
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ BARABÁS ZOLTÁN 
2018. november 11. és 2018. december 10. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. november 15. – EHK ülés 
2018. november 16. – Rendkívüli EHK ülés 
2018. november 19. – Rendkívüli EHK ülés 
2018. november 22. – EHK ülés 
2018. november 30. – EHK ülés 
2018. december 06. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. november 19. – Belső Pályázati Bizottság 
2018. november 20. – Stratégiai Bizottság 
2018. november 21. – Belső Gazdasági Bizottság 
2018. november 27. – Stratégiai Bizottság 
2018. december 4. – Stratégiai Bizottság 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Kollégiumi Bizottság 

 A Hallgatók Fegyelmi, Kártérítési és Jogorvoslati Szabályzatához beérkezett 

vélemények összesítése és a véleményezett anyag átbeszélése Gődér Nikolettával 

Belső Pályázati Bizottság 

 Az Egyetemi BME ösztöndíj pályázat elbírálási elveivel kapcsolatos állásfoglalás 

megírása, majd összegzése a képviselet tagjai felé 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Alelnöki feladatok: 



 
 

 

 

 Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatok és a Közösségi 

ösztöndíjpályázatok beérkezett pályázatainak bírálása Suhajda Richárddal és R. Nagy 

Tibor Endrével 

 Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatokhoz, Közösségi ösztöndíj 

pályázatokhoz tartozó dokumentáció elkészítése Varga Ferenccel 

 Folyamatos kapcsolattartás R. Nagy Tibor Endrével és Suhajda Richárddal az 

aktuális feladatokkal kapcsolatosan 

 Többszöri egyeztetés Ferenczi Bernadettel (HSZI) a hallgatói 

normatívafelhasználással kapcsolatosan 

 Folyamatos kapcsolattartás a kari képviseletek elnökeivel az aktuális ügyekkel 

kapcsolatosan 

 Az ülések meghívóinak elkészítése és kiküldése az érintett képviselőknek 

 Egyeztetés Rácz Tamással a folyamatban lévő ügyekről számos alkalommal 

 Hallgatói Rendszer Ismeretek tárggyal kapcsolatos folyamatos egyeztetés Rácz 

Tamással 

 Hallgatói Rendszer Ismeretek tárgy térítési és juttatási előadására való felkészülés, 

majd előadás megtartása 

 Stratégiai Bizottsági ülések megtartása Suhajda Richárddal 

 Műhely újság: 

o Többszöri egyeztetés Szabó Zsolttal az aktuális történésekről 

o Többszöri egyeztetés Gál Bernadettel, Suhajda Richárddal és Szabó 

Zsolttal a különszámmal kapcsolatosan 

o Aktuális lapszám átnézése és véleményezése 

o Több, a különszámban megjelenő cikk megírása 

o Minden, a különszámban megtalálható cikk véleményezése 

o Interjú megírása a képviselet egykori tagjaival történt beszélgetés 

alapján 

o Többszöri egyeztetés Kálmán Lászlóval a különszám tartalmával 

kapcsolatosan 

 Egyeztetés Ferenczi Bernadettel a különeljárási, illetve szolgáltatási díjak rendezési 

folyamatának aktuális állásával kapcsolatosan 

 Személyes egyeztetés Varga Ferenccel a jövő évi szponzoráció kérdéskörben 

 Többszöri egyeztetés Lőrincz Lászlóval és Suhajda Richárddal az EHK Alumni 

találkozó megszervezésével kapcsolatosan 

 A Hallgatói Önkormányzat által szerkesztett lapokkal kapcsolatos egyeztetés Roszik 

Renátával (HSZI), az érintett kari képviselet elnökeivel, illetve az érintett kiadványok 

főszerkesztőivel 

 Egyeztetés Tarró Judittal (HSZI) a HSZI által meghívott tréner által tartandó 

előadásokról 



 
 

 

 

 Többszöri egyeztetés Török Lilivel a szociális juttatások területén aktuális 

feladatokról, illetve az Egységes Szociális Rendszer fejlesztésének ütemezésével 

kapcsolatosan 

 Többszöri egyeztetés Gődér Nikolettával az aktuális feladataival kapcsolatosan 

 Többszöri egyeztetés Varga Ferenccel a pályázatok területén történő aktuális 

teendőkkel kapcsolatosan 

 Dokumentációval kapcsolatos problémakör kezelése, illetve többszöri egyeztetés 

Ferenczi Bernadettel (HSZI), Molnár Gyulával (HSZI), Varga Ferenccel, illetve 

Beluzsár Ádámmal 

 TDK ösztöndíjjal kapcsolatos egyeztetés Varga Ferenccel és Beluzsár Ádámmal 

 Egyeztetés Réti Tamással és Ferenczi Bernadettel (HSZI) a GTK-s tanulmányi 

ösztöndíjkorrekcióval kapcsolatosan 

 Többszöri egyeztetés Tóth Zoltánnal (EDK) és Tamás Alexandrával (EDK) a 

Doktorandusz Képviselet aktuális ügyeivel kapcsolatosan 

 A 2019. évi képviselők tudásfelmérésére szolgáló teljesítményértékelés vázával 

kapcsolatos egyeztetés Lőrincz Lászlóval, Gődér Nikolettával, Török Lilivel, illetve 

