
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ MARKOVICS PETRA 
2016. május 18. és 2016. június 14. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. május 19. – EHK ülés részvétel 
2016. május 20. – Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2016. május 26. – EHK ülés részvétel 
2016. május 26. – EHDK ülés részvétel 
2016. június 2. – EHK ülés részvétel 
2016. június 9. – EHK ülés részvétel 
2016. június 9. – EHDK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2016. május 30. – Szenátus 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. május 18. – Stratégiai Bizottság (StratBiz) ülés részvétel 
2016. május 25. – Stratégiai Bizottság (StratBiz) ülés részvétel 
2016. június 1. – Stratégiai Bizottság (StratBiz) ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Oktatási Bizottságban végzett tevékenység: 

 Véleményeztem a TVSZ módosító javaslatait 

 Többször egyeztettem Krisztián Dáviddal a GTK-t rosszul érintő TVSZ 

módosításokról 

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 

 Elkészítettem a Műhely ösztöndíjpályázat dokumentációját, eredményhez a 

honlapra szánt táblázatot elkészítettem 

 Az ösztöndíjak dokumentációját elkészítettem és eljutattam a HSZI-be 

 Az EHK ülések napirendjeit készítettem 

 A Csatlakozó szám hallgatói részét felosztottam a képviselők között átnézésre, a rám 

jutó részt aktualizáltam, majd az elkészült verziót átnéztem és továbbítottam a HSZI 

részére 

 A Felvételi Kalauz hallgatói részét átnéztem, apróbb módosításokat végeztem 

benne, majd elküldtem a Munkacsoport vezetőjének 

 2016. június 2. – Pekár Zoltánnak, újdonsült EHK képviselőnek megtartottam az 

EHK-s felkészítő 1. alkalmát 

 Megírtam a hivatalos levelet a HSZI részére az újdonsült EHK képviselőnek az 

infrastruktúra hozzáféréshez 

 Összegyűjtöttem a képviselők K épületi belépőkártyáinak számát, majd eljutattam a 

HSZI munkatársának ezeket és a személyi igazolvány számokat 

 A leköszönt EHK képviselőknek szervezett búcsúvacsoráról értesítettem az 

érintetteket 

 Az EHK kérdőív rendszerét és a régebbi fájlokat átnéztem 

 A Műhely ösztöndíjpályázatának, a Közösségi ösztöndíjpályázatának, valamint az 

Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíjpályázatának a hiánypótlását intéztem, majd 

eljutattam a HSZI-be 

 Megírtam a hivatalos levelet a HSZI részére a következő féléves kifizetési 

időpontokkal kapcsolatban 

 2016. június 1. – Alelnöki értekezlet 

 2016. május 31. – A megbeszélt javaslatok és módosítások kapcsán a HÖK 

Alapszabály megszövegezése 

 2016. június 1. – A megbeszélt javaslatok és módosítások kapcsán a HÖK 

Alapszabály megszövegezése 

 A HÖK Alapszabály mellékleteinek összegyűjtése, változások lekövetése, 

egységesítése, Alapszabályban megfogalmazott definíciók lekövetése 

 A HDÖK Alapszabály átnézése, véleményezése 

 Daku Dáviddal folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a folyó ügyekről 

 
Egyéb tevékenység: 

 Véleményeztem az ülések emlékeztetőit 

 Ügyeleti feladatokat láttam el az alábbi időpontokban: 

o 2016. május 19. 10:00-12:00 



 
 

 

 

o 2016. május 24. 12:00-14:00 

o 2016. május 31. 12:00-14:00 

o 2016. június 7. 12:00-14:00 

o 2016. június 9. 10:00-12:00 

o 2016. június 14. 12:00-14:00  

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege:  300 000 Ft 


