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MASCHEK ZSOLT 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 3 HK ülésen a(z) 4-ből (Ebből 1 rendkívüli). 

 1 workshopon 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Részt vettem a specilizációs kérdőívek kiértékelésében 

 Frissítettem a specializációválasztás tudástár oldalait 

 Ellenőriztem a specializációbesoroló működését és az új tanrend szerinti változtatási 

lehetőségeit 

 Elkészítettem a szakirany.vik.hk új domain-ét 

 Felügyeltem a spec@vik.hk cím elkészítését és működését 

 Frissítettem a zh ütemterv elkészítéséhez szükséges tudástár oldalt 

 Frissítettem a vizsga ütemterv elkészítéséhez szükséges tudástár oldalt 

 Feltöltöttem a korábbi vizsga és zh ütemterveket a tudástár-re 

 Elkészítettem a tavaszi vizsga ütemterv előzetes változatát 

 A tanszéki kérések alapján frissítettem a vizsga ütemterv előzetes változatát 

 Elkészítettem az őszi zh rend előzetes verzióját 

 Elkezdtem az utódom betanítását az ütemtervek készítésében 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Részt vettem a tisztújítás PR plakátolásában és az ajtó cédulák kiragasztásában 

  



 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 

Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Elkészítettem a szochelp tudástár oldalát segédlettel a későbbi fejlesztésekhez 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 VIK HK tábor szervezés: 

 Folyamatosan egyeztettem Lengyel Kigával és Makara Árpáddal a szervezés különböző 

részeinek állásáról 

 Egyeztettem a tanácsadókkal a továbbképző szekciók állásáról és tartalmáról 

 Több alkalommal egyeztettem Manz Jánossal a különböző gazdasági ügyekkel 

kapcsolatban 

 Összegyűjtöttem a beszerzendő eszközök és alapanyagok listáját 

 Elkészítettem az ételrendelést 

 Elkészítettem a költségvetést 

 Elkészítettem a résztvevői listát 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Elkészítettem az online szavazati rendszer frontendjét 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


