
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ BARABÁS ZOLTÁN 
2019. július 1. és 2019. július 31. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. július 1. – Rendkívüli EHK ülés 
2019. július 1. – Elnökválasztó ülés 
2019. július 19. – Elnökválasztó ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

 2019. július 8. – Belső Kollégiumi Bizottságon való részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Alelnöki feladatok: 

 Kari képviseletek elnökeinek tájékoztatása a folyamatban lévő ügyekről 

 Civil térhez szükséges eszközök pakolása Varga Ferenccel és Rácz Tamással 

 A HSZI által szervezett EFOP táborokba hallgatói előadók keresése, illetve 

koordinálása 

 A középiskolásoknak szánt BME-ről szóló előadás elkészítése 

 Balatonlellei táborral kapcsolatos foglalások intézése 

 Oktatási területtel kapcsolatos feladatok: 

o Tanulmányi tanácsadók listájának frissítése 

o Oktatási piknik szervezése 

o Oktatási projektek összesítése, célirányok meghatározása 

 Többszöri egyeztetés Tóth Zoltánnal (EDK) az aktuális ügyekkel kapcsolatosan 

 Hivatalos levelek, illetve igazolások hitelesítése több alkalommal 

 EHK Tábor szervezéssel kapcsolatos tevékenységeim: 

o Fakultatív oktatási szekció: 



 
 

 

 

 Többszöri személyes egyeztetés Leicht Ferenccel 

 Egyeztetés Liecht Ferenccel, Bihari Péterrel, Filep Richárddal 

és Heszlet Andrással a szekcióval kapcsolatosan 

 Szekcióval kapcsolatos anyagok áttekintése, majd a szekció 

alapjainak meghatározása 

o Alapozó szekció: 

 Korábbi évek anyagok összegyűjtése, illetve aktualizálása 

 Szükséges papírok nyomtatása, vágása, laminálása 

 Személyes egyeztetés Gődér Nikolettával a szekcióval 

kapcsolatosan 

 Egyeztetés Varga Ferenccel a szekcióval kapcsolatosan 

 Szükséges eszközökkel kapcsolatos egyeztetés Kovács 

Klementinával 

 Szekcióeszközök összecsomagolása 1 ládába 

o Csütörtök esti program szervezése: 

 Szükséges eszközök összeírása Kovács Klementinával 

 Többszöri egyeztetés Pekár Zoltánnal a programokkal 

kapcsolatosan 

 Nyeremények listájának összeállításda Kovács Klementinával 

 „Zsákbamacska” lebonyolításának meghatározása, 

nyomtatás, vágás, „galacsinozás” 

 Betétlapok elkészítése, nyomtatása, vágása 

o Pontozási rendszer: 

 Automatikusan számoló excel elkészítése, majd adatokkal 

történő feltöltése 

 Szintlépésekhez szükséges létszámok meghatározása, majd az 

ajándékokról való ötletelés Suhajda Richárddal, Kovács 

Klementinával, Egyed Gáborral, R. Nagy Tibor Endrével 

 Pontrendszer kitalálása, és egyeztetés Kovács Klementinával 

o Tréningek: 

 Többszöri egyeztetés Tóth Daniellával a tréninggel 

kapcsolatosan, illetve a szükséges adatok megküldése a 

részére 

 Többszöri egyeztetés András Bálinttal a HSZI által tartandó 

tréningekkel kapcsolatosan, illetve a szükséges adatok 

megküldése a részére, illetve a trénerek részére 

 Többszöri egyeztetés Bárány Judittal a tréninggel 

kapcsolatosan, illetve a szükséges adatok megküldése a 

részére 



 
 

 

 

 Többszöri egyeztetés Szonda Tamással és Suhajda Richárddal 

a Bárány Judit által tartandó tréning anyagi vonzatával 

kapcsolatosan 

o Kollégiumi szekció: 

 Többszöri egyeztetés Molnár Zsanettel a szekció felépítésével 

kapcsolatosan 

 TJSZ módosítással kapcsolatos vázlat elkészítése, majd a 

szekció vázának meghatározása 

o Általános szervezési feladatok: 

 Programfüzet véglegesítése, illetve jelentkezési táblázat 

elkészítése és továbbítása a kari képviseletek számára 

 Stratégiai bizottsági üléseken való részvétel 

 Többszöri egyeztetés Kovács Klementinával és Suhajda 

Richárddal a tábor szervezésével kapcsolatosan 

 Egyeztetés Németh Ákos Zoltánnal a betegszoba 

használatáról, illetve Makara Árpáddal a szükséges eszközök 

leszállításával kapcsolatosan 

 Egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével a szekciójával 

kapcsolatosan 

 BANG! karakterek tulajdonságaiban való segítség Egyed 

Gábornak és Varga Ferencnek Adatok szolgáltatása Szili 

Ákosnak a résztvevőkkel kapcsolatosan 

 Egyeztetés a VBK HK-val a szükséges eszközök 

leszállításával kapcsolatosan 

 Csapatbeosztás véleményezése, majd javítása 

 Egyeztetés Leicht Ferenccel és Kovács Klementinával a 

kertimozival kapcsolatosan 

 Bárminek a folyamatos nyomtatása, vágása, laminálása 

o Tábor lebonyolításával kapcsolatos tevékenységeim: 

