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BESZÁMOLÓ NAGY RENÁTA 
2016. december 20. és 2017. január 24.. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

2017. január 12. – EHK ülés részvétel 
2017. január 15. – Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2016. január 19. – EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 
 

2017. január 10. – Rendkívüli Szenátus 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

2017. január 3. – Belső Szociális Bizottság ülés részvétel 
2017. január 9. – Belső Kollégiumi Bizottság ülés részvétel 
2017. január 16. – Belső Kollégiumi Bizottság ülés részvétel 
2017. január 18. – Belső Szociális Bizottság ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 

Belső Szociális Bizottság 
• Molnár Tamarával és Jászberényi Tündével egyeztettem az új ESZR rendszer 

kialakítását illetően 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 
 

• Kollégiumi referens 
 

o Folyamatosan tájékoztattam a Kari Hallgató Képviseletek 
kollégiumi referenseit az aktualitásokról és a félévkezdési 
feladatokról, információkról. A felmerülő kérdéses ügyeket 
folyamatosan véleményezem, a kérdéseikre válaszolok, melyek az 
időszak sajátossága miatt megszaporodtak 

o Az aktuális projektek megvalósulását felügyeltem, ezekről 
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emlékeztetőket küldtem 
o A kollégiumi GYIK anyagot véleményeztem 
o BKB üléseket ütemeztem 
o Csiki Tiborral több alkalommal egyeztettem az alábbi témákban: 

§ Költözési időpontok 
§ A tavaszi félév eljárásrendje 
§ MSc elsőévesek zökkenőmentes felvételének lehetőségei 
§ KEFIR fejlesztési lehetőségek 
§ Aktuális ügyek, problémák 

o A megbeszélések alapján előkészítettem a tavaszi félév költözési 
időpontjaira és a kollégiumi férőhelyosztásának ütemezésére 
vonatkozó ütemtervet, majd a visszajelzések alapján a módosítottam 

o 2017. január 9. Egyeztettem Rémai Zsolttal az aktuális ügyeket 
illetően 

o A kollégiumi mentori pályázat KHK javaslatát összeállítottam, az az 
EHK felé előterjesztettem, majd a hivatalos levél megírásában 
segédkeztem Krisztián Dávidnak 

o Január 18. Kollégiumi fegyelmi tárgyalásokon vettem részt 
o A tavaszi félévre vonatkozó díjmentes igényt a Hallgatói 

Képviseletektől bekértem 
o A KHK továbbképző hétvége kollégiumi szekciójának előzetes 

feladatát a kari kollégiumi felelősöknek kiküldtem 
o Január 16. Külső Kollégiumi Bizottság ülést tartottam, melyre 

felkészültem, a kollégiumok közötti férőhelyosztást a tavaszi félévre 
elkészítettem 

o A KKB által módosított felosztást az EHK felé előterjesztettem 
o Az időközbeni módosításokat lekövettem, a Kollégiumok 

Igazgatóságnak megküldtem 
o A kollégiumi felelősöket ismételten tájékoztattam a tudnivalókról és 

határidőkről 
 

• Egyéb feladatok: 
o Részt vettem a BME újévi állófogadásán 
o Véleményeztem az ülésen elhangzó rövidítésekhez segítséget nyújtó 

anyagot 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 68 000 Ft 
 


