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BESZÁMOLÓ R. NAGY TIBOR ENDRE 
2017. június 14. és 2017. augusztus 27. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. június 15. –EHK ülés részvétel 
2017. július 10. – Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2017. július 11. – Rendkívüli EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2017. június 20. - Szenátus Oktatási Bizottság (SZOB) ülés részvétel 
2017. június 20. - Oktatási Dékánhelyettesi Értekezleten való részvétel 
2017. július 4. - Oktatási Dékánhelyettesi Értekezleten való részvétel 
2017. július 26. - Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülés részvétel (Villamosmérnöki és 
Informatikai Kar 
2017. július 26. Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülés részvétel (Építőmérnöki Kar) 
2017. július 27. - Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülés részvétel (Építészmérnöki Kar 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2017. augusztus 8. - Belső Pályázati Bizottság ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

TDK felelősi feladatok: 

 Benda Ritával egyeztettem építész hallgatók előző féléves TDK ösztöndíj 

kifizetéseik kapcsán 
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Oktatási referensi feladatok 

 Morovián Mártonnal egyeztettem az OHV kitöltés alapú kedvezményes 

tantárgyfelvétel tervezetéről 

 2017. június 14. - Kosztolányi Jánost személyesen kerestem fel és átadtam számára 

A Műegyetem kiváló oktatója kitüntetéssel járó díjat és oklevelet  

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam több alkalommal személyesen, telefonon és 

emailben 

 Gődér Viviennel egyeztettem a TJSZ 2. számú mellékeltének módosításáról 

 Krisztián Dáviddal és Barabás Zoltánnal egyeztettem a Schönherz Zoltán és a 

Martos Flóra Kollégiumok névváltoztatásáról 

 Több alkalommal egyeztettem az ismétlő vizsgák különeljárási díjainak kezeléséről 

Bihari Péterrel, Szabó Mihállyal, Krisztián Dáviddal és Barabás Zoltánnal 

 Az OHV kérdőívek kitöltésekor felmerülő problémákkal kapcsolatban jártam el 

 Krisztián Dávid számára átfogó beszámolót készítettem az elmúlt egy év oktatási 

területeket érintő munkáiról 

 Összeállítottam az EHK tábor Oktatási szekciójának tematikáját, majd erről írásos 

beszámolót készítettem Barabás Zoltán részére 

 2017. július 10. - Személyesen egyeztettem Nagy Edittel a TJSZ módosítás oktatást 

és külföldi hallgatókat érintő területeiről 

 2017. július 11. - Személyesen egyeztettem Bihari Péterrel és Beluzsár Ádámmal az 

EHK tábor oktatási szekciójáról és az aktuális oktatási ügyekről 

 Vezetem a teljesítmény alapú jutalmazás oktatási részét 

 Hozzáférési jogot kértem KHK képviselőknek az OHV honlaphoz 

 Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján összegyűjtöttem és rendszereztem a 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat problémásnak vélt részeit, majd javaslatokat tettem 

ezek megoldására 

 A KTH által kért módosításokat elvégeztem az OHV Szabályzaton és megküldtem 

véleményezésre Nagy Gábornak 

 Megszerveztem az EHK tábor Oktatási szekcióját. 

 A tanulmányi tanácsadással foglalkozó képviselők adatait aktualizáltam és 

megküldtem a HSZI-nek 

 2017. augusztus 8. - Összevont Belső Oktatási Bizottság (BOB) és Külső Oktatási 

Bizottság (KOB) ülést tartottam 

 Az EHK tábor oktatási szekcióját kiértékeltük Beluzsár Ádámmal 

 A Tanulmányi Rendszer nyilvántartási problémáiról egyeztettem Szabó Mihály KTH 

igazgató úrral 

 A 101/1 Neptun kérvény hibájáról egyeztettem a KTH illetékesével 

 Folyamatosan kapcsolatot tartottam a Külső Oktatási Bizottság tagjaival, segítettem 

munkájukat 
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 A pótfelvételi eljárás keretein belül felvett hallgatók kollégiumi elhelyezéséhez 

szükséges adatokat igényeltem a KTH-tól 

 Bihari Péterrel egyeztettem a TVSZ módosító csomaggal kapcsolatos kérdésekben  

 2017. augusztus 22. - Személyes megbeszélésen vettem részt Bihari Péterrel és Szabó 

