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NAGY MÁTÉ 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2019. 2 1. és 2019. 2 28. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a 4-ből. 

 1 Erasmus bírálói felkészítő workshop-on. 

 Ügyeletet tartottam 3 alkalommal. (Ebből 1 rendkívüli egész estés pályázati ügyelet volt a Kari 

BME, Villanykari Közösségi Ösztöndíj pályázatok leadási határidejének napján. 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@, palyazat@), 26 alkalommal. 

 HK ZH-ra készültem, és részt vettem a HK ZH-n. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 A Kari BME pályázatot leadó hallgatóknak visszajeleztem a pályázati anyagok sikeres 

megérkezésével kapcsolatban. 

 Egyeztettem a Kari BME pályázatot bíráló, oktatókból álló bizottsággal a bírálás időpontjáról. 

 A bíráló oktatók számára egységes bírálói táblázatot készítettem. 

 Részt vettem a Kari BME pályázat bíráláson. 

 Közzétettem a weboldalon a Kari BME pályázat előzetes eredményeit. 

 A Kari BME pályázatot leadott hallgatókat e-mailben értesítettem az előzetes eredményekről. 

 Egyeztettem Makara Árpáddal a Kari BME pályázat felszólalásaival kapcsolatban. 

 Egyeztettem Makara Árpáddal, a bíráló bizottsággal, valamint Ferenczi Bernadettel a Kari BME 

végleges eredmények csúszásáról. 

 Tájékoztattam a pályázókat a Kari BME végleges eredmények csúszásáról e-mailben, valamint 

a weboldalon hír formájában. 

 Egyeztettem Szabó Bencével, valamint Berdó Dániellel a Villanykari Közösségi Ösztöndíj 

pályázatok bírálásával kapcsolatban. 

 Részt vettem a Villanykari Közösségi Ösztöndíj pályázat bíráláson. 

 Közzétettem a weboldalon a Villanykari Közösségi Ösztöndíj pályázat előzetes eredményeit. 

 Egyeztettem Makara Árpáddal a Villanykari Közösségi pályázat felszólalásaival kapcsolatban. 

 A Villanykari Közösségi Ösztöndíj pályázatot leadott hallgatókat e-mailben értesítettem az 

előzetes eredményekről. 
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 Egyeztettem Makara Árpáddal, a bíráló bizottsággal, valamint Ferenczi Bernadettel a Villanykari 

Közösségi Ösztöndíj végleges eredmények csúszásáról. 

 Tájékoztattam a pályázókat a Villanykari Közösségi Ösztöndíj végleges eredmények csúszásáról 

e-mailben, valamint a weboldalon hír formájában. 

 Egyeztettem Szoboszlai Annával az Erasmus pályázatok bírálásával kapcsolatban. 

 Az Erasmus bírálók számára felkészítő workshop-ot szerveztem. 

 Több alkalommal egyeztettem Makara Árpáddal pályázatokra rendelkezésre álló keretekkel 

kapcsolatban. 

 Elkészítettem a novemberi és decemberi Képviseleti és Közéleti ösztöndíj pályázatok 

dokumentációját. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Én végeztem a tanulmanyi@vik.hk listára beérkező levelek szétosztását 2019. február 14-ig. 

 Egyeztettem Leicht Ferenccel és Balogh Balázzsal a feladat átadásával kapcsolatban. 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Egyeztettem Pammer Áronnal a dokumentációk készítésének automatizálási lehetőségeivel 

kapcsolatban. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Felügyeltem a tojas@vik.hk levelezőlistára beérkező levelek megválaszolását. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Megterhelő és fárasztó időszak volt. A két legjelentősebb pályázatunknak (Villanykari Közösségi 
Ösztöndíj, Kari BME) is ebben a hónapban volt a leadási határideje. A pályázatokkal sok feladat volt, 
igyekeztem az ezekkel kapcsolatos feladataimat a precízen elvégezni. A pályázatokra rendelkezésre 
álló keretek bizonytalansága miatt sok nem várt feladat jött közbe, és sok egyeztetésre volt szükség a 
hónap közepén. Úgy érzem, hogy jól vettem a hónap megpróbáltatásait. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70000 FT 


