
 

 

BESZÁMOLÓ 

Bőhm Ármin 
 

2020.06.01. és 2020.08.31. között végzett tevékenységéről 

 
HALLGATÓI KÉPVISELET RENDES ÉS RENDKÍVÜLI ÜLÉSEI 
 

• 2020.06.02. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

• 2020.06.08. – Hallgatói Képviselet rendkívüli ülés 

• 2020.06.15. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

• 2020.06.29. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

• 2020.07.13. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

• 2020.08.02. – Hallgatói Képviselet rendkívüli ülés 

• 2020.08.31. – Hallgatói Képviselet rendes ülés 

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

 
KÜLSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 
BELSŐ BIZOTTSÁGOK ÜLÉSEI 
 

• VBK Külső Szociális Bizottság alakuló ülés (2020.06.02.) 

•  

BIZOTTSÁGI MUNKÁK. 
. 
ÁLLANDÓ FELADATKÖRÖK, FELELŐSI POZÍCIÓK 
 

• Alelnök 
o Személyi ügyekben történő titkos szavazások elkészítése a Hallgatói Képviselet ebben 

az beszámolási időszakban tartott összes ülésére 

o Folyamatos kapcsolattartás Bene Balázs Mihállyal és Benda Biankával 

o Segítségnyújtás a képviselőknek kiadott projektek végrehajtásában  

▪ Többszöri egyeztetés Gál Zalánnal a külföldi hallgatók képviseletével 

kapcsolatban 

• Külföldi hallgatóknak szánt kérdőív elkészítése Gál Zalánnal  



 

 

• Kollégiumi internettel kapcsolatos angol nyelvű tájékoztató átnézése 

• Megbeszélés Gál Zalánnal oktatási és külügyi témákkal kapcsolatban 

• Ötletelés, tapasztalatmegosztás az esetleges külföldi hallgatókkal 

kapcsolatos megbeszélésen  

▪ Folyamatos kapcsolattartás Szalay Teréz Lucával a honlapra feltöltendő 

dokumentumokkal kapcsolatban  

▪ Többszöri egyeztetés Bicsár Rozáliával az Oktatási Bizottság feladatairól, a 

távoktatás kihívásairól  

▪ A Kollégiumi Bizottság összes időszakban tartott emlékeztetőjének 

ellenőrzése, javítása és feltöltése a Tudásbázisba  

o Hallgatói Képviselők beszámolóinak bírálása 

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 

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 Tájékoztató cikk írása a Kémlelő Gólyaszámába  

o Iktatással kapcsolatos tájékoztató email kiküldése, folyamatos vezetése  

o HK hétvége programterv összeállítása Benda Biankával  

o Egyeztetés Bene Balázs Mihállyal a Tanszékvezetői értekezlettel kapcsolatban 

o Doodle tábla elkészítése a nyári ráérésekkel kapcsolatban  

o HK továbbképző hétvégével kapcsolatos egyeztetések Bene Balázs Mihállyal és Benda 

Biankával  

• Sport felelős 

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

anyagok továbbítása az ezért felelős személyeknek 

o EHK Tábor szekció témák összegyűjtése Dovicsin Péter kérésére  



 

 

o Többszöri egyeztetés a BME Sportközpont képviselőivel az elmaradó 

rendezvényekkel és a kollégiumi konditeremmel kapcsolatban  

 

SAJÁT PROJEKTEK, EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK 
 

• Megbeszélések: 

o Oktatással kapcsolatos megbeszélés Dr. Székely Edittel 

▪ 2020.06.03. 

▪ 2020.06.24. 

▪ 2020.07.01. 

o Egyeztetés a Képviselet jelenlévő tagjaival az oktatási területet érintő ügyekről 

▪ 2020.06.03. 

o Megbeszélés Szikszai Sárával (2020.06.29.) 

• Megbeszélés a Szalay Teréz Lucával a teljesítményalapú táblázattal kapcsolatban (2020.07.16.)  

• Angol nyelvű meghívószöveg elkészítése a Kar oktátási ügyeivel kapcsolatos megbeszélésére 

• Alumni Tábor kiselőadásának elkészítése  

• Kari pecsétgyűrű rendelésfelvétel és elkészülés utáni átadás  

• Megbeszélések: 

o Többszöri egyeztetés az őszi HK hétvége lehetséges szállásaival  

o Megbeszélés a kari gyűrűket készítő ékszerésszel 

 
2020.09.13. 
Kapott pontszám: 233 

Ösztöndíj összege: 116500 Ft 

Bíráló(k): Benda Bianka, Bene Balázs Mihály 

 