Suhajda Richárddal több alkalommal 

 A szakkollégiumok nyíltnapi megjelenésével kapcsolatos egyeztetés Tarró Judittal 

(HSZI) és Kovács Klementinával 

 A MISZISZ ünnepi rendezvénnyel kapcsolatos egyeztetés Fazekas Mátéval 

(MISZISZ) 

 Egyeztetés Németh Gergővel (HÖOK) a BME által használandó közös területtel 

kapcsolatosan 

 Egyeztetés Réti Tamással a gödi tábor állapotával kapcsolatosan 

 A tankönyv-, jegyzettámogatási; sport- és kulturális normatíva felhasználásával 

kapcsolatos jogszabályok átnézése, illetve állásfoglalás készítése 

 Személyes egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével és Pekár Zoltánnal a HÖOK 

elnökséggel kapcsolatosan 

 Többszöri egyeztetés a Belső Ellenőrzési Csoporttal a Hallgatói Önkormányzat 

nyomvonalaival kapcsolatosan 

 Személyes egyeztetés Nagy Gáborral (HSZI), Németh Ákossal (HSZI), Szabó 

Tiborral (HSZI), illetve R. Nagy Tibor Endrével a Hallgatói Önkormányzat 

nyomvonalaival kapcsolatosan 

 A Hallgatói Önkormányzat feladataihoz tartozó folyamatleírások elkészítése, majd 

többszöri egyeztetés Szabó Tiborral (HSZI) a témával kapcsolatosan 

 Többszöri egyeztetés Sárközi Bálinttal a EHK által szervezendő rendezvényen való 

fellépésről 

 Többszöri egyeztetés Rácz Tamással az alelnöki feladataimmal kapcsolatosan 

 Egyeztetés Lukács Bálinttal (GPK) a gödi tábor foglaltságával kapcsolatosan 



 
 

 

 

 Gólyatáborokat véleményező és megvitató megbeszélésen való részvétel, illetve az 

ülés emlékeztetőjének elkészítése 

 2019. évi tavaszi továbbképző hétvégével kapcsolatos ötletelés, majd az elképzelések 

elküldése az EHK vezetőség tagjainak 

 Átsorolásokkal kapcsolatos statisztika leegyeztetése Csabay Bálinttal (KTH), majd 

az adatok segítségével kezelhető statisztikák készítése a HÖOK számára 

 Egyeztetés Katona Rebekával a "Cipősdoboz akció" lebonyolításával kapcsolatosan 

 Egyeztetés Kovács Klementinával a postázandó Műhely különszámokkal 

kapcsolatosan 

 Személyes egyeztetés Ferenczi Bernadettel (HSZI) a közérdekű adatigényléssel 

kapcsolatosan 

 A Hallgatói Normatíva Osztási Rend módosításával kapcsolatosan szövegszerű 

javaslat elkészítése, illetve többszöri egyeztetés Suhajda Richárddal a szabályzattal 

kapcsolatosan 

 A soft-skill tréning felmérésére szolgáló kérdőív véleményezése 

 Az EHK Alumni találkozóhoz szükséges adatok megküldése Kántor Tamásnak, 

Egyed Gábornak és Lőrincz Lászlónak 

 Egyeztetés Murai Lászlóval (ELTE), illetve Kutas Viktória Ritával (ELTE) a 2018-

as nyári Szabadegyetem rendezvénnyel kapcsolatosan 

 A megújítás alatt álló Térítési és Juttatási Szabályzat koncepcióvázlatának részletes 

áttekintése és véleményezése, majd megküldése az érintett feleknek 

 Egyeztetés Merkei Dórával (GTK) az elnöki kötelező első lépésekkel kapcsolatosan 

 A kondibefizetésekkel kapcsolatos egyeztetés Kovács Klementinával 

 A bme.hu egyik cikkének véleményezése 

 A hónapokkal később kiírásra kerülő különeljárási díjakkal kapcsolatos egyeztetés 

Suhajda Richárddal, R. Nagy Tibor Endrével és Ferenczi Bernadettel (HSZI) 

 Levelező listák tagjainak aktualizálása 

Egyéb: 

 Ügyeleti feladatok ellátása több alkalommal 

 Hallgatói kérdések megválaszolása számos alkalommal 

 EHK Timeline frissítése 

 Személyes egyeztetés Boldizsár Nórával (ÉMK) a kari szociális bírálókat 

megválasztó szavazás menetével kapcsolatosan 

 A BME Óvoda mikulásozásához csomagok összeállítása Suhajda Richárddal, Varga 

Ferenccel, Oroszki Norberttel, Pásztor Nikolettával (ÉMK), illetve Szabó 

Krisztinával (ÉMK) 

 Irodai fogyóeszközök feltöltése Varga Ferenccel 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 240 000 forint 


