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BORSOS DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 6 1. és 2019. 6 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 5 HK ülésen az 5-ből. 

 1 NTG ülésen 

 2 KB ülésen 

 1 Tanácsadói ülésen 

 Hallgatói megkeresésre válaszoltam 1 alkalommal 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem Vigh Franciskával és Makara Árpáddal a hónap első üléséről 

 Üléstervet készítettem/néztem át HK ülésre 5 alkalommal 

 HK ülésre felkészítő tesztet néztem át 1 alkalommal 

 Nyári célok táblázat: 

 Létrehoztam a nyári célok táblázatot 

 Táblázatot kiegészítettem az általános teendőkkel 

 Táblázat kitöltését a hozzám tartozó munkacsoportokkal egyeztettem 

 Egyeztettem Csábi Eszterrel, Balhási Zalánnal, Balogh Balázzsal a havi tervekről 

 májusi beszámolók: 

 Leadási határidejére küldtem emlékeztető emailt 

 Részt vettem az májusi mandátumos beszámolók értékelésén 

 Wikire létrehoztam a július havi beszámoló sablonokat és kiküldtem az érintetteknek 

 Vezetőségi kommunikáció és feladat menedzselés projekt: 

 A júniusi feladatok táblázatot kiegészítettem a megbeszélt feladatokkal. 

 A hónap folyamat a feladatok státuszának változásával frissítettem a táblázatot. 

 Nyári vállalások projekt: 

 Vállalásokat néztem át, illetve 2 vállalást segítettem kiegészíteni 

 Többszörösen küldtem figyelmeztető emaileket, telefonokat. 

 Nyári vállalások menetrendjét és határidejét készítettem el, majd küldtem ki az 

érintetteknek 

 Személyesen egyeztettem a nyári vállalásáról Zelenyászki Dorottyával 
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 Személyesen egyeztettem a nyári vállalásáról Nagy Mátéval 

 Nyári HK tábor: 

 A júniusi feladatok táblázatot kiegészítettem a megbeszélt feladatokkal. 

 Közösségi pontozás: 

 Nem mandátumos beszámolókat néztem át 

 Vigh Franciskával és Makara Árpáddal elbíráltuk a félévi közösségi pontozást 

 Beérkezett 2db EHK Elnök pályázatot néztem át 

 Beérkezett 7db Tanácsadói pályázatot néztem át 

 Irodával rendjével/funkciójával kapcsolatos problémákat gyűjtöttem össze 

 Megrendelendő Irodaszer, takarítószer listáját néztem át 

 KI keretátadások-ról egyeztettem Zelenyászki Dorottyával 

 Egyeztettünk Vigh Franciskával, Makara Árpáddal és az új tanácsadó gárdával a közös 

együttműködésről. 

 Egyeztettünk Vigh Franciskával, Makara Árpáddal és az új mentorgárda vezetőjével a közös 

együttműködésről. 

 Ezek mellett napi rendszerességgel egyeztettem az aktualitásokról Vigh Franciskával és Makara 

Árpáddal átlagosan napi 1-2 órában. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Részt vettem az Iván napon 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


