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a 2018. január 1. és 2018. január 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 3 HK ülésen a(z) 5-ből (ebből 2/0 rendkívüli). 

 Kari Tanácson 

 Villamosmérnök szakbizottsági ülésen 

 Utánpótlás ülésen 

 EMT-s megjelenés workshopon 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre ~10 alkalommal. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Impulzust véleményeztem utánpótlás szempontból 

 Ülést és workshopot is tartottam 

 EMT előadást készítettem 

 EMT előadással kapcsolatban személyesen egyeztettem Stermeczki Boglárral, Kiss Viktorral, 

valamint egyéb EMT-s feladatainkról beszélgettem Beluzsár Ádámmal és Makara Árpáddal 

 Egyeztettem 8 emberrel az áprilisi terveikről, ebből hat emberrel hosszabban, míg kettővel 

csupán pár szóban. 

 Gólyakörtével kapcsolatban egyeztettem Joós Nikolettel, illetve Zádori Ferenccel, mint a 

megjelenésünk két fontos területének felelősei (sütés, bevonó játék) 

 Szintén gólyakörtével kapcsolatban PR területen Boros Lászlóval és Knoll Judittal egyeztettem 

és frissítettük a van.vik.hk oldalát, hogy PR-olni tudjuk 

 Továbbá a gólyakörtének egyéb előkészületeit intéztem, melyeknek a következő hónapban lesz 

eredménye 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Stermeczki Boglárnak segítettem tanulmányi kérdésekben 
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PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 JB PR-ral kapcsolatban egyeztettem Zádori Ferenccel, koncepciót adtam neki, és operatívan 

megvalósítottam néhány terméket (~10 órába telt) 

 FB-al kapcsolatban egyeztettem Nánási Dániellel 

 Joós Nikolettel és Szmulai Alexandrával egyeztettem a tisztújítás PR kapcsán 

 Tisztújításról egy 7 oldalas komplett PR tervet állítottam össze, mely tartalmazta a 

mérföldköveket, határidőket, feladatokat és feleősöket, továbbá a feladatok, ötletek konkrét 

lebontását. 

 Egyéb FB posztokat menedzseltem és készítettem ez idő alatt. A posztoknak nagyjából a fele 

lett publikálva, a többivel a képzésre és a tisztújításra készülünk már. (Ezzel szumma 15-20 órát 

töltöttem el, két videó is készült) 

 Egyeztettem Csábi Eszterrel a rajz csoport kapcsán, és tervet állítottunk össze a későbbi sikeres 

munka érdekében 

 Segítettem Tóth Klaudiának a heti hírekkel kapcsolatban 

 Fényképeket gyűjtöttem Instagramra 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Szoc. bíráló vizsgát tettem, és erre felkészültem 

 Egyeztettem Berdó Dániellel a szoc. időszakról 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Új vik.hk 

 Megírtam a specifikációt, és árajánlatokat kértem (~400000 Ft lesz jelen állapot szerint). 

Gólyakörtés elfoglaltságaim miatt ezt még nem küldtem be. 

 Várható előrehaladás a képzés beindulásakor fog történni, addig még információt gyűjtök, 

és igyekszem az eddig gyűjtött információt véleményeztetni a HK-val. 

 Újonc wiki 

 Egyeztettem a munkacsoportvezetőkkel további cikkek írásáról 

 Érdemi előrehaladás nem történt, két munkacsoport vezetőjére várok 

 Újonc képzés 
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 Kidolgoztam az új irányelvet és a koncepció javaslatot 

 Ülésen átbeszéltük a jelenlevőkkel 

 Előadókat kerestem és kértem fel, valamint egyeztettem velük 

 Több körben egyeztettem több személlyel is a képzés helyszínét illetően. 

Végeredményképp három termet is sikerült szerezni, melyből kettőt természetesen vissza 

mondok 

 Plakát tervet készítettem, és egyeztettem Halász Viktóriával, három plakát készítés alatt áll 

 Következő hónapban megrendezésre kerül 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Elvárások projektben segítettem az elnöki részben 

 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 49.000 FT 


