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BESZÁMOLÓ GŐDÉR NIKOLETTA 
2018. április 2. és 2018. május 6. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. április 5. - Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2018. április 12. - EHK ülés részvétel 
2018. április 19. - EHK ülés részvétel 
2018. április 26. - EHK ülés részvétel 
2018. május 3. - EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. április 10. - Stratégiai Bizottság ülés részvétel 
2018. április 24. - Belső Gazdasági Bizottság ülés részvétel 
2018. április 26. - Belső Oktatási Bizottság ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Pályázati referensi feladatok: 

 Külső Pályázati Bizottság vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása: 

o Karbantartottam a levelezőlistát. 

o Tavaszi pályázati kiírásokkal kapcsolatos egyeztetéseken való 

részvétel 2018. április 4. és 2018. május 4. 

o Egyeztettem a pályázati referensekkel a felmerülő kérdésekkel 

kapcsolatban. 

o Pályázatok hirdetésével kapcsolatos tájékoztatás. 

 Pályázati területhez kapcsolódó teljesítményalapú tábla vezetése 
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 Folyamatosan frissítettem a tavaszi pályázati kiírásokat tartalmazó táblázatot. 

 Egyeztettem Ferenczi Bernadettel az Építőmérnöki, az Építészmérnöki, a 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

és az Egyetemi Hallgatói Képviselet Kar tavaszi féléves pályázati kiírásaival 

kapcsolatban. 

 Egyeztettem az Építőmérnöki, az Építészmérnöki, a Villamosmérnöki és 

Informatikai Kar és a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar pályázati 

referenseivel a tavaszi féléves pályázati kiírásokkal kapcsolatban. 

 Egyeztettem Varga Ferenccel a Műegyetemi Versenycsapat ösztöndíj, BME "Jó 

tanuló, jó sportoló" ösztöndíj pályázat hirdetéséről. 

 Egyeztettem Varga Ferenccel a Műegyetemi Versenycsapat ösztöndíj előzetes és 

végleges eredményének hirdetéséről. 

 Egyeztettem Varga Ferenccel a BME "Jó tanuló, jó sportoló" ösztöndíj pályázat 

előzetes eredményének hirdetéséről. 

 Egyeztettem Kántor Tamással az Egyetem BME ösztöndíj leadási felületének 

módosításával kapcsolatban.  

 Elkészítettem a MŰHAL Utazási és Esélyegyenlőségi Pályázatok végleges kiírásait. 

 2018. április 11. - Egyeztettem Varga Ferenccel az EHK honlap pályázati fülével 

kapcsolatban. 

 2018. április 23. - Belső Pályázati Bizottság ülés tartás 

 Egyeztettem Tóth Amandával a Bursa Hungarica, a Campus Mundi és az Erasmus+ 

pályázatokkal kapcsolatban. 

 Műegyetemi Versenycsapat ösztöndíj pályázással kapcsolatos probléma megoldása. 

 Egyeztettem Katona Rebekával az Építőmérnöki Kar tavaszi féléves pályázatai és 

képviseltem a kart az április 4-ei pályázati egyeztetésen. 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

 Egyetemi BME ösztöndíj és Szakmai gyakorlat ösztöndíj pályázati kiírások 

elkészítése és jogi megfelelőségvizsgálatra való elküldése. 

 Egyeztettem Horicsányi Krisztinával a Műegyetemi Versenycsapat ösztöndíj 

bírálásával kapcsolatban.  

 Elkészítettem a Műegyetemi Versenycsapat ösztöndíj előzetes és végleges 

eredményét. 

 MŰHAL esélyegyenlőségi pályázattal kapcsolatban egyeztettem Demjén Zitával és 

Rácz Tamással. 

 Egyeztettem Ferenczi Bernadettel az őszi féléves pályázati kiírások és kifizetési 

időpontokról. 

 Egyeztettem Ferenczi Bernadettel a BME "Jó tanuló, jó sportoló" pályázat 

elbíráláshoz szükséges adatigényléssel kapcsolatban. 

