
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ GŐDÉR NIKOLETTA 
2019. január 1. és 2019. január 31. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. január 3. - Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2019. január 8. - Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2019. január 10. - EHK ülés részvétel 
2019. január 17. - Online szavazás részvétel 
2019. január 18. - Online szavazás részvétel 
2019. január 21. - Online szavazás részvétel 
2019. január 24. - EHDK ülés részvétel 
2019. január 24. - EHK ülés részvétel 
2019. január 31. - EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2019. január 9. - Fegyelmi tárgyalás részvétel 
2019. január 30. - Fegyelmi tárgyalás részvétel 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. január 8. - Stratégiai Bizottság ülés részvétel 
2019. január 17. - Belső Gazdasági Bizottság ülés részvétel 
2019. január 22. - Stratégiai Bizottság ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Kollégiumi referensi feladatok: 

 Külső Kollégiumi Bizottság vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása: 

o Egyeztetés a referensekkel az aktuális kérdéseikről. 

 Felvételi pályázattal kapcsolatos kérdések 



 
 

 
 

 Hallgatói problémák, egyedi esetek kezelése 

 Férőhelyosztással kapcsolatos kérdések 

 Üres helyek tölthetősége 

o Kollégiumi területhez kapcsolódó teljesítményalapú tábla vezetése. 

o Levelező lista kezelése 

o Feladatkiadások: 

 Mentori személyi javaslatok megküldése 

 Férőhelyosztáshoz szükséges bemenő adatok ellenőrzése 

 Díjmentes éjszakák összegyűjtése a 2018/19 tavaszi félévre 

vonatkozóan 

 Üreshelyek töltésére vonatkozó eljárás 

o Mentori meghallgatások ütemezése. 

o Adatellenőrzéshez kapcsolódó táblák továbbítása. 

o Férőhelyosztó táblák előkészítése a Külső Kollégiumi Bizottsági 

ülésre. 

o 2019. január 17-én Külső Kollégiumi Bizottsági ülés tartás 

o Fegyelmi pontokat tartalmazó táblázat megküldése. 

o Tájékoztattam a Bizottságot az üres helyek kezelésével kapcsolatban 

hozott EHK döntésről. 

 Egyeztettem Csiki Tiborral (KI) és Kovács Sándorral (KI) az adatellenőrzéssel 

kapcsolatban. 

 Elkészítettem a mentori személyi javaslatokat összefoglaló táblázatot és a hozzá 

tartozó előterjesztést. 

 Továbbítottam a KI részére a mentori személyi javaslatokat tartalmazó táblázatot. 

 Egyeztettem Csiki Tiborral (KI) a kollégiumi mentori és vezető mentori pályázati 

kinevezésekkel kapcsolatban. 

 Egyeztettem Csiki Tiborral (KI) a felvételi pályázatok során felmerült hallgatói 

problémákról. 

 Egyeztettem Csiki Tiborral (KI) a tavaszi féléves díjmentes éjszakák 

meghatározásával kapcsolatban. 

 Egyeztettem Gazder Bencével a KEFIR postai értesítő moduljával kapcsolatban. 

 Egyeztettem Csiki Tiborral (KI) a félév során feltöltetlen helyekről készült 

szűrésekkel kapcsolatban. 

 Egyeztettem Gazder Bencével a KEFIR mosókonyha menüpontjával 

kapcsolatban. 

 Egyeztettem Csiki Tiborral (KI) a tavaszi félév végére vonatkozó kiköltözési 

időpont meghatározásával kapcsolatban. 

 Az idegenlégiós igényeket tartalmazó táblázatot frissítettem. 

 Egyeztettem Gazder Bencével a férőhelypályázatok leadásával kapcsolatos hallgatói 

problémákról. 



 
 

 
 

 Egyeztettem Lőrincz Lászlóval és Horicsányi Krisztinával az egyetemi hallgatói 

csoportok kollégiumi közösségi pontjával kapcsolatban. 

 Hallgatói megkeresésekere válaszoltam. 

 2019. január 9-én egyeztettem Kovalovszki Mátéval a férőhelyosztással 

kapcsolatban. 

 Egyeztettem Gazder Bencével a vonalhúzó oktatásokkal kapcsolatban. 

