
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ MOLNÁR ZSANETT 
2019. május 1. és 2019. május 31. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. május 02. – EHK ülés 
2019. május 09. – EHK ülés 
2019. május 16. – EHK ülés 
2019. május 23. – EHDK ülés 
2019. május 23. – EHK ülés 
2019. május 30. – EHK ülés 
 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

- 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. május 07. – Belső Kollégiumi Bizottság 
2019. május 14. – Belső Kollégiumi Bizottság 
2019. május 15. – Stratégiai Bizottság  
2019. május 22. – Belső Szociális Bizottság 
2019. május 29. – Stratégiai Bizottság 
2019. május 30. – Belső Pályázati Bizottság 
2019. május 30. – Belső Szociális Bizottság 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Pályázati Bizottság: 

 "Jó tanuló jó sportoló" adatok táblázatba való felvezetése 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Kollégiumi Referensi feladatok: 
 

 Aktualizáltam a KEFIR felhasználókat 



 
 

 

 

 Módos Dáviddal átnéztük a beérkezett Házirendeket 

 Többszöri egyeztetés Gődér Nikolettával a KEFIR felhasználókról, teljesítmény 

alapú értékelésről, fegyelmi tárgyalásokról és a kollégiumi ügyekről  

 Személyes egyeztetés Varga Ferenccel a kari kollégiumi felvételi szabályzatokról, 

KEFIR adatvédelemről, kollégiumi mentori pályázati kiírásokról 

 Többszöri egyeztetés Csiki Tiborral a nyári szakmai gyakorlattal kapcsolatban 

 Bekértem a kollégiumi referensektől a jelenleg hatályos szakmai gyakorlat hivatalos 

leírását, majd továbbítottam a Kollégiumi Igazgatóság felé 

 Többszöri egyeztetés Csiki Tiborral és a kollégiumi referensekkel a nyáron 

kollégiumban lakó végzős hallgatókról 

 Többszöri egyeztetés Csiki Tiborral a nyári költözési időpontokkal kapcsolatban, 

valamint a várható felújításokról 

 Üres hely szűrés bekérése a Kollégiumok Igazgatóságáról, majd továbbítása a KKB 

tagjai felé 

 Többszöri egyeztetés Csiki Tiborral a nyári kollégiumi kiírással kapcsolatban 

 Személyes egyeztetés Varga Ferenccel a költözési időpontokról 

 Személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal és Varga Ferenccel a kollégiumi helyüket 

nem rendeltetésszerűen használó hallgatókról 

 Személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal és Varga Ferenccel a nyári kollégiumi 

elhelyezéssel és az átköltözéssel kapcsolatban 

 Személyes egyeztetés Suhajda Richárddal a KEFIR adatvédelmi táblázat kitöltésével 

kapcsolatban 

 Többszöri egyeztetés Barabás Zoltánnal a KEFIR adatvédelmi kérdésekkel 

kapcsolatban 

 Többszöri egyeztetés Csiki Tiborral a kollégiumi mentor és vezetőmentor pályázat 

kiírással kapcsolatban 

 A kollégiumi mentorok száma aktualizálása a kollégiumi referensek által  

 Személyes egyeztetés Varga Ferenccel és Gazder Bencével a KEFIR adatvédelmi 

tájékoztató elkészítésével kapcsolatban 

 Kollégiumi Felvételi Szabályzatok bekérése a kollégiumi referensektől, majd 

véleményezésre való kiosztása az EHK tagjai között  

 Többszöri egyeztetés Csiki Tiborral az őszi beköltözési időpontokkal kapcsolatban 

 Többszöri egyeztetés Török Lilivel a szociális pályázatok bírálásának időpontjáról és 

a kollégiumi időpontok ütemezéséről 

 Kari kollégiumi felvételi szabályzatok átnézése és véleményezése Varga Ferenccel 

 Telefonon való egyeztetés Böröndi Júliával és Varga Ferenccel az ÉPK kollégiumi 

felvételi szabályzatával kapcsolatban 

 Egyeztetés Varga Ferenccel a nyári 3%-os helyekkel kapcsolatban, illetve javaslattétel 

a felosztásra 



 
 

 

 

 BKB-t tartottam, ahol a 3%-os férőhely osztásról volt szó 

 Módosított Kollégiumi Felvételi Szabályzatok visszaküldése a kari kollégiumi 

referenseknek 

 Személyes egyeztetetés Varga Ferenccel az őszi féléves kollégiumosztással 

kapcsolatos időpontokkal és kollégiumi mentori pályázatokkal kapcsolatban 

 BKB-t tartottam, ahol a kollégiumi mentorok és vezetőmentor pályázatról volt szó  

 Személyes egyeztetés Varga Ferenccel az egyetemi hallgató csoportok 

közösségpontozásával kapcsolatban 

 Hallgatói csoportok pontozásának bekérése Lőrincz Lászlótól és Boros Gergőtől 

 Egyeztettem Csiki Tiborral a 3%-os férőhelyekkel kapcsolatban 

 Többszöri egyeztetés Szili Ákossal a fegyelmi tárgyalásokkal kapcsolatban 

 Személyes egyeztetés Varga Ferenccel a nyári kollégiumi kiírással kapcsolatban 

 Személyes egyeztetés Varga Ferenccel a Külügyi szervezetek közösségi pontjaival 

kapcsolatban 

 Nyári kollégiumi felvételi pályázat kiírása KEFIR-ben 

 Többszöri egyeztetés Barabás Zoltánnal az aktuális projektekkel kapcsolatban 

 Egyeztettem Csiki Tiborral a kollégiumokban elhelyezett automatákkal kapcsolatban 

 EHK titkárságra érkező hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 

 
Egyéb: 

 Személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal és Varga Ferenccel az EHK 

szponzorációjával kapcsolatban 

 GT Times májusi számának korrektúrázása és véleményezése 

 Ügyeletet tartottam: 

o 2019.05.08. 10:00-12:00 

o 2019.05.15. 10:00-12:00 

o 2019.05.22. 10:00-12:00 

o 2019.05.28. 10:00-12:00 

 Egyeztettem Kovács Klementinával az EHK tábor szervezésével kapcsolatban 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 105 000 forint 
 


