
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ GŐDÉR NIKOLETTA 
2019. április 1. és 2019. április 30. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. április 4. - EHK ülés részvétel 
2019. április 11. - EHK ülés részvétel 
2019. április 13. - Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2019. április 25. - EHDK ülés részvétel 
2019. április 25. - EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2019. április 4. - Fegyelmi tárgyalás részvétel 
2019. április 17. - Fegyelmi tárgyalás részvétel 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. április 3. - Stratégiai Bizottság ülés részvétel 
2019. április 11. - Belső Szociális Bizottság ülés részvétel 
2019. április 11. - Belső Gazdasági Bizottság ülés részvétel 
2019. április 24. - Stratégiai Bizottság ülés részvétel 
2019. április 25. - Belső Pályázati Bizottság ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Pályázati Bizottságban végzett munkám: 

 Elkészítettem a 2019. április 25-ei ülés emlékeztetőjét. 

 A BME "Jó tanuló, jó sportoló" pályázat bírálását megkönnyítő adatbázis 

elkészítésében segítettem. 

 Összesítettem a régi pályázati anyagokat. 

Belső Szociális Bizottságban végzett munkám: 

 Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíj pályázat kiírást 

véleményeztem. 



 
 

 
 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Kollégiumi referensi feladatok: 

 Külső Kollégiumi Bizottság vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása: 

o Egyeztetés a referensekkel az aktuális kérdéseikről, feladataikról: 

 Fegyelmi kártyák kezelése. 

 Nyári kollégiumi elhelyezés. 

o Levelezőlista kezelése. 

o Kollégiumi területhez kapcsolódó teljesítményalapú tábla vezetése. 

o FIR felhasználók frissítésével kapcsolatos teendők: 

 Összesítő táblázat átnézése. 

 Régi felhasználók törlése. 

 Egyeztetés a kérdéses felhasználókról. 

o Feladatkiadások: 

 Kollégiumok állapotának felmérése. 

 Házirendek véleményezése. 

 Üres hely táblázat véleményezése. 

o Üres helyek összesítése a kollégiumi férőhelyosztáshoz. 

 Egyeztettem Fodor Balázzsal a kollégiumi felvételi során történő közösségi 

pontban részesülésről. 

 Összegyűjtöttem a 2018. évi öntevékenyköri, szakkollégiumi, versenycsapat és 

külügyi szervezetek beszámolóit és továbbítottam a kollégiumi referensek részére. 

 Egyeztettem Csiki Tiborral (KI) a kollégiumi automaták helyzetével kapcsolatban. 

 Egyeztettem Török Lilivel a kollégiumi felvételi pályázatok ütemezésével 

kapcsolatban. 

 Egyeztettem Kókai Bálinttal (Műhely) egy, a Műhelybe készülő cikk megjelenésével 

kapcsolatban. 

 Egyeztettem Gazder Bencével a vonalhúzó oktatásokkal kapcsolatban. 

 Belső Kollégiumi Bizottsági ülést tartottam. 

 Belső Kollégiumi Bizottság projektlistáját szerkesztettem. 

 Egyeztettem Csiki Tiborral a nyári kollégiumi díjak emelésével kapcsolatban. 

 Egyeztettem R. Nagy Tibor Endrével a Kollégiumi Bentlakási Megállapodás 

kapcsán kért jogi állásfoglalással kapcsolatban. 

 Egyeztettem Módos Dáviddal a Házirend felülvizsgálati projekttel kapcsolatban. 

 Egyeztettem Egyed Gáborral az EKFR 1. számú függelékéről. 

 Egyeztettem Varga Ferenccel a HFKJSZ fegyelmi ponttáblázatának frissítéséről. 

 Elkészítettem a 2017/18/2 és a 2018/19/1 félévre vonatkozó kollégiumi 

jelentkezésekkel kapcsolatos statisztikai adatokat a KI részére. 

 Egyeztettem Mráz Marcellel a kollégiumi kérdőív projektjével kapcsolatban és 



 
 

 
 

exportot készítettem az előző féléves kérdésekről. 

Egyéb: 

 Iktatással kapcsolatos feladatok ellátása. 

 Igyekeztem rendben tartani az irodát. 

 Ügyeleti feladatokat láttam el: 

o 2019. április 9. 10:00 - 12:00 között 

o 2019. április 16. 10:00 - 12:00 között 

o 2019. április 23. 10:00 - 12:00 között 

o 2019. április 26. 12:00 - 14:00 között 

o 2019. április 30. 10:00 - 12:00 között 

 2019. április 3. - Egyeztettem R. Nagy Tibor Endrével az aktuális feladataimról. 

 2019. április 4. - Egyeztettem Barabás Zoltánnal és R. Nagy Tibor Endrével a 

kollégiumi referensi poszt átadásával kapcsolatban. 

 Átnéztem a Kémlelő áprilisi számát. 

 Egyeztettem Nagyházi Mártonnal a Kémlelő áprilisi számának megjelenéséről. 

 Elkészítettem a munkaköri leírások 2. részét. 

 Irodai szekrények kulcsmásolásával foglalkoztam. 

 ÉMK HK hétvégén vettem részt 2019. április 5-7. között. 

 Tudástár projekt pályázati területhez kapcsolódó anyagainak elkészítésével 

foglalkoztam Varga Ferenccel. 

 Kitöltöttem a nyári ráérőséget tartalmazó táblázatot. 

 A titkári asztalon található elérhetőségeket tartalmazó táblázatokat frissítettem. 

 Átnéztem az EHK ösztöndíj kiírást. 

 BME OMIKK Főigazgatói utasítás módosítást véleményeztem. 

 Részt vettem a HÖOK Tavaszi Vezetőképzőjén. 

 HJB kérvényekkel kapcsolatos egyeztetés Varga Ferenccel. 

 Egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével képviseleten belüli személyi változásokkal 

kapcsolatban. 

 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 112 500 Ft 
 