 A KEFIR 2018/2-es teljesítési igazolásával kapcsolatban továbbítottam az 

információkat az érintett felek között. 

 2019. január 18-án és január 24-én a KEFIR fejlesztésével kapcsolatos 

megbeszéléseken vettem részt. 

 2019. január 24-én egyeztettem Egyed Gáborral a munkaköri leírások elkészítésével 

kapcsolatban. 

 Javaslatot készítettem a Támogatási Rend kollégiumi teljesítmény alapú részének 

módosítására. 

 Egyezettem Varga Ferenccel a KEFIR működésről kapcsolatban. 

 Megküldtem a KI részére karok közötti és a kollégiumiok közötti férőhelyosztás 

eredményét. 

 Egyeztettem R. Nagy Tibor Endrével a kollégiumi jelentkezéshez szükséges 

neptunos átlagolásokkal kapcsolatban. 

 Egyeztettem Csiki Tiborral (KI) és Kovács Sándorral a kollégiumi felvételi 

pályázatok során figyelembe vett fegyelmi pontokkal kapcsolatban. 

 Egyeztettem Barabás Zoltánnal, Török Lilivel és az érintett karok referenseivel az 

esélyegyenlőségi alapú kollégiumi férőhelyekről. 

 Egyeztettem Barabás Zoltánnal az adatellenőrzéssel kapcsolatban. 

 Egyeztettem Varga Ferenccel az MSc-s hallgatók kollégiumi jelentkezéséhez 

kapcsolódó hír készítéséről és közzétételéről. 

 Továbbítottam Varga Flóriánnak a karok közti férőhelyosztó algoritmus 

tartalmazó táblázatot. 

 Egyeztettem Kovács Sándorral (KI) a speciális felvételi pályázatok kezeléséről. 

 Feltöltöttem a KEFRI-be a 2018/19 tavaszi félévre vonatkozó Kollégiumi 

Bentlakási Megállapodásokat. 

 Egyeztettem Csiki Tiborral (KI) a kollégiumi étel- és italautomaták üzemeltetésére 

kiírt pályázattal kapcsolatban.  

 Egyeztettem Suhajda Richárddal a kollégiumi étel- és italautomaták üzemeltetésére 

kiírt pályázattal kapcsolatban.  

Egyéb: 

 Iktatással kapcsolatos feladatok ellátása. 

 Igyekeztem rendben tartani az irodát. 

 Ügyeleti feladatokat láttam el: 



 
 

 
 

o 2019. január 23. 10:00-12:00 és 12:30-14:00 között 

 2019. január 14-én megbeszéléseken vettem részt a Könyvtárhasználati Szabályzat 

módosításával kapcsolatban. 

 Segítettem ruhákat csomagolni a Ráday utcai kollégiumi tűzesetben érintett 

személyek részére. 

 Átnéztem a pályázati területhez kapcsolódó HK zh kisokost. 

 Kitöltöttem a rövid és hosszú távú céljaimról szóló kérdőívet valamint a posztok 

feladatairól szóló kérdőívet. 

 Továbbítottam Varga Ferencnek a 2018-as kari kifizetési listákat. 

 Egyeztettem Nagy Mátéval az EHK Sportösztöndíjával kapcsolatban. 

 2019. január 17. - Egyeztettem R. Nagy Tibor Endrével az aktuális feladataimról. 

 Részt vettem a Nagy Gábor által tartott gazdasági előadáson. 

 Részt vettem az Újévi állófogadáson. 

 Segítettem összeállítani az irodaszerrendelést. 

 Részt vettem 2019. január 18. és 20. között a Gépészkari Hallgatói Képviselet 

továbbképző hétvégéjén. 

 Segítettem a kistárgyaló és az emeleti galéria rendbetételében. 

 Segítettem Varga Ferencnek a MŰHAL Esélyegyenlőségi pályázatok elbírálásában. 

 Egyeztettem Varga Ferenccel a Jegyzetpályázattal kapcsolatban. 

 Kitöltöttem az ügyeleti ráérőséget és a BIB-et tartalmazó táblázatot. 

 Egyeztettem Lőrincz Lászlóval a kollégiumi belépteőrendszerek üzemeltetésével 

kapcsolatban. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 146 000 forint 


