
 

 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 

 

BALOGH BALÁZS 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 1 HK ülésen a 2-ből (rendkívüli) 

 1 Újoncképzés workshopon 

 1 db PR Munkacsoport ülésen 

 44 darab levélre válaszoltam a tanulmanyi@ levelezőlistán (6 órás átlagos válaszidővel), 

számos levél esetén többszörös és számos levélváltással a felmerülő kérdések tisztázása és 

tanácsadás érdekében 

 Személyesen egyeztettem 1 db hallgatóval a tanulmányi kérdéseinek megválaszolása és 

tanácsadás céljából 

 Telefonon egyeztettem 1 db hallgatóval a tanulmányi kérdéseinek megválaszolása céljából 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 A tanulmanyi@ levelezőlistára érkező érkező levelek adminisztrálása 

 A tanulmanyi@ levelezőlistára érkező levelek adminisztrálására használt táblázatot frissítettem 

olyan formára, hogy az hónapos bontásban szerepeljen 

 Frissítettem HK Wikin az új táblázatokra mutató linket 

 Adminisztráltam a beérkező 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 

 Rendszeresen (napi szinten) egyeztettem Balhási Zalánnal, 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 
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 A hallgatók kérdéseire való válaszadással kapcsolatban (általános és számos esetben konkrét 

kérdésekre, javaslatokra vonatkozóan), ezzel kapcsolatban egyeztettem Joós Nikolettel is 

 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 

 Egyeztettem Vollweiter Ivettel 

 Az Oktatás-GYIK felülvizsgálat projekttel kapcsolatban 

 Egyeztettem Borsos Dániellel 

 A Tanulmányi Munkacsoport nyári megbeszélését illetően 

 Részt vettem a Tanulmányi Munkacsoport nyári megbeszélésén Borsos Dániellel és Balhási 

Zalánnal, ahol a munkacsoport projektjeinek az előrehaladását és azok eredményeit tárgyaltuk, 

valamint általánosan a munkacsoportnak a jövőben elvégzendő feladatait és a Hallgatói 

Képviselet aktuális kérdéseit 

 Oktatás GYIK-felülvizsgálat projekt 

 A HK oldalán található, az oktatással kapcsolatos kérdéseket néztem át 

 Ezzel kapcsolatban egy új dokumentumot hoztam létre, ahova számos témakörre bontottam az 

oktatással kapcsolatos kérdéseket, válaszokat, illetve hivatkozásokat 

 175 db kérdést fogalmaztam meg az oktatással kapcsolatban a HK oldalán található kérdések 

frissítésének céljából (saját tapasztalatok, illetve a tanulmanyi@ levelezőlistára beérkezett 

hallgatói kérdések alapján, azok gyakoriságát és súlyát figyelembe véve) 

 17 db kérdésre válaszoltam a megfelelő hivatkozásokkal 

 Demonstrátorság-felülvizsgálat projekt 

 Célokat és feladatokat fogalmaztam meg a projekttel kapcsolatban, ami alapján a munka zajlott 

 Határidőket szabtam a projekttel kapcsolatban 

 A demonstrátori munkavégzéshez kapcsolódó és azt szabályozó jogszabályokat néztem át 

(TVSZ, TJSZ, NFTV), a jogszabályokban található ismeretekről összefoglalót készítettem, 

melyben összefoglaltam a fontosabb pontokat és szabályokat, valamint képletet adtam a 

demonstrátoroknak fizetendő minimális összeg kiszámítására, illetve véleményeket 

fogalmaztam meg a témával kapcsolatban 

 Kérdőívet készítettem a projekttel kapcsolatban, amely alapján a korábbi demonstrátori munkát 

végzett hallgatók véleményeit mérhetjük fel (kidolgozott kérdőív, a témakör minden részletére 

kiterjedően) 

 A kérdőívet kiküldtem véleményezésre a megfelelő levelezőlistára, felügyeltem a véleményezés 

előrehaladását, majd a beérkezett javaslatoknak megfelelően módosítottam a kérdőívet 

 Javaslatot írtam a kérdőívre felhozott aggodalmakkal kapcsolatban (a kérdőív anonimitásának 

kérdése), megoldási lehetőséget fogalmaztam meg 
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 Egyeztettem Joós Nikolettel és Balhási Zalánnal a kérdőív terjesztésével kapcsolatban 

