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BORSOS DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 7 1. és 2019. 7 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 2 HK ülésen a(z) 2-ből. 

 1 utánpótlás képzésről tartott workshopon 

 1 a HK-s gazdaság transzparenciája workshopon 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem Vigh Franciskával és Makara Árpáddal a nyári tervekről/haladásokról 

 Nyári célok táblázat: 

 Az elnök-alelnökökhöz tartozó részeket aktualizáltam 

 Emlékeztető emailt küldtem ki a táblázat frissítésére 

 Táblázat kitöltését a hozzám tartozó munkacsoportokkal egyeztettem 

 A kitöltéssel elmaradt munkacsoportokat megkerestem 

 Júniusi beszámolók: 

 Leadási határidejére küldtem emlékeztető emailt 

 Részt vettem az júniusi mandátumos beszámolók értékelésén 

 Wikire létrehoztam a július havi beszámoló sablonokat és kiküldtem az érintetteknek 

 Vezetőségi kommunikáció és feladat menedzselés projekt: 

 A júliusi feladatok táblázatot kiegészítettem a megbeszélt feladatokkal. 

 A hónap folyamat a feladatok státuszának változásával frissítettem a táblázatot. 

 Nyári vállalások projekt 

 Személyesen egyeztettem a nyári vállalásáról Müllek Vilmossal 

 Személyesen egyeztettem a nyári vállalásáról Varga Balázzsal 

 Egyeztettem Nagy Mátéval a pályázati területen tehető nyári vállalásokkal kapcsolatban. 

 Félidős ellenőrzésre egyeztetéseket kezdtem el 

 HK Transzparencia projekt 

 Többször egyeztettem Varga Balázzsal az alapok kidolgozásával kapcsolatban 

 Varga Balázzsal átbeszéltük a projekt ütemtervét és összeszedtük a szükséges lépéseket 

 Balhási Zalánnal és Balogh Balázzsal átbeszéltük a TMCS-hez kapcsolódó részleteket 



 

 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 

 

 Nyári HK táborral kapcsolatban egyeztettem Vollweiter Ivettel a lejutásról, beszerlistáról, és a 

kocsi bérlésről 

 Nyári EHK-táborba második körös lejutást szerveztem 

 Egyeztettem Vetési Dániellel a HK-KB kapcsolatáról és a további javítási lehetőségekről 

 Egyeztettem Szodfridt Gergellyel a HK-KB kapcsolatáról és a további javítási lehetőségekről 

 Tanácsadói gárda projektek 

 Tanácsadói gárda projektjeinek folyamatáról egyeztettünk Vigh Franciskával és Makara 

Árpáddal 

 Projekteket szedtünk össze és ezeket továbbítottuk Vigh Franciskával és Makara Árpáddal 

 Projekteknek gyűjtő helyet hoztam létre a HK driven 

 Profil és Körök oldal 

 Közösségi pontok és színes belépőket aktualizáltam 

 Aktualizáltam a HK adatait 

 HK Jutalmazási rendszer projekt 

 Előző workshopok/ülések anyagait szedtem össze 

 Többi KHK publikus anyagait néztem át ezzel kapcsolatban 

 Tervezett menetrendet küldtem be vez@-ra 

 Egyeztettem Szoboszlai Annával a múltévi Utánpótlás képzésről, annak vázáról és menetéről 

 TMCS nyári projektek (Balhási Zalánnal és Balogh Balázzsal egyeztetés) 

 Egyeztettem nyári projektekről, haladásukról, eddigi eredményeikről 

 Felmerült nehézségekről, illetve újonnan bejött projektekről 

 Átbeszéltük a további ütemtervet és kitűztük a következő átfogó megbeszélés 

időpontját 

 Ezek mellett napi rendszerességgel egyeztettem az aktualitásokról Vigh Franciskával és Makara 

Árpáddal átlagosan napi 0.5-1 órában. 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Közösségi pontozással kapcsolatban felmerült problémákkal foglalkoztam 

 HNOR-os dokumentumot néztem át, kommenteltem, illetve egyeztettem Makara Árpáddal ezzel 

kapcsolatban 

 MŰEPER specifikációját néztem át, illetve az updatelt verzió-t kértem el 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Részt vettem a Nyári HK táborban 

 Részt vettem a Nyári EHK táborban 
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RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Kerestem a feladatokat, az alelnöknek kérnie sem kellett.. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


