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Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 6 HK ülésen a(z) 6-ból. (2 rendkívüli) 

 Kari Tanácson és ünnepi Kari Tanácson 

 Gazdasági Bizottsági ülésen 

 ahol a kari költségvetésről tárgyaltunk 

 MISZB Bizottsági ülésen 

 beszélgettünk a felvételi pontszámok emeléséről 

 beszélgettünk a 4. félév terhének csökkentéséről 

 Külső Szociális Bizottság (KSZB) ülésen 

 Nevelőtanári Gárda ülésen 

 Kollégiumi Bizottság ülésen 

 Utánpótlás workshopon 

 Coach gyűlésen 

 1 db Juttatási Bizottság ülésen 

 2 db Pályázati Munkacsoport ülésen 

 1 db PR Munkacsoport ülésen 

 4 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

 Ügyeletet tartottam 4 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@, szoc@) 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Utánpótlás felelős 

 Utánpótlás workshopot tartottam, ahol átbeszéltük az éves terveket 

 Coach gyűlést tartottam 

 Scheigl Józseffel, Gődény Dáviddal és Görbe Richárddal egyeztettünk a coach 

rendszerrel és az újoncoknak szóló előadásokkal kapcsolatban 

 Értesítettek a coachokat a leendő felosztásról 

 Czárth Csanáddal beszélgettem a HK-zással kapcsolatban 

 Elsős nevelőtanárokkal egyeztettem 

 Kiss Balázs Péterrel beszélgettek az utánpótlás tervekkel kapcsolatban 

 

 Szociális referens 

 KSZB-n voltam 

 Ülést tartottam 
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 Megírtam a JB éves programját 

 Intéztem a korábbi pályázatok elvitelét 

 Ösztöndíj korrekciókat készítettem el Varga Éva Árnika segítségével 

 A fellebbezésekre még mindig várunk 

 Átnéztem a TJSZ2-t és az igazoláslistát, és beküldtem a javaslatainkat 

 Beszámoltam a csoportom/területem helyzetéről 

 A kollégiumi fegyelmik ügyében egyeztettünk Kiss Viktorral, Scheigl Józseffel és 

Gődény Dáviddal 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 ZH rend: 

 Felelőse: Molnár Tamara 

 Ütemeztem a keresztféléves tárgyakat 

 A beérkező kérdésekre, kérésekre válaszoltam 

 Idén kérésre máshogy ütemeztük az infó és villany MSc-s tárgyakat, de ezt 

nem igazán találom jónak, következőhöz meg kell vizsgálni a lehetőségeket 

és változtatni rajta 

Egyéb 
 Az új tanterv kérdőív kapcsán írtam javaslatokat 

 4FMCS javaslatot készítettem a Mérnökinformatikus Szakbizottság számára 

 Ülésen beszéltünk róla, nem aratott teljes sikert, de nem esélytelen minden, csak oda 

kell figyelni rá, hogy ne hagyjuk el 

 Tantárgyi adatlapok átvizsgálásához készítettem táblázatot 

 Nemes Marcellel egyeztettem a Gomb projekttel kapcsolatban 

 Gődény Dáviddal beszélgettem a HK-val kapcsolatban 

 Kar Kiváló Oktatója szavazás honlaphoz készítettem specifikációt és nyomon követtem a 

megvalósítást 

 Időhiányban elég minimálra sikerült, nyáron kicsit bővítjük 

 HK táborban voltam 

 

Rövid szöveges értékelés 
Beindultak a dolgok az új HK-val, igyekeztem tartani a tempót a feladataimmal is, ez 

többnyire sikerült is, bár most a félév vége miatt igyekszem kevésé zsúfolttá tenni a 

naptáram. Viszont kicsit nehéz mindent pontosan és precízen csinálni, ha felülről 

akadályoztatva vagyunk. Egyelőre szerencsére minden rendben van. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
 35.000 Ft 

 


