
 

Június havi beszámoló 
Kalydi Zoltán 

Közéleti felelős 

Jogszerű működés biztosítása, károk elkerülése 

Havi beszámoló 

● Összegyűjtöttem a múlt hónapban végzett tevékenységeimet 

● Az előzőlegesen összegyűjtött feladatlista alapján megírtam a beszámolót a megfelelő 

formátumban 

RVT-sek havi jutalmazásának elkészítése 

● A leadott reszortvezetői beszámolók alapján elkészítettem a reszortvezetők havi 

jutalmazását. 

● Elküldtem a KB gazdasági felelősének 

OBii ülés 

● Két OBii ülést tartottunk a hónapban 

○ Az ülések eredményes levezetéséhez azokra felkészültem 

■ Témák összeszedése, és prioritás szerinti sorba rendezése 

■ Cél és potenciális irány kitűzése az egyes témák esetén 

■ Meghívó küldése 

■ Vendégek hívása az ülésre 

■ Felkészülés a témákra 

○ Levezettem az üléseket 

Hallgatói fórum 

● A KB-s lemondások után kialakult helyzet miatta működésünk jogszerűségének 

biztosítása érdekében KHB választást írattunk ki 

● A választás során kötelezően megtartandó hallgatói fórumra felkészültem és azon 

részt vettem. 

Mentorfelkérések 

● A mentorfelkérések kapcsán felmerült kérdésekről több jelenlegi tapasztalt mentorral 

beszélgettem, hogy a lehető legjobb döntést tudjunk hozni a mentorok kérdésében 

● Részt vettem a Simonyi vezetőségével tartott megbeszélésen, ahol a mentori 

kérdéskörről és a szakkolis nevelőtanár kérdésköréről beszéltünk. 



 

Kollégiumi és részleges közéleti nyitás lebonyolítása 

Közösségi pontozás 

● Kiküldtem a tájékoztató e-mailt a körvezetőknek a félév végi teendőkről és a közösségi 

pontozás részleteiről 

● Kértem a HK-t hogy értesítsék a külső körökben dolgozó embereket is erről 

● Kommunikáltam a nem reszort alatti közösségek vezetőivel, valamint bekértem tőlük 

a közösségi pontozásaikat is. 

● Elkészítettem a Five-0, az RVT és a KB közösségi pontozását. 

Támogatott nyári kollégium 

● Összegyűjtöttem és utánajártam annak, hogy milyen teendők vannak ezzel 

kapcsolatban 

● Előkészítettem a pályázat leadására szolgáló felületet 

● Megszerveztem az OBii és az RVT bírálásait 

● Ezzel kapcsolatban kommunikáltam a reszortvezetőkkel 

● Válaszoltam a közélők felől érkező kérdésekre 

● Részt vettem az OBii bírálásán 

● A két szervezet bírálását követően elkészítettem a leadandó végleges dokumentumot, 

amivel a későbbiekben további teendő már nem volt, ezt továbbítottam az új KHB felé 

● Kapcsolatot tartottam a HK-val 

Házszintű működés folytonosságának fenntartása 

Folyamatban levő ügyek átadása 

● Összegyűjtöttem a folyamatban levő ügyeket, azok előrehaladottságát, határidőket, 

valamint elvégzendő teendőket. 

KGY szervezése 

● A Küldöttgyűlés szervezéséhez szükséges információk megszerzése érdekében 

beszélgettem Fedor Zsomborral, akinek a segítségével összeszedtük, hogy milyen 

teendők állnak előttem a szervezés során 

● Megírtam és továbbítottam a küldöttgyűlés meghívóját az Egyesület elnökének 

 

Jutalmazás 

Mivel a hónap második felében jelentős munkát már nem végeztem a közösség érdekében, 

úgy tatom jogosnak, ha a havi javadalmazásom feléről lemondok a júniusi hónapot illetően. 
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