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Gődény Dávid 

Május havi beszámoló 
(2015. április 16-tól 2014. május 15-ig) 

 

Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 6 HK ülésen a(z) 6-ból. (2 rendkívüli) 

 1 Kari Tanácson 

 1 Ünnepi Kari Tanácson 

 Mérnökinformatikus Szakbizottsági ülésen 

 beszélgettünk a felvételi pontszámok emeléséről 

 beszélgettünk a 4. félév terhének csökkentéséről 

 1 Utánpótlás WS-en 

 1 db Juttatási Bizottság ülésen (1-ből) 

 2 db Pályázati Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 4 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (4-ből) 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Elkezdtem beszélgetni a mandátumosokkal, hogy mit csinálnak, mit csinálnának szívesen, 

és hogy szerintük hogyan lehetne javítani a HK jelenlegi működésén 

 EHK-KB megbeszélésen voltam 4 alkalommal 

 Scheigl Józseffel heti három gyűlést tartunk a HK aktuális dolgainak intézésére 

 Gorbe Richárddal, Scheigl Józseffel és Goór Csaba Bencével beszélgettünk Bence HK-s 

dolgairól. 

 Scheigl Józseffel elvégeztük a tisztújítás utáni technikai és adminisztrációs teendőket 

 ügyeletek kiírása 

 levelezőlisták frissítése 

 az egyik levelezőlista beállítását elrontottam, ami miatt nem jelentünk meg 

egy rendkívüli Kari Tanácson 

  

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 HK program: 

 Scheigl Józseffel összeírtuk a HK általános, munkacsoporthoz nem köthető céljait 

 Saját levelezőrendszer bevezetése: 

 Felelőse: Boros László 

 A HK levelezését saján rendszeren belül kell megoldani, nem mehet ki Gmail-re. 
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 erre május 10-én megszabtuk május 24-ét határidőnek 

 HK projektjeinek követése 

 Mivel a HK-ban sok az egyszerre futó (hosszabb) projekt, érdemes kiépíteni egy 

rendszert a követésükre 

 Ezzel kapcsolatban elkezdtem egyeztetni a munkacsoport vezetőkkel, hogy ők 

hogyan látják ezt megvalósíthatónak 

 Palotás Boldizsárral beszélgettem, hogy ő mit javasol 

 Hónap végére elkészül egy táblázat, ahol a munkacsoportok projektjei vannak 

összeszedve egy helyre 

Egyéb 
 Voltam HK táborban 

 rendeztem közös programokat HK ülések után 

 voltam RVT- és NTG üléseken bemutatkozni 

 

Rövid szöveges értékelés 
A hónap első két hete nagyrészt a poszt átvétellel telt, amiben Görbe Richárd sokat segített. 

Sok volt a munka, és új is, ezért sajnos nem is sikerült mindent hibátlanul megcsinálni, de a 

jövőben erre jobban figyelek. A hónap második felében már jobban beosztottam az időmet, 

mert rájöttem, hogy figyelnem kell, hogy ne ússzak el a tanulmányaimmal, emiatt kicsit 

kevesebb időt töltök azóta az irodában. Motivált is vagyok, hogy csináljam a dolgokat, csak 

jobban kellene figyelnem, amikor a dolgomat végzem, hogy ne legyenek olyan bakik, mint 

pl. a rendkívüli Kari Tanács kihagyása, ami az én hibámból lett kihagyva. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
16.000 Ft 

 


