
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ GŐDÉR NIKOLETTA 
2019. február 1. és 2019. február 28. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. február 7. - EHK ülés részvétel 
2019. február 14. - EHK ülés részvétel 
2019. február 21. - EHDK ülés részvétel 
2019. február 21. - EHK ülés részvétel 
2019. február 26. - Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2019. február 28. - EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2019. február 6. - Fegyelmi tárgyalás részvétel 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. február 6. - Stratégiai Bizottság ülés részvétel 
2019. február 14. - Belső Pályázati Bizottság ülés részvétel 
2019. február 14. - Belső Gazdasági Bizottság ülés részvétel 
2019. február 21. - Belső Pályázati Bizottság ülés részvétel 
2019. február 28. - Belső Pályázati Bizottság ülés részvétel 
2019. február 28. - Belső Oktatási Bizottság ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Pályázati Bizottságban végzett munkám: 

 EBME személyes bemutatással kapcsolatos ráérőségi táblázat töltése 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Kollégiumi referensi feladatok: 

 Külső Kollégiumi Bizottság vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása: 

o Egyeztetés a referensekkel az aktuális kérdéseikről. 

 Esélyegyenlőségi alapú kollégiumi férőhelyigénylés 



 
 

 
 

 Doktorandusz hallgatók elhelyezése 

 Üres helyek töltése 

o Kollégiumi területhez kapcsolódó teljesítményalapú tábla vezetése. 

o Feladatkiadások: 

 Díjmentes éjszakák összegyűjtése a 2018/19 tavaszi félévre 

vonatkozóan 

 Üreshely adatok megküldése 

 HK ZH oktatás doodle kitöltés 

 MSc elsőféléves e-mailben jelentkező hallgatók 

összegyűjtése 

 Várólisták aktualizálása a KEFIR-ben 

 KEFIR 3.0 

o Tájékoztattam a referenseket a 902 és 902B kérvények 

ütemezéséről. 

o Tájékoztattam a referenseket a HJB-s férőhelyek tölthetőségéről. 

 Egyeztettem Kovács Sándorral (KI) az adatellenőrzéssel kapcsolatban. 

 Egyeztettem Csiki Tiborral (KI) a tavaszi féléves díjmentes éjszakák 

meghatározásával kapcsolatban. 

 Egyeztettem Csiki Tiborral a 902 és 902B kérvények kiírásával kapcsolatban. 

 Hallgatói megkeresésekere válaszoltam. 

 Egyeztettem Gazder Bencével a vonalhúzó oktatásokkal kapcsolatban. 

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

információkat az érintett felek között. 

 A 2018/19 tavaszi félévre szükséges beállításokat végeztem el KEFIR-ben. 

 Egyeztettem Török Lilivel a kollégiumi együttlakási problémával kapcsolatban. 

 HK ZH felkészítő összeállítása és tartása. 

 Elkészítettem a kollégiumi üres helyek visszaosztását és tájékoztattam a 

referenseket a szükséges feladataikról.  

 Elkészítettem a kollégiumi felvételi pályázathoz szükséges adatszolgáltatás előzetes 

ütemezését. 

 Elkészítettem a 2018-as kollégiumi területhez tartozó teljesítmény alapú tábla 

végleges pontozását. 

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

kiírt pályázattal kapcsolatban. 

 A kollégiumi étel- és italautomaták üzemeltetésére kiírt pályázattal kapcsolatos 

tárgyalásokon vettem részt 2019.02.05-én, 2019.02.14-én és 2019.02.19-én.  

 Egyeztettem Lőrincz Lászlóval és a BME MSZK vezetőségével a szakkollégisták 

kollégiumi együttlakásával kapcsolatban. 

 Egyeztettem Mráz Marcellel és Molnár Zsanettel a BME MSZK kollégiumi 

együttlakásával kapcsolatban. 



 
 

 
 

 Egyeztettem Csiki Tiborral (KI) a vallások kollégiumban történő megjelenéséről. 

 Egyeztettem Csiki Tiborral (KI) és Barabás Zoltánnal a Professor vendégházban 

történő elszállásolással kapcsolatban. 

Egyéb: 

 Iktatással kapcsolatos feladatok ellátása. 

 Igyekeztem rendben tartani az irodát. 

 Ügyeleti feladatokat láttam el: 

o 2019. február 4. 10:00-11:00 között 

o 2019. február 19. 10:00-10:45 között 

o 2019. február 26. 10:00-12:00 között 

 HK ZH-val kapcsolatos megbeszélésen vettem részt 2019.02.04-én, 2019.02.11-én 

2019. 02.20-án és 2019.02.25-én. 

 HK ZH feladatsorok összeállításával foglalkoztam. 

 HK ZH felügyelet ellátása. 

 HK ZH javításban vettem részt. 

 Egyeztettem a HK ZH 3. részéhez tartozó fellebbezésekkel kapcsolatban. 

 2019. február 4. - Egyeztettem R. Nagy Tibor Endrével az aktuális feladataimról. 

 2019. február 7. - Egyeztettem Barabás Zoltánnal az aktuális feladataimról. 

 Egyeztettem Zeller Bálinttal és Szili Ákossal a Plazmaverseny Kémlelőben történő 

megjelenéséről. 

 Átnéztem a Kémlelő februári számát. 

 Egyeztettem Nagyházi Mártonnal a Kémlelő februári számával kapcsolatban. 

 Továbbítottam Miklós-Kovács Jankával a TTK HK Tisztújítással kapcsolatos 

levelezéseimet. 

 Elkészítettem a KHK Továbbképző Hétvége programfüzetét. 

 Elkészítettem a KHK Továbbképző Hétvége tájékoztató anyagait. 

 Egyeztettem Barabás Zoltánnal a KHK Továbbképző Hétvége Alapozó 

szekciójával kapcsolatban. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 170 000 forint. 


