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2017. február 12– március 17. 

Feladatkör – EHK 

 

 heti, esetenként sűrűbb találkozó Keresztes Péterrel (HSZI) a Kari Hallgatói Képviseletek, a 

szakkollégiumok, a Hallgató Külügyi Testület, egyetemi öntevékeny körök és az Egyetemi 

Hallgatói Képviselet gazdasági ügyeiről, költéseiről. 

o szolgáltatás megrendelések, a hozzájuk tartozó teljes dokumentáció előkészítése, javítása, 

majd az igény benyújtása 

o szerződéskötések előkészítése 

 rendszeres találkozók Orbán Balázzsal (MISZ), elszámolás és egyeztetés céljából 

 folyamatos kapcsolattartás a kari gazdasági referensekkel, szakkollégiumi, öntevékenyköri, sport 

csapatok gazdasági felelőseivel 

o folyamatban lévő ügyeik helyzetéről, dokumentációk javításáról kiegészítéséről 

o leendő költségeik várható feltételeiről, időpontjáról, módjáról 

 A Kari Hallgatói Képviseletek, szakkollégiumok, a versenycsapatok, az egyetemi öntevékeny körök 

és a Hallgatói Külügyi Testület költségvetési pályázatának kiírtuk 

 A KHK támogatási rendet módosítottuk 

 Kisértékű eszköz igényeket gyűjtöttem 

 Szepessy Zsófiával (HKT) személyesen egyeztettem az éves költségvetésünket 

 A KHK gazdasági referensekkel személyes találkozókon nyújtottam segítséget a költségvetés 

készítéshez 

 A költségvetések elkészültek 

 AZ EHK Költségvetésének szöveges kiegészítését készítettem 

 KHK továbbképző hétvégét szerveztem 

 A KHK továbbképző hétvégén szekciót tartottam 

 EHK kirándulást szerveztem 

 Kari napokkal kapcsolatos ügyintézést végeztem, kapcsolatot tartottam, egyetemi szintű 

egyeztetéseket folytattam 

 Rendszeresen egyeztettem Rácz Tamással (MŰHAL) 

 Nyári táborokkal kapcsolatos egyeztetéseket folytattam 

 Az új Kancellári utasítással kapcsolatban egyeztettem 

 Műegyetemi Kórus Karnagy megrendelésének körülményeivel foglalkoztam 

 Az EHK által nyújtott támogatásokat vizsgáltam felül 

 Az EHK költségvetését vizsgáltam felül 

 A 2016. évi beszámolón dolgoztam 

 HK zárthelyi megbeszéléseken vettem részt 

 HK zárthelyi felszólalási időpontot tartottam 

 Műhely interjút adtam a HK zárthelyivel kapcsolatban Barabás Zoltánnal 
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 Krisztián Dáviddal személyes egyeztetésen vettem részt 

 Belső vezetői értekezleten vettem részt 

Egyéb feladatok 

 

 HÖOK Választmányi ülésen vettem részt 

 HÖOK Közgyűlésen vettem részt 

 Részvétel az Építészeti Ábrázolás Tanszék jövőjéről szóló beszélgetésen Kovács Ádámmal és Marsal 

Bélával. 

 Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (02.13, 02.20, 02..27, 03.06.)  

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (02.16., 02.19., 02.21., 03.08.) 

 Belső Oktatási Bizottság (03.14.) 

 Stratégiai bizottság (02.22.) 

 2017. február 16. – EHK ülés részvétel 

 2017. február 20. – rendkívüli 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 

 2017. február 27. – Szenátus 

 2017. március 10. – Szenátusi Gazdasági Bizottság részvétel 

 2017. február 23. – Képzés-Utánpótlás Bizottság ülés részvétel  

 2017. március 7. – Stratégiai Bizottság ülés részvétel 

 2017. március 8. – Belső Gazdasági Bizottság ülés 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 1,13%. 

A Hallgatói Képviselet 2017. március 19-i ülésén, a 46./2017. sz. határozatával elfogadta az elnökség által a 

közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 7 100 Ft. 

A képviselő fenti időszakra vonatkozóan az EHK-ban végzett tevékenységért ösztöndíjat az Egyetemi 

Hallgatói Képviselettel kapott. 


