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PALOTÁS BOLDIZSÁR 

HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2016. április 1. és 2016. április 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a 4-ből. 

 Kari Tanácson 19-én 

 Oktatási Bizottsági ülésen 

 Ahol az aktuális oktatási ügyekről, az IMSc programról, a szabadon választható 

tárgyakról és egyebekről volt szó. 

 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@) és telefonon. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK  

 

 A gazdaságis aktualitásokkal foglalkoztam a hónap elején 

 HK továbbképző hétvége ügyei és ennek kommunikálása az EHK felé 

 Evezős nap gazdasági ügyei 

 Kérdések a sporteszközbeszerzéssel kapcsolatban 

 Posztátadás Nemes Marcellnek 

 Elmondtam és leírtam neki egy projektkövető rendszerben az aktuális futó ügyeket 

 Továbbítottam neki minden gazdasági témájú levelezést az elmúlt nagyjából fél évből, hogy 

teljes mértékben képben legyen, és minden ügyben rögtön fel tudja venni a fonalat 

 Konkrét ügyekben segítettem és válaszoltam felmerülő kérdésekre 
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MUNKACSOPORTOKBAN VÉGZETT FELADATOK 

 

Tanulmányi munkacsoportban elvégzett feladatok 

 Jegyzőkönyvet vezettem az egyik ülésen 

 A TAD átnézést koordináltam, elővezettem ülésen, hogy lőjünk ki határidőket és folyamatosan 

pingettem az embereket, hogy végezzék a dolgukat. Én is átnéztem jó pár tárgyat. 

 Az új munkacsoportvezetővel, Beluzsár Ádámmal egyeztettem a feladatokról, átnéztük a teljes 

folyamatlistát és beszéltünk kicsit a tervekről. 

 Az MSC specializációválasztással kapcsolatos kérdőv kérdéseit írtam össze 

 Beszéltünk páran a specializációbesoroló programról, végighallgattam a szoftver szerzőjének, az 

overengineering többdanos mesterének, Jánvári Bálintnak az előadását a szoftver felépítéséről 

és működéséről illetve vállaltam, hogy ha a forráskódba bele kell nyúlni, akkor azt elvégzem. 

 Követtem a TVSZ változtatással kapcsolatos javaslatokat 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 

 Célkitűzések blokk tartása a HK továbbképző hétvégén: 

 A blokk arról szólt, hogy a HK által korábban kitűzött víziót, küldetéseket és stratégiai célokat 

együtt átnézze és szükség esetén frissítse a HK annak érdekében, hogy munkáját 

céltudatosan és jól végezze. 

 A blokk előkészítésével foglalkoztam, egyeztettem a továbbképző hétvége többi 

rendezőjével, a HK elnökével Scheigl Józseffel és a tanácsadók közül Hegedüs Bencével és 

Horváth Évivel a blokk tartalmáról. 

 Megtartottam a blokkot. Hátra van a született anyagok feldolgozása és átültetése a 

gyakorlatba a munkacsoportok és a HK szintjén. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 

Dolgoztam, nem mindenhol volt minden pontosan határidőn belül, de próbáltam a legjobbat 
nyújtani. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 30.000 FT 
 


