
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ KOVÁCS KLEMENTINA 
2019. január 1. és 2019. január 31. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. január 03. – Rendkívüli EHK ülés 
2019. január 08. – Rendkívüli EHK ülés 
2019. január 10. – EHK ülés 
2019. január 24. – EHK ülés 
2019. január 31. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. január 8. – Stratégia Bizottság 
2019. január 15. – Stratégia Bizottság 
2019. január 29. – Stratégiai Bizottság 
 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Szociális Bizottság 

 Statisztika készítése a rendszeres szociális ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatban 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Sport- és rendezvény felelős 

 Egyeztetés a KHK hétvégére kiválasztott szállással a számlázással kapcsolatos 

kérdésekről 

 Egyeztetés Barabás Zoltánnal a KHK hétvégéről, ütemterv előkészítése, feladatok 

előzetes beosztása 

 KHK hétvége szobák létszámainak előkésztése 

 Költségvetés frissítése az időközben beérkezett igényeknek megfelelően 

 Egyeztetés és időpontfoglalás a leköszönő vacsora helyszínnel 



 
 

 

 

 KHK csapatépítő délelőttre pálya foglalás és eszközök kérése, finanszírozás 

egyeztetése Bartha Zsolttal 

 EHK időbesztás frissítése a naptárban 

 Visszaérkezett sporteszköz pályázatok frissítése, véglegesítése, továbbítás Fábián 

Gábornak és Holecz Annának 

 Egyeztetés Fábián Gáborral a személyét érintő változásokról 

 Egyeztetés Fábián Gáborral és Gődér Viviennel a konditermek üzemeltetőinek 

kifizetéséről 

 Egyeztetés Hellner Szelinával és Kántor Tamással a Jeges Esttel kapcsolatban 

 Sportterem igénylés pályázat előkészítése, elküldése Péter Kingának, véglegesítés 

 Sportterem igénylés pályázat kérdőív elkészítése 

 Sportterem igénylés pályázatot leadók tájékoztatása az eredményről, kérdéseik 

megválaszolása 

 Sportterem igénylés pályázatok elbírálása Péter Kingával és Varga Ferenccel 

 Sportpálya támogatás pályázat előkészítése, elküldése Péter Kingának, véglegesítés 

 Sportpálya támogatás pályázat módosításáról egyeztetés Péter Kingával és Bartha 

Zsolttal, módosítás elkészítése 

 Sportpálya támogatás pályázatot leadók tájékoztatása, figyelmük felhívása a 

határidőkre 

 Sportpály támogatás pályázat leadására ügyelet tartása: 

o 2019. január 31. 10:00-12:00 

 Pályázatok hirdetéséről, frissítéséről, eredmények kihirdetéséről emailek küldése 

Kántor Tamásnak 

 HSB tagjainak folyamatos tájékoztatása a pályázatokról, sportterem és pálya 

igénylésekről 

 Egyeztetés Marsovszki Rebekával a GTK HK Sportnap pályafoglalásáról 

 Sítáborral kapcsolatos hallgatói megkeresések megválaszolása 

 

Egyéb 

 Az EHK ülések iktatásának rendben tartása 

 Az ehktitkarsag@ehk.bme.hu e-mail fiók napi szintű kezelése, a beérkező e-mailek 

továbbítása az illetékeseknek 

 HÖK tisztségviselők elérhetőségeinek frissítése és elküldése a HÖOK-nak 

 Vagyonnyilatkozat kötelezettek listájának megküldése  

 A könyvtárhasználat módosításáról szóló főigazgatói utasítás tisztázása és személyes 

egyeztetés kérése 

 Hivatalos levelek, dokumentumok iktatása 

 Irodai jelenlétek összesítése 

 Ügyelet tartása az EHK irodában: 

mailto:ehktitkarsag@ehk.bme.hu


 
 

 

 

o 2019.01.07. 12:00 - 14:00 

o 2019.01.14. 12:00 - 14:00 

 Emlékeztetők véleményezése 

 R Nagy Tibor Endrével személyes megbeszélés az aktuális és jövőbeni feladatokról 

 Részvétel az Újévi Állófogadáson 

 Irodaszer rendelés összeállításában részvétel, végleges lista kiegészítése 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 103 250 forint 
 


