
 

 

BESZÁMOLÓ 

Bőhm Ármin 
 

2019.11.14. és 2019.12.19. között végzett tevékenységéről 

 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
 

 2019.11.18. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

 2019.11.25. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

 2019.12.02. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

 2019.12.09. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

 2019.12.16. – Hallgatói Képviselet elnökválasztó ülés 

 2019.12.16. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

 
KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 

 

 2019.11.20. – Dékáni Tanács 

 2019.12.04. – Kari Tanács 

 2019.12.10. – Dékáni Tanács 

 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 

 
 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 

 

 Kollégiumi Bizottság 

 Belső Szociális Bizottság 

 



 

 

ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
 

 Alelnök 
o Folyamatos egyeztetés Bene Balázzsal, Pollák Zsomborral és Varga Ferenccel  

o Hallgatói Képviselők beszámolóinak bírálása 

o Folyamatos kapcsolattartás a Dékáni Hivatallal 

o Emlékeztetők átnézése, javítása és végleges formára alakítása 

o Napirend elkészítése és beküldése a rendes és rendkívüli ülések előtt  

o Google Naptár folyamatos kezelése, értesítések beállításai  

o HK Kollektív Memória bővítése 

o Iktatás elvégzése folyamatosan  

o Szavazólapok elkészítése az ülésekre 

o Emlékeztetők végleges formájának elküldése a HSZI és az EHK részére  

o Kari kiadvány: a felelős által rám bízott rész teljes átnézése  

o Diplomantul.hu weboldallal kapcsolatos ötletelő előadás tartása (2019.12.16.) 

o Karácsonyi programterv kiküldése a Képviselet részére  

o Egyeztetés Szikszai Sárával az irodába szerelendő klímával kapcsolatban  

o Teljes féléves időbeosztás elkészítése a Képviselet részére  

o Egyeztetés Pollák Zsomborral a körtámogatásról  

o Egyeztetés Szikszai Sárával a Kollégiumi Felvételi Szabályzatban javasolt 

módosításaival kapcsolatban  

 Sport felelős 

o Folyamatos egyeztetés a Martos Kondi Kör vezetőségével 

o Martos Kondi Kör és/vagy EHK és/vagy BME Sportközpont által hirdetni kívánt 

anyagok továbbítása az ezért felelős személyeknek 

o Martos Kondi Kör tagjainak tájékoztatása az éppen futó projektekről email 

formájában 

o Megbeszélés Vejtey Zsomborral a konditeremben végzett leltárral kapcsolatban  

o Folyamatos egyeztetés a Hokiklub Budapest képviselőjével a jövőben tervezett 

programokkal kapcsolatban  

 



 

 

 

SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 

 Nyílt Nap 

o molinó megrendelése, számos megbeszélés a nyomdával  

o molinó elszállítása a nyomdából 

o Nyílt Napra készített laborleiratok összefésülése, az épület alaprajzára szerkesztett 

betűkódokkal való összekapcsolás  

o hirdetési anyagok továbbítása a kari honlapra való felkerülés céljából 

o A Nyílt Nappal kapcsolatos számos egyeztetés a Dékáni Hivatal dolgozóival 

o számos megbeszélés a Mentor Kör képviselőivel, valamint az ülésükön való részvétel 

(2019.11.27.) 

o egyeztetés a SZASZ képviselőjével  

o Tájékoztató táblák szerkesztése, nyomtatása és kihelyezése 

o Személyes jelenlét a Nyílt Nap teljes ideje alatt, szervezési feladatok ellátása  

 Pályázati dokumentáció javításában való részvétel, majd a pályázatok bejuttatása a HSZI részére  

 Irodai klíma beszerelésének intézése és beszerelésének felügyelete  

 Irodai eszközbeszerzés kapcsán megérkezett termékek elszállítása a raktárból  

 Kijavított felvételi kalauzok elszállítás a nyomdából  

 VI. GROFCSIK ANDRÁS EMLÉKVERSENNYEL kapcsolatos közös megbeszélés (2019.12.16.) 

 Személyes egyeztetések: 

o Megbeszélés Benda Biankával és Szikszai Sárával a Kémlelővel kapcsolatban 

kapcsolatban (2019.11.15.) 

o Megbeszélés Németh Ákos Zoltánnal a 2019-es szavazói névjegyzékkel kapcsolatban 

(2019.11.18.) 

o Megbeszélés Kmecz Ildikóval a Educatio-val kapcsolatban (2019.12.14.) 

o Megbeszélés Varga Somával a Educatio-val kapcsolatban (2019.12.18.) 

o Megbeszélés Bene Balázzsal (2019.12.04.) 

 
 
2019.12.19. 
Kapott pontszám: 153 

Ösztöndíj összege: 76 500 Ft 

Bíráló(k): Bene Balázs, Pollák Zsombor 


