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BORSOS DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 5. 1. és 2019. 5. 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
Részt vettem: 

 3 HK ülésen az 3-ből. 
 1 PR Munkacsoport ülésen 
 1 elektronikus szavazáson 
 Válaszoltam hallgatói kérdésekre 2 alkalommal 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 
 Egyeztettem Vigh Franciskával és Makara Árpáddal a hónap első üléséről 
 Üléstervet készítettem/néztem át szerdai HK ülésre 3 alkalommal 
 Havi célok táblázat: 

 Létrehoztam az aktuális havi célok táblázatot 
 Táblázatot kiegészítettem az általános teendőkkel 
 Táblázat kitöltését a hozzám tartozó munkacsoportokkal egyeztettem 
 Egyeztettem Csábi Eszterrel, Balhási Zalánnal, Balogh Balázzsal a havi tervekről 

 Áprilisi beszámolók: 
 Leadási határidejére küldtem emlékeztető emailt 
 Részt vettem az áprilisi mandátumos beszámolók értékelésén 

 Wikire létrehoztam a június havi beszámoló sablonokat és kiküldtem az érintetteknek 
 HK tavaszi tábor: 

 Balogh Balázs munkáját felügyeltem, kérdéseiben segítettem. 
 Tábor programját, szállítandó eszközök listáját néztem át. 
 Több alkalommal személyesen egyeztettünk Balogh Balázzsal a tábor feladatainak 

haladásairól és a következő lepésekről. 
 HK felkészültségét felmérő tesztet néztem át szerdai HK ülésre 2 alkalommal 
 Új mandátumosok képzése projekt: 

 Második tréningalkalom vázlatát néztem át, illetve a tréningen vettem részt 
 További tréninget témájával, illetve az elkövetkező tréningek időpontjával kapcsolatban 

egyeztettem 
  

 EHK tábor alelnöki szekciójának folytatása: 
 Kérdések megválaszolását segítő dokumentumot hoztam létre és küldtem el a képviselet 

tagjainak. 
 Az összegyűjtött válaszokat egybefogalmaztam és továbbítottam az EHK felé. 

 Vezetőségi kommunikáció és feladat menedzselés projekt: 
 A májusi feladatok táblázatot kiegészítettem a megbeszélt feladatokkal. 
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 A hónap folyamat a feladatok státuszának változásával frissítettem a táblázatot. 
 Nyári vállalások projekt: 

 Létrehoztam az idei dokumentumokat. 
 A képviseleten belül felmértem az idényeket a vállalásokkal kapcsolatban. 
 További folyamatos emlékeztető emaileket küldtem ki a határidők betartása és az időközben 

felmerült plusz információk miatt. 
 HK év visszacsatolás: 

 Egyeztettem Szodfridt Gergellyel az elmúlt féléves tapasztalatairól és ezekre megoldási 
lehetőségeket beszéltünk át. 

 Az ehhez kapcsolódó dokumentumot egészíttettem ki. 
 Ezek mellett napi rendszerességgel egyeztettem az aktualitásokról Vigh Franciskával és Makara 

Árpáddal átlagosan napi 20-30 percben. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 AUT tárgyak Mintatanterv változtatásának témájával egyeztettem belső levelezőlistánkon 

 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Részt vettem a HK tavaszi táborában 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


