
 

 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 

 

BORSOS DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. 10. 1. és 2018. 10. 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 6-ből 

 Kari Tanács elektronikus szavazáson 

 Beszámolók workshopon 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Nevelőtanári megbeszéléseken vettem részt a hónapban. 

 Beszámolókkal szemben támaszott elvárásokról szóló dokumentumot dolgoztuk ki Joós 

Nikolettel. 

 Rendszeresen egyeztettem Joós Nikolettel és Makara Árpád Lászlóval a HK aktualitásaival 

kapcsolatban 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Vezetőségi rendszer kidolgozása projekt: 

 A projekt célja, hogy a HK belső működését megújítsa, a címben említett poszt szerepkörét 

pontosan definiálja. 

 2 órás megbeszélést tartottunk Joós Nikolettel a témával kapcsolatban. 

 Régebbi dokumentumokat néztünk át, dolgoztunk át. 

 Összeszedtük a HK futó projetkjeit, azoknak ellátására humán erőforrást kerestünk. 

 HK drive rendberakása: 

 A projekt célja, hogy a HK drive átláthatóbb és rendezettebb legyen 

 Régebbi dokumentumokat néztem és strukturáltam át. 

 Jelengeg a projekt 40%-on áll. 

 Vezetőségi kommunikáció és feladat menedzselés projekt 

 A projekt célja, hogy a belső kommunikáció gördülékenyen menjen, ne vesszenek az 

információk és a feladatok. 
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 Létrehoztunk egy kommunikációs interfészt a vezetőség felé 

 Október havi aktuális feladatokat felvittük Joós Nikolettel 

 Egyeztettünk Joós Nikolettel és Makara Árpád Lászlóval a feladatkövető rendszer 

működéséről. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 HK tábor 2 napjából 1-en vettem részt 

 Gólyabálra közös lejutást szerveztem 

 Többször szóban egyeztettem Egyed Gáborral. Különböző témákban véleményt cseréltünk és 

újításokon ötleteltünk. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A hónap folyam bekapcsolódtam a HK belső működését érintő projektekbe. A kitűzött célokat 
sikerült tartanom és jelenleg jó tempóban tudom menedzselni az elvállalt projektemet. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 43000 FT 


