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BALOGH BALÁZS LÓRÁNT 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 4 1. és 2019. 4 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 
 4 HK ülésen az 5-ből (ebből 1 rendkívüli, 1 alakuló) 
 1 db PR Munkacsoport ülésen a 2-ből 
 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen a 2-ből 

 Tanulmányi ügyeletet tartottam 2 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon 
 18 tanulmanyi@ levelezőlistára érkezett hallgatói levélre 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 
 Egyeztettem 

 Leicht Ferenccel (az előző Oktatási Referenssel) és Balhási Zalánnal (a jelenlegi Oktatási 
Referenssel) 
 Az Oktatási Referens feladatköreivel és kötelezettségeivel kapcsolatban 
 Az Oktatási Referens és Helyettesének feladatköreivel, a két poszt közötti 

együttműködéssel és feladatmegosztással kapcsolatban 
 TMCS Ülés tartásával kapcsolatban 

 Balhási Zalánnal 
 A Tanulmányi Munkacsoport egyes projektjeinek állásról, a Munkacsoport projektekkel 

kapcsolatos jövőbeli terveiről, az egyes projektek felelőseinek személyéről 
 A Tanszéki Referensi rendszerrel kapcsolatban: működés megvalósítása, tanszék 

vezetőkkel tárgyalandó témák, az egyes Tanszéki Referensek személye 
 AZ Oktatási Referens és Helyettes közötti feladatmegosztás véglegesítésével, 

pontosításával kapcsolatban 
 A Bizottságokba delegálandó tagok személyével kapcsolatban 
 Az egyes TMCS Ülések (2 db) témájával kapcsolatban: ülésen tárgyalt pontok, 

témakörök összeállítása, ezek előzetes átbeszélése és pontosítása 
 A Tanulmányi levelezőlista (tanulmanyi@) kezelésével kapcsolatban 
 TMCS HK Drive frissítésével, aktualizálásával kapcsolatban 
 HK Wiki TMCS-vel kapcsolatos felületeinek frissítésével, aktualizálásával, átdolgozásával 

kapcsolatban 
 Jóos Nikolettel és Balhási Zalánnal 

 A MISZB ülés előtti Digitális Technika (Info) tárgy esetleges változtatásainak kérdéséről, 
a probléma felméréséről meg megoldásáról 

 A TMCS PR-os posztról 
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 Formot készítettem a Digitális Technika (Info) tárgy hallgató felmérésének érdekében 
 Ennek a formnak az eredményeit véleményeztem, feldolgoztam 
 A MISZB ülésre beérkezett oktatói tervezetet véleményeztem 
 1 darab Tanulmányi Munkacsoport ülést tartottam 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 A Tanulmányi levelezés (tanulmanyi@ levelezőlista) nyilvántartására szolgáló táblázatot 

fejlesztettem és teljes körűen felhasználhatóvá tettem (szükséges adatok automatikus számítása 

és formázása a táblázaton belül) 

 Adminisztráltam a tanulmanyi@-ra érkező hallgatói leveleket ebben a táblázatban (érkezés 

dátuma, válasz dátuma, válaszoló, stb.) 

 Felügyeltem a tanulmanyi@-ra érkező hallgatói leveleket megválaszolását: levelek kiosztása az 

arra válaszolónak, az így kiosztott levelekre adott válaszok ellenőrzése esetenként azok 

kiküldése előtt, levelek időben történő megválaszolásának ellenőrzése 

 Frissítettem a HK Wiki TMCS-vel kapcsolatos részéit 
 Tanszékek és karok neveinek aktualizálása 
 Ülésmeghívó frissítése 
 TMCS Munkacsoportleírás frissítése, kiegészítése 
 Tanulmányi levelezőlistán a válaszolás rendjének újraírása, elvek aktualizálása, 

hivatkozások frissítése 
 Tanszéki Referensi rendszer újraírása, aktualizálása 
 Tanszéki Referensek személyeinek frissítése 

 Új tagok felvétele a tmcs@ és a tanulmanyi@ levelezőlistára 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 hk@ levelezőlista moderálása Hargitai Tamással 

 Fakkokra nevek újranyomtatása Szatmári Péterrel, a régi neveket lecseréltem az újakra 

 Tavaszi HK Tábor 
 A tábor részvételi díjának beszedését intéztem 
 Beszerlistát állítottam össze 
 Kész programtervet állítottam össze 
 Egyeztettem 

 Zelenyanszki Dorottyával 
 Pénzügyekről 
 A tábor előtti közös programról 
 Az ételek rendeléséről 

 Kiss Viktorral 
 Blokk (tábori program) tartásával és szervezésével kapcsolatban 
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 Az egyes programok átbeszélésével, pontosításával és véglegesítésével 
kapcsolatban 

 Beluzsár Ádámmal 
 A táborba használt iskolaszövetkezetes autó elhozásáról és az ezzel kapcsolatos 

teendőkről 
 Borsos Dániellel (Borisszal) több alkalommal, valamint Joós Nikolettel és Makara Árpáddal 

 A táborral kapcsolatos előrehaladásról, aktualitásokról, fejleményekről (például 
bevásárlással kapcsolatos kérdések) és kérdésekről 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 50000 FT 


