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HARGITAI TAMÁS 
ÉVES BESZÁMOLÓ 

A 2020-2021-es évben végzett tevékenységről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem 29 HK ülésen. 

 Részt vettem 16 HK Percek alkalmon. 

 Részt vettem 5 rendkívüli HK ülésen. 

 Részt vettem 1 szervezeti átalakulás workshopon. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Gazdaságtudományi Kar és Természettudományi Kar kapcsolattartójaként 6 tárggyal 

kapcsolatban egyeztettem a tárgyak előadóival és a tárgyfelelőseivel a beérkezett hallgatói 

megkeresések miatt. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Részt vettem 13 Tanulmányi Munkacsoport ülésen. 

 Válaszoltam hallgatói megkeresésekre a tanulmanyi@ levelezőlistán. (111 levél) 

 Átnéztem a mesterképzéshez tartozó vizsgarendeket. 

 A Gazdaságinformatikus szak bizottságának tagjaként részt vettem 1 elektronikus szavazáson. 

 A Kérvényminták projekt felelőse voltam, annak elkészítését vezettem, 17 kérvény leírását 

elkészítettem. 

 A Mérnökinformatikus szak bizottságának tagjaként az MSc mérnökinformatikus szakjával 

kapcsolatos kérdőív elkészítésében segédkeztem. 

 Részt vettem a Gyakran Ismételt Kérdések projekt megvalósításában, 18 kérdésre dolgoztam 

ki választ. 

 A jegyzetek felülvizsgálata projekt keretében átnéztem az összes MSc-s mérnökinformatikus 

tantárgy tárgy oldalát (74 db), és feljegyeztem, hogy rendelkeznek-e jegyzettel. 

 Részt vettem 2 Mérnökinformatikus szakbizottság ülésen. 

 Részt vettem 5 Oktatási Bizottság ülésen. 

 Véleményeztem a rektori szünet miatt áthelyezett számonkérések új időpontjait. 

 Hallgatói megkeresés alapján Programozás alapjai 1. tárgy laborvezetőjével egyeztettem. 
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PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Részt vettem 1 Pályázati Munkacsoport workshopon. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Részt vettem 1 PR Munkacsoport ülésen. 

 Jegyzőkönyvet vezettem a PR munkacsoport ülésén 1 alkalommal. 

 Átnéztem az Impulzus szociális pályázatokkal és kollégiumi részleggel kapcsolatos részét. 

 A nyíltnapon moderátorként vezettem a kollégium, lakhatási szobát. 

 Miért jó HK-snak lenni szöveget fogalmaztam meg. 

 Részt vettem a „kapcsolat a kari hallgatókkal”, és a „mit csinált a HK” projektben. 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Válaszoltam hallgatói megkeresésekre a szoc@ levelezőlistán. (24 levél) 

 Felkerestem korábbi időszakban szociális pályázatokat bíráló hallgatókat azzal kapcsolatban, 

hogy idén részt vesznek-e a bírálásban. 

 Felkészültem az Egyetemi Hallgatói Képviselet szociális bírálóknak szóló vizsgájára és 

sikeresen teljesítettem. 

 Részt vettem a nyári és téli szociális pályázatok elő és elbírálásában. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Részt vettem 1 Utánpótlás Munkacsoport workshopon. 

 Részt vettem a HK elektronikus szavazásain. 

 Részt vettem a külföldi hallgatók projekttel kapcsolatos megbeszélésen. 

 Részt vettem 3 gazdasági tudásátadós alkalmon. 

 Részt vettem a Kollégiumi Hallgatói Bizottság megbeszélésén, ahol a tavaly tavaszi kollégiumi 

visszaköltözés lebonyolításáról beszéltünk. 

 Rendszeresen egyeztettem a Kollégiumi Felvételi Bizottsággal és a Kollégiumi Hallgatói 

Bizottsággal a tavaly tavaszi kollégiumi visszaköltözéssel kapcsolatos tudnivalókról. 

 Ügyeletet tartottam 6 alkalommal. 

 A HK-s telefonra érkező hívásokat kezeltem 4 héten keresztül. 

 Részt vettem a Gólyatábor egy napján, ahol HK-sként bemutatkoztam és ismertettem az 

elsőfélévesekkel a kollégiumi jelentkezés menetét. 

 Kollégiumi területen vezettem az iktatásokat 1 hónapon át. 

 1 HK Percek alkalmat tartottam, ami a Kollégiumi Felvételi Bizottságról szólt. 

 Részt vettem a Hallgatói Fórumon. 
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RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ÉVES MUNKÁMRÓL 

 
 
Úgy gondolom, hogy az előző 1 évben sikerült ellátni azokat a feladatokat, amelyre a hallgatók minket 
felhatalmaztak szavazataikkal. A járványhelyzet miatt számos esetben a korábbi évektől eltérő 
módszereket kellett alkalmazkodni, de mind a Képviselet, mind jómagam ehhez sikeresen 
alkalmazkodott. Személyes fejlődésem mellett jó volt látni, hogy egyre jobban tudtunk csapatban 
dolgozni a többiekkel. Az a célom, hogy a következő mandátumos időszakom során is produktívan 
tudjam segíteni a Hallgatói Képviselet munkáját, és ezáltal megkönnyíteni a hallgatók egyetemi életét. 


