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BALHÁSI ZALÁN 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 5 1. és 2020. 5 31. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 

▪ 2020.05.06. - HK ülés 

▪ 2020.05.13. - HK ülés 

▪ 2020.05.27. - HK ülés 

▪ 2020.05.04. - HK Percek 

▪ 2020.05.11. - HK Percek 

▪ 2020.05.18. - HK Percek 

▪ 2020.05.04. - Tanulmányi Munkacsoport ülés 

▪ 2020.05.29. - Tanulmányi Munkacsoport ülés 

▪ 2020.05.06. - Oktatási Bizottsági ülés, ahol szó volt 

▪ Az egyes szakbizottságok jelenlegi munkálataikról 

▪ illetve a személyazonosság ellenőrzésének lehetőségeiről a vizsgaidőszakban 

▪ 2020.05.17 - Elnöki értekezlet 

▪ 2020.05.27 - Elnöki értekezlet 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

▪ 3 db HK ülést tartottam 

▪ 3 db tanszékvezetői értekezleten vettem részt 

▪ 4 db elektronikus szavazást bonyolítottam le 

▪ Joós Nikolettel és Labancz Tamással egyeztettünk felmerülő eseti problémákról átlagosan napi 

1.5-2 órában 

▪ Részt vettem az április havi beszámolók bírálásán Joós Nikolettel és Labancz Tamással 

▪ Egyeztettem: 

▪ Charaf Hassannal: 

▪ VIK-es vizsgaszabályokról 

▪ Sujbert Lászlóval: 

▪ KTB felé benyújtott vizsgaszabály-módosítási kérésekről 

▪ Szatmáry Petivel: 

▪ Közérdekű adatigénylés kapcsán az elérhető jegyzőkönyvekről 

▪ Kari versenyek hallgatói nyilatkozatairól 
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▪ Csábi Eszterrel, Varga Balázzsal, Joós Nikolettel, Labancz Tamással: 

▪ Az EHK-ban folyó ügyekről, azok kari vonatkozásairól heti rendszerességgel 

▪ Imre Sándorral (HIT): 

▪ Tanszéki sajátosságokról, és az együttműködés mikéntjéről 

▪ Magyar Gáborral (TMIT): 

▪ Tanszéki sajátosságokról, és az együttműködés mikéntjéről 

▪ Koren Zoltánnal: 

▪ Videotórium kari helyzetéről, BSS szerepéről, az EHK adósságairól 

▪ Tanszéki referensek tanszékvezetők általi pozitív fogadtatásáról 

▪ KTB felé benyújtott vizsgaszabály-módosítási kérésekről 

▪ Pollák Zsomborral (EHK): 

▪ Normatíva-újraosztás kapcsán több ízben 

▪ Internetszolgáltatás helyzetéről az egyetemen 

▪ Márta Boldizsárral (szakkoli): 

▪ A BSS korábbi Videotóriumos projektjeiről, jutalmazásbeli hiányosságokról, 

jövőbeli EHK-s együttműködésről 

▪ Dallos Györgyivel (DH): 

▪ "Villamos elosztó" rendezvény rögzítéséről és időpontjának problémájáról 

▪ Tanácsadókkal: 

▪ Szoc. terület beindításáról, segítség nyújtásáról 

▪ Területi tudástár-frissítésről 

▪ Levelezőlisták frissítéséről 

▪ Vollweiter Ivettel: 

▪ Képviseleti és Közösségi ösztöndíjpályázatok megváltozása kapcsán, a pályázás 

részleteiről 

▪ Kiss Viktorral: 

▪ HK percek alkalom részleteiről, Képviselet felé történő hirdetésről 

▪ Lántzky Annával (GPK): 

▪ Balatonlellei közös táborozásról 

▪ Horváth Bencével (KJK): 

▪ Balatonlellei közös táborozásról 

▪ Gólyatábor: 

