
 
 

 
 

BESZÁMOLÓ KRISZTIÁN DÁVID 
2017. december 13. és 2017. január 9. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. december 14. - EHK ülés levezetése 
2017. december 14. - EHDK ülés levezetése 
2017. december 20. - EHK ülés levezetése 
2018. január 4. - EHK ülés levezetése 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2017. december 18.. – Szenátus ülésén részvétel 
2017. december 18. – Vezetői értekezlet ülésén részvétel 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Rendszeres teendők: 

 Folyamatosan koordináltam az EHK munkáját, alelnökeimmel rendszeresen 

egyeztettem a projektek állásáról, a bizottságok munkáiról 

 Operatív feladataim napi szintű ellátása 

 Az EHK tájékoztatása a vezetői körökben történő egyeztetésekről 

 A személyes találkozókon felül rendszeresen egyeztettem Rácz Tamás MŰHAL 

kuratóriumi elnökkel 

 A személyes találkozókon felül rendszeres egyeztetés Nagy Gábor HSZI igazgató 

úrral 

 A személyes találkozókon felül rendszeres egyeztetés A Műegyetemi Hallgatói Kft. 

cégvezetőjével, illetve ügyvezető asszonyával 

 A teremigénylésre benyújtott dokumentumok, forgatási engedélykérések, illetve a 

plakátolási rendelvények ellenőrzése, jóváhagyás 

 Intézményi kapcsolattartás a Hallgatói Önkormányzatok Országos 



 
 

 
 

Konferenciájával 

 Műhely újsággal kapcsolatos tennivalók ellátása 

 Vezetői Értekezlet, Rektori Tanács, illetve Szenátus elé kerülő anyagok áttekintése, 

felkészülés az értekezletekre 

 Az EHK ülések levezetése 

 Az EHK tagjai munkájának kétheti gyakoriságú ellenőrzési, havi szintű értékelése 

 Az irodai feladataim, teendőim rendszeres ellátása 

 Folyamatos rendelkezésre állás 

 
Személyes találkozók, egyeztetések, egyéb események: 
 

 2017. december 13. – Találkozó Józsa János rektor úrral 

 2017. december 14. – Személyes egyeztetés Lőrinc László képviselővel és a 

Versenycsapatok Közösségének vezetőségével 

 2017. december 14. – Személyes egyeztetés Barta-Eke Gyula kancellár úrral 

 2017. december 14. – Személyes egyeztetés Németh Ádám MŰHASZ 

cégvezetővel 

 2017. december 14. – Találkozó Dunai László ÉMK dékán úrral 

 2017. december 14. – Személyes egyeztetés Nagy József VBK dékán úrral 

 2017. december 14. – Személyes egyeztetés Kardoss László kabinetvezető úrral 

 2017. december 14. –  Részvétel a Kancellária évzáró fogadásán 

 2017. december 15. – Részvétel a MISZISZ évzáró eseményén 

 2017. december 15. – Részvétel a HÖOK évzáró fogadásán 

 2017. december 20. – Személyes egyeztetés Nagy Gábor HSZI igazgató úrral 

 2017. december 20. – Személyes egyeztetés Tóth Zoltán DOK elnök úrral 

 2017. december 20. – Személyes egyeztetés a Műegyetemi Hallgatói Kft. és a HÖK 

együttműködéséről Németh Ádámmal, Orbán Balázzsal és Vidák Miklóssal 

 2017. december 20. – Részvétel a TDK díjátadó rendezvényen 

 2017. december 20. – Személyes egyeztetés Jakab László dékán úrral 

 2018. január 2. – Személyes egyeztetés Gődér Vivien szociális referenssel a 

következő féléves tervekről 

 2018. január 3. – Személyes egyeztetés R. Nagy Tibor oktatási referenssel a 

következő féléves tervekről 

 2018. január 3. – Személyes egyeztetés Kovalovszki Máté kollégiumi referenssel a 

következő féléves tervekről 

 2018. január 3. – Találkozó Péceli Gábor rektor úrral 

 2018. január 4. – Személyes egyeztetés Suhajda Richárd gazdasági referenssel a 

következő féléves tervekről 



 
 

 
 

 2018. január 4. – Személyes egyeztetés Rácz Tamás MŰHAL kuratóriumi elnökkel 

 2018. január 4. – Személyes egyeztetés Nagy Benjámin képviselővel 

 2018. január 4. – Személyes egyeztetés Gál Bernadett képviselővel 

 2018. január 4. – Személyes egyeztetés Pekár Zoltán képviselővel 

 2018. január 5. – Személyes egyeztetés Lőrincz László képviselővel 

 2018. január 5. – Személyes egyeztetés Gődér Nikolett pályázati referenssel a 

következő féléves tervekről 

 2018. január 9. – Egyeztetés Hajtó Ödönnel az '56-os ünnepség jövőjéről 

 2018. január 9. – Tavaszi rendezvényterv egyeztető ülést vezettem a KHK elnökkel 

 
Egyéb aktuális elnöki teendők, feladatok:  

 Hallgatói levelezőlistákról egyeztettem 

 Az MVK fejlesztői központ projekttel kapcsolatos ügyintézést végeztem 

 A rektori pályázatokat véleményeztem, a rektorválasztással kapcsolatosan 

egyeztetéseket folytattam 

 A HÖK gazdálkodásával kapcsolatos szabályzatok elkészítésében részt vettem 

 Az Állami Számvevőszék ellenőrzéséhez szükséges előkészületeket elvégeztem, a 

kért dokumentumokat az Egyetem rendelkezésére bocsájtottam 

 A HÖK 2017-es költségvetési tervének teljesítését értékeltem 

 A hallgatói képviselők zárthelyi dolgozatának előkészítésében részt vettem 

 A HÖK félévzáró rendezvényének szervezésében részt vettem 

 Az iktatással és dokumentációval kapcsolatos útmutató anyag elkészítésében 

segédkeztem 

 A tavaszi féléves projektek előkészítésén dolgoztam 

 A KHK elnökökkel egyeztetéseket szerveztem a következő féléves 

együttműködésünk előkészítésére 

 A kollégiumi konditermek üzemeltetésével kapcsolatos rendszer kiépítésén 

dolgoztam 

 A kollégiumi internethálózat fejlesztésével kapcsolatos egyeztetéseket szerveztem 

 A kollégiumi portaszolgálattal kapcsolatos problémakezelésben segédkeztem 

 A kari hallgatói képviseletek 2018-as gazdasági működésének keretrendszerének 

kialakításában dolgoztam 

 A Diákváros projekt intézményi véleményezését koordináltam 

 
 
 
Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 180 000 forint 
 



 
 

 
 

 


