
 

 

BESZÁMOLÓ 

Bőhm Ármin 
 

2020.05.01. és 2020.05.31. között végzett tevékenységéről 

 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 
 

• 2020.05.11. – Hallgatói Képviselet elnökválasztó ülés 

• 2020.05.11. – Hallgatói Képviselet alakuló ülés 

• 2020.05.11. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

• 2020.05.18. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

• 2020.05.25. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

• 2020.05.27. – Hallgatói Képviselet rendkívüli ülés 

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

 
 

• 2020.05.19. – Tanszékvezetői értekezlet 

• 2020.05.21. – Kari Tanács 

 

KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
 

• 2020.05.20. – Kollégiumi Bizottság ülés 

• 2020.05.26. – Oktatási Bizottság ülés  

 
BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 

• Kollégiumi Bizottság 

o Egyeztetés a KFSZ TJSZ hivatkozásaival kapcsolatban Bazsó Bence Attilával és Szikszai 

Sára Rebekával 



 

 

• Belső Szociális Bizottság 

o EHK által kért kérdőív kitöltése  

ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 
 

• Alelnök 
o A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos egyeztetés Katona Brigittával a Kancellária 

Humán Erőforrás Igazgatóság részéről 

o A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos teljes eljárásrend elkészítése és kiküldése a 

Képviselők részére 

o Személyi ügyekben történő titkos szavazások elkészítése a Hallgatói Képviselet ebben 

az beszámolási időszakban tartott összes ülésére 

o Számos egyeztetés a Képviselet tagjaival a vagyonnyilatkozatok leadásával 

kapcsolatban 

o Folyamatos kapcsolattartás Bene Balázs Mihállyal és Benda Biankával 

o Segítségnyújtás a titkároknak/ újonnan bekerült képviselőknek a kiadott projektek 

végrehajtásában  

▪ Egyeztetés Hürkecz Péterrel az Ars Presso Csoportban történő anonim 

szavazással kapcsolatban 

• Szavazás elkészítése a megadott adatok alapján 

▪ Többszöri egyeztetés Gál Zalánnal a külföldi hallgatók képviseletével 

kapcsolatban 

• Az általa elkészített angol nyelvű tájékoztató átnézése és javítása  

▪ Folyamatos kapcsolattartás Szalay Teréz Lucával a honlapra feltöltendő 

dokumentumokkal kapcsolatban  

▪ Többszöri egyeztetés Bicsár Rozáliával az Oktatási Bizottság feladatairól, 

valamint a jövőbeli projektekkel kapcsolatban 

• A 2020.05.31-i oktatással kapcsolatos megbeszélés ötletei alapján egy 

egységes dokumentum összeállítása, amelyre az oktatási 

dékánhelyettessel történő további megbeszéléseket alapozhatjuk  

▪ Többszöri megbeszélés Bazsó Bencével a Kollégiumi Bizottságot érintő 

feladatokról 



 

 

o Hallgatói Képviselők beszámolóinak bírálása 

o Dokumentáció elkészítése Bene Balázs Mihállyal és Benda Biankával 

o Egyeztetés Bene Balázs Mihállyal a Tanszékvezetői értekezlettel kapcsolatban  

o Egyeztetés Záborszki Patríciával, Bene Balázzsal és Czene Nikolettel a pályázatokkal, 

felszólalásokkal és határidőkkel kapcsolatban. 

o Napirend elkészítése és beküldése a rendes és rendkívüli ülések előtt 

o Napirend elkészítése és beküldése az elnökválasztó és az alakuló ülések előtt 

o Google Naptár folyamatos kezelése, értesítések beállításai 

▪ ezzel kapcsolatos felkészítő előadás tartása az újonnan bekerült képviselőknek 

o Emlékeztetők átnézése, javítása és végleges formára alakítása a rendes, rendkívüli, 

elnökválasztó és alakuló üléseket követően  

o Emlékeztetők átnézése, javítása és végleges formára alakítása az elektronikus 

szavazásokat követően  

o Emlékeztetők végleges formájának elküldése a HSZI és az EHK részére  

o Megbeszélés Bene Balázs Mihállyal a pályázatokkal kapcsolatban  

o Honlap tartalmának átnézése, javítása  

o A vizsgaidőszakban történő HK ülések várható időpontjainak kiküldése a Képviselet 

részére 

o Közéleti ösztöndíj pályázat végleges eredményének elkészítése 

o A korábban elkészített teljes féléves időbeosztás folyamatos naprakészen tartása 

o Honlap felügyeletével kapcsolatos checklista elkészítése  

o Kari BME ösztöndíj pályázat végleges eredményének elkészítése  

o Beszámolók átnézése Bene Balázs Mihállyal és Benda Biankával 

o Képviseleti Tudástár frissítése 

▪ Kollektív memória bővítése a Tisztújítással kapcsolatban  

▪ Nyílt Nap rendezésével kapcsolatos részletes leírás elkészítése 

▪ Kollégiumi Bizottság Tisztújítás utáni első emlékeztetőjének javítása és 

feltöltése próba jelleggel  

o Marketing Csoport ülésének emlékeztetőjének átnézése és javítása  

o Kémlelő „HK jelenti” rész ellenőrzése  



 

 

o A honlapra tervezett GY.I.K. átrendezése és elküldése Szalay Teréz Lucának  

• 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 A Hallgatói Sport Bizottság részéről érkező kérdőív továbbítása Szalay Teréz Lucának 

 

SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 

• Egyeztetés a HK domain szolgáltatójának képviselőjével 

• Marketing Csoport ülés (2020.05.06.) 

• Gál Zalán által tartott utánpótlással kapcsolatos ülésen történő való részvétel (2020.05.27.) 

• Közéleti pályázatok bírálása Bene Balázs Mihállyal  

• Gál Zalán által tartott külföldi hallgatók képviseletével kapcsolatos ülésen történő való 

részvétel (2020.05.26) 

• Kari BME ösztöndíj pályázatok bírálása  

• Megbeszélések: 

o Oktatással kapcsolatos megbeszélés Dr. Székely Edittel 

▪ 2020.05.06. 

▪ 2020.05.20. 

▪ 2020.05.27. 

o Egyeztetés a Képviselet jelenlévő tagjaival az oktatási területet érinti ügyekről 

▪ 2020.05.20. 

▪ 2020.05.27. 

▪ 2020.05.31. 

o Megbeszélés Záborszki Patríciával a pályázati dokumentációval kapcsolatban  

o Megbeszélés a külföldi hallgatókért felelős mentorokkal 

 
2020.05.31. 
Kapott pontszám: 176 

Ösztöndíj összege: 88000 Ft 

Bíráló(k): Benda Bianka, Bene Balázs Mihály 


