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BALHÁSI ZALÁN 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 9 1. és 2020. 9 30. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 

 2020.09.09. - HK ülés 

 2020.09.16. - HK ülés 

 2020.09.20. - Rendkívüli HK ülés 

 2020.09.20. - Rendkívüli HK ülés(2) 

 2020.09.23. - HK ülés 

 2020.09.30. - HK ülés 

 2020.09.09. - Oktatási Bizottsági ülés, ahol 

 beszámoltak a szakbizottságok vezetői a jelenlegi ügyekről 

 BSc 7. félév lezárásáról volt szó 

 2020.09.25. Elnöki Értekezlet, ahol 

 HÖK ASZ-ről, rektorválasztásról és a BME ajándékbolt 

 2020.09.29. Szervezeti átalakulás workshop 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

 5 db HK ülést tartottam 

 3 db elektronikus szavazást bonyolítottam le 

 Részt vettem az augusztus havi beszámolók bírálásán Labancz Tamással 

 Rendszeresen egyeztettem Labancz Tamással az aktualitásokról 

 Rendszeresen egyeztettem Csábi Eszterrel, Varga Balázzsal és Labancz Tamással az EHK 

aktualitásokról 

 Részt vettem 4 tanszékvezetői értekezleten 

 Egyeztettem 

 Charaf Hassannal: 

 Gólyabál helyzetéről több ízben 

 KLA keretünk felhasználásának módjáról többször (maszkok, PCR-tesztek, 

fertőtlenítő) 

 A VIK és a többi kar oktatási formájával kapcsolatban 

 Évkezdéssel kapcsolatos hallgatói problémák megoldásairól 

 WebUni kurzus HK-s visszajelzéseiről 
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 Rektor úr VIK-es óralátogatásairól 

 Ünnepi kari tanácsról, KKO és KKFO díjak átadásáról 

 Vollweiter Ivettel és Szatmáry Péterrel: 

 A VIK HK ülésformájának részleteiről, a jelenlét fontosságáról 

 Nagy Gáborral: 

 KLA keretünk felhasználásáról (PCR tesztek) 

 HK ülésenek megtartásának módjáról 

 Kovács Klárával (HSZI Sajtó) 

 Századvég interjú megkeresésssel kapcsolatban 

 Szili Ákossal (BME EHK) 

 Századvég interjú megkeresésssel kapcsolatban 

 KLA keretünk felhasználásáról (PCR tesztek) 

 Gólyatáborhoz köthető igazolt koronás esetek számáról 

 Normatíva felosztásával kapcsolatban több ízben 

 MIE FB tagságról 

 Pozsik Mátéval: 

 Eskümondó személyét illetően 

 Gólyatáborhoz köthető igazolt koronás esetek számáról 

 Dallos Györgyivel: 

 Kari évnyitó lebonyolításának részleteivel kapcsolatban 

 Sujbert Lászlóval: 

 Frimmel ösztöndíj felhasználásával kapcsolatban 

 Elsőéves hallgatók kollégiumi elhelyezéséről az ágazati ajánlásra tekintettel 

 Szodfridt Gergellyel (vezető mentor): 

 Kollégiumban alkalmazandó szabályokról folyamatosan 

 Kar felől érkező hallgatói visszajelzésről, a kari vezetés szabályokat illető 

tájékoztatásáról 

 Kollégiumi covid-os esetek számáról, a kari vezetés értesítéséről 

 Tanulmányi ösztöndíjosztás elveiről 

 HK ülések formájáról, helyszínéről 

 Papp Dániellel: 

 KLA keret felhasználásáról (PCR, maszkok, fertőtlenítő) 

 Koren Zoltánnal: 

 A Képviselet szabályzati tudását megerősítő Kahoot-projektről több ízben 

 WebUni kurzus HK-s visszajelzéseiről 

 022-es és 088-as kérvényhez szükséges hallgatói igazolással kapcsolatban 

 Tanköri anyagok frissítéséről több ízben 

 Tanácsadókkal: 

 Ha én tudtam volna.. projektről hetente 



 

 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 

 

 Hellner Szelinával (Testnevelési Központ): 

 Testnevelés felmentésről szóló igazolás beszerzéséről az őszi félévben 

 Varga Flóriánnal: 

 ÚNKP-s hallgató kollégiumi férőhelyével kapcsolatban 

 Szellmann Rékával (SVK): 

 Céges megkeresésekkel kapcsolatban 

 Szatmáry Péterrel: 

 Ülésvégi kérdőívek összeállításáról 

 Dovicsin Péterrel (EHK): 

 Hallgatói csapatok sportterem igénylésének kari támogatásáról 

 Varga Balázzsal: 

 Kari kereteink felhasználásának módjáról, pontos összegekről, lehetőségeinkről 

több ízben 

 Vollweiter Ivettel és Kecskés Péterrel: 

 A normatíva keretekről, azok ISZTK-ba, és EGYAT-ba történő felosztásáról 

 Kari bizottságok őszi tagságával foglalkoztam, az új tagok listáját elküldtem a kari vezetésnek a 

listák frissítését kérve 

 Tájékoztattam ez EHK-t a VIK HK SZFE-vel kapcsolatos álláspontjáról 

 Előkészítettem az online üléseken szavazáshoz használt rendszert a szervezeti változásoknak 

megfelelően 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán és egyéb fórumokon 5-10 alkalommal. 

 Segédkeztem levelek megválaszolásában 4-5 alkalommal 

 VIK-es számonkérések efélévi optimális megoldásával kapcsolatban fejtettem ki a 

véleményemet 

 TVSZ változások PR-olásával kapcsolatban ötleteltem 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Kérvényminták projekt pr-olását szorgalmaztam 

 Szervezeti tagsági változások publikálását szorgalmaztam 

 Hallgatói Csoportok indokolatlanul sok Neptun-üzenetével kapcsolatban ötleteltem 
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JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 ESZR GYIK-en található cím frissítését szorgalmaztam sajnos még mindig sikertelenül 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Részt vettem a képviseletünk bemutatkozóján az évnyitónkon. 

 Beszédet mondtam a diplomaosztón 

 Ügyeletet tartottam 1 alkalommal. 

 Képviseleti bemutatkozó szöveget gyártottam 

 Gólyahét: 

 Folyamatosan tartottam a kapcsolatot Sinkó Sára és Szabó Gergely főrendezőkkel 

 Eseti problémákat kezeltem, a szabályok változása mentén segédkeztem a programok 

újratervezésében az egyetemi vezetőkkel való kapcsolattartásban 

 Részt vettem a GTK HK 09.14-i ülésén 

 Júliusi és augusztusi képviseleti beszámolók alapos átnézésével foglalkoztam a HSZI 

visszajelzései alapján 

 HK fakkok frissítésével foglalkoztam: 

 Felkerestem a régi tulajdonosokat cuccaik elvitelével kapcsolatban 

 Koren Zoltán segítségével elkészítettem az új címkéket 

 TVSZ dolgozat összeállításában segédkeztem (20 kérdés) 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 165 000 FT 


