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Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 5 HK ülésen a(z) 6-ból. (1 rendkívüli) 

 1 KB ülésen, ahol a QPA szünnap volt a téma 

 Kari Tanácson 

 Villamosmérnök Képzés Szakbizottságának ülésén 

 ahol a szabadon választható tárgyak akkreditációját vitattuk meg 

 Kari Tudományos Bizottságon vettem részt, ahol a kari költségvetésről esett szó 

 Tanszékvezetői Értekezleten vettem részt 

 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 Ügyeletet tartottam 3 alkalommal 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Hegedüs Bencével egyeztettem minden héten a HK aktuális helyzetéről 

 Görbe Richárddal egyeztettem minden héten a HK aktuális helyzetéről 

 Gődény Dáviddal egyeztettem az elmúlt két hétben egyre többet a HK aktuális helyzetéről 

 A Tavaszi táborral kapcsolatos folyamatokat felügyeltem 

 Elnöki értekezleten voltam ahol az ösztöndíjakról 

 Siemens megállapodás aláírásán vettem részt 

 Goór Csaba Bencével egyeztettem a jövő időszakról 

 HK-KB-EHK egyeztetésen vettem részt minden héten 

 A Simonyi Konferencia teremfoglalásával és Neptun üzenetben küldött meghívójában 

segítettem. 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 Kari költségvetés: 

 Felelőse: jómagam 

 A kari költségvetéshez kapcsolódóan van pár észrevételünk, mivel az oktatást, 

oktatás motivációját csökkentő változásokat tartalmaz 

 Kari Tudományos Bizottságon, Oktatási Bizottságon, Tanszékvezetői értekezleten 

képviseltük a véleményünket 

 Gazdasági Bizottságban levlistán fejtettük aki az álláspontunkat. 

 Beszéltem a kérdésről Tevesz Gábor dékánhelyettessel és Jakab László 

dékánhelyetessel 



 

 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 

 A HK ülésére érkezik Vajta László dékán, ahol a saját álláspontját ismerteti a HK-

val. 

Egyéb 
 Szabó Tamással beszélgettem a tanácsadók helyzetéről. 

 Hallgatói Fórumon ismertettem a jövő évi terveimet 

 Horváth Évával beszélgettem a tanácsadók helyzetéről 

 HK ismeretek előadáson voltam 

 A Szavazás PR-jában segítettem, körbejártuk a kolis lakószobákat, híreket, posztokat 

tettünk ki a megfelelő csatornákra. 

 

Rövid szöveges értékelés 
A hónapban a Tisztújítással kapcsolatban volt sok teendőnk, amiket el kellett végezni. Az 

időszak második felében a Kari költségvetés kérdéseit próbáljuk rendezni, az 

észrevételeinket, álláspontunkat előadni a megfelelő bizottságokban. 
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