
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ BARABÁS ZOLTÁN 
2019. február 1. és 2019. február 28. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. február 7. – EHK ülés 
2019. február 14. – EHK ülés 
2019. február 21. – EHK ülés 
2019. február 26. – EHK ülés 
2019. február 28. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2019. február 25. – Szenátus 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. február 6. – Stratégiai Bizottság 
2019. február 13. – Stratégiai Bizottság 
2019. február 27. – Stratégiai Bizottság 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Alelnöki feladatok: 

 2019. február 4. – Személyes egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével és Suhajda 

Richárddal az aktuális heti feladatokról, projektekről 

 Kari képviseletek elnökeinek kitűzött feladatok összesítése a 2018-as évre 

vonatkozóan 

 Gödi táborral kapcsolatos foglalásainak frissítése, illetve egyeztetés az érintett 

felekkel 

 Belső bizottságok ütemezése Suhajda Richárddal és Rácz Tamással 

 KHK Továbbképző hétvége szervezésével kapcsolatos teendőim: 

o Egyeztetés a képviselet tagjaival az egyéni feladataikról 



 
 

 

 

o Gazdasági szekcióval kapcsolatos egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével 

és Suhajda Richárddal 

o Többszöri egyeztetés András Bálinttal (HSZI) a hétvégén tartandó 

tréningekkel kapcsolatosan 

o Személyes egyeztetés Nagy Gáborral (HSZI) András Bálinttal (HSZI) 

és Kovács Klementinával a HSZI által koordinált tréningekkel 

kapcsolatosan 

o 2019. február 12. – Személyes egyeztetés Kovács Klementinál a 

szekciók beosztásáról, illetve a tréningek szükségességéről 

o 2019. február 15. – Egyeztetés a kari képviseletekkel a képviselőkön 

felül érkező résztvevők számával kapcsolatosan 

o Többszöri egyeztetés Kovács Klementinával a hétvégével 

kapcsolatosan 

o KHK elnökök tájékoztatása az aktualitásokról 

o Alapozó szekció összeállítása 

o 2019. február 26. – Személyes egyeztetés Rácz Tamással a 

megtartandó szekciók felépítéséről, illetve azok lebonyolításáról 

o Összepakolás segítése az EHK irodában 

 Műhely felelősként végzett feladataim: 

o Egyeztetés Beluzsár Ádámmal az OHV fejlődéséről szóló interjúval 

kapcsolatosan 

o Személyes egyeztetés Szabó Zsolttal a lapok kihordásával, illetve 

online megjelenésével kapcsolatosan 

o Műhely 2. lapszámának átolvasása 

o Ösztöndíjazással kapcsolatos egyeztetés több alkalommal 

o Egyeztetés Szabó Zsolttal a 3. lapszám tartalmát illetően 

o Műhely 3. lapszámának átolvasása 

o Egyeztetés Szabó Zsolttal a soron következő lapok tartalmával, illetve 

a kifizetésekkel kapcsolatosan 

 HK ZH összeállításával kapcsolatos teendőim: 

o 2019. február 4. – Személyes egyeztetés Gődér Nikolettával, Török 

Lilivel, Suhajda Richárddal és Lőrincz Lászlóval a 3. rész felépítésével 

kapcsolatosan 

o Feladatok készítése a 3. részhez 

o Feladatok készítése az 1. és a 2. részhez 

o 2019. február 11. – Személyes egyeztetés Gődér Nikolettával, Török 

Lilivel, Suhajda Richárddal és Lőrincz Lászlóval 

o 2019. február 13. – Személyes egyeztetés Rácz Tamással és Suhajda 

Richárddal 

o Feladatsorok összesítése, formázása és nyomtatása 

o Feladatlapok szortírozása, termek elrendezésének koordinálása, 

információk összegyűjtése 



 
 

 

