
 

BORSOS DÁNIEL 
(FÉL)ÉVES BESZÁMOLÓ 

a (z) alábbi időszakban (év megjelöléssel) végzett munka 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 
 

 
▪ Részt vettem a HK rendszeres és rendkívüli ülésein. 
▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre emailben. 
▪ Részt vettem: 

▪ 29 db HK ülésen 
▪ 2 db Elnöki értekezleten 
▪ 1 db NTG ülésen 
▪ 3 db Tanácsadói ülésen 
▪ 4 db Utánpótlás Munkacsoport ülésen 
▪ 3 KHB ülésen 
▪ 4 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 
▪ 1 db Juttatási Bizottság ülésen  
▪ 2 PR Munkacsoport ülésen 
▪ 3 Gazdasági workshopon 

 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 
 

 
▪ Az 2018-as év visszacsatolását végeztem el. Ennek kapcsán egyeztettem több emberrel,                     

valamint különböző platformon gyűjtöttem össze az információkat. 

▪ Az aktuális HK ülésekre ülés tervet készítettem, illetve néztem át. 

▪ A ciklus első felében az aktuális HK ülésekre felkészültségét felmérő tesztet készítettem,                    
illetve néztem át. 

▪ Dékánválasztás során a jelöltek pályázata alapján az ülésen kérdéseket tettem fel a            
jelöltekhez, majd a képviselettel egyeztetve kialakítottuk az álláspontunkat. 

▪ Az aktuális Havi célok karbantartását végeztem. 

▪ 2019-es HK nőnap lebonyolításáért feleltem 
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▪ 2019-es Újoncképzés alkalmait néztem át. 

▪ Az aktuális havi beszámolókra figyelmeztető     
emaileket küldtem ki, illetve a beadásához szükséges felületet hoztam létre. A beszámolókat            
a HK elnök és alelnökével elbíráltuk. 

▪ 2019-es Coach rendszer átdolgozásával foglalkoztam. 

▪ HK drive hozzáférések felülvizsgálatával foglalkoztam. 

▪ 2019-es Új mandátumosok képzése projekt keretében több emberrel egyeztettem a          
képviselet igényeiről, majd az előadásokhoz előadókat kerestem és a kidolgozott anyagokat           
néztem át. 

▪ 2019-ben a HK következő évi költségvetését néztem át és egyeztettem ennek kapcsán több             
emberrel. 

▪ Az év során napi rendszerességgel egyeztettem a HK elnökével és alelnökével az            
aktualitásokról, illetve a felmerülő problémákról. 

▪ Több alkalommal egyeztettem a HK és a KHB kapcsolatáról a két szervezet tagjaival. 

▪ Az év során felmerült problémákkal kapcsolatban egyeztettem a HK tanácsadóival. 

▪ EHK tábor alelnöki szekciójának folytatásaként felmerülő ügyeket intéztem. 

▪ A HK Nyári vállalásait mértem fel és gyűjtöttem össze. 

▪ HK közösségi pontozását készítettük el a HK elnök és alelnökével. 

▪ EHK elnök választás kapcsán többször egyeztettem a képviselettel, illetve a többi kar            
elnökével. 

▪ HK Transzparencia projekt kapcsán többször egyeztettem Balhási Zalánnal és Balogh          
Balázzsal, valamint a HK elnökével és alelnökével. 

▪ Tanácsadói gárda projektjeinek folyamatáról egyeztettünk Vigh Franciskával és Makara         
Árpáddal. 

▪ Profil és Körök oldalon HK adatait, közösségi pontokat és színes belépőket aktualizáltam. 

▪ HK Jutalmazási rendszer projekt keretében egyeztettem szervezeten belüli és kívüli          
emberekkel. 
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▪ Rendszeresen felügyeltem a HK-s levelező     
listákat. 

▪ Makara Árpád távollétében az elnöki feladatoknak egy részét átvettem, hogy gördülékenyen           
folytatódjon a működésünk. Ezen időszak alatt többször egyeztettem Scheigl Józseffel a HK-t            
érintő vezetőségi döntésekkel kapcsolatban. 

▪ Vezetőségi kommunikáció és feladat menedzselés projekt kapcsán többször egyeztettem a          
HK elnökével és alelnökével. 

▪ HK-s aliasokkal kapcsolatban egyeztettem Szatmáry Péterrel, Vigh Franciskával és Makara          
Árpáddal. 

▪ EHK-s delegáltaink működésével kapcsolatban többször egyeztettem a tanácsadóinkkal, a         
delegáltakkal, illetve a HK elnökével és alelnökével. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 
 

 
▪ 2019/2020 tavaszi vizsgarendet néztem át 

▪ Mintatanterv felülvizsgálattal kapcsolatban több alkalommal egyeztettem. 

▪ MISZB-es digit gyakorlat csökkentésről szóló emailt és kérdőívet véleményeztem 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 
 

 
▪ Átnéztem az aktuálisan megjelenő Impulzust. 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 
 

 
▪ Részt vettem a 2019-es coach rendszerben, ahol a párommal együtt a friss újoncokkal                 

foglalkoztunk. 

▪ A beütemezett irodatakarításokon részt vettem. 

 
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 

 
 



 

▪ HNOR-os dokumentumot néztem át, illetve     
egyeztettem Makara Árpáddal ezzel kapcsolatban. 

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

▪ VIK 2019-es leltárral kapcsolatban egyeztettem R. Nagy Tiborral, Scheigl Józseffel, Vetési           
Dániellel. 

▪ Kulcs- és vendéglisták frissítése 2019/20 őszi frissítésével kapcsolatban egyeztettem Vigh          
Franciskával, Scheigl Józseffel. 

EGYÉB FELADATOK 
 

 
▪ Az év folyamán számos HK-s rendezvényen vettem részt, ezek röviden: 

o 2019-es Hallgatói Fórumon 

o 2019-as nyári EHK tábor 

o 2019-es nyári HK tábor 

o 2019-es tavaszi HK tábor 

o csapatépüléseken 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS A FÉLÉVES MUNKÁMRÓL 
 

 
Jogviszonyom végéhez közeledve 2019 november végén már igyekeztem a Hallgatói Képviselethez 
köthető feladataimat minimalizálni. A képviselet alelnökeként az előző évben projektjeimen keresztül 
igyekeztem javítani a HK működését, hogy a lehető leghatékonyabban tudjunk működni. Úgy érzem, 
hogy egy nehéz időszakot sikerült jól lezárni a képviseletben. 
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