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BORSOS DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 4 1. és 2019. 4 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
Részt vettem: 
 5 HK ülésen az 5-ből (ebből 1 rendkívüli ülés). 
 1 Utánpótlás Munkacsoport ülésen 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 
 Egyeztettem Vigh Franciskával és Makara Árpáddal a hónap első üléséről 
 Egyeztettem Vetési Dániellel az új HK és KB kapcsolatáról 
 Egyeztettem Scheigl Józsival az előző időszak problémáiról és a következő időszakra javasolt 

tervekről 
 Üléstervet készítettem/néztem át szerdai HK ülésre 4 alkalommal 
 HK felkészültségét felmérő tesztet készítettem/néztem át szerdai HK ülésre 1 alkalommal 
 Egyeztettem Vigh Franciskával az alelnöki feladatok felosztásáról 
 Havi célok táblázat: 

 Létrehoztam az aktuális havi célok táblázatot 
 Táblázatot kiegészítettem az általános teendőkkel 
 Táblázat kitöltését a hozzám tartozó munkacsoportokkal egyeztettem 

 Márciusi beszámolók: 
 Leadási határidejére küldtem emlékeztető emailt 
 Részt vettem februári mandátumos beszámolók értékelésén 

 Tisztújítás: 
 Joós Nikolettel, Vigh Franciskával és Makara Árpáddal felmértük és átbeszéltük a következő 

ciklusra a posztokra való érdeklődéseket 
 Joós Nikolettel és Makara Árpáddal egyeztettünk a tisztújítás további lépéseiről és feladatiról. 

 Wikire létrehoztam az április és május havi beszámoló sablonokat és kiküldtem az érintetteknek 
 Levilsta tagságok felülvizsgálata: 

 Szatmáry Péterrel egyeztettem a levlistákról és az előző tagságlekérés óta történt 
változásokról 

 HK drive hozzáférések felülvizsgálata: 
 Joós Nikolettel, Vigh Franciskával és Makara Árpáddal egyeztettem a mappák jogosultsági 

köreiről 
 Módosítottam a hozzáféréseket az egyes dokumentumokon a megbeszélt változtatások 

szerint 
 Új mandátumosok képzése projekt: 

 Első tréningalkalom vázlatát néztem át, illetve a tréning alatt segédkeztem 
 Második tréning alkalom vázlatos céljait dolgoztam ki és előadót kerestem rá 
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 Kötelező tréning elemekről egyeztettem Joós Nikolettel, Vigh Franciskával és Makara 
Árpáddal 

 HK tavaszi tábor: 
 Balogh Balázs munkáját felügyeltem, kérdéseiben segítettem. 
 Előző évi beszerzési lista alapján segítettem létrehozni az ideit. 
 Több alkalommal személyesen egyeztettünk Balogh Balázzsal a tábor feladatainak 

haladásairól és a következő lepésekről. 
 Vezetőségi kommunikáció és feladat menedzselés projekt: 

 Létrehoztam a vezetőség számára az áprilisi és a májusi feladatok táblázatot 
 Az elkészült táblázatokat kiegészítettem a megbeszélt feladatokkal 

 Ezek mellett napi rendszerességgel egyeztettem az aktualitásokról Vigh Franciskával és Makara 
Árpáddal átlagosan napi 20-30 percben. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 MISZB-es digit gyakorlat csökkentésről szóló emailt és kérdőívet véleményeztem 

 

UTÁNPÓTLÁS MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 
 Részt vettem a coachokat tájékoztató ülésen. 
 Coach párommal átbeszéltük az következő időszak ütemtervét és létrehoztuk az ehhez 

szükséges kommunikációs csatornákat. 
 Újonc csoportunknak megtartottuk az első találkozó alkalmat. 

 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 
 Levelező listákkal kapcsolatos problémák és ezekre lehetséges megoldások körét beszéltük át 

Vigh Franciskával és Makara Árpáddal. 

 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Részt vettem egy irodatakarításon 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