 BME "Jó tanuló, jó sportoló" pályázatokat bíráltam. 
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 Elkészítettem a BME "Jó tanuló, jó sportoló" ösztöndíj pályázat előzetes 

eredményét. 

 Elbírálást a BME "Jó tanuló, jó sportoló" pályázat előzetes eredménye ellen 

beérkezett felszólalásokat. 

 Egyeztettem Hellner Szelinával a leadott BME "Jó tanuló, jó sportoló" 

pályázatokról. 

 

Szociális juttatási referensi feladatok: 

 Szociális területhez kapcsolódó teljesítményalapú tábla vezetése 

 A Szociális pályázatokkal kapcsolatos visszajelző kérdőív hirdetésével kapcsolatos 

egyeztetések. 

 2018. április 6. - Egyeztetés Török Lilivel a Szociális Bizottság elmúlt féléves 

munkájáról. 

 2018. április 6. -  Egyeztetés Gődér Viviennel a posztátadással kapcsolatban. 

 2018. április 12. - Külső Szociális Bizottság ülés tartás 

 2018. április 11. - Egyeztettem Varga Ferenccel az EHK honlap juttatási fülével 

kapcsolatban. 

 2018. április 26. -  Belső Szociális Bizottság ülés tartás 

 Rendkívüli szociális ösztöndíjjal kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

 Rendkívüli szociális ösztöndíj kifizetési problémáról egyeztettem Ferenczi 

Bernadettel. 

 Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok előzetes elbírálása. 

 Hallgatók értesítése a rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatuk eredményéről. 

 Rendkívüli szociális ösztöndíj kifizetésével kapcsolatos feladatok elvégzése. 

 Elkészítettem a felszólaláson elfogadott pályázatok pontszámigazoló lapjait. 

 Egyeztettem a pontszámigazoló lapok aláírásáról és átvételéről. 

 Egyeztettem a kari referensekkel és Pálmai Csillával a Rendszeres Szociális ösztöndíj 

pályázat ellen beérkezett jogorvoslattal kapcsolatban. 

 Elkészítettem a jogorvoslaton elfogadott igénylésekhez tartozó kifizetési listát és 

elküldtem Ferenczi Bernadett részére. 

 Karbantartottam a levelezőlistát. 

 Egyeztettem Bezzeg Klaudiával egy hallgatói problémával kapcsolatban. 

 Egyeztettem Molnár Gyulával és a kari szociális referensekkel az őszi és tavaszi 

féléves rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok HSZI-be szállításáról és a szükséges 

eszközök biztosításáról. 

 Egyeztettem Németh Ádámmal és Krisztián Dáviddal a kari esélyegyenlőségi 

mentorok képzésével kapcsolatban. 

 Elkészítettem a Rendszeres Szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok őszi 

kiírását és aktualizáltam a TJSZ 2. számú mellékletét és az Igazoláslistát. 
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 Elkészítettem az őszi időszak ütemezésének előzetes tervét. 

 Esélyegyenlőségi Bizottsági feladatok ellátása. 

 
Egyéb: 

 Titkári feladatok ellátása 

o Kezeltem az EHK Titkárság e-mail címét 

o Iktatással kapcsolatos feladatok ellátása. 

o Átvettem a postában az EHK részére érkezett leveleket 

o Leveleket kézbesítettem 

 Igyekeztem rendben tartani az irodát. 

 Teremigénylések tartalmazó táblázatok aktualizálása. 

 Plakát kihelyezés a vitrinbe. 

 2018. április 11. - Személyes egyeztetés Krisztián Dáviddal és Barabás Zoltánnal 

 Irodai bentlévőségek összesítése. 

 Irodaszerrendelés átnézése. 

 Elkészítettem a március 29-ei EHK ülés és az április 5-ei rendkívüli EHK ülés 

emlékeztetőjét. 

 Nyári ráérőségei tábla töltése. 

 Átnéztem a Kémlelő áprilisi számát. 

 Szavazással kapcsolatos feladatokról, határidőkről és ütemezésről szóló 

dokumentum véleményezése 

 Április 13 és 15. között részt vettem a HÖOK tavaszi vezetőképzőjén. 

 
Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 188 000 forint 

 


