
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ MARKOVICS PETRA 
2016. január 27. és 2016. február 16. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. január 28. – EHK ülés 
2016. február 1. – Rendkívüli EHK ülés 
2016. február 4. – EHK ülés 
2016. február 11. – EHK ülés 
2016. február 16. – Rendkívüli EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. február 1. – Belső Gazdasági Bizottság (BGB) ülés részvétel 
2016. február 2. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2016. február 4. – Belső Gazdasági Bizottság (BGB) ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Szociális Bizottságban végzett tevékenység: 

 Segítettem a szociális pályázatokat bírálók vizsgáztatásában 

 Egyeztettem a HK közeli szociális pályázatokkal kapcsolatban 

Oktatási Bizottságban végzett tevékenység: 

 Véleményeztem a TVSz módosítási javaslatokat 

 Véleményeztem az alapszakos és mesterszakos Képzési Kimeneti 

Követelményeket 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Alelnöki tevékenység: 

 Folyamatos egyeztetések, megbeszélések a napi teendőkről, elnöki, alelnöki 

feladatokról 

 Beszámolók összegyűjtése, rendszerezése, előkészítése 



 
 

 
 

 Az EHK ülések napirendjeit készítettem 

 Projektek felügyelete, folyamatos egyeztetés a referensekkel 

 Értesítettem a Közösségi Ösztöndíjra pályázókat a beszámolási határidőkről 

 Februári EHK iroda ügyelet táblázat elkészítése, feladatok leírása 

 A belső bizottság ütemezéséhez elkészítettem a választható időpontokat 

 Begyűjtöttem az egyes jogcímekhez tartozó pályázatok neveit a karoktól és 

továbbítottam a kért módon a HSZI felé 

 A TJSz változásokról szóló összefoglalót véleményeztem, majd feltettem a 

tájékoztatót az EHK honlapra 

 Összegyűjtöttem a karoktól a Kifizetéskezelő rendszerhez a kari jogosultságokat, 

majd eljuttattam a HSZI részére 

 Egyeztettem Krisztián Dáviddal az áprilisi EHK-s csapatépítés kapcsán 

 Korrektúráztam a KHK Költségvetési Támogatás pályázatát 

 Véleményeztem a Támogatási Rendet 

 Egyeztettem Bódi Istvánnal, Hidak és Szerkezetek Tanszékről egy konferencia 

kapcsán plakátozással és hirdetéssel kapcsolatban, majd egy személyes találkozó 

keretein belül részletesen megtárgyaltuk a rendezvény hirdetési lehetőségeit 

 Az ehk.bme.hu oldalon található hibákkal kapcsolatban egyeztettem a felelősökkel 

 A Gődér Vivien által készített különeljárási és szolgáltatási díjakról szóló 

tájékoztatót átnéztem és korrektúráztam  

 2016. február 4. – Egyeztetés Nagy Edittel, Nagy Renátával és Traxler Balázzsal 

teljesítmény alapú a területek véglegesítéséről 

 Elküldtem a HSZI részére az elmaradt EHK-s emlékeztetőket 

 2016. február 5. – KHK továbbképző hétvégével kapcsolatos megbeszélésen 

vettem részt, feladatokat osztottunk ki az EHK-sok között 

 2016. február 8. – HK ZH-val kapcsolatos megbeszélésen vettem részt 

 2016. február 8. – Lövei Dorottyát és Lábas Istvánt körbevezettem az EHK 

irodában és megmutattam nekik az iroda infrastruktúráját 

 2016. február 9. – Lövei Dorottyának és Lábas Istvánnak tartottam bevezetést az 

EHK munkájába 

 2016. február 9. – Görbe Richárddal egyeztettem a KHK Továbbképző hétvége 

utánpótlás és tudásbázis szekciójának felépítéséről 

 2016. február 10. – Részt vettem Dr. Michelberger Pál szoboravatásán az St. épület 

aulájában 

 Elkészítettem a Közösségi Ösztöndíj pályázat pontrendszerét 

 Ellenőriztem az ösztöndíj pályázatok felhívásait, pontrendszereit 

 Véleményeztem a Vision Budapest 2024 pályázat kiírását 

 Elküldtem Hamp Gábornak, az Etikai Bizottság titkárának 

 2016.02.15. – Részt vettem Nagy Edittel az ösztöndíjakkal kapcsolatos 



 
 

 
 

egyeztetésen a Jogi Igazgatósággal, valamint a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatósággal 

 Összesítettem az alapszakos és mesterszakos Képzési Kimeneti Követelményekre 

beérkező kari véleményeket és továbbítottam a HÖOK részére  

 2016.02.15. – Elnöki értekezletet tartottam a kari HK elnököknek  

 2016.02.16. – Egyeztetés Daku Dáviddal az elmúlt hét történéseiről, aktuális 

teendőkről 

 2016. február 16. – Az Egységes Tanácsadó Rendszerrel kapcsolatos megbeszélés 

Szabó Tamással, Nagy Renátával, Nagy Edittel és Krisztián Dáviddal 

 Véleményeztem az OHV-val kapcsolatos Neptun üzenetet 

 2016.02.16. – Egyeztetés Rácz Tamással, Daku Dáviddal a hallgatói normatíva 

felosztásáról, majd a karokra jutó normatíva számokat kiküldtem a kari HK 

elnököknek 

Egyéb tevékenység: 

 Véleményeztem az EHK ülések emlékeztetőit 

 2016. január 28. – EHK iroda kitakarításában segédkeztem 

 Ügyeletet tartottam az EHK irodában több alkalommal 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 210 000 Ft 


