
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ MARKOVICS PETRA 
2016. március 16. és 2016. április 12. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. március 17. – EHK ülés 
2016. március 24. – EHK ülés 
2016. március 24. – EHDK ülés 
2016. március 30. – EHK ülés 
2016. április 7. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2016. március 17. – Felvételi Kalauz Munkacsoport ülés 
2016. március 29. – Szenátus 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. március 23. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2016. március 30. – Belső Szociális Bizottság (BSzB) ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Szociális Bizottságban végzett tevékenység: 

 Véleményeztem az Alapszabály 6. sz. mellékletét, a Szociális Bizottság Ügyrendjét 

Oktatási Bizottságban végzett tevékenység:  

 Véleményeztem a TVSZ újabb javaslatait 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Alelnöki tevékenység: 

 Beszámolók összegyűjtése, rendszerezése 

 Értékeltük Daku Dáviddal a beérkezett Egyetemi Hallgatói Képviselet 

ösztöndíjpályázatokat, valamint a Közösségi ösztöndíjpályázatokat 

 Összesítettem a Közösségi ösztöndíjpályázatokat, neptun kód szerint sorba 



 
 

 
 

rendeztem az eredményeket, majd elkészítettem a honlapra szánt táblázatot 

 Egyeztettem Vermes Boldizsárral a határidő esetleges kitolásáról az Egyetemi 

Hallgatói Képviselet által kiírt ösztöndíjak pályázati dokumentációjának leadása 

tekintetében 

 Az ösztöndíjak dokumentációját elkészítettem és eljutattam a HSZI-be 

 A visszaérkezett ösztöndíjak pályázati dokumentációját javítottam a kért módon 

 Többször egyeztettem Vermes Boldizsárral az ösztöndíj pályázatok eredményének 

TJSZ szerinti közzétételéről 

 Az EHK ülések napirendjeit készítettem 

 Projektek felügyelete, folyamatos egyeztetés a referensekkel 

 2016. március 16-án egyeztettem Kun Leventével az EHK honlap fennmaradó 

hibáiról 

 Felkészültem a Felvételi Kalauz Munkacsoport ülésére 

 Az ehk.bme.hu oldal hibáinak a javítását menedzseltem 

 A HÖK Alapszabály mellékleteit összegyűjtöttem, rendszereztem 

 Átnéztem a karok által beérkezett TJSZ módosító javaslatokat 

 Véleményeztem a HÖK költségvetéséről szóló Műhely cikket 

 A 2016. március 24-én tartott búcsúvacsoráról emlékeztettem a leköszönt, 

valamint a jelenlegi képviselőket 

 2016. március 23. – Részt vettem egy közös megbeszélésen a HSZI munkatársaival 

a tanulmányi tanácsadással kapcsolatban 

 2016. április 4. – A tanulmányi tanácsadásos megbeszélésen kapott kérdőívet 

megválaszoltuk Daku Dáviddal, Krisztián Dáviddal és Nagy Renátával 

 A HÖOK ösztöndíjreformjának anyagát átnéztem, véleményeztem és az általam 

aggályosnak vélt pontokat kiemeltem 

 A HÖOK vezetőképző hétvégével kapcsolatos adminisztrációt végeztem 

 A gólyatáborokkal kapcsolatos Kancelláriától érkező kérdéseket továbbítottam a 

HK elnökök felé 

 Az „Egyetemi Ifjúságért” („Pro Juventute Universitatis”) kitüntetés 

adományozásával kapcsolatos információkat összegyűjtöttem, bekértem a 

szükséges előterjesztéseket, valamint önéletrajzokat a karoktól 

Egyéb tevékenység: 

 Véleményeztem az EHK ülések emlékeztetőit 

 2016. március 16. – Részt vettem a József nádor szobor koszorúzásán 

 Lőrincz Lászlónak segítettem a Liska Tibor Szakkollégium és a KommON BME 

Kommunikációs Szakkollégium működési pályázatra beadott pályázatuk 

elbírálásában 

 Részt vettem a HÖOK tavaszi vezetőképző táborában 

 2016. április 8. – Részt vettem egy maratoni hosszúságú HÖOK Választmányi 



 
 

 
 

ülésen, ahol megvitattuk a HÖOK ösztöndíjreform javaslatát 

 Ügyeletet tartottam az EHK irodában az alábbi időpontokban: 

o 2016. március 17. 10:00-12:00 

o 2016. március 22. 12:00-14:00 

o 2016. március 24. 10:00-12:00 

o 2016. április 5. 12:00-14:00 

o 2016. április 7. 10:00-11:00 

o 2016. április 12. 12:30-14:00 

 
Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 250 000 Ft 
 


