
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ GÖRBE RICHÁRD 
2016. március 16. és 2016. április 12. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. március 17. – EHK ülés részvétel 
2016. március 24. – EHK ülés részvétel 
2016. március 30. – EHK ülés részvétel 
2016. április 7. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. március 21. – Belső Gazdasági Bizottság (BGB) ülés részvétel 
2016. március 22. – Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Pályázati Bizottságban végzett munkám 

 Pályázati rendszer tesztelésében vettem részt 

Belső Kollégiumi Bizottságban végzett munkám 

 Elkészítettem a bizottsági ülés emlékeztetőjét 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Öntevékeny köri felelős:  

 Tartottam a kapcsolatot az öntevékeny körökkel 

 Egyeztettem Vidák Miklóssal az öntevékeny körök költéseiről 

 Öntevékeny köri pályázatokat bíráltam, tájékoztattam a köröket az eredményről és 

segítem őket a költések megvalósításában 

 Egyetemi Zöld Körnek irodaszerek beszerzését intéztem 

 A zenekar karmester fizetésével foglalkoztam 

 A kórus karnagy kifizetésével foglalkoztam 



 
 

 
 

 A néptánc csoport terem foglalását és oktatói szolgáltatás megrendelését intéztem 

Építőmérnöki Kar Tisztújítás: 

 A szavazási bizottság elnökeként előkészítettem a szavazást: 

 Egyeztettem Nagy Renátával és Kovács Klementinával a szavazás részleteiről és 

időpontokról 

 Egyeztettem Keresztes Péterrel és Vermes Boldizsárral a szavazásról 

 Szavazásra jogosultak névjegyzéket kikértem a HSZI-től és ezt elhoztam 

 Kiküldettem a névjegyzékbe vett hallgatóknak az erről szóló Neptun üzenetet 

 Egyeztettem Kalmár Mártonnal az online szavazásról 

 Részt vettem a Tisztújító Fórumon 

 Elindíttattam az online szavazást, az ehhez szükséges adatokat elkészítettem és 

elküldtem Vermes Boldizsárnak, aki ezt követően elindította a folyamatot 

 Az online szavazás végén összesítettem a szavazatokat és, hogy kik szavaztak 

online a papír alapú szavazás elindításához 

 Vermes Boldizsártól az online szavazás után elkértem a szavazáshoz szükséges 

aláíróívet 

 Elindítottam a papíros szavazást a szavazási bizottság tagjainak segítségével, a 

szavazások között az urna megfelelő tárolását biztosítottam 

 A szavazás végeztével a szavazási bizottság segítségével összeszámoltuk a 

szavazatokat, erről jegyzőkönyvet készítettünk 

 Átadtam Vermes Boldizsárnak a papír alapú szavazás során készült 

jegyzőkönyveket és szavazólapokat, valamint a névjegyzéket és az aláíró ívet 

Egyéb: 

 2016. március 22. - EHK nyári tábor eseti bizottságon való részvétel 

 HÖOK Vezetőképző hétvége részvétel 

 2016. április 9. – Előadás az Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Tanácsának 

továbbképző hétvégéjén az alumni rendszerről és az öntevékeny körökről 

 Ügyeleti feladatokat láttam el az EHK irodában szerdánként és péntekenként: 

o 2016. március 16. 10:00-12:00 

o 2016. március 23. 10:00-12:00 

o 2016. április 6. 10:00-12:00 

o 2016. április 8. 12:00-14:00 

 
Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 76 500 Ft 
 


