
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ KOVÁCS KLEMENTINA MÓNIKA 
2019. július 1. és 2019. július 31. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. júliua 1. - Rendkívüli EHK ülés 
2019. július 1. – Elnökválasztó ülés 
2019. július 19. – Elnökválasztó ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Pályázati Bizottságban végzett munkám: 
 

 Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok bírálása 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Sport- és rendezvény felelős 
EHK továbbképző kirándulás 

 Töbszöri egyeztetés a szállással 

EHK tábor előkészítés 

 Egyeztetés Barabás Zoltánnal, Suhajda Richárddal a tábor szervezéséről 

 Egyeztetés Suhajda Richárddal, Egyed Gáborral az ajándékokról 

 Folyamatok és faladatok folyamatos követése 

 KHK jelentkezések összesítése, egységesítése 

 Ajándéktermékek, eszközök keresése, vásárlása, átvétele 

o Tábor egészére kulacs és vászontáska 

o Kaszinó ajándékok keresés és összekészítés a webshopban 

o Kaszinó eszköz keresés, webshop összekészítés, átvétel 



 
 

 

 

o Plaketthez fa keresése, megvásárlása Suhajda Richárd 

o Alapozó szekció eszköz vásárlás 

o Nyomdák, labdák 

 Pólókkal kapcsolatos feladatok  

o Lehetőségek összegyűjtése, kiküldés véleményezésre 

o Méretek összegzése 

o Szín kiválasztása készletek alapján 

o Megrendelés leadása Nagy Józsefnek 

o Egyeztetés Kovács Szilviával 

o Megrendelés leadása és egyeztetés Maliszka Istvánnal 

o Utólagos változtatások felvezetése 

 Eszközök gyűjtése 

o szekciók eszközei a szekciók vezetőitől 

o szabadidős játékok eszközei a táblázatból 

o tréningek eszközei Barabás Zoltán segítségével 

o víz igények összeírása minden foglalkozásra 

 Nyomtatás 

o Beérkezett dokumentumok rendszerezett feltöltése drive mappába és 

továbbítása Szili Ákosnak 

o BANG!, memória kártyák nyomtatása az irodában 

o Passok elkészítése és csapatonként nyomtatása 

o Csapatokba nem osztott képviselők gyűjtése és passok nyomtatása 

o Trénereknek pass nyomtatás 

 Szekciók helyszín elosztása 

 Sportnap csapat párosítás, forgó elkészítése 

 Bevásárlólista készítés 

 Vendégéjszakák összegzése 

 Étkezés igények összegzése 

 Szobaosztás elkészítése 

 Tábori étkezés összeállítása Suhajda Richárddal és Barabás Zoltánnal 

 Eszközök dobozolása címkézése 

o Egyéni játékok 

o Vizes játékok 

o Alapozó szekció 

o Írószerek 

o Regisztráció kellékek 

 Programok, szekciók helyszíneinek kiosztása 

EHK Tábor helyszíni feladatok 

 Vacsora készítése Suhajda Richárdda, Molnár Zsanettel 

 Segítség a regisztrációban, később érkezők regisztrálása a tábor ideje alatt 



 
 

 

 

 Kvíz eszközeinek kikészítése 

 Tréningek eszközeinek összekészítése, vizek kiosztása a szekciók alatt, jelenlétiívek 

kiosztása 

 Sorversenyek eszközeinek összekészítése 

 Szakmai szekciók eszközeinek összekészítése, jelenlétiívek kiosztása 

 Sportvetélkedőn segítség 

 Csütörtök esti programok eszközeinek összekészítése, játék tartása Pekár Zoltánnal 

 Egyéni versenyek játékainak összekészítése 

 Memória játék megtartása 

 Tábori programok folyamatos posztolása, nyomtatott anyagok kiragasztása 

 Segítség a reggelik készítésben, elpakolás egy reggelit követően 

 Eredményhirdetések előkészületekben segítség, ajándékok, kuponok kiosztása 

 

 visszajelző kérdőív véleményezése 

Sportnap  

 Szponzorációval kapcsolatban egyeztetés Orbán Balázzsal 

 Rendezvény kiadvány elkészítése 

 Ajánlatkérés a MűMaratonhoz 

 Folyamatos egyeztetés Suhajda Richárddal, Varga Ferenccel, Kovács Szilviával 

 Egyeztetés Kovács Szilviával az Önkéntes Nap szervezésről 

 

Egyéb 

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

továbbítása az illetékeseknek 

 Felvételi kalauz anyagainak frissítése 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 133 000 forint 
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