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BALHÁSI ZALÁN 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 2 1. és 2020. 2 29. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

▪ Részt vettem: 

▪ 5 HK ülésen az 5-ből (ebből egy rendkívüli) 

▪ 1 tanácsadó ülésen 

▪ 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

▪ 5 Elektronikus szavazáson 

▪ Ebből 1 Oktatási bizotssági 

▪ Oktatási Bizottság ülésen 

▪ ahol a Bprof kooperációs képzésről, a KKK Tanulási eredmények felosztásáról és 

a VSzB eredményeiről volt szó 

▪ KOB ülésen vettem részt 

▪ ahol az önköltség helyzetéről (fixdíjas vagy osztott) volt és az OHV-król volt szó 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon 33 alkalommal, egyéb fórumokon ~ 10 

alkalommal 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

▪ 2 Tanulmányi Munkacsoport ülést tartottam 

▪ 4 db kérvénybíráláson voltam 

▪ Rendszeresen egyezettem aktualitásokról Vigh Franciskával, Makara Árpáddal és Borsos 

Dániellel 

▪ Az alelnöki teendőkbe való beletanulás kapcsán 

▪ Tisztújítás menetéről 

▪ Egyeztettem: 

▪ Balogh Balázzsal: 

▪ az újoncok levelezésbe való bevonásáról 

▪ Sujbert Lászlóval: 

▪ Minden további intézményi tárgyak helyzetével kapcsolatban több ízben 

▪ NSH-s kérvényekkel kapcsolatban 

▪ Mintatanterv-felülvizsgálattal kapcsolatban 

▪ IMSC -Önlab + Szakdoga konferencia kapcsán 
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▪ Méltányossági kérvények kapcsán többször 

▪ Révész Zoltánnal: 

▪ Bizottsági tagságairól 

▪ Koren Zoltánnal: 

▪ Bizottsági tagságairól 

▪ Tanulmányi projektről 

▪ Kalmusné Mihók Zsuzsával: 

▪ NSH-s kérvényekkel kapcsolatban 

▪ Joós Nikolettel: 

▪ HK ZH-val kapcsolatban 

▪ 3. képzésalkalommal kapcsolatban 

▪ Ötleteltünk, majd kidolgoztuk az alkalom megvalósulásának részleteit 

▪ Tanulmányi projekttel kapcsolatban 

▪ Varga Balázzsal: 

▪ MBB felkészülés kapcsán 

▪ Szoboszlai Annával: 

▪ 3. képzésalkalom kapcsán 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Matematika A1 vizsgakurzus kiírásának problémájával foglalkoztam 

▪ Minden további intézményi tárgy helyzetével foglalkoztam a karon (KOB listán képviseltem az 

álláspontunkat) 

▪ MISZB kérdőívet véleményeztem 

▪ Tanulmányi@ levlista használatát mutattam be az újoncoknak, a legfontosabb tudnivalókat 

ismertettem, a levlistára őket felvettem, aláíráskészítésben segédkeztem 

▪ Több embernek személyesen, egyesével mutattam be a Gmail funkcióit 

▪ NSH-s kérvényekkel foglalkoztam 

▪ ~50 kérvényt néztem át 

▪ TVSZ-t feldolgozó Quizlet-eket készítettem 

▪ Az elkészült Quizlet-eket Vollweiter Ivett segítségével folyamatosan javítottuk, pontosítottuk 

▪ Közel 60 §(szakasz) minden bekezdését alaposan tanulmányoztam 

▪ MBB-s kérdőívet véleményeztem 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ KBME pályázat kapcsán az IMSc pontok helyzetét véleményeztem 
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▪ Demonstrátorok megnevezésének problémájával foglalkoztam 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ OHV-s előzetes tárgyfelvétel jogosultság megtekintésének lehetőségének PR-olását 

szorgalmaztam 

▪ EMT-ben promótáltam a HK-t Vigh Franciskával (4 db előadást tartottunk) 

▪ Gólyakörtés PR elkészülését szorgalmaztam 

▪ Msc felvételi határidejének hirdetését szorgalmaztam 

▪ Gólyakörtén képviseltem a HK-t 9:00-14:00 között, illetve az esti részen is részt vettem 

▪ Ezen felül az esti részben is kb. 1 órán keresztül segédkeztem 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Tanulmányi ösztöndíjosztást véleményeztem 

▪ Részletes elemzést írtam, 4-5 órányi számítás alapján 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

▪ HK ZH-n vettem részt 

▪ 2 újoncképzés alkalmon vettem részt 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

▪ Következő HK: 

▪ Mintegy 10 emberrel egyeztettem a témában 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
Talán az eddigi legszínesebb és legmozgalmasabb hónapomon vagyok túl. Minden munkacsoport 
munkájában segédkeztem, elkezdtem a tudásátadást, illetve igyekeztem beletanulni a vezetőségi 
pozícióba is. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 107800 FT 


