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MAKARA ÁRPÁD LÁSZLÓ 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
Részt vettem: 

 5 HK ülésen az 5-ből (ebből 1 rendkívüli) 

 3 Tanszékvezetői Értekezleten 

 Gazdasági Bizottság ülésen 

 1 TMCS 

 Kari Tanácson 

 Rendkívűli dékánválasztó Kari Tanácson 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 5 darab HK ülést tartottam 
 Egyeztettem Szoboszlai Annával az újoncoknak kitalált feladatokkal kapcsolatban. 
 Egyeztettem a HSZI több munkatársával, a dokumentumaink archiválása kapcsán 

 Ennek kapcsán többször beszéltem Kovács Balázzsal a dokumentumaink kapcsán 
 Egyeztettem Borsos Dániellel és Vigh Franciskával a hónap első üléséről 
 Átnéztem minden, Nagy Máté által készített Hk-s tudásfelmérő tesztet 
 Egyeztettem a seniorok képviselőjével, a következő féléves konzi projektről 

 Ennek kapcsán megterveztük a következő időszakban az adminsiztrációs teendőket, 
illetve meghatároztuk a feladat kört 

 wiki-n frissítettem a jogosultak körét 
 Ennek kapcsán egyeztettem Szatmáry Péterrel 

 Naptár jogosultságok körét frissítettem 
 Egyeztettem Csábi Eszterrel a Tisztújító Bulival kapcsolatban 

 Meghívtam az elmúlt 11 év összes korábbi képviselőjét 
 Tájékoztattam a kari vezetést a Tisztújítás eredményéről 

 Ennek kapcsán elvégeztem az adminisztratív feladatokat, mind a kar felé, mind az 
egyetem többi szerve felé. 

 Rendszeresen egyeztettem a kari vezetéssel 
 Joós Nikolettel és Borsos Dániellel havi beszámolókat bíráltam 

 Átnéztem publikálás előtt a beszámolókat 
 Borsos Dániellel, Vigh Franciskával és Joós Nikolettel felmértük és átbeszéltük a következő 

ciklusra a posztokra való érdeklődéseket. 
 Vagyonnyilatkozatok leadásával foglalkoztam 
 Simonyi Konferencia teremigénylésével foglalkoztam 
 HK-s dokumentumok archiválásval foglalkoztam 



 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 

Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 

 ITU konferencia kérdéseivel foglalkoztam, ennek kapcsán egyeztettem a kari vezetéssel 
 Egyeztettem a seniorokkal a senior specializáció tájékoztatásról 
 Kari specializáció tájékoztatás kapcsán egyeztettem Tevesz Gábor dékánhelyettes úrral 

 Ennek kapcsán egyeztettem Révész Zoltánnal és Hargitai Tamással, valamint 
átnéztem az elkészült előadás terveket 

 Adminisztratív teendőkkel foglalkoztam 
 Rendszeresen egyeztettem Vigh Franciskával, Borsos Dániellel és Joós Nikolettel 
 Egyeztettem az EHK-val a KBME fellebezések költségeivel kapcsolatban 
 Szociális pályázatok bírálóinak szavazásával foglalkoztam 
 Többször egyeztettem az Informatikai Igazgatóságával és Szatmáry Péterrel a levelező 

szerverünkkel kapcsolatban 
 Egyeztettem a dokturandusz képviselettel az aktualitásokról 
 Tájékoztattam a kari doktorandusz képviseletet a Tanszékvezető értekezleteken történtekről 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Elkészítettem az éves mandátumos beszámolómat. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


