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VARGA BALÁZS 
ÉVES BESZÁMOLÓ 

A 2020-2021-es évben végzett tevékenységről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem a HK rendszeres és rendkívüli ülésein 

 Részt vettem: 

o 27 HK ülésen 

o 5 Rendkívüli HK ülésen 

o 8 Kari tanácson 

o 1 Ünnepi Kari Tanácson 

o 2 PR munkacsoport ülésen 

o 5 Minőségbiztosítási Bizottság ülésen 

o 2 Oktatási Bizottság ülésen 

o 2 Tanulmányi munkacsoport ülésen 

o 3 Tanszékvezetői értekezleten 

o 6 HK percek alkalmon 

o A HK területeimhez kapcsolódó workshopjain 

 Szervezeti átalakulás workshopot tartottam 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Gazdaság: 

o Részt vettem az EHK Külső Gazdasági Bizottságának ülésein (5 alkalommal) 

o Folyamatosan egyeztettem az EHK gazdaságisával, Balhási Zalánnal és az érintett 

személyekkel gazdasági ügyekben. 

o 2020. és 2021. évi tisztújítás nyereményjátékára vásárolt nyeremények beszerzésével 

foglalkoztam 

o A HK Kommunikációs beszerzések összeállításával foglalkoztam 

o Véleményeztem: 

 A 2021-es KHK Támogatási rend javaslatot 

 A 2020-as évi Gazdasági kimutatásokat 

 Az EHK teljesítmény alapú táblázatának gazdasági részét 

o Elkészítettem a HK éves költségvetését 

o A Gólyatábor Költségvetés és programtervvel felmerülő kérdésekkel foglalkoztam 

o A nyári HK tábor pénzügyeit intéztem 

o A Simonyi nyári tábor szállását intéztem 

o A HK iroda Informatikai Eszközeinek részleges felújításával foglalkoztam 

o A Sport keret költségvetésével foglalkoztam 

o Eleget tettem minden adatszolgáltatásnak, ami az EHK felől érkezett 
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o Kari Tanulmányi versenyre való keretátadást intéztem 

o Kollégiumi fejlesztésekre való keretátadást intéztem 

o Gólyatábor támogatására való keretátadást intéztem 

o Kommunikációs beszerzésre való keretátadást intéztem 

o PCR tesztek vásárlására szánt keretátadást intéztem 

o Irodaszerek rendelésével foglalkoztam 

o Az elmaradt HK csapatépülések pénzügyeivel foglalkoztam 

o Takács Dalmát készítettem fel gazdasági kérdésekben 

 EHK Delegált 

o Heti rendszerességgel egyeztettem a Hallgatói Képviselet vezetőségével. 

o Heti rendszerességgel tájékoztattam a Hallgatói Képviseletet és a Kollégiumi Hallgatói 

Bizottságot az Egyetemi Hallgatói Képviseletben történtekről. 

o Rendszeresen egyeztettem Csábi Eszterrel az EHK-ban folyó projektekről 

o Részt vettem az Egyetemi Hallgatói Képviselet és bizottságainak ülésein. 

o Rendszeresen egyeztettem a HK elnökségével az aktuálisan felmerülő 

kérdések/problémák megoldásáról. 

o Az év folyamán rendszeresen egyeztettem az aktuális témákról, többek között: 

 EHK elnökválasztás 

 Normatíva felosztás. 

 Rektor választás. 

 KHK Támogatási Renddel kapcsolatban. 

 Tisztújítással kapcsolatban. 

 Nyári EHK táborral kapcsolatban 

 A vezetőséggel az új gazdasági koncepcióról és a KHK álláspontjáról a 

kérdésben. 

 Egyeztettem a Hallgatói Képviselettel és  Kollégiumi Hallgatói Bizottsággal a 

Sportnormatívával kapcsolatban. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 A Kari Tanulmányi Bizottság tagjaként részt vettem az üléseket előkészítő TMCS üléseken, 

majd a KTB üléseken 

 HK vélemény kialakításában segédkeztem a következő témákban: 

o Üzleti jog tantárgykövetelmény változás 

o szóbeli vizsgák helyzete 

o Online számonkérések helyzete 

o Számítógépes Grafika számonkérések 
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PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Az év első PR ülésére gondolatindító dokumentumot állítottam össze 

 Instagram bemutatkozást írtam 

 Egységes Poszt template ötletelésben segítettem 

 Az Educatio online rendezvényen moderátor voltam az egyik szobában 

 A GólyaKörTe rendezvényen népszerűsítettem a HK-t 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Az EHK és Gazdasági posztban egyaránt nehéz megítélni mi eseti és mi állandó feladat, így 

minden fentebb olvasható 

 Projektek 

o Takács Dalma betanításával foglalkoztam 

 Több alkalommal átbeszéltük a HK gazdasági lábait 

 A HSZI igénylések írásáról beszéltünk 

 MŰHAL igénylések írásáról beszéltünk 

 A dokumentálásról beszéltünk 

o HK szervezeti megújulás 

 Workshopot tartottam Csábi Eszterrel ahol 

 Meghatároztuk a HK mely szervezetek felé közelítsen 

 Új feladatköröket határoztunk meg 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 HÖOK ONx Online vezetőképzőn vettem részt 

 Részt vettem a HK és EHK táborokban 

 Részt vettem a HK bemutatásában a VIK Gólyatáborban 

 Az ÉPK HK Szavazási Bizottság EHK tagja voltam 

 A GTK Gólyatáborában EHK felügyelő voltam 

 Részt vettem a HK csapatépülésein 

 Részt vettem egy újoncképzés alkalmon 

 SZMSZ frissítés folyamatában segédkeztem 
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RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ÉVES MUNKÁMRÓL 

 
 
Az elmúlt év kettőssége érezhető volt majdnem az egész időszakot átívelően. Egyfelől az online 
működés nehézségeivel találkoztunk, az alapvető feladatok ellátása így a kellőnél nehezebben indult, 
idővel sikerült hozzászokni és még egyes előnyeit is kihasználni. Másfelől nagyon jó látni, hogy úgy is 
kialakult egy csapat, hogy a Képviselet mindössze két jelenléti ülést tudott tartani az egész mandátuma 
alatt. 
Gazdasági területen számos feladat nem tudott megvalósulni egyszerűen azért, mert ellehetetlenedtek 
a rendezvények, vagy egyéb, a vírushelyzet által közvetlenül okozott akadályba ütköztek. Ennek 
ellenére az Éves költségvetés mértékéhez sikerült tartanunk magunkat, nem indulunk jelentős 
hátrányból a következő évben. 
Az év során nagyon sokat fejlődtem, és a motivációm is csak nőtt a helyzet ellenére, mivel a HK jelentős 
eredményeket ért el így is. 
Összességében örülök, hogy HK-s lehettem az év során, és remélem a következő év is ilyen jó 
hangulatban telik, kevesebb zökkenővel.   