 Jegyzet-felülvizsgálat projekt 

 Ötleteket gyűjtöttem a projekthez a hallgatók motiválásával kapcsolatban (annak érdekében, 

hogy több jegyzet készüljön), az ötleteket egy dokumentumban összefoglaltam 

 Megkezdtem a VikWiki-n található adatok alapján az egyes tárgyakhoz tartozó jegyzetek 

(hallgatói és hivatalos jegyzetek, valamint ajánlott és kötelező irodalmak) felülvizsgálatát (külön 

Villamosmérnöki és külön Mérnökinformatikus képzésre bontva) 

 Az egyes tárgyakból megvizsgáltam a VikWiki-n található összes jegyzetet és a Tantárgyi 

Adatlapok alapján ajánlott irodalmakat, és hivatalos tanszéki jegyzeteket, ezeket 

véleményeztem, valamint ezeknek megfelelően javaslatokat tettem, hogy melyik tantárgyból 

szükséges hallgatói / oktatói jegyzet (indoklással) 

 A jegyzetek készítését szabályozó, és ezzel kapcsolatos jogszabályokat néztem át 

 Határidőket szabtam és ütemtervet készítettem a projekttel kapcsolatban 

 Kérdőívet kezdtem el készíteni a hallgatók számára a témával kapcsolatban 

 Gólyatábori HK ZH 

 A tavalyi ZH-t véleményeztem, az abban található nyelvtani, nyelvhelyességi és tartalmi hibákat 

javítottam, a nem relevánsnak tartott kérdések helyett, és azokon felül új kérdéseket javasoltam 

és fogalmaztam meg 

 Senior How-To dokumentum 

 Részletes véleményezést írtam a dokumentumról, a benne lévő dátumokat aktualizáltam, 

szabályzat hivatkozásokat frissítettem; hibákat, pontatlanságokat javítottam, kiegészítéséket 

írtam a fontos témakörökhöz és bekezdésekhez 

 Gólyaimpulzus 

 A gólyáknak szánt Impulzus számot néztem át, ezt véleményeztem, jeleztem a felmerülő 

kérdéses formai részeket és tartalmi elemeket 

 A karunkon jelenlévő felzárkóztató kurzusoknak jártam utána, ezzel kapcsolatban a talált 

információk alapján a megfelelő levélre válaszoltam 

 A TTK által oktatott tárgyakat vizsgáltam felül (matematika és fizika jellegűeket egyaránt), ezzel 

kapcsolatban egy dokumentumot készítettem, ahol a Villamosmérnöki képzésen oktatott 

tárgyakra bontva fogalmaztam meg az adott tárgyaknál felmerülő problémákat és véleményeket 

(tárgyak tematikája, oktatók hozzáállása, számonkérések módjainak átnézése), ezekkel 

kapcsolatban javaslatokat tettem a javításokra, módosításokra, majd az információkat a 

megfelelő levélre válaszként megírtam 

 A Mintatanterv-felülvizsgálattal kapcsolatos hallgatóknak küldött e-mailt véleményeztem, az erre 

az e-mailre érkező hallgatói kérdésre reflektáltam 

 Kérdőívet készítettem az Előtanulmányi-rend felülvizsgálatával kapcsolatban, a kérdőívet 

kiküldtem véleményezésre, majd pedig a beérkezett javaslatok alapján azt kiegészítettem 
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 Kitöltöttem és véleményeztem a Senior How-To kérdőívet (a senioroknak szóló, a HK-val és az 

egyetemmel, tanulmányokkal kapcsolatos információról szóló kérdőív), ezzel kapcsolatban 

egyeztettem Balhási Zalánnal 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 A hk@ levelezőlista moderálását végeztem Hargitai Tamással 

 Kérdőívet töltöttem ki a gólyáknak szóló levelek megválaszolási módjával kapcsolatban 

 Egyeztettem Vollweiter Ivettel 

 A HK-főzéssel kapcsolatban (személyesen is) 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A nyár ellenére a hónapban számos projekttel volt lehetőségem haladni a Tanulmányi 
Munkacsoporton belül, úgy érzem, ezek sikeresek voltak az előrehaladásuk szempontjából és 
megérték a rájuk fordított időt. Ezek mellett számos tartalmasabb kérdés érkezett a hallgatók 
tanulmányaival kapcsolatban az új tanév megkezdésének közeledtével. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


