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Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 6 HK ülésen az 6-ből 

 Kari Tanácson 

 Villamosmérnök szakbizottsági ülésen 

 Ahol Egyed Gábor, aki Scheigl Józsefet váltotta a HK részéről, 
bemutatkozott. 

 Ahol a második félévben keresztféléves tárgyak indítását vetette fel Tevesz 
Gábor, regnáló oktatási dékánhelyettes. A HK és pár oktató támogatta a 
felvetést és továbbiakkal egészítette ki, pár oktató nem támogatta. 

 Ahol a TVSZ értelmezésével kapcsolatban merült fel kérdés annak kapcsán, 
hogy 1 ZH-s tárgynál, alkalmazható-e a TVSZ 16. § (3) b.) szerinti 

korlátozás, hogy a PZH és a PPZH nem vehető egyszerre igénybe, vagy ez 
ellentmond a (3) fő részének. Hivatalos értelmezést kértünk. 

 Oktatási bizottsági ülés 

 Ahol téma volt: Záróvizsga szabályzatok nyelvi követelményeinek 

harmonizálása a képzési és kimeneti követelményekkel. 

 Ahol téma volt: A 2. féléves keresztfélévek tiltásának felülvizsgálata az 

NFTV változásának hatására (ugyanúgy, mint előtte VSZB-n). Elhangzottak 
érvek és ellenérvek. 

 Ahol téma volt: Mérnökinformatikus 4. félév terhelése. Tanszékvezetői 

értekezleten nem született döntés a változtatásról a tanterven, mivel erre 
vonatkozó konkrét javaslatot nem kaptak. Az OB-ülésen elhangzottak 

alapján az oktatók közül is volt, aki nem erre számított, hanem arra, hogy ott 
lesz felvetve a változtatás. Ezt kommunikációs problémának értékelem, de 

villanyosként nem foglalkoztam külön az üggyel. 

 Gazdasági workshopon, amit én tartottam 

 A tanulmányi levelezéssel kapcsolatos workshopon 

 1 db PR Munkacsoport ülésen 

 3 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán (tanulmanyi@vik.hk) és telefonon. 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Mint gazdaságis: 
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 Egyeztettem a HK elnökével, alelnökével és a gazdaságis tanácsadókkal egy workshopon, 

ahol áttekintettük a HK gazdálkodását, és hogy annak a valamiféle nyilvántartását hogyan 
lehetne jobban vezetni. 

 Segítettem a Schönherz Qpa rendezőinek kérvényezni a BME Hallgatói Szolgáltatási 

Igazgatóságnál, hogy támogassák a rendezvényt (támogatási kérvényt fogalmaztam meg 
Hajnal Máté segítségével az EHK-n keresztül Keresztes Péter HSZI igazgatóhoz címezve). 

 TMCS külső és bizottsági ügyekért felelős emberke: ez a poszt megszűnt, a feladatokat a 
tanulmányi felelős átvette. 

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

 Felelőse: én vagyok 

 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 specializáció besorolás. 

 A projekt várhatóan a félév közepére készül el. 

 A TMCS-n beszéltünk a projektről, és elkezdtem összehangolni a már meglévő 
hirdetnivalóinkkal. 

 TAD átnézések 

 Felelőés: én 

 Átnézzük az összes BSc-s alaptantervi tantárgyi adatlapot. 

 Befejeződött az átnézés, már csak a levelek kiküldése van hátra az oktatóknak az 

észrevételeinkkel. 

Egyéb 
 Az SCH tréninget, ahova HK-sként az egyik alkalom csoportvezetőjeként delegálva voltam, 

megtartottuk, és nem lett rossz. 

 Egyeztettem Henk Tamással és Sujbert László oktatókkal annak érdekében, hogy a HK 

kapjon hozzáférést az oktatásszervezési munkafelülethez, ami a bizottságokban a 
munkánkhoz kellhet. 

 Diplomafélév HowTo frissítésében segítettem 

 Levelezéshez elkezdtük TMCS-ben a szabályzatokat összegyűjteni, ebben is segítettem 

Colette-nek. 

 Egyed Gábor VSZB tagságával kapcsolatban egyeztettem a tanulmányi felelőssel, 

Jusztinával. 

 Voltam az integrált MSc képzésről szóló ötletről egyeztetni Péceli Gáborral (MIT, volt 

rektor) Hudák Jusztina kíséretében. 

 Előre megmondtam, hogy Martin Winterkorn Volkswagen igazgatótanácsi elnök le fog 
mondani a posztjáról is, és a BME-re se jön előadást tartani. 
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Rövid szöveges értékelés 
Mentek a dolgok. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
 35.000 Ft 

 


