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BESZÁMOLÓ KRISZTIÁN DÁVID 
2016. április 13.. és 2016. május 17. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. április 14. – EHK ülés részvétel 
2016. április 18. – rendkívüli EHK ülés részvétel 
2016. április 21. – EHK ülés részvétel 
2016. április 28. – EHK ülés részvétel 
2016. május 3. – rendkívüli EHK ülés részvétel 
2016. május 5. – EHK ülés részvétel 
2016. május 12. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2016. április 19. – Szenátus Oktatási Bizottságának ülésén részvétel 
2016. április 19. – Oktatási Dékánhelyettesi Értekezleten részvétel 
2016. április 27. – Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülésén részvétel 
2016. május 17. – Oktatási Dékánhelyettesi Értekezleten részvétel 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. április 19. – Belső Pályázati Bizottság ülés 
2016. április 27. – Stratégiai Bizottság ülés 
2016. május 4. – Stratégiai Bizottság ülés 
2016. május 11. – Stratégiai Bizottság ülés 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Pályázati Bizottságban végzett munka 

 Köztársasági Ösztöndíj kiírásának véleményezése 

 Az Oktatási Dékánhelyettesi Értekezleten a Köztársasági Ösztöndíj pontrendszerét 

tárgyaló egyeztetésen való részvétel 
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REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Oktatási referensi feladatok 

 2016. május 5. – Belső Oktatási Bizottság ülésének levezetése 

 2016. május 9. – Belső Oktatási Bizottság ülésének levezetése 

 2016. május 9. – Külső Oktatási Bizottság ülésének levezetése 

 2016. május 12. – Belső Oktatási Bizottság ülésének levezetése 

 2016. május 13. – Külső Oktatási Bizottság ülésének levezetése 

 2016. április 28. – Személyes találkozó Daku Dávid elnök úrral, Markovics Petra 

alelnök asszonnyal és Barabás Zoltán képviselőtársammal, a találkozó során 

beszámoltam az aktuális oktatási ügyekről 

 2016. április 21. – Személyes találkozó Bihari Péter dékánhelyettes úrral a TJSZ 

oktatással kapcsolatos fejezeteinek frissítése céljából 

 Az új, készülő TVSZ hatodik, hetedik és nyolcadik körös anyagainak javaslatát 

véleményeztem, a KOB, BOB, illetve Doktorandusz Önkormányzat véleményeit 

összegeztem, és továbbítottam a Dékánhelyettesi Értekezlet tagjainak, a 

viszontválaszokat értékeltem 

 Nagy Edit, és Barabás Zoltán képviselőtársaimmal felkészültünk az Oktatási 

Dékánhelyettesi Értekezlet üléseire 

 OHV kitöltöttségével kapcsolatos adatok begyűjtése, és abból statisztikák készítése  

 A Műegyetem Kiváló Oktatója díjra az OHV honlapon található információkból a 

Humánpolitikai Szabályzat megfelelő paragrafusa alapján meghatároztam a 

felterjesztendő oktatók névsorát a 2014/2015-ös tanévre. Egyeztettem Szilágyi 

Attila KTH munkatárssal a névsor elkészítésének folyamatáról 

 A TJSZ oktatással kapcsolatos fejezeteinek kapcsán egyeztettem Barabás Zoltán 

képviselőtársammal, a hatályos jogszabályokat áttekintettük, és előkészítettük az 

átszövegezést 

 A BME 2015. évi költségvetési gazdálkodásról szóló szöveges beszámoló 

jelentésébe a részemre kiadott részt aktualizáltam 

 TDK adatlapokat összegyűjtöttem Rácz Tamás számára az utolsó kifizetések 

végrehajtása céljából 

 A Külső és Belső Oktatási Bizottság levelezőlistáin a taglistát frissítettem 

 Tanulmányi tanácsadás folyamatos szolgáltatása a hallgatókat érintő általános 

kérdésekben 

 Kapcsolattartás a kari oktatási referensekkel 

Kari lap felelősi feladatok 

 A Káté - Gépész kari lap májusi számának tartalmi ellenőrzése 
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Egyéb feladatok 

 EHK irodában ügyeleti feladatok ellátása a számomra kijelölt állandó időpontokban   

 Emlékeztetők véleményezése 

 Személyes megbeszélés Markovics Petrával és Barabás Zoltán újonnan 

megválasztott EHK képviselővel, bemutattuk számára EHK működési rendszerét, 

és a jelenleg futó projektek ismertettük 

 2016. április 16-18. – Részvétel a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletének 

szakmai továbbképző hétvégéjén, a hétvégén előadást tartottam a készülő TVSZ-

ről, illetve segédkeztem a szervezeti problémák feltárását célul kitűző szekció 

lebonyolításában 

 A HÖK Alapszabályt véleményeztem 

 A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló Kancellári utasítástervezetet 

véleményeztem  

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 202 500 Ft 
 


