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Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

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

 2 Kari Tanácson a 3-ból (1 rendes és 1 ünnepi) 

 Villamosmérnök Szakbizottsági ülésen 

 Coaching műhelyen a HK-táborban 

 HÖK Alapszabállyal kapcsolatos műhelyen 

 Utánpótlás műhelyen 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 4 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (4-ből) 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@). 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Egyeztettem Pecze Gáborral mint KHB-gazdaságissal és korábbi HK-gazdaságissal a folyó 

ügyekről és jövőbeli tervekről 

 Segítettem a HK tagjainak a költségvetésben tervezett kiadások rendezésében és 

tervezésében 

 KKO-plakett, irodabútor, irodai eszközök 

 Voltam a MISZ-nél Pecze Gáborral az ő terhükre történt költésekkel kapcsolatban a havi 

rendszeres elszámoláson 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 Tanulmányi munkacsoport szervezeti átalakítása 

 Felelőse: Bíró Alexandra 

 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. Ezek után ezt a 

„projektet” de facto Bíró Alexandra oktatási felelős vette át. 

 Részt vettem több ezzel kapcsolatos egyeztetésen, megegyeztünk az alapvető 

célokban és területi felosztásban a felelősökkel. 

 Jómagam a bizottsági és külső ügyekkel kapcsolatos területet vállaltam. 

 Tanterv felülvizsgálata, TAD-átnézés 

 Felelős: én 

 A TMCS-ben elkezdtük átnézni az új tanterv TAD-jait. 
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 Az 1. és 3. félévek TAD-jait nagyrészt átnéztem, de segített benne Goór Bence és 

Hudák Jusztina is. 

 Részt vettem ehhez lazán kapcsolódó TMCS-üléstémákon is, amikor egyéb konkrét 

javaslatokat beszéltünk meg a témákkal kapcsolatban. 

 Mező Nikolettel voltam beszélgetni a villanyos Fizika 1 tantárgy tárgyfelelősével. 

 Költségvetési javaslat az oktatási pontokat érintően 

 Felelős: Scheigl József 

 Egyeztettem Scheigl Józseffel a dékán úrral való megbeszélés előtt 

 Végül egyedül vettem részt az említett megbeszélésen 

 Részt vettem a rendkívüli HK-üléseken, amik a témával foglalkoztak, illetve 

képviseltem szavazatommal a kialakult álláspontot a Kari Tanácson 

 Nyitottabb gazdálkodás kialakítása a HK-ban 

 Felelős: én 

 Röviden és előzetesen egyeztettem Pecze Gáborral és még rövidebben még pár 

másik emberrel a HK-ból arról, hogy milyen célokat kellene elérni egy nyitottabban 

gazdálkodó HK elérése érdekében. 

 Jegyzőkönyv vezetési útmutató 

 Felelős: én, Hudák Jusztina Zsuzsanna 

 Tisztáztuk a projekt céljait, áttekintettük az eddig lefektetett irányelveket 

 Tisztáztuk az eldöntendő kérdéseket 

 Kitűztünk egy nyílt műhelyidőpontot az eddigi eredmények ismertetésére és a 

kérdéses pontok eldöntésére 

Egyéb 
 Részt vettem Gődény Dávid alelnökkel egy beszélgetésen, ahol a HK munkájáról adtam 

visszacsatolást 

 Egyeztettem pár személyes dologgal és HK-s üggyel kapcsolatban Scheigl Józseffel 

 Ismertettem Bíró Alexandrának, Nemes Marcellnak, Scheigl Józsefnek, Gődény Dávidnak 

(külön-külön) pár további projektötletemet, amelyekkel remélhetőleg később fog 

foglalkozni valaki 

 Projektmenedzsment-rendszer kialakítása 

 Szorosabb kapcsolat kialakítása oktatókkal 

 Szorosabb kapcsolat és kommunikáció kialakítása hallgatókkal 

 

Rövid szöveges értékelés 
Ebben a hónapban sok mindennel foglalkoztam, sok projekttel jól haladtunk. Komoly 

hiányosság volt viszont az, hogy lemaradtunk egy rendkívüli Kari Tanácsülésről a HK saját 

hibánkból. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
15.000 Ft 


