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BESZÁMOLÓ NAGY RENÁTA 
2016. augusztus 24. és 2016. szeptember 13. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. augusztus 29. – EHK ülés részvétel 
2016. szeptember 1. – Alakuló EHK ülés részvétel 
2016. szeptember 1. – EHK ülés részvétel 
2016. szeptember 8. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2016. augusztus 31. – Belső Pályázati Bizottság ülés részvétel 
2016. szeptember 8. – Belső Kollégiumi Bizottság ülés részvétel  

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

 Kollégiumi referens 

 

o Előkészítettem a féléves projektlistát, a feladatokat a felelősökkel 

áttekintettem 

o A félévre vonatkozó díjmentes éjszaka igényeket a karoktól 

bekértem, majd az összesített igényeket továbbítottam a 

Kollégiumok Igazgatóság felé 

o Folyamatosan tájékoztattam a Kari Hallgató Képviseletek 

kollégiumi referenseit az aktualitásokról és a félévkezdési 

feladatokról, információkról. A felmerülő kérdéses ügyeket 

folyamatosan véleményezem, a kérdéseikre  

o Közvetítettem a Kari Hallgató Képviseletek kollégiumi referensei 

felé a Kollégiumok Igazgatóság várólista töltéseire vonatkozó 

kéréseit 
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o Elkészítettem egy féléves ütemtervet a kollégiumi ügyekkel 

kapcsolatos teendők és projektekhez tartozó határidők nyomon 

követésére.  

o A kollégiumi referensek segítségével a cserék utáni kollégiumok 

közötti szétosztást aktualizáltam, a Kollégiumok Igazgatóságnak 

továbbítottam 

o A hallgatók tájékoztatására elkészítettem egy összefoglaló anyagot a 

kari kollégiumi referensek részére 

o Véleményeztem a 902-es, kollégiumi eredmény elleni fellebbezésre 

vonatkozó kérvényeket, a szeptember 21-én tartandó HJB ülésre 

felkészültem 

o 2016. szeptember 6. Külső Kollégiumi Bizottság ülést tartottam a 

kari kollégiumi referenseknek 

o 2016. szeptember 6. Egyeztetés Vass Bencével (VIK KB) a kari 

kollégiumi felvételi szabályzatuk esetleges módosítási lehetőségeitől  

o 2016. szeptember 7. Belső Kollégiumi Bizottság ülést tartottam az 

EHK érdeklődő tagjainak 

o 2016. szeptember 10. Egyeztettem Németh Péterrel az elvállalt 

projektjeivel kapcsolatban 

o 2016. szeptember 12. Egyeztettem Csiki Tiborral (KI) a 902-es 

kérvényekkel és a díjmentes éjszakákkal kapcsolatban 

o 2016. szeptember 13. Kollégiumi fegyelmi tárgyalásokon vettem 

részt 

o A hallgatók által az őszi jelentkezéskor megadott adatok 

ellenőrzéséhez a karoknak a minta táblázatot elkészítettem 

 

 

 Irodai feladatok: 

o Folyamatosan kezelem az iktatást, a nyári időszak lezárását 

megkezdtem 

o Elkészítettem az EHK képviselők számára egy összefoglalót az 

EHK iktatási rendszerének használatáról 

o 2016. szeptember 10-én tartott rovarirtáskor ügyeletet tartottam 

Németh Péterrel 

o Az EHK központi email címére érkező leveleket kezelem 

o Az Egyetemi Napok meghívóinak elkészítésében és kézbesítésében segédkeztem 

o Ügyeletet tartottam az alábbi időpontokban: 

 2016. szeptember 12. 10:00 - 12:00 

 2016. szeptember 5. 10:00 - 12:00 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 68 000 Ft   


