
 

 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 

Palotás Boldizsár 

szeptember havi beszámoló 
(2015. augusztus 16-tól 2015. szeptember 15-ig) 

 

Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 3 HK ülésen a(z) 3-ból. (1 rendkívüli) 

 1 oktatási bizottsági ülésen 

 ahol volt szó a BSc 7. félév zárásának megszervezéséről, a 

mérnökinformatikus szak 4. félévének terheléséről és az ezzel kapcsolatos 

mérnökinformatikus szakbizottságról jövő javaslat elfogadásáról, és az 

egyetemi felvételi adatok értékeléséről 

 5 tanulmányi munkacsoport feladatait összegző megbeszélésen 

 Tanulmányi levelezés rendjével kapcsolatos műhelyen 

 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@) és telefonon 5-10 

alkalommal. 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 HK Gazdasági felelős 

 Előkészítettem a belső költségvetés tárgyalásához szükséges munkát. 

 Átdolgoztam a belső költségvetés elkészítésének a rendjét. 

 Több körös megbeszélést szerveztem a részletes megtárgyalására. 

 Külön egyeztettem a felelősökkel a hozzájuk kapcsolódó tételekkel kapcsolatban. 

 Egyeztettem több alkalommal a KB gazdaságissal, Pecze Gáborral a költségvetéssel 

kapcsolatban. 

 Összegeztem az ezzel kapcsolatos javaslatokat, előterjesztettem a HK elé, ami azt 

megszavazta. 

 A megszavazott belső költségvetést továbbítottam a KB gazdaságisának 

forráselosztás meghatározása céljából. 

 A folyó gazdasági ügyeket az előző KB gazdasági évvel kapcsolatban mind 

rendeztem a KB gazdaságisával. 

 Rövid határidővel forrásokat biztosítottam a HK kollégiumi beköltözés állomás 

programjának megszervezéséhez. 

 Segítettem a KB gazdaságisnak HSZI-vel kapcsolatos kérdésben 

 TMCS külső és bizottsági ügyekért felelős emberke 

 Kari bizottságokba való delegálás: figyeltem, hogy az újraindult ülésezés esetén 

legyenek emberek a TMCS-hez tartozó bizottságokban, egyeztettem a delegáltakkal. 
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 EHK Külső Oktatási Bizottság: naaagyon rövid határidővel felkészültem az 

összehívott bizottsági ülésre a tervezett TVSZ-változásokkal kapcsolatban, és részt 

vettem a megbeszélésen, valamint tájékoztattam a fejleményekről a HK-t. 

 Kari Tanulmányi Versenyek: A közelmúltban megtárgyalt finanszírozásiforma-

változással kapcsolatban egyeztettem a HK KTV-szervezéssel felelős személyével, 

Boros Dáviddal, az adminfelület fejlesztőjével (Ónodi Áron) és a HK pályázati 

felelősével (Cseppentő Bence) annak érdekében, hogy a verseny szervezése és 

díjazása megfelelően, a megbeszéltek szerint működhessen a félévben és a 

későbbiekben. 

 Tankörbesorolás: Egyeztettem a projektben résztvevőkkel annak érdekében, hogy ne 

maradjon el a besorolás. Egyeztettem Boros Lászlóval, aki a munka nagy részét, a 

szoftveres adatfeldolgozás koordinálását és végrehajtását vezette. Egyeztettem az 

Oktatási felelőssel, Bíró Alexandrával a besoroláshoz szükséges adatok lekérése 

miatt. Az adatfeldolgozásban majdnem az elejétől fogva részt vettem egészen a 

végéig (egész éjszaka), majd az automatikus adatfeldolgozás végén manuálisan 

ellenőriztem az összes tankör beosztását, és többször korrekciót hajtottam végre 

kézzel. A teljes folyamat végén egy debriefing keretében elemeztem Boros 

Lászlóval a besorolási folyamat szoftveres oldalát. Erről logot készítettünk, és 

beszámoltam róla TMCS-ülésen. 

 TMCS Tanterv TAD átnézés: A projekt a nyáron keveset haladt, 5-10 tantárgyat 

néztünk át pluszban. Az észrevételek kommunikálásával kapcsolatban több 

félreértésre fény derült. Az utolsó két héten áttekintettem a projekt eddigi állását, és 

egyeztettem a tanulmányi felelősökkel. 

 Specializációbesorolás: Molnár Tamarával és Bíró Alexandrával röviden 

egyeztettem arról, hogy a besorolást hogyan fogja érinteni az új BSc tanterv ebben a 

félévben, és a szoftverünk hogyan fogja ezt kezelni. 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 Hallgatók tájékoztatása projekt: 

 Felelőse: én 

 A projekt arról szól, hogy a hallgatókat hivatalos úton tájékoztassuk olyan 

teendőikről és lehetőségeikről, amelyek szigorúan a tanulmányaikhoz 

kapcsolhatóak, és jelenleg nem feltétlenül kapnak róluk időben tájékoztatást. 

 Ha a projekt elkészül, akkor a hallgatók felkészültebben fognak tudni nekivágni a 

tanulmányaikkal kapcsolatos egyes feladatoknak, mint az önálló laboratórium vagy 

a specializációbesorolás. 

 A projekt várhatóan a félév közepére készül el. 

 Az időszakban összeállítottam az alapvető üzeneteket a különböző hallgatói 

csoportoknak, és ezt a tanulmányi és PR felelősökkel, Bíró Alexandrával és Nemes 

Marcellel egyeztettem TMCS ülésen beszámoltam róla. 

Egyéb 
 Az SCH tréning programba delegált a HK, itt a "Kommunikáció a házban" című alkalom 

programjának a felelőse vagyok. A program összeállítása terv szerint, jól halad. 
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 A belső költségvetés összerakásakor külön segítettem a backuppal kapcsolatos opciók 

felkutatásában. 

 Párszor, majdnem minden nap igazítottam útba embereket, akik telefonon kerestek minket 

az irodában szocos, kolis vagy tanulmányi kérdéssel. 

 

Rövid szöveges értékelés 
Ebben a hónapban sokmindent csináltam, optimistán tekintettem előre a TMCS hármas 

felosztásával kapcsolatban is, mert sokmindent sikerült hatékonyan elintézni, ami enélkül 

valószínűleg nehezebben, lassabban ment volna. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
35.000 Ft 


