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BALHÁSI ZALÁN 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 3 1. és 2020. 3 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

▪ Részt vettem: 

▪ 4 HK ülésen a(z) 4-ből. 

▪ 1 Űrmérnök Bizottság ülésen 

▪ 1 Oktatási Bizottság ülésen: 

▪ ahol az MSc képzésről, KKK-ról, szakbizottsági beszámolókról, a koronavírus 

helyzetről, a kooperatív képzés aktuális helyzetéről és a felvételi vizsgáról volt 

szó. 

▪ 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

▪ 1 Kari Tanács elektronikus szavazáson 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon 6 alkalommal, egyéb fórumokon 4 

alkalommal. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

▪ Február havi beszámolók pontozásában vettem részt 

▪ 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülés tartottam 

▪ Kérvénybíráláson vettem részt 4 alkalommal (2x személyesen, 2x online) 

▪ Rendszeresen egyeztettem az aktualitásokról Makara Árpáddal és Vigh Franciskával 

▪ Egyeztettem: 

▪ Hellner Szelinával: 

▪ A testnevelés tárgyak távoktatásban való megvalósulásáról hallgatói kérdés 

kapcsán 

▪ Bulóczky Ritával: 

▪ A 026-os kérelem nyílásának időpontjáról 

▪ KED-ek Diákhitelből történő finanszírozásával kapcsolatban 

▪ VIK KTB online működésről, annak időpontjáról és módjáról 

▪ Kérvényhozzárendelésekről a Neptunban 

▪ Sujbert Lászlóval: 

▪ Hallgatói kérelmek kapcsán hetente több alkalommal 
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▪ Határidőmódosítási kérvények határidejének egységességéről és 

kitolhatóságáról [p] 

▪ Tavaszi vizsgarenddel kapcsolatban 

▪ Önköltségcsökkentési kérelmekről 

▪ VIK KTB online működésről, annak időpontjáról és módjáról 

▪ Jelek és jelfeldolgozás tárgy problémái kapcsán telefonon és e-mailben 

▪ Koren Zoltánnal és Arany Dániellel: 

▪ Online oktatás projekttel kapcsolatban több ízben 

▪ KOB listán: 

▪ A kari távoktatás helyzetéről tájékoztattam az EHK-t 

▪ Kari oktatási referens személyéről szintén tájékoztattam 

▪ Moodle sajátosságaival kapcsolatban segédkeztem 

▪ Szatmáry Petivel: 

▪ Technikai szükségletek kapcsán több ízben (e-mail címek, hozzáférések, 

levelezőlisták) 

▪ Berdó Dániellel: 

▪ A Tisztújítás elektronikus megoldásait illetően több ízben 

▪ A Tisztújítás megtartásának kérdéskörében 

▪ Egyed Gáborral: 

▪ A következő mandátumos ciklusról 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ MBB kérdőívet véleményeztem 

▪ IT üzemeltetés - Tárgykövetelményekkel kapcsolatos adminisztratív hibával foglalkoztam 

▪ Tavaszi vizsgarendet néztem át 

▪ Önköltség-csökkentési kérelmeket és DU szerinti elbírálásukat néztem át (34 kérelem) 

▪ Prog 2 ZH átszervezésének kérdéskörével foglalkoztam 

▪ Manguszta projekt formjait véleményeztem 

▪ Online oktatás: 

▪ Témakörök összegyűjtésében segédkeztem 

▪ Formot véleményeztem és alakítottam 

▪ Kivonatot véleményeztem 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Tisztújítás kapcsán többször segédkeztem: 
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▪ Ötleteltem, a feljövő ötleteket véleményeztem (5-10 esetben) 

▪ Tankörseniorokat kértem, hogy gólyáknak juttassák el a szavazás hírét -> ezt egyeztetés 

előzte meg 

▪ Tisztújítás indulók aloldalon hibát fedeztem fel, ennek javítását szorgalmaztam 

UTÁNPÓTLÁS MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Megtartottam a 3. újoncképzésalkalmat: 

▪ Egyeztettem a munkacsoportok képviselőivel 

▪ Kahoot-ot készítettem 

▪ Tanulmányis feladatot levezényeltem 

▪ Újoncok érdeklődése: 

▪ Egyéb fórumon segítettem nekik a Munkacsoportokba való becsatlakozásban 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

▪ Tudásátadás: 

▪ Arany Dániellel és Koren Zoltánnal az Oktatási terület Bizottságait tekintettük át 

▪ Koren Zoltánnak segítettem a levelek megválaszolásában 

▪ Labancz Tamás leveleit véleményeztem 

▪ Tisztújítás: 

▪ Egyeztettem 5 leendő mandátumossal céljaikról és terveikről 

▪ Tisztújításon elindulni szándékozókat tájékoztattam a határidőkről, szabályokról és a 

lehetőségeinkről 

▪ Belső levlisták használatának rendjéről tájékoztattam a listára újonnan felkerülteket 

▪ Bizottsági és posztokkal kapcsolatos érdeklődéseket mértem fel a Tisztújításon indultak 

körében 

▪ Hallgatói Fórum kapcsán tájékoztattam az indulókat a folyamat lezajlásának körülményeiről 

▪ Szavazási Bizottsággal és a vezetőséggel folyamatosan mérlegeltem az eltolás lehetőségét 

▪ Elnökség: 

▪ Egyeztettem: 

▪ A Tanácsadóinkkal a kérdéskörről 

▪ Dékán úrral célokról, illetve az együttműködésről 

▪ Makara Árpáddal napi 1-2 órában HK-hoz kötődő ismeretekről, célokról, 

teendőkről 

▪ Zelenyászki Dorottyával: 

▪ HK gazdálkodásába igyekeztem beletanulni a segítségével 
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▪ Az új csapattal (Labancz Tamással és Joós Nikolettel) előkészültünk az 

elnökségre: 

▪ Egyeztettünk: 

▪ A feladatok felosztásáról 

▪ Projektötletekről 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

▪ Részt vettem KHK továbbképzőn: 

▪ 2 elnöki szekción voltam. 

▪ Részt vettem szoc-záró egy részén. 

▪ Részt vettem a Hallgatói Fórumon 

▪ HK digitális csapatépülést szerveztem 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Ebben a hónapban igyekeztem beletanulni az elnöki teendőkbe, minél jobban megismerni a leendő 
csapatomat és ellátni az alelnöki és oktatási referensi teendőimet. Nem hiszem, hogy lett volna még 
egy ilyen mozgalmas hónapom, de motivált vagyok, s izgalommal tekintek a következő időszakra. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 120000 FT 