▪ Egyeztettem Charaf Hassannal a megrendezésének körülményeiről, gazdasági 

lehetőségekről 

▪ Pollák Zsomborral folyamatosan egyeztettem a Gólyatáborunk helyzetéről 

▪ Részt vettem egy hosszabb hallgatói megbeszélésen a Gólyatábor kapcsán, ahol a 

rendezői gárdával vitattuk meg a lehetőségeinket 

▪ Lukács Bálinttal, az EHK gazdasági referensével is egyeztettem Gólyatáborunk helyzetéről 
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▪ Pozsik Mátéval, táborunk főszervezőjével a programtervről és költségvetésről több 

alkalommal beszéltem 

▪ Pozsik Mátéval és Papp Dániellel eseti előrehaladások alapján folyamatosan egyeztettünk 

a Gólyatábor megtartásának körülményeiről, lehetőségeinkről, információinkról 

▪ Hallgató csoportokkal történő kommunikáció fejlesztése: 

▪ Egyeztettem a Kommref@ e-mail cím elkészítéséről 

▪ Makara Árpáddal is egyeztettem a Vezetőség speciális kéréséről több ízben 

▪ Sándor Bálinttal kommunikáltam Gólyabál vendégkar kapcsán 

▪ Szonda Katával az Öntevékeny köreink közösségi pontozásáról, az EHK Hallgatói 

Csoportjainak megkereséséről, munkájuk értékeléséről 

▪ Frey Balázzsal, a Simonyi Károly Szakkollégium elnökével és Vigh Franciskával 

egyeztettem a szakkollégium és a HK kapcsolatának javításának céljából, kommunikációs 

részletekről 

▪ Frey Balázzsal, a Simonyi Károly Szakkollégium elnökével kommunikáltam a VIK-es kari 

tábor időpontjával, részleteivel kapcsolatban több ízben 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon, telefonon és egyéb fórumokon ~10 

alkalommal 

▪ A Munkacsoporton beszéltek alapján elkészítettem a képviselet álláspontját összefoglaló 

dokumentumot, amit a kari vezetésnek továbbítottam 

▪ KTB felé benyújtott vizsgaszabály-módosítási kéréseket néztem át és véleményeztem. 

▪ GyIK projekt válaszait néztem meg és véleményeztem 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Egyeztettem Vigh Franciskával és Jakab Richárddal a munkacsoportbeli feladatok elnöki 

pályázatban foglaltnak megfelelő felosztásáról, a terület fejlődésének lehetőségeiről 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Hellner Szelinával, a Testnevelési központ igazgató-helyettesével egyeztettem a Kari 

sportösztöndíj kapcsán: 

▪ A MOB honlapján elérhető olimpiai sportágakról 

▪ A MOB e-mail alapú állásfoglalásáról a karate sportágat illetően 
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KOLLÉGIUMI HALLGATÓI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ KFK-val kapcsolatos kari visszajelzésekre reagáltam, szorgalmaztam a KFK javítását 

▪ Egyeztettem Varga Flóriánnal a KFK-val kapcsolatos kari visszajelzésről, azok jogosságáról, a 

változtatandó dolgokról 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

▪ Joós Nikolettel és Labancz Tamással újraterveztük a normatíva EHDK részének felosztását 

▪ Részt vettem egy podcast beszélgetésen az egyik hallgatói öntevékeny körünk meghívására, 

ahol a HK helyzetéről meséltem a karanténhelyzetben 

▪ Emlékeztető levelet írtam 6 alkalommal 

▪ Elkészítettem a visszajelzések form mintáját 

▪ Május havi feladatok bevezetését szorgalmaztam az új feladatkövető-rendszerünk 

sajátosságaira külön felhívva a figyelmet 

▪ Tanácsadók ajánlásával kapcsolatos visszajelzéseket összesítettem 

▪ Tanácsadóinkat felkértem telefonon, a régieknek megköszöntem a munkájukat 

▪ 2020.05.13. - Ügyeletet tartottam 

▪ 2020.05.02. - Részt vettem csapatépülésen 

▪ 2020.05.06. - Charaf Hassan, Sujbert László, Tevesz Gábor, Dallos Györgyi, Krammer Olivér, 

Koren Zoltán, Joós Nikolett, Csábi Eszter közreműködésével egyeztettünk a kari 

vizsgaszabályzatról. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 130 000 FT 


