
 

 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 

 

RÉVÉSZ ZOLTÁN BÁLINT 
ÉVES BESZÁMOLÓ 

a 2020 áprilistól szeptemberig végzett munka alapján 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

• Részt vettem a HK rendszeres és rendkívüli ülésein 

• Részt vettem: 

o 13 HK ülésen 

o 2 db Kari Tanácson 

o 1 db Oktatási Bizottsági ülésen 

o 2 db Minőségbiztosítási Bizottsági ülésen 

o 2 db Űrmérnök Szakbizottsági ülésen 

 

o 2 db PR Munkacsoport ülésen 

o 2 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

o Különböző workshopokon 

▪ Pályázatok kiírását érintően 

• Online ügyeletet tartottam 

• Válaszoltam tanulmányi, illetve pályázati területen hallgatói kérdésre levelezőlistákon, 

személyesen, egyéb közösségi médiumon. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
• A HK újoncaival foglalkoztam, felkészítettem őket az előttük álló időszakra. 

• Kapcsolatot tartottam az újoncainkkal, rögzítettem az adataikat, érdeklődési területeiket, és 

eljuttattam az általuk érdekelt munkacsoportba. 

• Utánpótlás területen workshopot tartottam, ahol egy újoncokkal foglalkozó alkalmat 

készítettünk elő. 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
• Rendszeresen egyeztettem a Pályázati Referenssel pályázatainkról, beérkezett pályázatokról, 

fellebbezésekről, kérdésekről. 

• Segédkeztem a kiírások módosításában, megbeszéléseken vettem részt. 

• Ebben az időszakban a munkacsoport PR-jával foglalkoztam, pályázatok előtt ütemtervet 

állítottam össze, és levelezőlistára, honlapra, Facebookra készítettem híreket. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
• Részt vettem az üléseken. 

• Az Online számonkérések helyzete témában segédkeztem a közös vélemény kialakításában. 
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SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
• HK havi beszámolóinak tartalmi és formai felülvizsgálata Joós Nikolettel 

EGYÉB FELADATOK 

 
• Részt vettem a HK Percek alkalmakon. 

• Az elmúlt időszakban a HK rendszeresen tarott online csapatépülés alkalmakat, melyeken 
részt vettem. 

• A tavaszi félév Specializációtájékoztatóján képviseltem a HK-t, tájékoztattam a hallgatókat a 
juttatásokról és a kollégiumi felvételi eljárásról. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS A MANDÁTUMOM ALATT ELVÉGZETT MUNKÁMRÓL 

 
 
Nagyon örültem, hogy egy újabb mandátumos évbe vághattam bele áprilisban, igyekeztem a 
magamra vállalt felelősségeket megfelelően kezelni. A HK-n belül igazán jó csapat alakult ki, 
egymást segítve próbáltuk legyőzni az akadályokat. Sajnos a mandátumos évem most véget ér, de 
remélem, hogy a továbbiakban mandátum nélkül is segíthetem a HK munkáját. 


