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Gődény Dávid 

szeptember havi beszámoló 
(2015. augusztus 16-tól 2015. szeptember 15-ig) 

 

Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 3 HK ülésen a(z) 3-ból. (1 rendkívüli) 

 1 Mérnök informatikus Szakbizottsági ülésen 

 ahol átbeszéltük a 4. félév könnyítésére tett javaslatokat. 

 beköltözés workshopon 

 költségvetés workshopon 

 tanácsadói jutalmazás workshopon 

 1 db Pályázati Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 1 db tanácsadói ülésen 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre telefonon 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 EHK-KB megbeszélésen vettem részt 2 alkalommal 

 Palotás Boldizsárral és Scheigl Józseffel egyeztettem a költségvetés tervezéséről 

 Beszámolókat értékeltünk Scheigl Józseffel 

 A belső költségvetés alnök-alelnökre eső részét néztük át Scheigl Józseffel [np] 

 Bemutatkoztam a Kari évnyitón 

 összeállítottam egy ráérési táblázatot, amit hamarosan ki fog tölteni a HK 

 Scheigl Józseffel összeszedtük a félévben megtartandó események potenciális időpontjait 

 Beszélgettem Horváth Évivel az aktuális alelnöki dolgokról 

 Kiírtam egy listát, amibe összeszedjük, hogy melyik KB ülésre ki megy HK-sként 

 elbíráltam 3 KBME beszámolót 

 szereztem papírt a szocbírálásra 

 Molnár Tamarával összeállítottunk egy irodabeszer-listát 

 Beszéltem Antal János Benjáminnal, hogy kérjünk ki Bíró Alexandrának dolgozói kártyát a 

félévre 

 Egyeztettem Boros Lászlóval, hogy mikor lesz levrendszerünk 

 Iktattam 

 Összeállítottam egy HowTo-t, ami arról szól, hogy hogy kell beállítani a HK-s címet 

Gmailben 

 Összeszedtem az ügyeleti időpontokat 

 Összeszedtem, formáztam és bevezetőt írtam a HK féléves beszámolójához 
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Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 Tanácsadók jutalmazása projekt: 

 Felelőse: Scheigl József 

 Véglegesítettük, a Hallgatói Képviselet milyen formában jutalmazza a tanácsadóit 

Egyéb 
 A tankörbesorolásban segítettem 

 Szocbírálói vizsgát tettem, arra készültem 

 Jusztinát átírogattam az aliasokban a megfelelő helyekre 

 voltam ÁB osztón 

 voltam SCHtréning gyűlésen 

Rövid szöveges értékelés 
A hónap vége felé beindult a suli, meg a sok munka. Ez nem baj, legalább felpörgünk, csak 

tudjunk mindennel rendesen haladni. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
30.000 Ft 