Mihállyal, melyen kidolgoztuk a TVSZ külföldi hallgatóknak szánt kivonatának 

végleges formáját 

 Kisorsoltam a nyereményeket a 2016/17 tanév első félév Oktatás Hallgatói 

Véleményezésében részt vevő hallgatók között 

 
Egyéb: 
 

 Nagy Editnek segédkeztem a Gólyatábor szervezői ösztöndíj dokumentációjának 

elkészítésében 

 2017. június 16. - személyesen egyeztettem Nagy Krisztina Sportnap főszervezővel 

az esemény lebonyolításának részleteiről 

 2017. június 16. - Értekezleten vettem részt a HÖOK irodájában a fővárosi 

egyetemek képviselőivel a Sportnap megrendezésével kapcsolatosan 

 Részt vettem az Építész HK csapatépítő hétvégéjén 

 2017. június 21. - 2017. június 16. - Értekezleten vettem részt a HÖOK irodájában 

a fővárosi egyetemek képviselőivel a Sportnap megrendezésével kapcsolatosan 

 2017. július 11. - Megbeszélésen vettem részt a Schönherz Zoltán Kollégiumban a 

kollégiumi internetüzemeltetésről 

 Az Efott Civil téren való megjelenés előkészítésében segédkeztem: 

o Egyeztettem az öntevékeny körök képviselőivel a kitelepülés 

részleteiről, szállítási igényeikről 

o Megszerveztem az eszközök összegyűjtését és azok leszállítását 

o Kapcsolatot tartottam Németh Gergő (HÖOK) szervezővel 

o Több alkalommal egyeztetem Lőrincz Lászlóval és Vidák Miklóssal a 

megjelenés részleteiről 

o Az EHK-n keresztül igényelt vouchereket kiküldtem a résztvevőknek 

Barabás Zoltán és Gődér Vivien segítségével 

 Megszerveztem az EHK tábor Sport délutánját: összeállítottam a programokat, 

elkészítettem a csapatbeosztásokat, kijelöltem az állomások felelőseit, 

összeállítottam az eszközigényt, megrendeltem a szükséges eszközöket. 

 Az Efott Civil téren való BME-s megjelenés helyszíni koordinálását végeztem: 

o Fogadtam a leérkező öntevékeny köröket, elvégeztem a belépés utáni 

adminisztrációt 

o Minden délelőtt segédkeztem a ki-, majd délután a bepakolásnál 

o Kiosztottam az étkezési jegyeket 

o Vezettem az értékmegőrző adminisztrációját  
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o Az idő közben felmerülő eszközigényeket kielégítettem 

o Folyamatosan tartottam a kapcsolatot Németh Gergő szervezővel 

o Megszerveztem az eszközök visszaszállítását 

 2017. augusztus 3. - személyesen egyeztettem Nagy Krisztinával a Sportnap 

szerevezésének előrehaladtáról 

 Több alkalommal egyeztettem Nagy Dániellel (HÖOK) a Sportnap 

megvalósulásáról  

 2017. augusztus 16. - személyesen egyeztettem Krisztián Dáviddal az EHK-ban 

folyó munkáról 

 Részt vettem a Gépészmérnöki Kar Gólyatáborában, ahol a táborvezetői feladatokat 

láttam el 

 Az Egyetemi Sportnap felelőseként kapcsolatot tartottam a főszervezővel illetve a 

HÖOK képviselőjével valamint segítettem munkájukat 

Az érékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 201 000 Ft 


