
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ VARGA FERENC 
2019. március 1. és 2019. március 31. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. március 7. - EHK ülés 
2019. március 14. - EHK ülés 
2019. március 28. - EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. március 7. - Belső Pályázati Bizottság 
2019. március 12. - Belső Pályázati Bizottság 
2019. március 14. - Belső Gazdasági Bizottság 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Kollégiumi Bizottság 

 Fegyelmi felelős kártyák kezelése és hozzá tartozó dokumentumok elkészítése, 

rendszerezése: 

o visszavétel: 1 VBK  

o új kártyák készítése: 2 GTK 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Pályázati referens 

 Levelező listák aktualizálása 

 KPB Teljesítményalapú tábla vezetése 

 Hallgatói megkeresések megválaszolása 

 EBME Személyes bemutatás bírálók beosztása 

 EBME Bírálási ökölszabályok áttekintése 

 Külügyi és Versenycsapat ösztöndíj hirdetése, egyeztetés az érintett referensekkel 



 
 

 

 

 Telefonos egyeztetés Ferenczi Bernadettel (HSZI) az EDK ösztöndíj kiírással 

kapcsolatban többszöri alkalommal 

 VIK, GTK, GPK KBME osztó táblák elkérése a referensektől 

 Statisztika készítése KBME győztesek tanulmányi eredményeit figyelembe véve 

 Külügyi és Versenycsapat pályázatok lementése a Neptun rendszeréből, továbbítás 

az érintett referensek és vezetők részére 

 Külügyi és Versenycsapat pályázatok előzetes eredményének elkészítése, hirdetésre 

küldése 

 Külügyi és Versenycsapat pályázatok kapcsán egyeztetés az érintett referensekkel 

 Külügyi és Versenycsapat ösztöndíj kiosztására javaslat elkészítése 

 EBME-KBME pontok összehasonlítása, táblázatba gyűjtése 

 EBME online leadók leszűrése 

 József Nádor díjátadóra meghívottak listájának elkészítése, továbbítása Kovács 

Klementina részére 

 Díjátadóhoz szükséges adatok összeírása Gődér Nikolettával 

 BME-n levő ösztöndíjak összegyűjtése Barabás Zoltánnal 

 Egyeztetés Lőrincz Lászlóval, a MŰHAL pályázatok dokumentációjával 

kapcsolatban 

 Egyeztetés Beluzsár Ádámmal a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj pontrendszerével 

kapcsolatban 

 NFÖD pályázati kiírás szövegezésének folyamatos frissítése 

 Tervpályázatok pontozásának kialakítása, véleményeztetés az ÉPK delegáltakkal 

 EDK ösztöndíj véglegesítése, beütemezése 

 Díjátadó meghívottak listájának továbbítása Ferenczi Bernadett (HSZI) részére 

 EBME Előzetes eredmény elkészítése, felöltése a honlapra 

 Külügyi és Versenycsapat ösztöndíj végleges eredményének elkészítése és hirdetése 

a honlapon 

 Munkaköri leírások második körös változatának elkészítése 

 EBME pályázók Neptun szűréshez továbbítás Ferenczi Bernadett részére  

 EHK képviselői ösztöndíj pályázatok továbbítása Kántor Tamás részére  

 Egyeztetés Molnár Gyulával (HSZI) korábbi pályázatok elvitelével kapcsolatban 

 Személyes egyeztetés Módos Dáviddal az EHK pályázatokkal kapcsolatban 

 Esélyegyenlőségi pályázathoz érkezett dokumentumok iktatása 

 Dokumentáció elkészítése Barabás Zoltánnal 

  HÖOK Ösztöndíj workshop részvétel Barabás Zoltánnal 

 Doktori iskolák szabályzatainak áttekintése 

 Demonstrátori tevékenységekről készült táblázat áttekintése, tevékenységek 

csoportosítása  



 
 

 

 

 Szakmai gyakorlati ösztöndíjhoz plakát készítése   

 BPB ülés emlékeztetők áttekintése 2 darab 

 EBME bírálók pontozásának kialakítása  

 EBME-KBME azonosságok áttekintése Gődér Nikolettával  

 Belső Pályázati Bizottság ülés megtartása (03.07., 03.12.) 

Egyéb: 

 Ügyeleti feladatokat láttam el: 

o máricus 4. 10:00 - 12:00 

o március 11. 10:00 - 12:00 

o március 25. 10:00 - 12:00 

 KHK Továbbképző hétvége részvétel 

 KHK Továbbképző hétvége szekció megtartása Kovács Klementinával 

 Péntek esti nagy terem takarítás és zárás Barabás Zoltánnal és Oroszki Norberttel 

 Sajtókonferenciával kapcsolatban többszöri egyeztetés Schmidt Beátával  

(MŰSAJT) 

 Személyes egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével az aktuális feladataimmal 

kapcsolatban 

 Irodai fogyóeszközök feltöltése Barabás Zoltánnal és Oroszki Norberttel 

 VIK HÖK Tisztújítás Urnabontó ülésén részvétel 

 VIK HÖK Tisztújító Fórumon részvétel 

 Díjátadóhoz szükséges mappák elhozatala az OMIKK-ból 

 Egyeztetés Palojtay Tamással MŰSAJT ügyeivel kapcsolatban többszöri alkalommal 

 EHK honlap analítikáival kapcsolatban egyeztetés Horváth Péterrel, majd 

továbbítás Barabás Zoltán részére 

 EHK Facebook analítikák exportálássa, értelmezése 

 Sajtókonferenciával kapcsolatban egyeztetés Szili Ákossal 

 Honlapon új képviselők aktualizálása  

 Impulzus aktuális számának áttekintése, véleményezése 

 EHK Roll-up elhelyezéssel kapcsolatban egyeztetés Zeller Bálinttal az OTDK 

rendezvényen 

 EHK Szponzorációval kapcsolatban kiajánló levél és rendezvények összeírása   

 Tudástárral kapcsolatban egyeztetés Egyed Gáborral és Gődér Nikolettával  

 BME Ajándékbolttal kapcsolatos projekt anyag elkészítése  

 Egyeztetés Barabás Zoltánnal, R. Nagy Tibor Endrével és Suhajda Richárddal az 

aktuális feladatokkal kapcsolatban 

 Adatvédelemmel kapcsolatos szabályzatok átolvasása, adatlapokkal és KBM-mel 

kapcsolatosan 

 Irodai fogyóeszközök feltöltése Barabás Zoltánnal és Gődér Nikolettával 



 
 

 

 

 MŰHAL számlák és igénylők rendezésében segédkezés Lőrincz László részére 

 Aktív részvétel az EHK startégiai hétvégén  

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 157000 forint. 


