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BESZÁMOLÓ MARKOVICS PETRA 
2016. június 15. és 2016. július 19. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. június 16. – EHK ülés részvétel 
2016. június 27. – Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2016. július 10. – EHK ülés részvétel 
2016. július 10. – EHDK ülés részvétel 
2016. július 11. – EHK ülés részvétel 
2016. július 12. – Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2016. július 19. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2016. július 11. – Szenátus 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

 Alelnöki tevékenység: 

o Beszámolók összegyűjtése, rendszerezése 

o Értékeltük Daku Dáviddal a beérkezett Egyetemi Hallgatói 

Képviselet ösztöndíjpályázatokat, valamint a Közösségi 

ösztöndíjpályázatokat 

o Összesítettem a Közösségi ösztöndíjpályázatokat, neptun kód 

szerint sorba rendeztem az eredményeket, majd elkészítettem a 

honlapra szánt táblázatot 
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o Elkészítettem a Műhely ösztöndíjpályázat dokumentációját, 

eredményhez a honlapra szánt táblázatot elkészítettem 

o Az ösztöndíjak dokumentációját elkészítettem és eljutattam a HSZI-

be 

o Az EHK ülések napirendjeit készítettem 

o 2016. június 20. – Megbeszélés Traxler Balázzsal a kiküldetés 

programtervéről 

o 2016. június 20. – Megbeszélés Vidák Miklóssal a kiküldetés 

gazdasági megvalósításáról 

o A kiküldetéssel kapcsolatos ügyek intézése 

o 2016. június 21. – Az EHK-s timeline kapcsán Gődér Viviennel 

egyeztettünk a Printerben a nyomtatási lehetőségekről 

o A kiküldetéssel kapcsolatos tudnivalókról, utazási információkról 

tájékoztattam az EHK tagjait 

o 2016. június 22. – Kovalovszki Máténak, újdonsült EHK 

képviselőnek megtartottam az EHK-s felkészítő 1. alkalmát 

o Megírtam a hivatalos levelet a HSZI részére az újdonsült EHK 

képviselőnek az infrastruktúra hozzáféréshez 

o Gácsig Gergővel megbeszéltem az EHK tábor sarkalatos pontjait a 

szervezés előrehaladása érdekében 

o Az EHK táborral kapcsolatos gazdasági ügyeket intéztem, többször 

egyeztettem Keresztes Péterrel, Nagy Gáborral, Vecseri-Gombos 

Anettel és Vizoli Ildikóval a megvalósítás kapcsán 

o 2016. július 13. – Daku Dáviddal átbeszéltük az EHK tábor 

eszközlistáját, szekciókat és a megvalósítás feltételeit, további 

teendőit 

o Elkészítettem az EHK tábor programtervét 

o Egyeztettem több alkalommal Gődér Viviennel a leckekönyv és a 

nyakpasszokról az EHK táborra 

o A szekcióbeosztással foglalkoztam az EHK táborra 

o A KHK-k telefon igényeit mértem fel, valamint továbbítottam a 

HSZI részére 

o A Csatlakozó tördelt verzióját néztem át és javítottam benne az 

elírásokat, valamint megjegyzéseket fűztem hozzá 

o A Csatlakozó online felületére gyűjtöttem össze a karoktól az 

anyagokat, valamint kiosztottam EHK-n belül is az ehhez tartozó 

feladatokat 

o Az EHK elnöki tisztségére vonatkozó pályázati felhívás 

megírásában részt vettem, véleményeztem a javaslatokat 

o Az emlékeztetőkben lévő javításokat elvégeztem, majd elküldtem a 

HSZI részére 

o Kun Leventével többször egyeztettem a honlapra feltöltendő 
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dokumentumokról, valamint előkészítettem ezeket számára, illetve 

megírtam a híreket az egyes dokumentumokhoz 

o Facebook-on megosztottam az EHK elnöki tisztségére szóló 

pályázati felhívást 

o Az EHK tábor szombati napjára programhelyszíneket kerestem 

o Az Állami Számvevőszék kérdéseire összegyűjtöttem a kért 

dokumentumokat, anyagokat és eljuttattam Keresztes Péter számára 

o Daku Dávid távollétében megtartottam a július 11-ei EHK ülést 

o K. épület belépéssel kapcsolatban összegyűjtöttem az EHK 

képviselők neveit és személyi igazolvány számait, illetve a HKT-val 

közösen továbbítottam a HSZI munkatársának részére 

o A következő féléves ösztöndíjak határidejeit egyeztettem Nagy 

Edittel 

o Az EHK iroda nyári ügyeletéhez készítettem egy beosztást a 

képviselőknek 

o Daku Dáviddal folyamatos kapcsolattartás és egyeztetés a folyó 

ügyekről 

 

 

 

 Egyéb tevékenység: 

o Véleményeztem az ülések emlékeztetőit 

o Véleményeztem a TJSZ 2. számú mellékletét több alkalommal 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 300 000 Ft 
 


