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JOÓS NIKOLETT 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 4 1. és 2020. 4 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

▪ Részt vettem: 

▪ 5 HK ülésen a(z) 5-ből. 

▪ Gazdaságinformatikus Szakbizottsági ülésen 

▪ ahol tárgyelfogadásról és az online munkamenetről beszéltünk. 

▪ 1 db Oktatási Bizottság ülésen 

▪ ahol a szabadon választható tárgyak meghirdetéséről, a tantárgyi adatlapok 

változásairól és a projekttárgyak veszélyhelyzeti kezeléséről volt szó 

▪ 1 db PR Munkacsoport ülésen 

▪ 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

▪ 1 db tanácsadói ülésen 

▪ 1 db utánpótlás workshopon 

▪ 1 db pályázati workshopon 

▪ 1 db külföldi hallgatók eléréséről szóló megbeszélésen Kiss Viktorral, Sági Barnabással, 

Hargitai Tamással. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

▪ Erasmus felelős: 

▪ Hallgatói megkeresésre válaszoltam (2db). 

▪ Egyeztettem Sági Barnabással 

▪ az Erasmus pótpályázat kialakításának véleményezéséről 

▪ a kulugy@ levelezőlistáról 

▪ az Erasmuson elnyerhető helyek bővítéséről 

▪ az EHK által indítandó külügyi projektekről, 3 projektet szedtünk össze kari részről, 

amivel szívesen foglalkoznánk 

▪ Alelnök: 

▪ Az előző HK vezetőség által megkezdett feladatok áttekintése, átvétele, dokumentálása. 

▪ Létrehoztam feladatkövető táblát a vezetőség számára, hogy átlássuk a feladatainkat. 

▪ Létrehoztam az áprilisi beszámoló sablonokat tudástár felületünkön. 

▪ EGYHDK újraosztást csináltam Balhási Zalánnal. 
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▪ Létrehoztam az májusi beszámoló sablonokat tudástár felületünkön. 

▪ Részt vettem a márciusi beszámolók bírálásán Makara Árpád Lászlóval, Balhási Zalánnal, Vigh 

Franciskával és Labancz Tamással. 

▪ Egyeztettem Balhási Zalánnal és Labancz Tamással az aktualitásokról. 

▪ Egyeztettem Makara Árpád Lászlóval, Vigh Franciskával, Borsos Dániellel, Balhási Zalánnal és 

Labancz Tamással HK vezetőségének feladatairól. 

▪ Egyeztettem Csábi Eszterrel, Varga Balázzsal, Balhási Zalánnal és Labancz Tamással az EHK 

aktualitásokról. 

▪ HK ülésre tudásfelmérést készítettem két alkalommal. 

▪ Egyeztettem Vigh Franciskával és Labancz Tamással az ülésemlékeztetők dokumentálásáról. 

▪ Tudástárat frissítettem az elhangzottaknak megfelelően. 

▪ HK naptárak menedzselésével foglalkoztam: 

▪ Ezzel kapcsolatban egyeztettem Révész Zoltánnal, aki az új tagok jogosultságát fogja 

ezentúl kezelni. 

▪ Tájékoztattam a jogosult tagokat a naptárak használatáról, frissítettem a tudástár 

oldalunkat. 

▪ HK Drive jogosultságot adtam a mandátumos, illetve tanácskozásjogú tagoknak. 

▪ HK ülések kimentésének lehetőségéről készítettem dokumentáció, és tájékoztattam a HK 

mandátumosait. 

▪ Egyeztettem Révész Zoltán Bálinttal az utánpótlás terület haladásairól. 

▪ Tisztújítás Szavazás dokumentációjáról egyeztettem Berdó Dániellel. 

▪ Elkészítettem a levelezőlistáink összefoglaló dokumentumát tudástáron. 

▪ Csapatépülést szerveztem. 

▪ Felmértem a ráéréseket. 

▪ Összegyűjtöttem a használandó anyagokat. 

▪ Kerestem segítő moderátort az alkalomra, akivel egyeztettem a feladatokról. 

▪ HÖK adatigényléssel foglalkoztam. 

▪ Összegyűjtöttem a szükséges információkat. 

▪ HÖK ASZ 13. mellékletének módosítási javaslatát átnéztem. 

▪ HK ülések emlékeztetőivel kapcsolatos kötelességeinknek tettem eleget. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Palatin Zsomborral egyeztettem a TMCS  PR-ral kapcsolatban, véleményeztem a kikerülő 

posztokat. 

▪ Részt vettem a kérvényminták projektben: 

▪ Levélsablon készítettem a dokumentumokhoz. 

▪ Utána néztem a rám osztott kérvényeknek. 
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▪ Egyeztettem Koren Zoltánnal az oktatói megkeresésekről. 

▪ Gazdaságinformatika Szakbizottság delegáltat kerestem, bemutattam őket a Bizottsági listán. 

▪ Távoktatás honlap információkhoz fűztem gondolatokat, annak érdekében, hogy az EHK-s 

honlap témái teljeskörűen segítsenek a hallgatóknak. 

▪ Eseti ügyeket véleményeztem a levelezőlistán. 

▪ Üzleti jog kérdése 

▪ vizsgák kérdése a VIK-en 

▪ Első hét visszajelzései 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Véleményeztem a palyazat-news levelezőlista ötletét. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Részt vettem a Tisztújítás PR kidolgozásában: 

▪ Posztokat készítettem (4 db). 

▪ Véleményeztem a készített tartalmakat (10-12 alkalommal). 

▪ Levelet fordítottam a külföldi hallgatók számára. 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Utána néztem a korábbi szociális pályázat bírálók választásának. 

▪ Kar Kiváló Oktatója projekt megvalósítását forszíroztam. 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

▪ HK Percek projekt: 

▪ Felmértem, hogy melyik nap legyen az eseménysorozat. 

▪ Összeszedtem a szükségesnek látott felületeket. 

▪ Megtartottam az első alkalmat kétszer. 

▪ Dokumentáltam. 

▪ Részt vettem a második alkalmon. 

▪ Egyeztettem Czárth Csanáddal a HKPercek tanácsadói alkalmairól. 

▪ HK beszámolók: 
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▪ Véleményeztem a jelenlegi beszámoló sablonunkat. 

▪ Révész Zoltánnal egyeztettünk két egyórás alkalommal az új beszámolóval kapcsolatban. 

▪ Elkészült az új sablon. 

▪ Átnéztem a HK éves beszámolóit, javítást kértem a hibákra a volt mandátumosoktól. 

▪ Tudástár rendszerünkre feltöltöttem a megfelelő éves beszámolókat, kértem a publikálásukat a 

PR munkacsoporttól. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 97500 FT 


