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Palotás Boldizsár 

Április havi beszámoló 
(2015. március 21-től 2015. április 15-ig) 

 

Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 6-ból. 

 Oktatási Bizottsági ülésen 

 ahol szó volt a szabadon választható tárgyak elfogadásáról, a kari oktatási 

reformokról és a felvételizők helyzetéről, és egy az oktatást is érintő 

költségvetési javaslatról 

 mindegyik nagyobb témánál felszólaltam, vagy legalábbis hozzászóltam a 

témához 

 HK-s képzésről szóló megbeszélésen 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán és telefonon. 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 HK-s képzés: 

 Felelőse: Molnár Tamara 

 Szintre hozzuk a HK-ba és munkacsoportjaiba belépő embereket az egyetemmel és a 

HÖK-kel kapcsolatos ismereteket illetően. 

 Összeállítottam egy teljes előadást az egyetem és az oktatási rendszer felépítéséről 

 Az előadást elő is adtam az érintettek túlnyomó többsége előtt 

 HK-s kirándulás 

 Felelőse: Mucsi Márton és Palotás Boldizsár 

 Összeállítottunk egy túratervet, majd csapatépítő jelleggel saját költségen elmentünk 

egy szombaton kirándulni a Visegrádi hegységbe 

 Vezettem a túrát 

 Tanulmányi munkacsoport szervezeti átalakítása 

 Saját indíttatásból végiggondoltam, hogy a TMCS működése hogyan lehetne 

hatékonyabb, hogyan tehetnénk többet a hallgatókért, hogyan lehet a szolgáltatói 

HK - szemléletben a minőségre nagyobb garanciákat vállalni. 

 Összeállítottam és prezentáltam az új HK-nak az elképzelés alapjait a választás előtti 

hallgatói fórumon. 

 Egyeztettem külön az ötletről az aktuális vezetőjéről a TMCS-nek, röviden a HK-

elnökkel, és további pár olyan személlyel, akire lehet számítani, hogy az elképzelést 

támogatja. 
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 Az elképzelés még nem valósult meg, de alapvetően úgy tűnik, hogy az elképzelés 

fogadtatása pozitív, és a következő hetekben meg is valósulhat bizonyos, már 

betervezett egyeztetések után. 

 Tanterv felülvizsgálata, tantervi javaslatok 

 Felelőse: Palotás Boldizsár 

 Részt vettem a javaslatok kidolgozásában, a visszajelzések kiértékelésében. 

 Felszólaltam a témával kapcsolatban VSZB ülésen, ismertettem a javaslatainkat, 

röviden vitáztunk róla, majd elkezdtük az egyeztetéseket a következő szinten a 

tárgyfelelősökkel. 

 Beszéltem dr. Vajda Ferenccel, a villanyos digit 1 és 2 tárgyfelelősével ezen 

tárgyakat érintő javaslatainkról és a különböző lehetőségekről 

 Mező Nikolettnek segítettem felkészülni a hasonló megbeszélésre dr. Márkus 

Ferenccel a fizika 1 és 2 tárgyak kapcsán, illetve ezen a beszélgetésen is részt 

vettem. 

 Részt vettem a TMCS utáni workshopon, ahol a további lépésekről döntöttünk 

 Jegyzőkönyvvezetési howto 

 Felelős: Palotás Boldizsár, Boros Dávid 

 Elkezdtünk egy howtot létrehozni annak érdekében, hogy jobb, hasznosabb és 

hatékonyabb jegyzőkönyvek és emlékeztetők készülhessenek a különböző 

üléseinkről. 

 Leírtam az alapokat, illetve pár emberrel már beszéltem a projekttel kapcsolatban 

 Merültek még fel nyitott kérdések, ez további egyeztetéseket igényel majd 

 Szabadon választható tárgyak követelményeinek és pótlásainak vizsgálata 

 Felelős: Palotás Boldizsár 

 Ez már korábban elkezdődött, de most tudtuk lezárni. 

 Megszerveztem a tárgyak újraellenőrzéséhez kapcsolódó munkát, miután az első 

körös javaslataink továbbítva lettek az érintetteknek. 

 A tárgyak újraellenőrzésében is személyesen részt vettem, a legtöbb tárgyat én 

ellenőriztem újra. 

 Többször röviden egyeztettem az oktatási felelőssel és a VSZB-be delegált 

társammal azon ügyekben, ahol nem volt egyértelmű, hogy milyen állást foglaljunk. 

 Költségvetési javaslat az oktatási pontokat érintően 

 Felelős: Scheigl József 

 Reagáltunk a frissen érkezett javaslatra aznap, amikor az először az OB elé került, 

kérdéseket tettünk fel stb. 

 További tájékoztatást kértem az egyik dékánhelyettes úrtól azért, hogy tisztábban 

lássuk, az ügyben pontosan milyen kérdésekről beszélünk, milyen következmények 

lehetnek. 

 Tájékoztattam a HK-t a fenti megbeszélés eredményeiről. 

 Részt vettem a megbeszélésen, ahol tovább gondolkoztunk a javaslaton, és 

felkészültünk a dékán úrral való egyeztetésre/megbeszélésre. 

Egyéb 
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Rövid szöveges értékelés 
Ebben a hónapban sokkal többet csináltam, mint terveztem, ez meglátjuk majd, hogy 

mennyire volt jó döntés. 

Erre a hónapra kapott jutalmazásom legyen publikus: 
IGEN 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
30.000 Ft 


