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BESZÁMOLÓ NAGY RENÁTA 
2016. február 17. és 2016. március 15. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. február 18. – EHK ülés részvétel 
2016. február 25. – EHK, EHDK ülés részvétel 
2016. március 03. – EHK ülés részvétel 
2016. március 10. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2016. február 29. Szenátus 
2016. március 3. Hallgatói Jogorvoslati Bizottság részvétel 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. március 3. – Belső Oktatási Bizottság (BOB) ülés részvétel 
2016. március 3. – Belső Gazdasági Bizottság (BGB) ülés részvétel 
2016. március 7. – Belső Gazdasági Bizottság (BGB) ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Pályázati Bizottságban végzett munkám 

 EBME pályázatokat bíráltam 

Belső Szociális Bizottságban végzett munkám 

 Segítettem a Külső Szociális Bizottság által kezelt pályázatok adminisztrációjában 

Belső Gazdasági Bizottságban végzett munkám 

 Megírtam a HDÖK költségvetés szöveges kiegészítésének rám osztott részét 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

 Kollégiumi referens 

o A Kollégiumi bentlakási megállapodásra vonatkozó minta emailt a 

kari kollégiumi felelősöknek elküldtem. 
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o A Kollégiumok Igazgatósággal történt egyeztetést követően 

kiértesítettem a kari kollégiumi felelősöket a férőhelyek 0,5%-ának 

tölthetőségéről 

o Véleményeztem az összes kar kollégiumi férőhelyeit osztó 

algoritmusának specifikációjait. 

o A KEFIR-ben felmerült hibákat teszteltem és jeleztem a fejlesztők 

felé 

o A Belső Kollégiumi Bizottság időpontját egyeztettem Markovics 

Petrával 

o 2016. február 24. részt vettem a kollégiumokban található 

automatákra vonatkozó ártárgyaláson és az eredményhirdetésen 

o Az ÉPK módosított díjmentes éjszakai igényét elküldtem a 

Kollégiumok Igazgatóságnak. 

o Egyeztettem egy, a Stipendium Hungaricumban részt vevő hallgató 

kollégiumi elhelyezésének ügyét a KTH-val és a Kollégiumok 

Igazgatósággal 

o Összegyűjtöttem a hallgatók által a kollégiumi felvételi eljárás során 

ellenőrizendő adatokat. 

o A Kollégiumok Igazgatósággal egyeztettem a szakkollégisták 

együttlakásának kérdését. 

o 2016. március 3. Egyeztettem a KEFIR szobabeosztó specifikációját 

az egyik fejlesztővel. 

o Külső Kollégiumi Bizottság ülést tartottam, az ülésre felkészültem. 

 Kari Hallgatói Képviseletek továbbképző hétvégéje 

o 2016. február 17.: Egyeztetés az EHK-k belül végleges 

programtervről 

o Az Alapozó kurzus programtervét véleményeztem és egyeztettem a 

megvalósulás részleteit a külsős trénerekkel. 

o Az eseményre elkészítettem a szobabeosztást, a szekció beosztást és 

egyeztettem a részleteket a felelősökkel. 

o Kollégiumi szekciót tartottam a hétvégén. 

o Krisztián Dávidnak segítettem az oktatási szekció megtartásában 

o Buszfelelősként adminisztratív feladatokat láttam el 

 Közgyűléssel kapcsolatos tevékenységek: 

o Véleményeztem a Közgyűlés programtervét, illetve az 

alagútbejárásra vonatkozó tervezetet 

o Az EHK titkárságra érkezett Közgyűlés jelentkezésekre 

visszacsatolást küldtem, valamint továbbítottam Kun Leventének 

o Részt vettem a Közgyűlésen 

 

 Ügyeleti feladatokat láttam el az EHK irodában:  
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o 2016. február 22. 10:00-12:00 helyettesítés 

o 2016. február 23. 10:00-12:00 ügyelet 

o 2016. február 25. 10:00-12:00 ügyelet 

o 2016. február 29. 10:00-12:00 ügyelet 

o 2016. március 1. 10:00-12:00 helyettesítés 

o 2016. március 1. 12:00-14:00 ügyelet 

o 2016. március 2. 10:00-14:00 ügyelet 

o 2016. március 3. 10:00-12:00 helyettesítés 

o 2016. március 7. 10:00-14:00 helyettesítés 

o 2016. március 10. 10:00-12:00 ügyelet 

o 2016. március 10. 12:00-14:00 helyettesítés 

o 2016. március 16. 10:00-12:00 ügyelet 

 Irodai feladatok: 

o Az iroda rendben tartásában folyamatosan fáradozok 

o Folyamatosan kezelem az iktatást 

o Az IESTE rendezvényengedélyeztetésében segítettem, folyamatosan 

tartottam a kapcsolatot az elnökkel. 

o Az Idegen Nyelvi Központ rendezvényeinek hirdetésének 

megvalósításában segítettem. 

o Az EHK iroda eszközigényét összeírtam. 

o A Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettek névsorát heti 

rendszerességgel a Kancellária felé. 

 Kari Hallgatói Képviseletek éves zárthelyi dolgozata: 

o Az általános és Kollégiumi 2.-3. részét elkészítettem 

o Az oktatás, juttér részét véleményeztem 

o A megoldó kulcsokat elkészítettem, a karoknak kiküldtem 

o A 3. kollégiumi részt kijavítottam, a karoknak a megoldókulcsot 

elkészítettem 

o A beérkezett fellebbezéseket összesítettem, valamint egyeztettem az 

illetékesekkel a módosításokat 

o A fellebbezések alapján Rácz Tamással elkészítettük a módosított 

kiértékelést, a karoknak a végeredményt kiküldtem 

 Tanácsadó rendszer 

o 2016. február 24. Egyeztetés Szabó Tamással, a hétvége 

összefoglalójának megírása 

o 2016. február 25. Megbeszélés az EHK érdeklődő tagjaival a 

rendszer részleteiről 

o Elkészítettem a hallgatók felé kiküldendő kérdőív 1. változatát 

 Véleményeztem a KJK SZMSZ módosítását 

 Részt vettem a HÖOK ösztöndíj műhelyen két alkalommal 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 211 500 Ft. 


