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 A heti rendszerességgel megrendezésre kerülő HK üléseket készítettem elő és vezettem le 

 Vermes Boldizsárral találkoztam több ízben a kifizetni kívánt ösztöndíjak egyeztetése miatt 

 Elnöki értekezleten vettem részt, ahol az összes kari Hallgatói Képviselet elnökével találkoztam 

 A Hallgatói Képviselet munkabeszámolójához elkészítettem a sablont 

 Segédkeztem az Építész Hallgatói Képviselettel szervezett közös találkozó leszervezésében és 

előkészületeiben 

 Részt vettem a kari alapszakos diplomaosztó ünnepségen 

 Átbeszéltem a Liska nap részleteit Szondy Zsuzsannával és Gácsig Gergővel 

 Dékáni Tanácson vettem részt 

 A kari vezetéssel találkoztam és egyezettük a karunkra érkező akkreditációs bizottság látogatásával 

kapcsolatos kérdéseket 

 Elkészítettem a Szakmai Kari BME ösztöndíj nyertesei számára az okleveleket, majd leszerveztem az átadót 

az áprilisi Kari Tanács ülésére 

 Az MKT BME szervezetének segítettem a szakmai konferenciájukhoz termeket foglalni 

 Találkoztam Soproni Márkkal és átbeszéltük, hogy a jövőben milyen céljai vannak az MKT BME-nek 

 Mint leköszönő Instruktorgárda vezető, tudásátadást tartottam Angalét Mariannak a gárdával kapcsolatban 

és véleményeztem az általa összeállított féléves célokat, terveket 

 Személyes beszélgetéseket tartottam a Hallgatói Képviselet tagjainak 

 Továbbítottam és segítettem a Hajts két keréken a jövőért projektcsapat teremfoglalását 

 Részt vettem a MAB akkreditációs látogatása során szervezett programokon és egész nap a látogató 

bizottság hallgató tagja rendelkezésére álltam, illetve kérdéseire válaszoltam 

 Egyeztettem Angalét Mariannal az instruktori előterjesztés részleteivel kapcsolatban 

 A Sportnap szervezésében aktívan részt vettem, a helyszíni lebonyolításban segédkeztem és egész nap 

szerveztem és vezettem a strandröplabda versenyt 

 Segítettem a Kari Napok alatt a beléptetésben 

 Elkészítettem a Kar Kiváló Hallgatója előterjesztést a Kari Tanács májusi ülésére 

 Értékeltem a Hallgatói Képviselet áprilisi munkáját Markovics Petrával 
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