 Bevásárlás intézése Hegedüs Károllyal (HSZI) és Suhajda 

Richárddal 

 Eszközök kipakolása a táborba Hegedüs Károllyal (HSZI) 

 Alapozó szekció megtartása Gődér Nikolettával és Varga 

Ferenccel 

 Trénerek fogadása, illetve körbevezetése a táborban 

 TTK állomás megtartása Módos Dáviddal 

 Kollégiumi szekció elkészítése és megtartása Molnár 

Zsanettel 

 Eszközök beszerzése Varga Ferenccel 

 Napi pontok felvezetése a rendszerbe, eredményhirdetés 

előkészítése Módos Dáviddal 



 
 

 

 

 Megbeszéléseken való részvétel 

 Oktatási szekció megtartása Leicht Ferenccel 

 Egyetemünk Rendszere tematikáról szóló szakmai szekción 

való részvétel 

 Folyamatos kapcsolattartás Kovács Klementinával és Suhajda 

Richárddal az aktuális feladatokról 

 Csatlakozóval kapcsolatos teendőim: 

o Kari kapcsolattartók összegyűjtése és koordinálása 

o Egyetemi anyagok frissítésének koordinálása 

o Egyetemi anyagot átnézése és véleményezése 

o Honlaptartalmak begyűjtése 

o EHK-s honlaptartalmak frissítése 

o Többszöri egyeztetés Roszik Renátával (HSZI) 

 2019. július 3. – Személyes egyeztetés Molnár Zsanettel a karok közti kollégiumi 

férőhelyosztással kapcsolatosan 

 2019. július 4. – Személyes egyeztetés Frank Ágnessel (JI) és Török Lilivel 

adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatosan 

 2019. július 11. – Egyeztetés Ordódy Gáborral a Szkéné gólyahéten történő 

megjelenésével kapcsolatosan 

 Honlapra feltöltendő hiányosságok összegyűjtése és továbbítása az érintetteknek 

javításra 

 Felzárkóztató kurzusokkal kapcsolatos egyeztetés a KOB tagjaival 

 Az OMIKK SZMSZ-ének véleményezése, illetve a szabályzattal kapcsolatos 

egyeztetés Friedmann Natáliával (OMIKK) 

 Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázattal kapcsolatos tevékenységeim: 

o Pontozásainak összesítése, előzetes eredmény elkészítése 

o Többszöri egyeztetés Garbai Ádámmal (HSZI), Molnár Gyulával 

(HSZI) és Varga Ferenccel az aktuális hallgatói problémákkal 

kapcsolatosan 

o Végleges eredménytábla elkészítése 

 Többszöri egyeztetés András Bálinttal (HSZI) a HSZI által tartandó gólyatábori 

tréningekkel, illetve a főszervezőkkel történő egyeztetéssel kapcsolatosan 

 Többszöri egyeztetés kari képviseletekkel a teljesítményalapú tábla vezetésével 

kapcsolatosan 

 HNOR szabályzat felülvizsgálata, és a szükséges módosító javaslatok 

megszövegezése 

 Többszöri egyeztetés Szabó Zsolttal a Műhely első lapszámával kapcsolatosan 

 A kari képviseletekkel való egyeztetés a Műhely megjelenéssel kapcsolatosan 

 Egyetemi Szociális Bizottság ügyrendjének összeszerkesztése, majd többszöri 

egyeztetés 



 
 

 

 

 HÖK Alapszabállyal kapcsolatos módosító javaslatok előkészítése, módosuló részek 

megszövegezése 

 Hallgatói levelek megválaszolása számos alkalommal 

 Többszöri egyeztetés Varga Ferenccel az aktuális projektekről 

 Egyeztetés Ficzek Zoltánnal a leltárazással kapcsolatosan 

 2019. július 30. – Személyes egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével és Suhajda 

Richárddal az aktuális projektekről 

 Többszöri egyeztetés Molnár Zsanettel a kollégium területével kapcsolatos 

feladatokról 

 Rendelkezésre állás az irodában, telefonos megkeresések fogadása, problémák 

megválaszolása 

Egyéb: 

 Ügyeleti feladatok ellátása három alkalommal 

 Irodai fogyóeszközök feltöltése Varga Ferenccel 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 240 000 forint 


