
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ HORVÁTH BÁLINT 
2020. február 1. és 2020. február 20. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2020. február 6. – EHK ülés 
2020. február 13. – EHK ülés 
2020. február 20. – Elnökválasztó ülés 
2020. február 20. – EHK ülés  

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2020. február 06. - Elnöki értekezlet 
2020. február 06. - Alapozó, tudásátadó alkalom az új képviselők részére 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

- 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Személyes egyeztetések: 

 2020. február 03. - Heti aktualitások - Szili Ákos, Pollák Zsombor 

 2020. február 03. - Árlap változások - Orbán Balázs, Pollák Zsombor, Szili Ákos 

 2020. február 17. - Heti aktualitások, normatívaköltségvetés - Pollák Zsombor, Szili 

Ákos 

 2020. február 20. - Kollégiumi kancellári utasítás, parkolási szabályzat, aktualitások - 

Pollák Zsombor, Szili Ákos, Nagy Gábor, Garbai Ádám 

 2020. február 20. - Sportpálya bérlési árak változásai - Csallóközi Tivadar, Péter 

Kinga, Szili Ákos, Pollák Zsombor 

 



 
 

 

 

Elnöki feladatok: 

 Feladatkörrel járó állandó feladatok: 

o Ülések levezetése; 

o Elektronikus szavazások indítása; 

o Az EHK ülések emlékeztetőinek véleményezésé; 

o Az EHK ülések emlékeztetőinek továbbítása a KHK-elnökök 

részére; 

o Tájékoztatások, felhívások küldése a KHK-elnökök részére; 

o Kapcsolattartás az egyetemi vezetőkkel; 

o Rendszeres egyeztetések Szili Ákos és Pollák Zsombor alelnökökkel 

az aktualitásokról; 

o Személyes elbeszélgetések az EHK képviselőivel az aktualitásokról, 

az adott beszámolási időszak értékeléséről; 

o Egyetemi Hallgatói Képviselet ösztöndíjának elbírálása az 

alelnökökkel 

 Feladatkörrel járó eseti feladatok: 

o Módosítási javaslat összeállítása Az egyes járművek egyetemi területre 

történő behajtási és parkolási rendjéről c. kancellári utasítás 

hallgatókra vonatkozó tartalmára, vélemények továbbítása az ÜKI és 

a HSZI felé; 

o Közreműködés a KHK Sportnap helyszíni lebonyolításában; 

o Eramus+ tanulmányi ösztöndíj pályázathoz közösségi tevékenységet 

igazoló dokumentumok szignálása; 

o Részvétel az EHK iroda kitakarítására, átrendezésére szervezett 

csapatépítő esten - 2020. február 05. 

o Kollégiumi klubok árlapjainak változásával kapcsolatos kérdések 

összegyűjtése és továbbítása a MŰHASZ felé; 

o HK ZH jelentkezések véglegesítése és továbbítása a ZH összeállító 

bizottság felé; 

o Felkészülés az elnökválasztó ülésre; 

o EHK elnökválasztással és eredményével kapcsolatos tájékoztatások 

továbbítása az Egyetem vezetése és további szervezeti egységek felé. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 19 700 forint  


