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Beszámoló Szabó Krisztina  

2018. március 5- 2018. április 8. időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. március 08. - KHT ülés részvétel 
2018. március 12. – Rendkívüli KHT ülés részvétel 
2018. március 19. - KHT ülés részvétel 
2018. március 26. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018. április 08. - ÉMK HK ülés részvétel 
 

 
Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2018. március 14. - Kari Tanács részvétel 

 
Bizottságban végzett tevékenység 

 
 
Rendezvényszervező Bizottság 

 A fent említett időszakban egy bizottsági ülést tartottam. 

 Folytattam a mentoráltjaim betanítását, több alkalommal személyesen egyeztettem velük, 
a megkeresések során segítettem nekik. 

 A bizottság többi tagjának munkáját is folyamatosan felügyeltem és segítettem, 
ellenőriztem az előrehaladásukat 

 Aktualizáltam a cégeknek kiküldendő szerződéseket. 

 A szerződések esetleges átírásával kapcsolatban többször egyeztettem Orbán Balázzsal 
(MŰHASZ), ezek alapján a cégek igényeihez mérten módosítottam szerződéseket. 

 A Műegyetemi Állásbörzén Zat'ko Zsófiával (RB) több céget megkerestünk, 
képviselőikkel ismertettük az évente megrendezésre kerülő programjainkat, az általunk 
nyújtott reklámozási lehetőségeket. 

 A Vásárhelyi Napok szokványos bejelentéseit megtettem a rendőrségnél, polgármesteri 
hivatalnál és közterület felügyeletnél. 

 A szponzorációkból befolyt bevételeket ellenőriztem a MŰHASZ 2017-es 
kimutatásában. 

 A Vásárhelyi Napokra (VN) felkerestem 25 pénzzel támogató céget. 

 A VN-re felkerestem 22 termékkel támogató céget. 

 A VN-re 210.000 Ft támogatást gyűjtöttem: 
o "A" kategória: 1 cég 
o "B" kategória: 2 cég 

 Folyamatosan tartottam a kapcsolatot a VN-t támogató cégeimmel. 

 Többször egyeztettem a MISZISZ képviselőjével a rendezvényen való megjelenéssel 
kapcsolatban.  
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 Többször egyeztettem a KEDPlasma képviselőjével a rendezvényen való megjelenéssel 
kapcsolatban. 

 A cégektől visszaérkezett, aláírt szerződéseket bevittem Orbán Balázsnak.  

 Rendszeresen egyeztettem Károlyi Rolanddal, a VN főszervezőjével a rendezvény 
előrehaladásával kapcsolatban. 

 Segítettem a VN-t szervezők munkáját általános rendezvényszervezési kérdésekben és a 
rendezvény promóciójában. 

 Többszöri megbeszélésen vettem részt Gődér Viviennel, Gerner Alexandrával (TTK 
HK) és Lestyan Bencével (TTK HK) a Gólyatáborral kapcsolatban. 

  
Kollégiumi Bizottság 

 Folyamatosan tartom a kapcsolatot a Kollégiumok Igazgatósággal (KI) és a 
gondnoksággal. 

 A kollégiumban lévő üres férőhelyek feltöltésével kapcsolatban egyeztettem a többi kar 
kollégiumi referenseivel.  

 Benke Ádámmal egyeztettem a kollégiumi belépőrendszerrel kapcsolatban.  

 A kollégiumi rendezvények bejelentéséről több alkalommal egyeztettem a KI-val.  

 A KEFIR-ben található posta modul használatát ismertettem meg több portásunkkal.  

 Kezeltem a VPK nagyteremnaptárát. 

 Az aktuális rendezvényeket bejelentettem a KI elektronikus rendezvénybejelentő 
rendszerében. 

 A kollégiumi belépőrendszert kezeltem. 

 Az aktív hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező hallgatókat értesítettem a kiköltözésről. 

 Egyeztettem a VIK Seniorképzésének főszervezőivel a K370 teremigényléseiről. 

 Egyeztettem Számel Dorottyával (HKT) a K370-es terem igényléséről. 

 Egyeztettem a Műegyetemi Sajtókonferencia szervezőivel. 

 A fent említett időszakban egy Kibővített Kollégiumi Bizottság ülést tartottam az 
öntevékeny köreink vezetőinek. 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 
 
Oktatási Bizottság 

 Második körben ellenőriztem a hozzám tartozó tanszékek TAD-jainak nyilvánosságát. 

 Véleményeztem a belső levelezőlistára érkező anyagokat. 

 Részt vettem az időszakban tartott bizottsági ülésen. 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

 
 
Egyéb felelősi munkák 

 
 
Klub koncepció 

 Egy megbeszélésen vettem részt a MŰHASZ képviselőivel és a bevételes köreink 
körvezetőivel. 
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Egyéb feladatok 

 
 

 Elkészítettem hat ülés emlékeztetőjét, melyeket továbbítottam az illetékeseknek és 
feltöltöttem azokat az ÉMK HK honlapjára. 

 Véleményeztem az időszak többi üléseinek emlékeztetőit. 

 Részt vettem a Tisztújító Hétvége programjain. 

 Részt vettem a Fórumon és véleményeztem az arról készült emlékeztetőt. 

 Megbeszélésen vettem részt Gődér Viviennel a jövőben a képviseletben végzett 
munkámmal kapcsolatban. 

 Stratégiai megbeszélésen vettem részt a képviselet tagjaival és Barabás Zoltánnal.  

 Részt vettem a Gépészkari Hallgatói Képviselet és a HK közös rendezvényén. 

 Kerekasztal-beszélgetésen vettem részt. 

 Az áprilisi Karima számba készítettem anyagot Gődér Viviennel, R. Nagy Tiborral és 
Kovács Klementinával 

 Híreket készítettem és tettem közzé az ÉMK HK honlapján. 

 Véleményeztem a levelezőlistára érkező egyéb anyagokat. 

 Posztomhoz nem köthető hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 
 

Értékelés 

 
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja: 

 Jelenlét pont: 15 pont 

 Munka pont: 144 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 102,5 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 41,5 pont 

 Összesített pont: 159 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 103 350 Ft 
 


