
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ KOVÁCS KLEMENTINA 
2019. február 1. és 2019. február 28. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019.február 07. – EHK ülés 
2019.február 14. – EHK ülés 
2019.február 21. – EHK ülés 
2019. február 21. – EHDK ülés 
2019.február 26 – Rendkívüli EHK ülés 
2019.február 28. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. február 6. – Stratégia Bizottság 
2019. február 13. – Stratégia Bizottság 
2019. február 14. – Belső Pályázati Bizottság 
2019. február 14. – Belső Gazdasági Bizottság 
2019. február 27. – Stratégia Bizottság 
2019. február 28. – Belső Pályázati Bizottság 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Sport- és rendezvény felelős 

 KHK továbbképző hétvége 

o Folyamatos egyeztetés a kiválasztott szállással emailben és telefonon  

o Folyamatos egyeztetés Barabás Zoltánnal a hétvégéről, ütemterv 

előkészítése, feladatok előzetes beosztása 

o A hétvége szobaosztásának elkészítése 

o Programfüzet anyagainak előkészítése Gődér Nikoletta részére 

o Egyeztetés Gődér Nikolettával a programfüzetről 



 
 

 

 

o Vendégkönyv elkészítése, speciális étkezések összesítése, tájékoztató 

összeállítása és küldése a szállásnak 

o Egyeztetés a MÁV-al a leutazással kapcsolatban 

o Beszerzési lista átnézése és frissítése, erről egyeztetés Suhajda 

Richárddal 

o Szekcióbeosztások elkészítése 

o Szekcióval kapcsolatos egyeztetés Varga Ferenccel, szekció leírásának 

elkészítése 

o Szállítással kapcsolatos egyeztetés Makara Árpáddal és Suhajda 

Richárddal 

o Kisebb beszerzések elvégzése  

o Visszamondások folyamatos vezetése 

o Szekciók előkészítésében segítség a képviselő társaimnak  

o Egyeztetés Barabás Zoltánnal a szekciók beosztásáról, illetve a 

tréningek szükségességérő 

o Egyeztetés Barabás Zoltánnal, Nagy Gáborral és András Bálinttal a 

HSZI által koordinált tréningekkel kapcsolatosan 

 EHK vacsorával kapcsolatos egyeztetések 

o Egyeztetés és időpontfoglalás a helyszínnel 

o Vacsora igények összeállítása és ajánlat kérés a vacsorához 

o Egyeztetés Suhajda Richárddal a vacsora ételeiről 

o Egyeztetés Lőrincz Lászlóval a vacsora italairól 

 Sport területtel kapcsolatos teendők 

o Sportpálya támogatás pályázat módosítása, a módosításról a 

lehetséges pályázók értesítése 

o Sportpálya támogatás pályázat leadására ügyelet tartása: 

 2019. február 1. 10:00-12:00 

o Pályázatok hirdetéséről, frissítéséről, eredmények kihirdetéséről 

emailek küldése Kántor Tamásnak 

o A pályázatok felvezetése, rendszerezése, a valós összegek 

feltüntetése, egyeztetés a pályázókkal 

o A pályázat anyagainak kiküldése a karoknak, majd a visszaérkezett 

eredmények felvezetése és a kérdések megválaszolása 

o A pályázat előbírálása Varga Ferenccel 

o Egyeztetés a pályázat elbírálásáról Hellner Szelinával és Varga 

Ferenccel 

o Egyeztetés a pályázat eredményéről és egyéb sporttal kapcsolatos 

kérdésekről Hellner Szelinával, Bartha Zsolttal , Varga Ferenccel, és 

Szili Ákossal 

o A pályázat eredményének elkészítése, a beérkezett pályázatok 

scannelése és ezek elküldése Hellner Szelinának 

o Sportpálya támogatás pályázat eredményéről a pályázók tájékoztatása 



 
 

 

 

o HSB tagjainak folyamatos tájékoztatása a pályázatokról, sportterem 

és pálya igénylésekről, HÖOK megkereséseiről, felmerülő kérdések 

megválaszolása 

o HSB lista kezelése, új tagok felvétele 

o Sportterem használattal kapcsolatos kérdések megválaszolása 

o Sporteszköz pályázat tételeihez összegek felvezetése 

 KHK csapatépítő délelőtt részvétel és az eszközök kikérése, esti program 

takarításban segítség  

 Sport és rendezvény területre érkező egyéb megkeresések megválaszolása 

 OTDK szponzori anyagainak megtekintése 

 József nádor díjazottak listájának elküldése Vidóczi Andreának 

 

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 

 Vagyonnyilatkozat kötelezettek listájának megküldése  

 Teremigénylések vezetése, összesítése 

 Hivatalos levelek, dokumentumok iktatása 

 Irodai jelenlétek összesítése 

 Ügyelet tartása az EHK irodában: 

o 2019.02.04. 12:00 - 14:00 

o 2019.02.11. 12:00 - 14:00 

o 2019.02.18. 12:00 - 14:00 

o 2019.02.25. 12:00 - 14:00 

 R Nagy Tibor Endrével személyes megbeszélés több alkalommal az aktuális és 

jövőbeni feladatokról, jutalmazásról 

 Plazmaverseny asztali anyag hajtogatás és ragasztás 

 Iroda felújítással kapcsolatban egyeztetés Kovács Attilával, információ kérés Babiák 

Sándortól 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 159 000 forint. 

mailto:ehktitkarsag@ehk.bme.hu

