
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ MÓDOS DÁVID 
2019. szeptember 1. és 2019. szeptember 30. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. szeptember 5. - EHDK ülés 
2019. szeptember 5. - EHK ülés 
2019. szeptember 12. - EHK ülés 
2019. szeptember 19. - EHK ülés 
2019. szeptember 26. - EHDK ülés 
2019. szeptember 26. - EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2019. szeptember 05. - HJB részvétel 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. szeptember 26. – Belső Pályázati Bizottság ülés 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Egyetemi öntevékeny körök felelős: 

 Többszöri egyeztetés a Kozmosz Kör vezetőivel az őszi programsorozatukról 

 Gazdasági igénylő dokumentumok intézése a Búvárkör számára 

 Többszörös egyeztetés a BME Tíztánc teremigényléséről és az újonnan megalakult 

kör hirdetéséről 

 Teremfoglalások intézése a Kozmosz Kör számára 

 Műhely újságba foglalás kiküldése 

 Nyomtatás intézése a körök számára 

 Gazdasági igénylő dokumentumok intézése a Vívókör számára 

 Segítségnyújtás az egyetemi öntevékeny köröknek a plakátolási 

formanyomtatványok kitöltésében 



 
 

 

 

 2019. szeptember 16. - Megbeszélés a Kozmosz Körrel 

 2019. szeptember 12. - Egyeztetés Lőrincz Lászlóval az aktuális feladatokról 

 Műhely cikkek begyűjtése és továbbítása Szabó Zsoltnak 

 előleg kérése Orbán Balázstól a Kozmosz Kör számára 

 elérhetőségek frissítése 

 körök értesítése az aktualitásokról 

 levelezési lista frissítése 

 2019. szeptember 24. - Megbeszélés Kovács Szilvivel az öntevékeny körök 

költéseiről 

 K172 foglalások folyamatos foglalása és figyelése 

 Tájékoztatás adása az öntevékeny körök befogadásáról 

 Felkészülés az öntevékeny köröknek és a versenycsapatoknak tartott előadásra 

 Beérkező kérdések folyamatos megválaszolása 

Versenycsapat felelős: 

 2019. szeptember 06. - Részvétel az az MVK Koordinátor választáson 

 Műhelybe foglalás kiküldése 

 egyeztetés a jelenlegi és az előző MVK koordinátorral 

 versenycsapatok folyamatos tájékoztatása 

 Műhely cikkek átnézése és továbbítása 

 Többszöri egyeztetés Suhajda Richárddal a versenycsapat felelősi posztról 

 Érkező kérések folyamatos megválaszolása  

 Tájékoztatás a rendezvénybejelentők leadásáról 

Egyéb: 

 Egyetemi Napok bérletek borítékolása 

 Egyetemi Napokra tiszteletjegyet kapott egyetemi vezetők összeírása 

 KÁTÉ GHK választási különszám átnézése 

 Napi szintű operatív, titkári feladatok ellátása az irodában 

 Adománygyűjtésen összegyűjtött ajándékok átadása 

 HJB kérvények előzetes bírálása 

 EHK irodába érkező gólyáknak előadás tartása 

 HJB határozatok nyomtatása 

 EHK Csapatépítő kérdőívek átnézése 

 Ügyelet tartása: 

o 2019. szeptember 2. 

o 2019. szeptember 4. 

o 2019. szeptember 11. 

o 2019. szeptember 12. 

o 2019. szeptember 13. 



 
 

 

 

o 2019. szeptember 18. 

o 2019. szeptember 25. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 95 000 forint  