 

o Feladatsorok javítása 

o Megoldókulcsok készítése és kiküldése a képviseletek számára 

o Szekcióleírás készítése két szekcióhoz 

o 2019. február 18. – HK ZH lebonyolítása 

o 2019. február 25. – Személyes egyeztetés Gődér Nikolettával, Török 

Lilivel, Suhajda Richárddal és Lőrincz Lászlóval a HK ZH-ra 

beérkezett fellebbezésekről 

o 2019. február 26. – Személyes egyeztetés Gődér Nikolettával és 

Suhajda Richárddal a HK ZH-ra beérkezett fellebbezésekről 

o Elbírált fellebbezések átvezetése a javító táblázatba, majd új 

eredménytábla készítése 

o 2019. február 22. – Egyeztetés a GHK képviselőivel a HK ZH 3. 

részével kapcsolatosan 

 2019. február 5. – Személyes egyeztetés Varga Ferenccel a Videotórium projekttel 

kapcsolatosan 

 2019. február 5. – Személyes egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével és Suhajda 

Richárddal a képviselet tagjaninak cserélődésével kapcsolatosan 

 2019. február 6. – Személyes egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével és Suhajda 

Richárddal a stratégiai bizottság napirendi pontjairól 

 2019. február 6. – Stratégiai bizottsági ülés levezetése Suhajda Richárddal 

 Beszámolók bírálása R. Nagy Tibor Endrével és Suhajda Richárddal 

 2019. február 7. – Osztótábla előkészítése a bizottsági ülésre 

 2019. február 7. – Személyes egyeztetés Gődér Nikolettával a kollégiumok területén 

felmerülő aktuális feladatokról 

 2019. február 7. – Lelleosztó bizottság vezetése 

 2019. február 8. – Személyes egyeztetés Török Lilivel az aktuális feladatokról 

 Jutalmazással kapcsolatos adatok összesítése és kiküldése 

 2019. február 11. – Személyes egyeztetés Suhajda Richárddal és R. Nagy Tibor 

Endrével az aktuális heti teendőkkel kapcsolatosan 

 Egyeztetés Tóth Zoltánnal több alkalommal az iktatási rendszerről 

 2019. február 13. – Személyes egyeztetés R. Nagy Tiborral és Suhajda Richárddal az 

aktuális feladatok állásáról 

 Napirendek és a hozzájuk tartozó előterjesztések előkészítése és kiküldése az 

illetékeseknek heti rendszerességgel 

 Hallgatói normatíva osztásával kapcsolatos feladataim: 

o Keretszámok meghatározása, illetve ezek továbbítása az 

érintetteknek 

o Többszöri egyeztetés a kari képviseletek elnökeivel a kari kereteket 

illetően 



 
 

 

 

o Többszöri egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével és Suhajda Richárddal 

az egyetemi keretek alakulásával kapcsolatosan 

o Többszöri egyeztetés a képviselet több tagjával a normatívaösszeggel 

kapcsolatosan 

o Egyeztetés Ferenczi Bernadettel az osztás ütemezésével 

kapcsolatosan 

o Beérkezett igények összesítése, majd előterjesztés készítése 

o Személyes egyeztetés Ferenczi Bernadettel a normatívaosztással 

kapcsolatosan 

o Módosító javaslat előkészítése, egyeztetés a képviselet több tagjával 

o Beérkezett igények újbóli összesítése, majd előterjesztés készítése 

 2019. február 14. – Személyes egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével és Suhajda 

Richárddal az üléssel kapcsolatos teendőkről 

 KHK elnökök tájékoztatása az EHK delegáltak teljesítményével kapcsolatosan 

 2019. február 19. – Személyes egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével és Suhajda 

Richárddal a költségvetéssel kapcsolatosan 

 2019. február 21. – Személyes egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével, Suhajda 

Richárddal és Rácz Tamással a költségvetéssel kapcsolatosan 

 2019. február 27. – Mráz Marcell körbevezetése az irodában, illetve az alap 

információk megosztása, átadása 

Egyéb: 

 Röplabda vetélkedő lebonyolítása az EHK által szervezett Téli Kupán 

 Bepakolás segítése a KHK Csapatépítő rendezvényen 

 Bepakolás segítése a csapatépítő kirándulásra, majd a kipakolásban való segédkezés 

 Irodai fogyó eszközök feltöltésének koordinálása, illetve a szükséges eszközök 

beszerzése 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 280 000 forint. 


