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MAKARA ÁRPÁD LÁSZLÓ 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

▪ Részt vettem: 

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

▪ 2 tanácsadó ülésen 

▪ Kari fórumon 

▪ Elnöki értekezleten 

▪ 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

▪ 2 diplomaosztón 

▪ Ügyeletet tartottam 2 alkalommal 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon kb.: 10-20 kérdésre. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

▪ 4 darab HK ülést tartottam 

▪ 5 elektronikus szavazást tartottam 

▪ Hallgatóknak állítottam ki igazolásokat közéleti tevékenységekről, Erasmushoz és EBME-hez 

▪ Összesen 6 hallgatónak 

▪ Vigh Franciskával elbíráltuk a január havi képviseleti ösztöndíj pályázatokat 

▪ Rendszeresen egyezettem aktualitásokról Vigh Franciskával, Balhási Zalánnal és Borsos 

Dániellel, többek közt: 

▪ EHK elnökválasztásról 

▪ Tisztújításig terjedő időszak 

▪ Főbb feladatok megtervezése 

▪ Lezárandó projektek áttekintése 

▪ HSZI levelezőlisták helyzete és lehetőségek 

▪ Kari Fórumról és a képviseleti jelenlétről 

▪ Senior gárdával kapcsolatos kérdésekben 

▪ Más KHK-kal való viszonyról 

▪ VIK HK emlékeztetők kapcsán 

▪ Jelenlegi rendszer hibáinak feltárásáról és megoldási lehetőségeiről 

▪ Normatíváról 
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▪ EGYHDK keretről 

▪ A jelenlegi és leendő újoncokról 

▪ Balhási Zalánnal heti szinten, több alkalommal megbeszéléseket tartottam (átlagosan heti 3, 

minimum egy órás alkalom), ahol a HK vezetőségével kapcsolatos témákat beszéltük át 

▪ Egyeztettem Balhási Zalánnal, Joós Nikolettel, Csábi Eszterrel és Vigh Franciskával a 

potenciális újoncokról 

▪ Felmértem a szükséges bizottsági delegált változásokat, illetve ezeket adminisztráltam 

▪ Ennek kapcsán egyeztettem Tevesz Gáborral, a munkafelületek jogosultságai miatt 

▪ Az alábbi területeken történt változás az időszakban: KT, VSZB, MISZB, MBB 

▪ Tájékoztattam az érintett személyeket a változásokról 

▪ Gólyakörte rendezvény bejelentésével foglalkoztam 

▪ Apróbb félreértések történtek az egyes szereplők közt, ami megoldódott miután az 

érintetteket felkerestem (rendezők, EHK, HSZI) 

▪ A rendezvény kapcsán egyeztettem Zelenyánszki Dorottyával 

▪ Egyeztettem a senior gárda képviselőivel a lehetséges együttműködésről 

▪ Ennek kapcsán felmerült ötletként a tanköriken való HK-s megjelenés rendszerének 

átdolgozása 

▪ Mindkét diplomaosztóra kerestem végzős hallgatót, aki a beszédet mondta 

▪ Segítettem számukra felkészülni és megválaszoltam kérdéseiket 

▪ Ennek kapcsán egyeztettem a részletekről, illetve egyéb feladatokról az ünnepség kapcsán 

Dallos Györgyivel 

▪ Átnéztem a napteremosztó eredményét 

▪ Simonyi konferencia teremigényléssel foglalkoztam 

▪ Csoportos hallgatói jogviszony igazolásokat intéztem hallgatói táborokhoz 

▪ HK ZH adminisztrációs feladataival foglalkoztam 

▪ A felkészüléshez szükséges anyagokat rendszereztem 

▪ Felmértem a Képviseletben a kezdés idejével kapcsolatos problémákat 

▪ Ennek kapcsán egyeztettem több körben az EHK vezetőségével 

▪ Egyeztettem a HSZI-vel, a HSZi-s listákról 

▪ Több körben egyeztettem a részünkről szükséges moderátorok köréről 

▪ A Bprofos listán lévő hibákról egyeztettem, melyek aztán megoldásra kerültek 

▪ Átnéztem a teljesítmény alapú táblázatot és az EHK-val egyeztettem a vitatott pontokról 

▪ Ennek kapcsán összefogtam a HK felől érkező panaszokat 

▪ Rendszeresen egyeztettem az EGYHDK keret kapcsán lévő levonásokról Nagy Mátéval, Pollák 

Zsomborral és Barabás Zoltánnal 

▪ A problémát következő hónapban sikerült megoldani, az odavezető úton számos 

adatszolgáltatásra volt szükség 

▪ Egyeztettem a kari vezetéssel a jövő félévi tanulmányi ösztöndíjosztási elvekről, illetve az efélévi 

eredményekről 
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▪ Ennek kapcsán Sujbert László dékánhelyettes úr pár kérdésére válaszoltam 

▪ Egyetemi teremigénylésekkel kapcsolatos problémákkal foglalkoztam 

▪ Utána jártam a "kulcsos" termek működésének 

▪ Többször egyeztettem a senirok képviselőivel 

▪ Céges megkereséseket továbbítottam a megfelelő személynek 

▪ Egyeztettem Pollák Zsomborral az EHK elnökválasztás kapcsán 

▪ Meghívtam HK ülésre 

▪ Rendszeresen egyeztettem az EHK vezetőségével a VIK HK emlékeztetőinek publikálása 

kapcsán 

▪ Berdó Dániellel az SZB dolgairól egyeztettem 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Elkészítettem a BSc villamosmérnök tárgyak (hallgatói visszajelzések) problémáinak minősítését 

és kategorizálását 

▪ Ennek kapcsán tájékoztattam az eredményekről Balhási Zalánt és Varga Balázst 

▪ Egyeztettem Barbarics Tamással az MBB-s lehetőségekről 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Gólyakörtén képviseltem a HK-t 8:00-12:00 között 

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

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

▪ Jutalmazási rendszer reform 

▪ Parkoló pályáról felkarolva folytattam az eddigi projektet 

▪ A hónapba csupán az eddigi anyagok strukturálása, illetve ütemterv elkészítése fért bele 

▪ A szükséges lépéseket egyeztettem Vigh Franciskával és Balhási Zalánnal 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

▪ HK ZN-n részt vettem 

▪ KHK sportnapon 
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RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A félév indítása nagyobb hiba nélkül, sikeresen megtörtént. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 110600 FT 


