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GÜNTER DALMA MÁRIA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2021. 11 1. és 2021. 11 30. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

 
 2021.11.03. - HK ülés 
 2021.11.22. - Rendkívüli HK ülés 

 2021.11.30. - Rendkívüli HK ülés 
 2021.11.23. - Kari Tanács 

 2021.11.10. - Oktatási Bizottsági ülés, ahol szó volt 
 Az Oktatási bizottság ügyrendjének módosításáról 

 A szabadon választható tantárgyak (SZV) meghirdetéséről 2021 tavaszra 
 Egyéb tantárgyi változásokról 
 Projekttárgyak teljesítésének visszajelzési rendszeréről 
 A mérnökinformatikus szakbizottság munkájának ütemezése az új tantervek kidolgozásáról 

 2021.11.17. - Minőségbiztosítási Bizottsági ülés, ahol szó volt 
 Munkacsoportok beszámolóiról 

 2021.11.03. - Tanulmányi Munkacsoport megbeszélés 
 2021.11.10. - Tanulmányi Munkacsoport megbeszélés 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 
 

 
 2 db TMCS megbeszélést tartottam 

 11.03-án: A Hálózatba kapcsolt adatbázisok c. tárgy TAD módosításával kapcsolatban 
 11.10-én: A Programozás alapjai 3. c. tárgy kisZH-ival kapcsolatban 

 Az oktatási bizottságok kapcsán felügyeltem, hogy 
 Beérkezzenek a Tanulmányi Munkacsoport levelezőlistájára az ülésmeghívók és további 

anyagok 
 Beérkezzenek a Tanulmányi Munkacsoport levelezőlistájára az ülések után a beszámolók 
 A bizottsági delegáltak elmenjenek az ülésekre 

 Felügyeltem és irányítottam a tanulmányi levelezést 

 30 levelet osztottam ki a tanulmányi levelezőlistán 
 3 levél megválaszolásában segédkeztem 

 Frissítettem az őszi újoncfeladatok táblázatát a TMCS aktuális feladataival 
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 Tájékoztattam Jekkel Patrikot és Szalai Mersét bizottsági delegáltságuk kapcsán a teendőikről 
és a feléjük támasztott elvárásaimról 

 Rendszeresen egyeztettem Koren Zoltánnal a hónap folyamán a TMCS aktualitásokról, oktatási 

ügyeket érintő kérdésekről 
 Szorgalmaztam, hogy a TMCS tagok nézzék át a vizsgarendet 
 Egyeztettem Held Noémivel 

 BProf form kitöltéseiről 

 OMR-ről több ízben 
 Intézményakkreditációs dokumentum kérdése kapcsán 

 Új EÜSZB munkacsoport HK-s delegáltjai kapcsán 
 Egyeztettem Nagy Leventével 

 MBB póttagsága kapcsán 
 Tanulmányi levelek kapcsán 

 A GTK tárgyak felülvizsgálata projekt kapcsán 
 A Programozás alapjai 3. tárgy kisZH-i kapcsán 

 Egyeztettem Huszár Csabával 
 A Kérvényminták frissítése projekt kapcsán 

 Egyeztettem Szalai Mersével és Takács Dalmával 
 A VSZB anyagok tudástárba mentése kapcsán 

 Egyeztettem Takács Dalmával 
 MBB póttagsága kapcsán 

 VSZB kapcsán 
 Egyeztettem Balhási Zalánnal és Koren Zoltánnal 

 A GTK projekt kapcsán 
 Egyeztettem Szeszlér Dáviddal (MBB) 

 Az MBB projekt haladása kapcsán 
 A jelenlegi anyagok kapcsán 
 Az MBB-n történő beszámolásunk kapcsán 

 Egyeztettem Barbarics Tamással (MBB) 

 MAB anyag kapcsán 
 Ennek kapcsán válaszoltam egy kérdésre az intézményakkreditációs dokumentumban 

 MBB tagok listájáról 
 Egyeztettem Vesztergombi Andrással 

 Rendszerelmélet ZH megtekintés problémái kapcsán 
 Egyeztettem Jekkel Patrikkal 

 Üléslogok tudástárba mentésének módja kapcsán 
 Egyeztettem Mészáros Péterrel 

 Egy külföldi hallgató ZH alatti karanténkötelezettsége kapcsán 
 Egyeztettem Józsa Györggyel 
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 Új EÜSZB munkacsoport HK-s delegáltjai kapcsán 
 MBB Beoktatás munkacsoport projekt: 

 Egyeztettem Mester Gyöngyvérrel és Jekkel Patrikkal 

 Szóbeli beszélgetés formájában a projekt dokumentumainak tartalmáról, a projekt 
lépéseiről, kezdeti feladatokról 

 Több ízben egyeztettünk a feladatokról és a haladásról 
 TMCS projektek 2021 ősz: 

 Egy emailben összefoglaltam a TMCS őszi projektjeit és, hogy milyen teendőkkel járnak 
 Fogadtam a jelentkezéseket 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 
 

 
 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán (17 db levél) és személyes megkeresés 

alkalmával (3 alkalom). 

 A Hálózatba kapcsolt adatbázisok c. tárgy TAD módosítása körüli problémákkal foglalkoztam 
 Továbbítottam bizottságok anyagait a TMCS levelezőlistájára 

 Szorgalmaztam, hogy a GYIK frissítés eredménye felkerüljön a honlapra 
 Rendszerelmélet c. tárgy ZH megtekintése körüli problémákkal foglalkoztam 

 Részt vettem a KTB elektronikus szavazásain 
 Véleményeztem a nyomtatott jegyzetek felmérés kérdőívét 
 Az Üzleti jog kvízek körüli problémákkal 
 Véleményeztem az MBB Beoktatás projekt kapcsán készülő anyag VIK-GTK tárgy párjait 

 ZH alatt karanténkötelezett hallgatók pótlási lehetőségeivel, ezzel kapcsolatos eljárásrenddel 
foglalkoztam 

EGYÉB FELADATOK 
 

 Ügyeletet tartottam 5 alkalommal 
 Beszélgettem Labancz Tamással motivációimról, feladataimról, HK-s létről 
 Nyílt Nap 

 11.26-án részt vettem a kari Nyílt Napon a mérnökinformatikus chatszoba moderátoraként 

 11.25-én részt vettem a Nyílt Napot megelőző megbeszélésen 
 Részt vettem a HK és a KT elektronikus szavazásain. 

A BESZÁMOLÓRA KAPOTT PONTSZÁM: 85 PONT 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 85 000 FT 


