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Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 7 HK ülésen a(z) 7-ból. (3 rendkívüli) 

 Villamosmérnökök Szakbizottságának ülésén 

 ahol a tanterv sajátosságait beszéltük át 

 Tanszékvezetői Értekezleten 

 Előkövetelmények workshopon 

 Közösségi ösztöndíj workshopon 

 Irodafelújítás workshopon 

 Célkitűzések workshop 

 Coach gyűlésen 

 Tanácsadói ülésen 

 ahol a tavaszi tábor és az utánpótlás kérdését beszéltük át 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 3 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (4-ből) 

 1 db Kollégiumi Bizottsági ülésen voltam 

 Ügyeletet tartottam 3 alkalommal 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Célkitűzéses blokk megbeszélésen 

 Tevesz Gábor Dékánhelyettessel egyeztettünk a Simonyi Konferencia időpontjával 

kapcsolatban 

 Egyeztettünk az EHK és a KB történéseiről 5 alkalommal 

 Beszámolókat értékeltünk Görbe Richárddal 

 Hegedüs Bencével egyeztettünk a HK aktuális helyzetéről 4 alkalommal 

 Elnöki ügyeletet tartottam 2 alkalommal 

 Beszédet mondtam a diplomaosztó ünnepségen 

 Görbe Richárddal egyeztettem az aktuális folyamatokról, eseményekről sok alkalommal 

 Teremigénylést intéztem a 

 Seniorképzés nyitóalkalomra 

 Hallgatói Fórumra 

 Ottó Tivadarral voltunk egyeztetni a Kancellár Úrral 

 Görbe Richárddal beszélgettünk a HK közeli emberekkel a következő időszakról 

 Földes Imrével egyeztettem az RVT-s beszámolók további formai követelményeiről 
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 RVT ülésen voltam Görbe Richárddal 

 Tevesz Gábor dékánhelyettessel egyeztettünk a szakmai KBME-vel kapcsolatban 

 Erasmus+ bíráláshoz intéztem adatigénylést 

 SCH 53 meghívókat küldtem a Kar munkatársainak 

 

Egyéb 
 EHK továbbképző 

 Gólyaszerdán voltam az I épületi standunknál 

 HK célkitűzéseken vettem részt 

 HK ZH-n vettem részt 

 Első Másodéves Tábor HK-s előadásának visszacsatolásán voltam 

 A HSZI által bekért, ösztöndíjakhoz szükséges papírokat intéztük. 

 Kollégiumi Vitafórumon voltam 

 

Rövid szöveges értékelés 
Ebben a hónapban leginkább az ösztöndíjak kiutalásának ügyével foglalkoztam. A jövő 

hónapra készülődve elkezdtük szervezni a HK belső képzését, és a Tisztújítás menetét is 

meghatároztuk. 
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