
 
 

 
 

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

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. június 6. - EHK ülés részvétel 
2019. június 11. - Rendkívül EHK ülés részvétel 
2019. június 13. - EHK ülés részvétel 
2019. június 20. - EHDK ülés részvétel 
2019. június 20. - EHK ülés részvétel 
2019. június 27. - Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2019. június 27. - Elnökválasztó EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. június 5. - Stratégiai Bizottság ülés részvétel 
2019. június 11. - Belső Pályázati Bizottság ülés részvétel 
2019. június 12. - Stratégiai Bizottság ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Pályázati Bizottságban végzett munkám: 

 Elkészítettem a 2019. június 11-ei ülés emlékeztetőjét. 

Belső Kollégiumi Bizottságban végzett munkám: 

 Várólistakezeléssel kapcsolatos elveket összefoglaló dokumentumot készítettem. 

 A kollégiumok közötti férőhelyek cseréjének elveit tartalmazó dokumentumot 

állítottam össze. 

Belső Szociális Bizottságban végzett munkám: 

 Vizsgapályázatokat készítettem a szociális pályázatot bírálók vizsgáztatásához. 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Egyéb: 



 
 

 
 

 Iktatással kapcsolatos feladatok ellátása. 

 Igyekeztem rendben tartani az irodát. 

 Ügyeleti feladatokat láttam el: 

o 2019. június 6. 11:00 - 13:00 között 

o 2019. június 20. 11:00 - 13:00 között 

o 2019. május 21. 10:00 - 12:00 között 

 2019. június 11. - Egyeztettem R. Nagy Tibor Endrével az aktuális feladataimról. 

 2019. június 4. - Egyeztettem Molnár Zsanettel a várólisták kezelésével 

kapcsolatban. 

 2019. június 11. - Egyeztettem Molnár Zsanettel a KI által küldött 2018-as évre 

vonatkozó kollégiumi kapacitásszámokkal kapcsolatban. 

 Egyeztettem Molnár Zsanettel az idegenlégiós helyek felmérési lehetőségeiről 

illetve segítettem az igényeket összefoglaló tábla kiküldésében. 

 Egyeztettem Molnár Zsanettel az EKFR 2. számú függeléke szerinti közösségi 

pontok osztásáról és segítettem elkészíteni a HKT új pontozását. 

 2019. június 28-án részt vettem a Külső Kollégiumi Bizottság ülésén és segítettem 

elkészíteni a karok közötti férőhelyosztást. 

 Átnéztem a 2019. május 30-ai, a 2019. június 6-ai és a 2019. június 13-ai EHK ülés 

emlékeztetőjét, a 2019. június 11-ei Rendkívüli EHK ülés emlékeztetőjét. 

 Véleményeztem a PR Stratégiáról szóló dokumentumot. 

 Véleményeztem az újonnan megválasztott EHK képviselők részére készített, 

kezdeti információkat tartalmazó dokumentumot. 

 EHK Tábor szervezéssel kapcsolatban végzett feladataim: 

o A szerdai sorverseny KJK-s állomásának kitalálásával foglalkoztam, 

valamint egyeztettem Boros Gergővel a játék lebonyolításáról. 

o Kvízkérdések kitalálásával foglalkoztam. 

o A csütörtöki sportnap egyik állomásához szükséges eszközök 

összeírásával és pontozási rendszerének kitalálásával foglalkoztam. 

o A táborba érkező emberek regisztrációjával kapcsolatban többször 

egyeztettem Kovács Klementinával a szükséges eszközökről és 

segítő személyekről. 

o Véleményeztem a programfüzetet 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 64 500 forint 


