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HARGITAI TAMÁS 
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 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

▪ Kérvényminták projekt: 

▪ A hónapban a projekt felelőseként végig összefogtam a csapatot és időszakosan 

egyeztettem Joós Nikolettel, Huszár Csaba Benedekkel és Jakab Richárddal. 

▪ Elkészítettem 17 kérvénynek a leírását. 

▪ Az elkészült kérvényeket összegeztem, véleményezésre elküldtem a tanulmányi 

munkacsoportnak, a felmerülő hibákat (saját kérvényeimnél) javítottam. 

▪ Egyeztettem Koren Zoltánnal a Kérvényminták projekttel kapcsolatos további teendőkről. 

▪ Általános kérvényleadási útmutató elkészítését elvállaltam, és elkészítettem, levelezőlistára 

véleményezésre beküldtem. 

▪ A projekt a végső fázisába ért, egy utolsó megbeszélés után publikálásra kerülnek a 

kérvények. 

▪ MISZB MSc kérdőív projekt: 

▪ Egyeztettem Jakab Richárddal az MSc-s kérdőív publikálásáról a HK facebook oldalára. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán (18 db levél). 

▪ Több alkalommal egyeztettem Balogh Balázssal 
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▪ Levelezőlistára beérkező kérdésekkel kapcsolatban. 

▪ A GYIK projekttel kapcsolatban, 3 kérdés esetében. 

▪ GYIK Projekt 

▪ 18 kérdést válaszoltam meg kari-egyetemi szabályzatok alapján. 

▪ Átnéztem az összes kérdés-válasz párt (174 db), és 13 javítási javaslattal éltem. 

▪ A saját válaszaimra beérkezett észrevételek alapján javítottam a válaszaim. 

▪ A jegyzetek felülvizsgálata projekt keretében átnéztem az összes MSc-s mérnökinformatikus 

tantárgy tárgy oldalát (74 db), és feljegyeztem, hogy rendelkeznek-e jegyzettel. 

▪ Eseti ügyeket véleményeztem a levelezőlistán. 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán (1 db levél). 

▪ Egyeztettem Labancz Tamással 

▪ A Juttatási Bizottság feladatairól. 

▪ Több alkalommal egyeztettem Kecskés Péterrel 

▪ a következő szociális pályázati időszak lebonyolításáról. 

▪ a toborzás lehetőségeiről, az egyes csatornák teszteléséről (szoc-news). 

▪ újonnan induló bírálók felkereséséről. 

▪ Felkeresem Stermeczki Boglár Ágnest, Szabó Dorottyát és Zádori Ferencet az elkövetkezendő 

szoc. időszakban való részvétellel kapcsolatban. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

▪ Részt vettem az új Hallgatói Képviselet első csapatépülésén. 

▪ 2020.05.01. - Gazdasági tudásátadáson vettem részt. 

▪ 2020.05.08. - Gazdasági tudásátadáson vettem részt. 

▪ 2020.05.18. - Gazdasági tudásátadáson vettem részt. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 51 000 FT 


