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Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

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

 Kari Tanácson 

 Ünnepi Kari Tanácson 

 Gazdasági Bizottsági ülésen 

 ahol a kari költségvetésről tárgyaltunk 

 Villamosmérnök Képzés Szakbizottságának ülésén 

 Tanszékvezetői Értekezleten 

 ahol a TDK helyzetét tárgyaltuk 

 HÖK Alapszabály véleményezése workshopon 

 Utánpótlás workshopon 

 Utánpótlás megbeszélésen 

 2 db Pályázati Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 1 db PR Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 3 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (4-ből) 

 1 db KB ülésen, ahol a nevelőtanárokat beszéltük át 

 Ügyeletet tartottam 4 alkalommal 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 EHK-KB megbeszélésen voltam 4 alkalommal 

 Hegedüs Bencével egyeztettem minden héten a HK ügyeivel kapcsolatban 

 RVT ülésen bemutatkoztunk Gődény Dáviddal 

 Gődény Dáviddal heti három gyűlést tartunk a HK aktuális dolgainak intézésére 

 Elnöki értekezleten, ahol Daku Dáviddal és a többi KHK elnökével megbeszéltük az 

aktualitásokat 

 Sztuhár Norberttel, Hegedüs Bencével és Gazder Bencével voltunk Vajta László Dékán 

úrnál beszélgetni a mentorrendszerről és a kollégium helyzetéről. 

 NTG ülésen voltam, ahol a HK helyzetéről kellett beszámolni 

 Kari Tanulmányi Verseny eredményhirdetésen voltam, ahol beszédet is mondtam 

 Berkes Mátéval, Boros Lászlóval és Gődény Dáviddal beszélgettünk az új levelező 

rendszerről 

 Gorbe Richárddal, Gődény Dáviddal és Goór Csaba Bencével beszélgettünk Bence HK-s 

dolgairól. 

 A Tisztújítás után elküldtem a hivatalos leveleket a megfelelő személyeknek 
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 Állásfoglalást bocsájtottunk ki a Kari Tanácsról, amiről távol maradtunk 

 Teremfoglalást intéztem a Felezőbál jegyárusításhoz 

 Ünnepi Kari Tanács meghívót intéztem a Kar Kiváló Oktatója nyerteseknek 

 Palotás Boldizsárral beszélgettem a HK ülésekről 

 Adatokat kérten a kollégiumi fegyelmi eljáráshoz 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 HK program 

 Célja, hogy legyen a HK-nak és a területeinek egy "checklistje" a következő évre, 

amivel ellenőrizni tudja, hogy az előre kitűzött feladatokat elvégezte-e. 

 Felelőse: én 

 Bekértük a területektől az éves terveiket 

 A JB kivételével eddig mindegyik ülésen ott tudtam lenni, ahol ez volt a téma 

 Beleírtuk Gődény Dáviddal az általános részt 

 Még hátra van: 

 PR terület 

 Beküldeni véleményezésre 

 Ülésen tárgyalni, elfogadni 

 Tanácsadók 

 Felelőse: én 

 HK ülésen átbeszéltük a tanácsadó gárda felé támasztott elvárásokat 

 HK ülésen átbeszéltük, hogy kit szeretnénk felkérni tanácsadónak 

 Elfogadtuk és kiírtuk a Tanácsadói pályázatot 

 A beszélgetések folynak a jelentkezőkkel 

 Ami még hátra van: 

 beszélgetés mindenkivel, aki pályázik 

 a pályázatok alapján javaslattétel a tanácsadók személyére 

 tanácsadók felkérése 

 Vagyonnyilatkozatok 

 Felelőse: én 

 Az áprilisban új mandátumosok leadták a vagyonnyilatkozatukat 

 Ami még hátra van: 

 Visszakaptunk egy listát miszerint több embernek még nincs nyilatkozata, 

ezeket pótoljuk 

 Igazolás Kari Tanácshoz 

 Kilépő nyilatkozatok beadása 

Egyéb 
 Jegyzőkönyvet készítettem adatmegsemmisítésről 

 Kiss Balázs Péterrel beszélgettem a HK-s és egyéb dolgaimról 

 Boros Dáviddal beszélgettem a HK-s dolgairól 
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Rövid szöveges értékelés 
A hónapban elején a Tisztújítás utáni teendőket végeztem leginkább, a hónap második 

felében pedig már belekezdhettünk a nem kötelező feladatok ellátásába is. Készülőben 

vannak a tervek a következő évre, amik segítenek a kötelező feladatokon felüli ügyek 

megvalósításában. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
30.000 Ft 


