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BALOGH BALÁZS LÓRÁNT 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 5. 1. és 2019. 5. 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
 Részt vettem: 

 1 HK ülésen a 4-ből. 
 1 Villamosmérnök-képzés Szakbizottság Bizottsági ülésen 
 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon 
 65 tanulmanyi@ levelezőlistára érkezett hallgatói levélre, illetve az egyes leveleken belül több 

esetben is további hallgatói kérdésekre válaszoltam 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem Joós Nikolettel és Balhási Zalánnal 
 Digitális Technika kapcsán elért eredmények publikálásának módjáról 
 tanulmanyi@-ra beérkező levelek megválaszolásának körülményeiről 

 Egyeztettem Borsos Dániellel és Balhási Zalánnal 
 A tanulmányi munkacsoport havi terveiről 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 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 

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

dátuma, válasz dátuma, válaszoló, stb.) 

 Információs Rendszerek Üzemeltetése (IRÜ) tárggyal kapcsolatos problémákat kezeltem, 

hallgatói megkeresésekre reagáltam (kommunikációs a tanszékkel és az oktatókkal, a probléma 

megoldódott) 

 Gyógy- és Strandfürdők tárgyal kapcsolatos problémákat kezeltem, hallgatói megkeresésekre 

reagáltam (kommunikáció a tanszékkel és az oktatókkal, a probléma megoldódott) 

 Próba Záróvizsga: 
 Teremfelügyelői feladatot láttam el 
 Vizsgadolgozatokat javítottam a felügyelet alatt 
 Vizsgafeladatokat javítottam a felügyelet után Hargitai Tamással és Vollweiter Ivettel 
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 A vizsgadolgozatok eredményeiről a hallgatókat kiértesítettem Hargitai Tamással és 
Vollweiter Ivettel 

 A hallgatók kérdéseire válaszoltam a Próba Záróvizsgával kapcsolatban: dolgozatok 
eredményei, hibás javítókulcs, egyéb általános kérdések a záróvizsgával kapcsolatban 

 Hallgatói megkeresés útján a tanszéki oldalon és egyes dokumentumokban hibásan szereplő 

TVSZ hivatkozásokat jeleztem 

EGYÉB FELADATOK 

 
 
Tavaszi HK Tábor 

 Többször egyeztettem Zelenyánszki Dorottyával a tábor pénzügyeiről, illetve egyéb operatív 

feladatokról (résztvevők összegyűjtése, ételek kiválasztása, tábor díjának beszedése) 

 A tábor díjának beszedésével foglalkoztam (többek között emberek személyes felkeresése). 

 A tábori alkalmi fogyasztásokkal kapcsolatos díjak beszedésével foglalkoztam, táblázatot 

készítettem; ezzel kapcsolatban egyeztettem Szoboszlai Annával. 

 Egyeztettem Kiss Viktorral és Scheigl Józseffel a táborban tartandó blokkokkal kapcsolatban. 

 Egyeztettem Beluzsár Ádámmal, az iskolaszövetkezetes kocsi átvételével és a táborral 

kapcsolatos bevásárlással kapcsolatban. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 47000 FT 


