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BALHÁSI ZALÁN 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 7 1. és 2019. 7 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 0 HK ülésen a 2-ből. 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre tanulmanyi@-on és Facebook-on (5 db-ra összesen) 

 Elektronikusan szavaztam 1 alkalommal Kari Tanács-on 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem 4 db kérvénybíráláson (2 alkalommal személyesen, 2 alkalommal elektronikus formában) 

 Felzárkóztató kurzusokról a kari információkat összeszedtem, majd EHK-nak továbbítottam 

 Egyeztettem: 

 Rendszeresen (napi szinten) Balogh Balázs Lóránt oktatási referens-helyettessel, többek között 

a következő ügyekben: 

 A munkacsoportban végzendő feladatokról, azok helyzetéről és előrehaladásukról és 

megvalósulásukról, ezzel kapcsolatban egyeztettem Joós Nikolettel is 

 A Demonstrátorság-felülvizsgálat projekttel kapcsolatban (a feladat célja, várt 

eredmények, a megvalósítás menete, a kérdőív kiküldésének a lehetőségei a 

tanszékek számára) 

 A TTK által oktatott tárgyak felülvizsgálatával kapcsolatban 

 A hallgatók kérdéseire való válaszadással kapcsolatban (általános és számos esetben 

konkrét kérdésekre, javaslatokra vonatkozóan) 

 A gólyatáborban írandó HK ZH kérdéseivel kapcsolatban 

 A Gólyaimpulzus véleményezéséről, illetve az abban felmerülő hibákról 

 A Senior How-To dokumentumról és annak témáiról 

 A méltányossági kérelmek bírálásával kapcsolatos kérdésekről (elbocsátásokkal 

kapcsolatos speciális kérdések és a TVSZ módosításnak a hallgatókat érintő ilyen 

jellegű hatásai) 

 A Jegyzet-felülvizsgálat projekttel kapcsolatban 

 Borsos Dániellel 

 A Tanulmányi Munkacsoport nyári megbeszélését illetően 

 Szatmáry Péterrel 
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 Az Impulzusban található linkek javításáról 

 A HK oldalon található TVSz aktualizálásáról 

 A Tanköri besoroló program működésének helyességéről 

 A HK oldalon található levlistákra való feliratkozás lehetőségéről 

 Tevesz Gáborral 

 A méltányossági- és egyéb kérvénybírálások körülményeiről 

 A 0.ZH illetve a fizika szintfelmérő megírásának kötelezettségeiről 

 Joós Nikolettel, Varga Balázzsal és Szoboszlai Annával: 

 A Mintatanterv-felülvizsgálat PR-olásával kapcsolatban 

 Vörös Andrással, Makara Árpád Lászlóval és Pálfi Csabival: 

 A tanköri besorolással kapcsolatos elvekről, határidőkről e-mailben, illetve 

személyesen is 

 Nagy Mátéval 

 Az MSc-tömbösítés projekttel kapcsolatos határidőkről 

 Varga Balázzsal 

 A Jelek1 PR-olásával kapcsolatban 

 Az Oktatási Hivatallal 

 A Szakváltás újrafelvételivel való lehetőségének megszüntetéséről, a jogszabályok 

2020/21-es tanévben alkalmazandó változatáról 

 Zelenyánszki Dorkával 

 Makara Árpád Lászlóval 

 Senior How-to form részleteiről 

 Az Nftv. változásairól és egyéb hallgatókat érintő részleteiről 

 Beluzsár Ádámmal 

 Tanulmányi kérdésekről 

 Részt vettem a Tanulmányi Munkacsoport nyári megbeszélésén Borsos Dániellel és Balogh Balázs 

Lóránttal, ahol a munkacsoport projektjeinek az előrehaladását és azok eredményeit tárgyaltuk, valamint 

általánosan a munkacsoportnak a jövőben elvégzendő feladatait és a Hallgatói Képviselet aktuális 

kérdéseit. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Az SSSL-nek segédkeztem különböző tanulmányi kérdéskörökben: 

 Tóth Ervin felkérésére a Gólya ZH aktualizálásában segítettem 

 Burus Endre felkérésére a villinfó blokkal kapcsolatos kérdéseket válaszoltam meg 

 Tutkovics András felkérésére a Senior How-to-t aktualizáltam: 

 Összesen több száz helyen javítottam bele a saját utánajárást követően, illetve a 

Munkacsoport javaslatait követően az évek óta elavult dokumentumba 
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 A 2019-es TVSz hallgatók számára fontos újításait összefoglaltam 

 Ehhez kapcsolódóan elkészítettem egy önmagát kiértékelő tesztet, melyet a rendezők 

a tábort megelőzően kapnak meg 

 A formot a visszajelzések alapján folyamatosan javítottam és kiegészítettem 

 A Gólyaimpulzusban 18 hibát vettem észre, majd ezt jeleztem a főszerkesztőnek 

 A Mintatanterv felülvizsgálathoz kértem, és kaptam OHV-eredmények hozzáférést 

 A HÖK tárgy tematikáját véleményeztem 

 Előtanulmányi renddel kapcsolatos formot véleményeztem 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Jelek1 utóvizsgát hirdettem a Tankörsenioroknak 

 HSZI-s Mintatanterv-felülvizsgálattal kapcsolatos levél tartalmát véleményeztem 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60000 FT 


