival. 

 2 esetben utólag módosítottuk a pontokat 
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Egyéb 
 EHK továbbképző hétvégén voltam 

 Hegedűs Bencével egyeztettem 3 alkalommal a tanulmányaimról és az aktuális HK-s 

dolgokról 

 Gólyaszerdán voltam az I épületi standunknál 

 HK célkitűzéseken vettem részt 

 HK ZH-n vettem részt 

 Átadtam a PR-felelős posztot Nemes Marcellnek és egyeztettem vele több alkalommal a 

munkacsoport vezetésével és projektjeivel kapcsolatban 

 Kiss Balázs Péterrel beszélgettem 2 alkalommal az alelnöki teendőkről és az aktuális HK-s 

dolgokról 

 Nemes Marcellal egyeztettem a tavaszi HK táborral kapcsolatban 

Rövid szöveges értékelés 
Hónap elején pár napomat az Erasmus+ pályázat vette el, utána a PR felelős poszt 

átadásával és az utódom segítésével foglalkoztam. Segítettem az elnöknek és figyeltem, 

hogy a feladatainkat megcsináljuk. 
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