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BESZÁMOLÓ KISS VIKTOR 
2017. február 15. és 2017. március 14. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

 2017. február 16. – EHK ülés részvétel 

 2017. február 23. – EHK ülés részvétel 

 2017. február 23. – EHDK ülés részvétel 

 2017. március 4. – rendkívüli EHK ülés részvétel 

 2017. március 9. – EHK ülés részvétel 

 2017. március 9. – EHDK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 2017. február 27. – Szenátus ülés részvétel 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

 2017. február 28. – Belső Kollégiumi Bizottság (BKB) ülés részvétel 

 2017. március 7. – Stratégiai Bizottság ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Kollégiumi Bizottságban végzett tevékenységek: 

 A KHK továbbképző hétvége kollégiumi szekciójának kidolgozásában segítettem. 

 Egyeztettem Nagy Renátával a HK ZH kollégiumi rendszerrel kapcsolatos 

részében talált hibákról. 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Külügyi referensi feladatok: 

 Folyamatosan egyeztettem Szepessy Zsófiával (HKT menedzser) a HKT aktuális 

tevékenységeiről, problémáiról: 

o Beszámolók elkészítésének határideje 



 
 

 
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K ép. I. em. 61. 

  Hallgatói Önkormányzat Telefon: 463-3836, 

Egyetemi Hallgatói Képviselet www.ehk.bme.hu 

o Külügyi börze szervezésének állása 

o Költségvetés elkészítése 

o Új HKT menedzser személye 

o CCUSA megkeresés előadás tartásáról 

 Egyeztettem Terczy Médea intézményi Erasmus koordinátorral a szociális 

helyzettel kapcsolatos igazolásokról. 

 Egyeztettem Krisztián Dáviddal a HÖOK Külhoni Programjával kapcsolatban. 

Résztvevőt kerestem hallgatói oldalról a programra. 

 Külső megkeresésekre válaszoltam. 

KHK továbbképző hétvége szervezés: 

 Folyamatosan egyeztettem Nagy Edittel a szervezés állásáról. 

 Egyeztettem a szállásadóval az érkezésünkről és a pontos létszámról. 

 Egyeztettem a szállásadóval az étkezések operatív lebonyolításáról, összeállítottam 

az étlapot minden étkezésre. 

 Összegyűjtöttem a különleges étrendi igényeket és továbbítottam a szállásadónak. 

 Megszerveztem a közös buszos leutazást. Több busztársaságot is megkerestem, 

árajánlatot kértem. Ezekkel kapcsolatban egyeztettem Rácz Tamással és Vidák 

Miklóssal. 

 Begyűjtöttem a szekciók eszközigényeit, megszerveztem ezek szállítását. 

 Összeállítottam a beszerzési listát. 

 Elkészítettem a szállás szobabeosztását, a szekcióbeosztásokat, összegyűjtöttem a 

buszos utazás résztvevőit. 

 Elkészítettem a hétvége programtervét, a hétvége folyamán figyeltem ennek 

betartását, szükség szerint módosítottam a tervet és tájékoztattam erről a 

résztvevőket. 

 A helyszínen egyeztettem a szállás tulajdonosával és Rácz Tamással a felmerülő 

extra szolgáltatásokról és azok költségeiről. 

 Folyamatosan figyeltem a hétvége előrehaladását és megoldottam a felmerülő 

problémákat. 

 Véleményeztem a visszacsatoló kérdőívet. 

Videotórium projekt: 

 Egyeztettem a Műegyetemi Sajtóklub tagjaival az előző projekt lezárásáról és az új 

projekt indításának feltételeiről. 

Egyéb tevékenységek: 

 Egyeztettem Krisztián Dáviddal az EHK-ban történő változásokról. 

 Részt vettem a Műegyetemi Sajtóklub alakuló ülésén, ahol a Videotórium 

projektről beszéltem. 

 Stratégiai Bizottság ülést tartottam a VIK HÖK SzMSz változtatásával kapcsolatos 
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HÖK Alapszabály értelmezési kérdésekről. 

 Részt vettem a székesfehérvári HÖOK Közgyűlésen és segítettem a lejutás 

megszervezésében. Összeállítottam a beszerzési listát. 

 Egyeztettem Lőrincz Lászlóval és Scheigl Józseffel a Do it yourself kör 

befogadásáról. Egyeztettem a kör vezetőjével az alapításról és a céljaikról. 

 Véleményeztem a Pro Juventute Universitatis előterjesztéseket. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 124 000 Ft 


