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JUHÁSZ DIÁNA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 4-ből. 
 1 Oktatási Bizottsági ülésen 

 Bprof adatok, statisztikák, tantárgyak. Bsc-Bprof és Bprof-Bsc átmenetek követelményei. 
 A HK által kidolgozott Msc kérdőívet összegezzük kb. öt oldalban és küldjük el 

specifikusan kidolgozva a szakbizottságoknak. Tüntessük fel a kritikus pontokat. 
Indoklás: Így tudnak javítani az esetleges hibákon. (Nyári feladat) 

 GDPR jogszabályok áttekintése, ötletelés arról, hogy hogyan tudnánk őket betartani. 
 1 nyári vállalások rendszerének kidolgozása workshopon 
 1 db Juttatási Bizottság ülésen 
 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 
 1 Tanácsadói ülésen 
 1 Nevelőtanári megbeszélésen 

 Ügyeletet tartottam 1 alkalommal 
 Moderáltam a levelezőlistákat. Figyelmeztettem a munkacsoport tagokat a beragadt levelekről. 

Tojás@-ről érkezett emailt intéztem. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK

 
 

 Az újoncok másik felével is megtörténtek a beszélgetések. Egyed Gábortól átvett 
beszélgetéseket tartottam. Kitöltettem velük két tesztet. A motivációjukról beszélgettünk, 
milyennek látja a HK-t és hogyan lehetne rajta javítani. Milyen fejlesztéseket szeretne, milyen 
projektekbe kapcsolódna be esetleg miket indítana el. A beszélgetések egy-másfél órásak. 

 Megkerestem az RVT-t szocos újoncokkal kapcsolatban. Nem kaptam visszajelzést. Joós 
Nikolett átvette az ügyet. 

 Kaptam egy EHK-s megkeresést, hogy szeretnének beszélni az utánpótlás felelősökkel. Az én 
esetemben már Egyed Gábor (EHK delegált) vette át ezt a feladatot. 

 Egyeztettem Egyed Gáborral az utánpótlás munkacsoport jövőjéről. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 
 Kerestem Tanulmányi PR-ost: Szatmáry Péter (újonc) 
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 A nyár folyamán létrejön egy gazdaságinformatikus munkacsoport, amelyben két oktató és 
meghívott hallgatók fognak tevékenykedni. A szak jobbá tételén fognak dolgozni. Elvállaltam, 
hogy részt veszek a munkacsoportban. 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 
 Kar Kiváló Oktatója plakett felelős keresése. Végül én vállaltam el. 
 Ezzel kapcsolatban többször egyeztettem Czárth Csanáddal. 
 Pénzügyekkel kapcsolatban Manz Jánossal egyeztettem 
 4 oldalon összevetettem a plakettek árát, illetve, hogy melyik lenne a legjobb forma. Elbírálásra, 

beküldtem PR-belsőre, ahol véleményezhették. Majd öt helyről kértem gravírozás árajánlatot. 
 A legjobb árat ajánló helynek elküldtem a terveket és a szavazási eredmények ismeretében, a 

két oktató nevét. 
 A grafikán alakítanak, majd a grafika jóváhagyásától számított három napon belül kézhez kapjuk 

a kész plaketteket. 
 Egyeztettem Márkus Lászlóval, Borsos Dániellel és Leicht Ferenccel a pályázati poszttal 

kapcsolatban. Leicht Ferenc vállalta el. 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 
 JB PR-ost kerestem: Márkus László (újonc) 

SAJÁT PROJEKTEK ESETI FELADATOK 

 
 
 Nyári vállalások projekt elindítása 
 Közösségi pontozás projekt elindítása 
 Elvállaltam a lomtalanítás levezénylését 

EGYÉB FELADATOK 

 
 
 Tanácsadói ülésre a torta megrendelése és szállítása. Manz Jánossal egyeztettem a 

pénzügyekről 
 Egyeztettem Joós Nikolettel és Borsos Dániellel, arról hogy Borsos Dániel milyen feladatokat 

tudna ellátni a jövőben, milyen poszt iránt érdeklődik a HK-n belül. 
 Többször egyeztettem Joós Nikolettel, Makara Árpáddal az alelnöki feladatmegosztással 

kapcsolatban 
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 Többször egyeztettem Makara Árpáddal az alelnöki poszt átvételével kapcsolatban. Eseti 
feladatok lekezelése, levelező listák moderálása, projektek felügyelésével kapcsolatban. 

 Egyeztetés Joós Nikolettel, Makara Árpáddal, Egyed Gáborral a Hallgatói Képviselet csapattá 
formálásáról, az emberek motivációjának újraélesztéséről. 

 Egyeztetés Kiss Viktorral és Vass Bencével. (Tanácsadó megbeszélés.) 
 Egyeztettem Vass Bencével az általa elindított fejlesztő tréninggel kapcsolatban. 
 Részt vettem a Vezetőségi táborban 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

 
Rengeteget egyeztetek az elődömmel és úgy érzem egyre jobban sikerülnek alelnöki teendőim. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


