
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ BELUZSÁR ÁDÁM 
2017. november 15. és 2017. december 12. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

 2017. november 16. – EHK ülésen való részvétel 

 2017. november 21. – rendkívüli EHK üléseken való részvétel 

 2017. november 24. – EHK ülésen való részvétel 

 2017. november 27. - EHDK ülés részvétel 

 2017. november 30. – EHK ülésen való részvétel 

 2017. december 7. – EHK ülésen való részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 2017. november 27. Szenátus ülésen való részvétel 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

 2017. november. 15. - Belső Pályázati Bizottság ülés részvétel 

 2017. november 21. - Stratégiai Bizottság 

 2017. november. 22. - Belső Kollégiumi Bizottság ülés részvétel  

 2017. november. 27. - Belső Szociális Bizottság ülés részvétel 

 2017. november. 27. - Belső Pályázati Bizottság ülés részvétel 

 2017. november 30. -Belső Oktatási Bizottság ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Pályázati Bizottságban végzett tevékenységek: 

 Segítettem a Sportösztöndíj pályázat dokumentációjának elkészítésében 

Belső Szociális Bizottságban végzett tevékenységek: 

 Kiértékeltem és prezentáltam a rendszeres szociális ösztöndíjra érkezett 

visszajelzéseket 

Belső Oktatási Bizottságban végzett tevékenységek: 



 
 

 

 

 Egyeztettem R. Nagy Tibor Endrével, Gődér Viviennel és Németh Péterrel az OHV 

ide hirdetésével kapcsolatban, a különböző hirdető anyagok várhatóan a 

vizsgaidőszak elejére készülnek el. 

 Többszöri egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével az OHV előző féléves kiöltöttségéről 

és annak kiértékeléséről. 

 Véleményeztem az OHV ügyrend módosítási javaslatait és mellékletét. 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Saját Projektek: 

 Alumni rendszer kiépítése 

o 2017.november 22-én ülés tartása a témával kapcsolatban 

 KHK továbbképző 

o Egyeztettem Vidák Miklóssal a tábor időpontjáról és céljáról. 

o Előzetesen egyeztettem Suhajda Richárddal a tábor költségvetéséről. 

o Lehetséges szálláshelyeket kerestem és árajánlatokat kértem, azokat 

összesítettem. 

o Egyeztettem Kiss Viktorral a tavalyi rendezés tapasztalatairól. 

o Ütemezést készítettem a továbbképző előkészületeihez. 

 

 GTK HK Tisztújítás 

o Fogadtam a beérkező jelöléseket elektronikus formában. 

o A jelölési időszak lezárultával eljuttattam az elektronikus szavazáshoz 

szükséges fájlokat Németh Ákoshoz és HIK munkatársaihoz. 

o Egyeztettem Németh Ákossal, a papíros szavazással kapcsolatban, 

elkértem a szükséges aláírólapokat. 

o Elkészítettem a papíros szavazás szavazólapjait. 

o Egyeztettem a Szavazási Bizottság tagjaival a papíros szavazás 

menetéről és a később elvégzendő feladatokról. 

o Felügyeltem a papíros szavazás érvényességét. 

o Összesítettem a papíros szavazáson részt vett embereket, azzal 

frissítettem az elektronikus névjegyzéket és eljuttattam Németh 

Ákosnak. 

o Egyeztettem Németh Ákossal és a HIK munkatársaival, az 

elektronikus szavazórendszer működéséről több alaklommal. 

o Egyeztettem a Szavazási Bizottság tagjaival és Németh Ákossal az 

elektronikus szavazás hosszabbításáról. 

o 2017.november 27-én a Szavazási Bizottság tagjaival összesítettük a 

papíros szavazás eredményét. 



 
 

 

 

o November 28-án megszereztem  az elektronikus szavazás 

eredményét Németh Ákostól és azt a papíros szavazással összesítve a 

Szavazási Bizottság tagjaival lezártuk érvényesen a Tisztújítást. 

o Elkértem Németh Ákostól az elektronikus szavazáson részt vett 

hallgatók Neptun kódját, Hangadó ösztöndíjhoz. 

 
 
Egyéb tevékenységek: 

 2017. november. 17. - 2017. november. 19. - Részvétel a HÖOK Vezetőképzőn 

 Segédkezés az EHK Alumni rendezvény bepakolásában. 

 Javaslatokat írtam a közösségi bútorok Q és I épület beli elhelyezéséről. 

 Iroda tisztaságához hozzájárulás, mosogatás és szemét levitele. 

 Egyeztettem Katona Rebekával az OHV kitöltöttséggel kapcsolatban 

 Levelek kézbesítése. 

 Ügyelet tartása: 

o 2017. november. 15. 10:00 - 12:00 

o 2017. november. 22. 10:00 - 12:00 

o 2017. november. 29. 10:00 - 12:00 

 
 
 
Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 80 000 forint 
 

 


