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Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 2 HK ülésen a(z) 2-ből. 

 Jegyzőkönyvvezetés workshopon 

 A VIK SZMSZ-ben lévő hallgatói arányokról tartott workshopon 

 A tanszéki referenssekkel beszélgettünk a tanszékvezetők megkeresésével 

kapcsolatban. 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 Tanácsadói ülésen voltam, ahol a tábor visszacsatolását beszéltük át 

 Ügyeletet tartottam 3 alkalommal 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Jánvári Bálinttal beszélgettem a tanácsadói terveiről 

 Gődény Dáviddal egyeztettem minden héten az aktuális feladatokról, HK helyzetéről 

 EHK-KB megbeszélésen voltam minden héten hétfőn 

 Hegedüs Bencével beszélgettem keddenként a HK aktuális helyzetéről 

 Kifizetés feltöltéshez szükséges adatokat szolgáltattunk a HSZI-nek 

 Szabó Tamással beszélgettem a tanácsadói posztról 

 Kari Tanulmányi Verseny finanszírozással kapcsolatban beszélgettünk Jakab László 

dékánhelyettessel 

 Gazder Bencével, majd Gazder Bencével és Tolnai Dániellel beszélgettem a HK-s ÁB-k 

kérdéséről 

 Feltöltöttem a Hallgatói Képviselet értékelését VIR-re. 

 Daku Dáviddal beszélgettem a kari hallgatói arányunkról 

 Vajta László dékán úrral beszélgettem a kari bizottságokban és Kari Tanácson lévő 

létszámunkról. 

 A Tanulmányi ösztöndíj korrekció ügyét intéztük 

 Kancellár úr kollégiumba történő meghívását intéztem 

 Kollégiumi fegyelmi eljárásokat kezdeményeztünk 

 Kollégiumi névváltoztatásról szóló levelet véleményeztem és küldtem el. 

 A nyári tábor rendezőivel konkretizáltuk a feladatokat. 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 HK program: 
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 A HK terveit összeszedtük, a feladatokat fixáltuk 

 Egy Trello boardot csináltunk a jó követhetőség érdekében 

 Vagyonnyilatkozatok 

 Bevittük mindenkiét, akiét bekérték 

 A Dékáni Hivatalba is eljuttattuk az igazolásokat 

Egyéb 
 Beszámolóírásról tartott beszélgetésen voltam, előtte Görbe Richárddal felkészültem rá. 

 Goór Bencével beszélgettem az aktuális helyzetéről 

 hk@-ra érkező leveleket kezeltem 

 

Rövid szöveges értékelés 
A hónapban a félév égére és vizsgákra koncentráltam, amíg nem haladtam velük rendesen. 

Emellett az év végi ügyeket, nyári terveket, éves terveket gyűjtöttük össze, és az "apróbb" 

eseti ügyeket kezeltem. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
63.000 Ft 


