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GÜNTER DALMA MÁRIA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2022. 1 1. és 2022. 1 31. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

 
 2022.01.26. - HK ülés 
 2022.01.25. - Kari Tanács 

 2022.01.12. - Oktatási Bizottsági ülés, ahol szó volt 
 Az Űrmérnök MSc TAD-okról 

 A tantervalakítás aktuális feladatairól 
 A tantervátalakítás aktuális helyzetéről a villamosmérnöki szakon 

 A tantervátalakítás aktuális helyzetéről a mérnök informatikus szakon 
 MSc felvételi lebonyolításáról 
 Aktuális ügyekről 

 2022.01.26. - Minőségbiztosítási Bizottsági ülés, ahol szó volt 

 Munkacsoportok beszámolóiról 
 Gyorstalpalóról demonstrátorjelöltek részére 
 Aktualitásokról 

 2022.01.18. - Tanulmányi Munkacsoport ülés 

 2022.01.25. - Tanulmányi Munkacsoport ülés 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 
 

 
 2 darab Tanulmányi Munkacsoport ülést tartottam 
 Részt vettem a közösségi pont osztáson (01.07.) 
 HK Tudástár szerkesztés, oktatási felület: 

 Frissítettem a tanulmányi levelezésről szóló cikket 

 Elkezdtem rögzíteni a TMCS vezető éves feladatait 
 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 
 29 levelet osztottam ki a tanulmányi levelezőlistán 
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 6 levél megválaszolásában segédkeztem 
 Rendszeresen egyeztettem Koren Zoltánnal a TMCS aktualitásairól 
 Egyeztettem Beke Ambrussal, Szalay Szabolccsal (SSSL) és Held Noémivel 

 A Konzi Projekt tavaszi féléves indulásával kapcsolatban 
 Egyeztettem Várszegi Júliával (SSSL) 

 A Konzi Projekt kapcsán tartott TMCS ülés kapcsán 
 Egyeztettem Balhási Zalánnal, Held Noémivel és Koren Zoltánnal 

 A Konzultáció Projekt kapcsán 
 Egyeztettem Labancz Tamással 

 Beszámoló javítás kapcsán 
 Egyeztettem Szeszlér Dáviddal 

 Az elkészült Beoktatás anyag kapcsán 
 Egyeztettem Smuk Andrással 

 ŰRSZB időpontjának változásai kapcsán 
 Egyeztettem Takács Dalmával 

 VSZB-ről történő távolmaradása kapcsán 
 Egyeztettem Huszár Csabával 

 Kérvényminták frissítése projekt állapota kapcsán 
 Egyeztettem Szalai Mersével 

 VSZB beszámoló kapcsán 
 Egyeztettem Jekkel Patrikkal 

 Takács Dalma VSZB-n való helyettesítése kapcsán 
 Tanulmányi levelek kapcsán több alkalommal 

 Egyeztettem Hargitai Tamással 
 Egy TTK-s tárgy problémája és oktatói megkeresése kapcsán 

 Az MBB Beoktatás munkacsoport kapcsán, a TTK-s, GTK-s kapcsolattartói meglátásai 
kapcsán 

 Egyeztettem Mészáros Péterrel 
 A Konzultáció Ösztöndíj kapcsán 

 Egyeztettem Held Noémivel 
 TMCS-s ügyek kapcsán 

 Konzi Projekt kapcsán 
 Tanulmányi levelek kapcsán 

 Egyeztettem Nagy Leventével 
 GTK projekt kapcsán 

 A készülő dokumentum tartalmi-formai követelményei kapcsán néhány 
alkalommal 

 Az általam vállalt tárgyak dokumentumai kapcsán 
 Tanulmányi levelek kapcsán 
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 Az újoncok bevonása projekt: 
 Ezzel kapcsolatban egyeztettem Smuk Andrással 
 Megtartottam a Tanulmányi levelezés betanuló alkalmat (01.18.) 

 Erre előzetesen felkészültem és frissítettem a diasort 
 Írtam egy levelet ujonc@-ra, ahol összeszedtem, hogy milyen feladatok futnak jelenleg a 

TMCS-ben, hogyan tudnak bekapcsolódni a munkacsoport munkájába 
 Felvettem az érdeklődő újoncokat a Tanulmányi Munkacsoport belső levelezési listájára és 

a Tanulmányi levelező listára 
 Tájékoztattam őket a listákra való felkerüléssel kapcsolatos teendőikről és 

kötelezettségeikről 
 MBB Beoktatás projekt: 

 Egyeztettem a Munkacsoport HK-s tagjaival a lezáró dokumentum készítésével kapcsolatos 
elvárásaim kapcsán 

 Egyeztettem Rajczi Barnabással, Jekkel Patrikkal és Mester Gyöngyvérrel 
 Az elkészült dokumentum formai, tartalmi részleteiről szóbeli beszélgetés 

formájában 
 Ehhez kapcsolódóan átnéztem a teljes anyagot 

 Tartottunk egy megbeszélést a munkacsoport HK-s (Mester Gyöngyvér, Rajczi Barnabás, 
Jekkel Patrik, Józsa György) és oktatói (Szeszlér Dávid, Biczók Gergely) tagjaival együtt, 
ahol 

 Beszéltünk az elkészült dokumentumról 

 Meghatároztuk a munkacsoport további feladatainak irányát 
 Foglalkoztam az elmúlt évben felmerült TTK-s tárgyak problémáival 
 Összegeztem a Tanulmányi Munkacsoport számára, hogy a projekttel és az MBB-s 

munkacsoporttal mi a cél, mire jutottunk az ülések és az egyeztetések eredményeképp, 

illetve, hogy hogyan lehetne továbbhaladni a munkával 
 GTK projekt: 

 Elkészítettem 3 tárgy kiértékelését 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 
 

 
 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán (77 db levél), személyes megkeresés alkalmával 

(6 alkalom). 
 Szorgalmaztam egy GYIK kérdés javítását a honlapon 

 Szorgalmaztam az MBB IMSc munkacsoport anyagának véleményezését a tanulmányi 
munkacsoport levelező listáján 

 Szorgalmaztam az Űrmérnök TAD-ok átnézését 
 Összeszedtem, hogy mire kell figyelni egy TAD átnézésekor 
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 Átnéztem mind a 32 db Űrmérnök TAD-ot és jeleztem az általam észrevett hibákat 
 Szorgalmaztam az MBB Beoktatás projekt záró dokumentumának véleményezését a 

levelezőlistán 

 Véleményeztem a GTK projektet 
 Záróvizsgázó és MSc felvételiző hallgatók kérdései kapcsán foglalkoztam részletesen a képzés 

befejezésének adminisztratív folyamataival 
 Üzleti jog kvízek körüli problémákkal foglalkoztam 

 Üzleti jog B pótZH körüli problémákkal foglalkoztam 
 Görbék, felületek és transzformációk geometriája mérnököknek tárgy problémáival foglalkoztam 

 Egy hallgatói kérdés kapcsán mérnökinformatikus BSc jelenlegi felvételi követelményeivel 
foglalkoztam 

 Villamosenergia átvitel aláírások és jegyek adminisztrációs problémáival foglalkoztam 
 Elektronika 1 tárgy kapcsán egy hallgató vizsgázási problémájával foglalkoztam 

EGYÉB FELADATOK 
 

 
 Ügyeletet tartottam 1 alkalommal 
 Részt vettem az Educatio kiállításon 

 Az előzetes megbeszélésen (01.10.) 
 Egy online alkalmon (01.13.) 
 A szombati napon jelenlétben a kiállításon (01.15.) 

 Részt vettem 1 db HK ZH alkalmon (01.25.) 

 Szavaztam a KT elektronikus szavazásain. 

A BESZÁMOLÓRA KAPOTT PONTSZÁM: 121 PONT 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 121 000 FT 


