
 

 

BESZÁMOLÓ 

Vuics Márton András 
 

2019.11.14. és 2019.12.19 között végzett tevékenységéről 

 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
2019.11.18. Rendes ülés 
2019.11.25. Rendes ülés 
2019.12.02. Rendes ülés 
2019.12.09. Rendes ülés 
2019.12.16. Elnökválasztó ülés   
2019.12.16. Rendes ülés 
 
KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
2019.12.04. Kari Tanács 
 
 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
2019.12.17. Külső Szociális Bizottság 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
  
 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 
 Külső Szociális Bizottság 

 a 2019. 12. 17-i ülés emlékeztetőjének vezetése 
 
 Oktatási Bizottság 

 a kar egyik képzésén kiírt vizsgaidőpontok ellenőrzése, összhangba hozása a kapcsolódó 
jogszabályokkal, szabályzatokkal 

 
ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
 
Gazdasági referens 

 folyamatos kapcsolattartás és tudásátadás Pollák Zsomborral 

 Körtámogatás pályázat 
o a költésekkel kapcsolatos tájékoztatás megküldése a körök vezetői részére 
o a költések felügyelete, számlák összegyűjtése és kezelése 



 

 

o személyes megbeszélés Varga Somával, Izbéki Balázzsal, Hanz Alízzal, Palojtay Tamással 
o folyamatos kapcsolattartás Molnár Péterrel a Kondi Kör online rendeléseivel 

kapcsolatban 
o egyik online rendelés személyes átvétele a X. kerületben  

 Hallgatói szoba, iroda beszerzés 
o a képviselők által igényelt eszközök összegyűjtése, továbbítása Suhajda Richárd részére 
o a hallgatói szobához szükséges eszközök összegyűjtése, továbbítás Suhajda Richárd 

részére 
o az online rendelt eszközök nyomon követése 
o az irodai klímával kapcsolatos gazdasági ügyintézés 

 2 alkalommal személyes megbeszélés Suhajda Richárddal (2019. 12. 09. és 2019. 12. 19.) 

 egyeztetés Szili Ákossal gazdasági tudásátadással kapcsolatban 

 30 db „Igénylés indoklása” dokumentum elkészítése a MŰHAL költésekkel kapcsolatban 

 a Felező Bál nevű rendezvény elszámolásának összeállítása 

 a HK hétvége nevű rendezvény elszámolásának összeállítása 

 személyes megbeszélés Orbán Balázzsal a két rendezvény elszámolásával kapcsolatban (2019. 12. 
14) 

 személyes megbeszélés Kovács Szilviával a két rendezvénnyel kapcsolatban 

 az Öntevékenykörök nyomtatási feladatainak intézése a HSZI-vel 

 „HK vacsora” nevű rendezvény szervezése 
o italrendelés leadása, átvétele 
o catering szolgáltatásra árajánlat kérés és a szolgáltatás megrendelése 

 
 
Kollégiumi Bizottság elnökhelyettes 

 a kollégium udvarán lévő feleslegessé vált kukák elszállításának felügyelete, egyeztetés ezzel 
kapcsolatban a portással 

 folyamatos kapcsolattartás Szikszai Sárával  

 2 szobaellenőrzésen való részvétel 
o az ellenőrzésen osztott édesség beszerzése 

 az őrjárat beosztás elkészítése, kiküldése a képviselők számára (5 alkalom) 
 
PR felelős 

 az EHK "Hírcsatorna" levelezési lista valamint az EHK Facebook oldalának folyamatos 
figyelemmel követése 

 5 bejegyzés a honlapra 

 6 poszt Facebookra 

 posztváltások frissítése a „Képviselők” fülön 

 a rendes ülések és az online szavazások emlékeztetőinek feltöltése 
 

Iroda felelős 

 3 db „csipogó” elkészítése az új PR csoporttagoknak 

 az irodai iratmegsemmisítő megjavítása (szétszerelés, beleragadt papír eltávolítása) 
 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 



 

 

 
Kari Kiadvány 

 folyamatos kapcsolattartás az Juhász Ágnessel (EIT), Benda Biankával és Dr. Hornyánszky 
Gáborral 

 Személyes megbeszélés Dr. Hornyánszky Gáborral (2019.12.04.) 

 az EIT személyes felkeresése Benda Biankával 

 a beszerzéshez szükséges ajánlatkérő dokumentum kitöltése, és kiküldése a nyomdáknak 
 
GAEV 

 a plakátok nyomtatásának intézése 

 személyes ügyintézés Németh Budával a GAEV honlap működőképessé tételéhez  

 részvétel a GAEV szervezői ülésen (2019. 12. 16) 
 
Egyéb 

 személyes megbeszélés Bene Balázzsal a munkával, terveimmel kapcsolatban 
 
 
 
2019. 12. 20. 
Kapott pontszám: 154 

Ösztöndíj összege: 77 000 Ft 

Bíráló(k): Bene Balázs, Bőhm Ármin, Pollák Zsombor 

 


