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JAKAB RICHÁRD 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 4 11. és 2020. 4 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

▪ Részt vettem: 

▪ 4 HK ülésen a 4 -ből 

▪ 1 db Pályázati Munkacsoport Workshopon az 1 -ből 

▪ 1 db PR Munkacsoport ülésen az 1 -ből 

▪ 3 db elektronikus szavazáson 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

▪ Egyeztettem Vigh Franciskával 2 alkalommal a feladatokról és azok megosztásáról 

▪ Egyeztettem Varga Balázzsal a honlap szerkesztéséről 

▪ Egyeztettem Szatmáry Péterrel az admin jogok lehetőségeiről, és a weboldal továbbfejlesztési 

lehetőségeiről 

▪ Öt alkalommal frissítettem a weboldalt 

▪ Feltöltöttem a 2019/2020 -as éves beszámolóit 

▪ Frissítettem az Oktatáshoz, a Pályázathoz, a Juttatáshoz illetve a Kollégiumhoz tartozó 

referenseket 

▪ Facebook event -et hoztam létre a szakirányos tájékoztatóhoz, melyet több csoportban is 

megosztottam 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Részt vettem a Pályázati Workshopon 

▪ Szó volt a közeljövőben esedékes pályázatok PR -olásáról 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Többször egyeztettem Joós Nikolettel és Hargitai Tamással a kérvényminták projektet illetően és 

javaslatokat tettem a design tekintetében 
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SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

▪ Egységes arculat projekt 

▪ Közös arculat megtervezése és elkészítése a HK számára 

▪ Előnye, hogy a hallgatók egy egységes összképet látnak és megkönnyíti a kommunikációt 

▪ Egyeztettem Révész Zoltánnal, hogy megfelelő minőségű háttérképet biztosítsak a 

képeknek 

▪ 1 - 2 héten belül kész lesz 

▪ GYIK frissítése a honlapunkon projekt 

▪ Legyenek frissen tartva a GYIK kérdések a vik.hk oldalon, hogy a hallgatók minél 

széleskörűbben tudjanak tájékozódni 

▪ Továbbá a meglévők bővítése, új probléma körök felvétele 

▪ A pályázati munkacsoporttal már egyeztettem erről, a kollégiumi kérdések is 

egyeztetések alatt 

▪ A közeljövőben a többi munkacsoportot is szeretném bevonni 

▪ Útmutató a beszámolók nyelvi megfogalmazásához projekt 

▪ Egy egységes leírás az elfogadható nyelvi szókészletről melyet követni érdemes 

beszámoló írásakor 

▪ Célja, hogy a képviselet kifelé történő kommunikációja egységes és hivatalos legyen 

▪ Vollweiter Ivett-tel már egyeztettünk erről 

▪ Online anonim szavazórendszer projekt 

▪ Egy android online szavazórendszeren dolgozom, melynek lényege, hogy könnyen és 

gyorsan tudnánk online anonim módon szavazni 

▪ Haladás: 

▪ Kész van a szavazó szoba készítése és annak perzisztens tárolása az eszközön 

▪ Kész van a regisztráció és a bejelentkezés 

▪ Folyamatban, vizsgaidőszakra kész lesz 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

▪ Részt vettem 2 csapatépítésen 

▪ Részt vettem 2 HK percek továbbképző alkalmon 
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RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Többször kerestem meg Joós Nikolett alelnököt és Vollweiter Ivett pályázati referenset is, hogy részt 
vehessek a munkájukban és segíthessek nekik. Számos alkalommal egyeztettünk Vigh Franciskával a 
PR területről és munkacsoportról, jelenlegi és jövőbeli továbbhaladási irányokról. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 22500 FT 


