
 

 

BESZÁMOLÓ 

Vuics Márton 

2019.12.20. és 2020.01.14. között végzett tevékenységéről 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
2020.01.06. Rendes ülés 
2020.01.13. Rendes ülés 
 
KARI TANÁCS, DÉKÁNI TANÁCS, TANSZÉKVEZETŐI ÉRTEKEZLET, KARI 
BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 
KSZB 
 - részévetel 1 felkészítő alkalmon a bírálói vizsgára 
 
ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
Gazdasági referens: 
- személyes megbeszélés Szili Ákossal a GAEV buszbérléssel és a Szavazó Bizottsági vacsorával 
kapcsolatban 
- ÉMK - VBK közös vacsora italrendelés összeállítása, egyeztetés ezzel kapcsolatban Bene 
Balázzsal és Varga Ferenccel 
- Gólyatábor elszámolás átnézése 
- kapcsolattartás Suhajda Richárddal a hátralévő beszerzéseinkkel kapcsolatban 
- egyeztetés Romsics Imrével a MASZK által igényelt irodaszerekkel kapcsolatban 
- Plakát nyomtatás a Film Körnek 
- elszámolás a HK Karácsonnyal 
 
Kollégiumi Bizottság e. h.: 
- Folyamatos kapcsolattartás Szikszai Sárával 

- a kollégiumi jelentkeztető űrlapok összeállítása, kiegészítése hasznos információkkal 

- a KKB lista folyamatos nyomon követése 

- a VBK HÖK SZMSZ 3. mellékletének átalakítása 



 

 

- az Egyetemi Kollégiumi Felvételi Szabályzat 4. mellékletének (VBK-ra vonatkozó különös 

részek) felülvizsgálata, véleményezése 

- megbeszélés Bene Balázzsal a körök közösségi pontjaival kapcsolatban 

- sablon táblázat összeállítása a közösségi pontokkal kapcsolatban 

- megbeszélés Deme Orsolyával a közösségi pontokkal kapcsolatban 

- egyeztetés Szikszai Sárával az "idegenlégiósokkal" kapcsolatban (VBK-s hallgatók más egyetemi 

kollégiumban / más kari hallgatók a Martosban) 

-őrjárat beosztás elkészítése 2 alkalommal 

- egy KEFIR email megírása (idegenlégiósok) 

 
 
PR felelős 
 - a kollégiumi és szociális területekkel kapcsolatos hírek követése 
            - az EHK "Hírcsatorna" levelezési lista nyomon követése 
 - 3 hír a honlapra 
 - 6 poszt a Facebook oldalunkon 
 - EHK teljesítmény alapú táblázat átnézése, hibák jelzése 
 - előző havi beszámolók feltöltése 
 - a honlapon az Erasmus+ menüponthoz tartozó információk frissítése Takács Lili Eszter 
kérésére 
 
SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 
GAEV 
 - többszöri megbeszélés Beke Dórával a GAEV-et érintő gazdasági kérdésekkel 
kapcsolatban 
 
Kari Kiadvány 
 - egyeztetés Benda Biankával a projekt helyzetéről 
 
DÁTUM 2020. 01. 15. 
Kapott pontszám:91   

Ösztöndíj összege: 45500 Ft  

Bíráló(k):   Benda Bianka, Bene Balázs Mihály, Bőhm Ármin 

 


