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SZABÓ DOROTTYA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. április 1. és 2018. április 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
Részt vettem: 
 3 HK ülésen a 4-ből. 
 1 elnökválasztó előalakuló ülésen [np] 
 1 előalakuló ülésen [np] 
 1 Kari Tanácson 
 Gazdasági Bizottság ülésen 

 ahol támogattuk a kari költségvetést 
 Oktatási Bizottsági ülésen 

 ahol szó volt a szabadon választható tárgyakról, a tárgyváltozásokról 
 illetve tájékoztató hangzott el az aktuális oktatási ügyekről 

 1 db munkacsoport vezetői ülésen 
 1 db workshopon a HSZI-s projektekkel kapcsolatban (félig) [np] 
 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (az 1-ből) 
 Tanulmányi ügyeletet tartottam 2 alkalommal, elnöki ügyeletet 1 alkalommal 
 Válaszoltam hallgatói kérdésekre személyesen 4 alkalommal, személyes megkeresésre egyéb 

felületen 6 alkalommal. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 
 Oktatási referens 

 Részt vettem a Dékáni Tanácsadó Testület ülésén 3 alkalommal 
 Egyeztettem Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettes úrral 

 a gazdasági tárgyak helyzetéről, illetve a HK által készített felmérés eredményét 
prezentáltam Dékáni Tanácson 

 A specializáció besorolást illetően 
 A ZH- és vizsgarend aktuális problémáiról 
 egyéb hallgatói kérdések kapcsán több alkalommal telefonon és e-mailben. 
 és Maschek Zsolttal az idei vizsgarenddel kapcsolatban két alkalommal (egy alkalommal 

személyesen, egy alkalommal levélben) 
 Egyeztettem Nánási Dániellel a gazdasági tárgyak felméréséről 
 Egyeztettem Nánási Dániellel a posztátadást illetően 

 A kötelező feladatokról 
 A bizottsági delegáltakról 
 Az újoncok kezeléséről 
 Az ülések tartásáról 
 Az oktatási referens poszt szerepköréről 
 A TMCS aktuális projektjeiről 
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 Foglalkoztam az EHK-s tanulmányi ügyeket érintő projektekkel: Tárgygráf és jegyzetpályázat. 
Véleményeinket és javaslatainkat továbbítottam a tárgygráf változtatásaival kapcsolatban az 
EHK felé. 

 Ellenőriztem a levelezőlistákon lévő válaszokat. 
 Emlékeztettem az OB tagokat az Oktatási Bizottságon való részvételről 

 Elnök 
 Egyeztettem Joós Nikolettel és Makara Árpáddal több alkalommal általános HK-s teendőkről 

 illetve Scheigl Józseffel és Kiss Viktorral 
 Megtartottam a posztválasztó előalakuló ülést [np] 
 3 alkalommal ülést tartottam 
 Bemutatkoztam EHK ülésen [np] 
 Részt vettem 1 db tanszékvezetői értekezleten 
 Részt vettem 2 db EHKB ülésen 
 Elektronikus szavazást írtam ki a március havi Képviseleti ösztöndíj eredményeiről, illetve az 

SZKBME eredményeinek módosításáról, erről emlékeztettem a mandátumos képviselőket. 
 Egyeztettem Szoboszlai Annával és Czárth Csanáddal a közös bíráló oktatók - HK 

megbeszélésről az SZKBME kapcsán. 
 Egyeztettem Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettes úrral 

 és Nánási Dániellel a posztátadásról személyesen 
 és Nánási Dániellel, illetve Maschek Zsolttal a specializáció tájékoztató kapcsán 

 A HK szerverleállása kapcsán 
 Egyeztettem a KSZK-val több alkalommal az aktuális helyzetről 
 Készítettem e-mail cím listát a különböző csoportjainkról (mandátumosok, holdudvar, 

újoncok, tanácsadók) a levelezőlisták műkédésképtelenségének ideigelenes 
megoldásaként. [np] 

 Egyeztettem Fedor Zsomborral és Kiss Tamással (KSZK) ügyvéd felkeresése kapcsán 
[np] 

 Egyeztettem Boros Lászlóval és Kiss Tamással (KSZK) a további teendőkről, 
adatvédelemről. [np] 

 Hivatalos leveleket küldtem a szükséges személyeknek (Dékán, EHK, Dékáni hivatal, HSZI 
és érintett osztályai) 

 Továbbítottam a beérkező leveleket a kari listáinkra. 
 Bekértem a köreink adatait (Impulzus és DIY) és továbbítottam az EHK felé. 
 Egyeztettem Beluzsár Ádámmal a GDPR felelős személyéről. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 Zenei jelfeldolgozás és Startup management tárgy státuszának változtatásával kapcsolatban 

szavaztam elektronikusan. 
 Nánási Dániellel együtt 3db 10 perces előadást tartottam az IB028-ban a 

specializációbesorolásról (villamosmérnököknek, mérnökinformatikusoknak) és az MSc-re való 
jelentkezés HK-t érintő ügyeiről (ösztöndíj, kollégium) 
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PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 Átnéztem a digitális segédanyaggal kapcsolatos új tervezett pályázati kiírást 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETEI FELADATOK 

 
Digitális segédanyagok 
 A Rendszerelmélet tárgyhoz folyamatosan készülnek a videók, szépen halad. 
 Szoftvertechnológia tárgyból valamilyen szinten megkezdődött a munka, Grafikából még nem - 

ezek várhatóan a hallgatói kapacitások miatt nyáron fognak elkészülni. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 Részt vettem a tavaszi HK táborban 
 Részt vettem a HK tisztújító buliján 
 Részt vettem a HK csapatépülésen, a tábor előtt 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
Munkával teli hónap volt, a posztátadások, posztátvételek kapcsán próbálta mindenki a maximumot 
kihozni magából. Bízom benne, hogy ez a hozzállás a későbbiekben is jellemezni fogja a HK-t. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


