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KOREN ZOLTÁN 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 12 1. és 2020. 12 31. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 

▪ 2020.12.11. - HK ülés 

▪ 2020.12.15. - Kari Tanács 

▪ 2020.12.15. - Ünnepi Kari Tanács 

▪ 2020.12.02. - Oktatási Bizottsági ülés, ahol szó volt 

▪ a vizsgák és záróvizsgák megszervezéséről 

▪ űrmérnöki mesterképzési szak indításáról 

▪ 2020.12.16. - Minőségbiztosítási Bizottsági ülés, ahol szó volt 

▪ a munkacsoportok előrehaladásáról és a következő bizottsági ülés időpontjáról 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

▪ 2020.12.04. - Kérvénybírálás 

▪ 2020.12.11. - Kérvénybírálás 

▪ 2020.12.14. - Kérvénybírálás 

▪ 2020.12.17. - Kérvénybírálás 

▪ Napi szinten egyeztettem Arany Dániellel a Tanulmányi Munkacsoport aktualitásairól 

▪ Egyeztettem Sujbert László oktatási dékánhelyettes úrral 

▪ KTB vizsgakérelmekről 

▪ Digitális Technika laborpótlásairől többször 

▪ Tömeges hallgatói csalások ügyéről 

▪ Egyeztettem Balhási Zalánnal 

▪ Tavaszi félév oktatásával kapcsolatban 

▪ Egyeztettem Smuk Andrással 

▪ MSc próbafelvételi szervezéséről 

▪ Egyeztettem Szenka Józseffel (EHK) 

▪ Az EHK-t egy VIK-es tárggyal kapcsolatban megkeresett hallgatói problémáról 

▪ Egyeztettem Bulóczky Ritával (KTH) 

▪ Több hallgatói ügyben többször is a hónap során 

▪ Egyeztettem 2 elsőéves hallgatóval a KTB kérésére 

▪ Méltányossági kérelmeikről 
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▪ Egyeztettem Józsa Györggyel 

▪ Mérnökinformatikus tárgygráf javításáról 

▪ Egyeztettem Szatmáry Péterrel 

▪ OMR-el kapcsolatos észrevételekről 

▪ Egyeztettem Hargitai Tamással 

▪ GTK-TTK kapcsolattartó poszttal kapcsolatban 

▪ Programozás alapjai 1 laborvezető megkeresésével kapcsolatban 

▪ Egyeztettem Oltvári Sándorral (EMK-HK) 

▪ Egy hallgató ügyében 

▪ Tanköri gyorstalpaló projekt: 

▪ Tanköri foglalkozás legfontosabb információinak az összegyűjtése 

▪ Havi előrehaladás: 

▪ A TMCS véleményeztetése után a felmerülő hibákat/észrevételeket kezeltem. 

▪ Az újoncoknak összeszedtem, hogy milyen feladatok vannak a Tanulmányi Munkacsoportban, 

és hogyan tudnak csatlakozni 

▪ Összeszedtem a lehetséges TMCS projekteket a 2021-es évre 

▪ Leveleztem Harsányi Gábor Tanszékvezető Úrral az Elektronikai technológia és anyagismeret 

(VIETAB00) tárgy elmaradt zh megtekintéseiről 

▪ Leveleztem Pilászy György Tárgyfelelős Úrral a Digitális technika 1 (BMEVIIIAA04) tárgy, más 

tárgy pótzhjával ütköző pótlabor alkalmáról 

▪ Leveleztem Goldschmidt Balázs Tárgyfelelős Úrral a Szoftvertechnológia (VIIIAB01) tárgy 

pótházifeladat eredményeiről, a tárgy teljesítési statisztikáiról 

▪ Leveleztem Czirkos Zoltán Tárgyfelelős Úrral a Programozás alapjai 1 (VIEEAA00) tárgy, 

laborjelenléttel kapcsolatos hallgatói problémáról 

▪ Fegyelmi tárgyalások jegyzőkönyveivel kapcsolatos észrevételeimet küldtem el a KTB-nek 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán (20 db levél), személyes megkeresés alkalmával 

(11 alkalom). 

▪ Tanulmányi kisokost néztem át és véleményeztem 

▪ Segítettem 18 tanulmányi levél megválaszolásában 

▪ BProf kooperatív TAD módosításokat néztem át 

▪ Dokumentumszerkesztés c. tárggyal kapcsolatos problémákkal foglalkoztam 

▪ Tanulmányi levelezést bemutató előadáson vettem részt 

▪ Kommunikációs hálózatok 1 zh körül felmerülő problémákkal foglalkoztam 

▪ Bevezetés a számításelméletbe 1 zh körül felmerülő problémákkal foglalkoztam 

▪ Pénzügyek tárgy pótzárthelyi körül felmerülő problémákkal foglalkoztam 
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▪ Üzleti jog tantárgyi adatlapjának anomáliájával foglalkoztam 

▪ GDPR problémákkal foglalkoztam 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ PPT templatet javítottam ki az észrevételeknek megfelelően 

▪ Szorgalmaztam: 

▪ Vizsgajelentkezés időpontjára felhívó poszt kirakását 

▪ Etikai elvek hirdetését 

▪ Fiala Péter kérésére egy pályázat hirdetését 

▪ OMR hirdetését többször is 

▪ Önkéntes sofőrök tájékoztatását a kedvezményes tanulmányi rend kérelmek helyes 

leadásáról 

▪ Neptun pénzügyi műveletekkel kapcsolatos fejlemények hirdetését 

▪ Tanulmányi levelezés szünetelésének hirdetését 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

▪ Kari Tanács szavazáson vettem részt 

▪ Bemutattam a Tanulmányi Munkacsoportot az utolsó újoncalkalmon 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 72 500 FT 


