
 

 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 

 

MAKARA ÁRPÁD LÁSZLÓ 
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. 

▪ 2 Űrmérnök Bizottság ülésen 

▪ 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

▪ Jutalmazás reform workshop-on 

▪ 1 elnöki értekezleten 

▪ Ügyeletet tartottam 1  alkalommal 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre 5. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

▪ Normatíva osztással foglalkoztam, illetve a VIK EGYHDK keretének félévek közti felosztásával 

▪ Hallgatói jogviszony igazolásokkal foglalkoztam 

▪ KHK továbbképző táborral kapcsolatos kérdéseket és apróbb problémákkal foglalkoztam 

▪ Charaf Hassannal és Balhási Zalánnal egyeztettem a soron következő Tisztújításról 

▪ Egyeztettem Udvary Eszter tanárnővel a Szavazati Bizottságról 

▪ Ennek kapcsán egyeztettem a dékánnal is 

▪ Teremigénylésekkel foglalkoztam: 

▪ Tájékoztattam a seniorokat a leadott igényeik állapotáról 

▪ Egyeztettem Győri Erzsébettel az E épületbeli termekkel kapcsolatos problémákról és 

megoldási lehetőségeikről 

▪ Egyeztettem a kari vezetéssel és az EHK-val a koronavírus helyzet kapcsán (még március 11. 

előtt) 

▪ Többször egyeztettem Pollák Zsomborral és a többi KHK elnökkel: 

▪ A kollégiumok kiderítése kapcsán 

▪ A hallgatók kiköltözése kapcsán 

▪ Az online oktatás alapvető kérdéseiről 

▪ A hallgatók felszerelésének tárolása és dobozolása kapcsán 

▪ A Tisztújítás és a mandátumok érvényessége kapcsán 
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▪ Több körben egyeztettem Pollák Zsomborral és a KSZK képviselőivel a kollégiumban maradás 

lehetőségével, illetve a szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések kapcsán 

▪ Egyeztettem Szatmáry Péterrel a HK infrastruktúrája kapcsán számos kérdésben 

▪ Vigh Franciskával és Balhási Zalánnal elbíráltuk a februári képviseleti ösztöndíj pályázatokat 

▪ 2 elektronikus szavazást tartottam 

▪ 4 HK ülést tartottam 

▪ Egyeztettem az EHK-val a hallgatói befizetésekkel kapcsolatban 

▪ Ennek kapcsán a kari vezetés véleményét is kikértem 

▪ Rendszeresen egyeztettem az aktualitásokról Balhási Zalánnal és Vigh Franciskával 

▪ Tavaszi tábor: 

▪ Egyeztettem a vezetőséggel, tanácsadókkal és a táborrendezővel a tábor lebonyolításáról a 

rendkívüli helyzetben, végül elhalasztásra került 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Átnéztem az MBB kérdőívét, véleményeztem, összefogtam a HK véleményét és az MBB-ben 

ezzel foglalkozóknak prezentáltam 

▪ VSZB ülésre Koren Zoltánnal átnéztük az SZV kínálat TAD-jait, illetve megtanítottam neki, 

hogyan kell csinálni, valamint használni a kari rendszert 

▪ Egyeztettem Udvary Eszterrel tanszéki tárgyakról 

PROJEKT ÉS SAJÁT FELADATOK 

 
 

▪ Online HK: 

▪ Minden mandátumost felkerestem telefonon, hogy értesítsem az online átállásról és 

tájékoztassam őket szükséges tudnivalókról 

▪ Ennek kapcsán felmértem az emberek ráérését és lehetőségeit az online 

munkavégzésre 

▪ Elkezdtem felmérni az online végezhető projekteket 

▪ HK Vezetőség: 

▪ Balhási Zalánnal egyeztettem a betanulásról 

▪ Átlagosan napi 1-2 óra időtartamban 

▪ Jutalmazás rendszerének reformja: 

▪ 1 jutalmazás rendszere ws-t tartottam 

▪ Összefoglalót készítettem a HK számára, amit prezentáltam az érdeklődő számára 

▪ Távoktatás: 
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▪ Egyeztettem Tevesz Gáborral a távoktatási irányelvekről a karon és az ehhez szükséges 

kommunikációs lépésekről 

▪ Egyeztettem Charaf Hassannal a Teams és a Webex rendszerről és az ehhez szánt próba 

alkalmakról 

▪ Egyeztettem Charaf Hassannal a VIK HK Tisztújításáról és jogfolytonosságáról 

▪ Egyeztettem a kari vezetéssel a Matlab licenszekről 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

▪ Részt vettem a Teams és Webex próbán, majd visszajelzést adtam a kari vezetésnek 

▪ Részt vettem a szoczáró eseményen 

▪ Részt vettem a KHK továbbképzőn 

▪ hallgatói Fórumon 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A hónap közepe nagyon sűrű és pörgős volt. A HK-nak még sosem kellett ilyen jellegű problémával 
foglalkozni, de ennek ellenére egész jól kezelte. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 120000 FT 


