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BESZÁMOLÓ BELUZSÁR ÁDÁM 
2018.07.02. és 2018.08.05. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

 2018.07.16 EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

 Belső Pályázati Bizottság 

o 30 GTK közösségi rész bírálat 

o 86 VIK-es pályázát előkészítése, átnézése 

o 58 szakmai rész bírálata, egyeztetéseket követően 3 alkalommal 

o Egyeztetés Tevesz Gábor oktatási dékánhelyettessel a kialakult pontszámokról 

több alkalommal 

o Egyeztetés Gődér Nikolettával és más bírálókkal a bírálás során felmerülő 

kérdésekről. 

o Egyeztetés Gődér Nikolettával a HJB fellebbezésekkel kapcsolatban. 
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REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

 EFOTT Civil tér 

o Egyeztetés Krisztián Dáviddal és Suhajda Richárddal a megjelenés részleteiről. 

o Egyeztetés Suhajda Richárddal az eszközök beszerzéséről. 

o Egyeztetés Németh Gergővel és a szervezeteinkkel, a jegyek átvételével 

kapcsolatban. 

o Számos megrendelés személyes, telephelyen való átvétele. 

o Egyeztetés az eszközök fesztiválra való leviteléről a szervezetekkel, eszközök 

begyűjtése az EHK irodába, azok gépjárművel való levitele Velencére. 

o Gépjármű bérlés intézése az eszközök helyszínre való eljuttatásához. 

o Étkezési jegyek és behajtási engedély átvétele. 

o A fesztivál ideje alatt a BME-s sátor folyamatos felügyelete. 

o Az EHK népszerűsítése PR termékekkel. 

o Napi szintű egyeztetés a szervezetekkel a beosztásról és az étkezésről. 

o A sátor nyitása reggel és zárása este. 

o Felmerülő helyszíni problémákról egyeztetés Németh Gergővel. 

o Gépjármű bérlés intézése az eszközök visszahozatalához. 

o Eszközök összepakolása és visszahozatala a Civil Tér zárásának napján. 

o Egyeztetés a szervezetekkel az eszközök átvételéről. 

 

 EHK nyári tábor 

o Segítség a keddi regisztrációnál. 

o Kedd esti vacsora elkészítése Suhajda Richárddal. 

o Ad-hoc napközbeni feladatok elvégzése. 

o Szerda délutáni sorversenyen a VIK-es állomás Egyed Gáborral közös 

levezénylése. 

o Csütörtöki napon a segítség a Minőségbiztosítás a műegyetemen című szekció 

levezénylésében. Ehhez szükséges személyes egyeztetés R. Nagy Tiborral. 

o Péntek reggel eligazítás a délutáni egyéni versenyekkel kapcsolatban. A saját 

állomásom levezénylése. 

o Vasárnapi részvétel az eszközök irodába való visszahozatalában. 

o A visszakerült eszközök elpakolása az irodában. 

o Visszajelző kérdőív elkészítése, ezzel kapcsolatos egyeztetések a programok 

pontos lefolyásáról. 

 A nem megfelelő tanulmányi átlag miatti átsorolásról szóló törvénymódosítások 

összegyűjtése R. Nagy Tibor számára. 

 Az irodai kistárgyaló rendbetétel. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 126 000 forint 


