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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) 

 Tanszékvezetői értekezleten 

 Beköltözés workshopon 

 Költségvetés workshopon 

 Tanácsadói jutalmazás workshopon 

 1 db Juttatási Bizottság ülésen (1-ből) 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 2 db Tanácsadói ülésen vettem részt 

 Ügyeletet tartottam 3 alkalommal 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 EHK-KB megbeszélésen vettem részt 3 alkalommal. 

 A koliosztásról voltam értekezleten a K épületben. 

 Gazder Bencével Görbe Richárddal és Daku Dáviddal egyeztettem a koliosztásról 

 Palotás Boldizsárral és Gődény Dáviddal egyeztettem a költségvetés tervezéséről 

 Beszámolókat értékeltünk Gődény Dáviddal 

 A KFB-t segítettem a kollégiumi jelentkezéssel és költözéssel kapcsolatos 

kommunikációban. 

 Rynkiewicz Ádámmal beszélgettem egy teljes körű analízis megvalósításáról. 

 A belső költségvetés alnök-alelnökre eső részét néztük át Gődény Dáviddal [np] 

 Kollégiumi fellebbezéseket intéztem. 

 Előadást tartottam a Kari Évnyitón. 

 A német képzésű hallgatók tankör- és gárda besorolása után érdeklődtem 

 Az EHK-tól kapott feladatokat felügyeltem. 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 Tanácsadói jutalmazás fixálása 

 Felelőse: én 

 Fixáltuk azt, hogy a HK tanácsadói milyen jutalmazási formákban részesüljenek. 

 A fix változatot a HK a 09.09-i ülésén elfogadta. 

 HSZI visszacsatolás 

 Felelőse: én 
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 Szerettünk volna a HSZI felé visszacsatolást adni a Kollégiumi felvételi menetéről 

 A visszacsatolást több körös változtatás után elkészült, a Kollégiumi felvételi részét. 

Egyéb 
 GTB standon voltam 

 A szocos újoncokkal készültem a vizsgájukra 

 A tankörbesorolásban segítettem 

 

Rövid szöveges értékelés 
Ebben a hónapban próbáltunk a normális kerékvágásba visszaállni. Az látszott, hogy az 

egyetem indulásával az elvégzendő feladatok száma is nő, amit eddig sikerrel teljesítettünk. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
61.500 Ft 


