
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ R. NAGY TIBOR ENDRE 
2018. december 11. és 2018. december 31. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. december 20. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

 
2018. december 17. – Vezetői értekezlet ülésén részvétel 
2018. december 17. – Szenátus értekezlet ülésén részvétel 
 
 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Rendszeres teendők: 
 

 Az EHK munkájának folyamatos koordinálása, ülések szervezése, levezetése 

 Az EHK közösség építésének szervezése 

 Operatív feladatok napi szintű ellátása 

 Az EHK tájékoztatása a vezetői körökben történő egyeztetésekről 

 A személyes találkozókon felül rendszeresen egyeztetés Rácz Tamással 

 A személyes találkozókon felül rendszeres egyeztetés Nagy Gábor HSZI igazgató 

úrral 

 A személyes találkozókon felül rendszeres egyeztetés a Műegyetemi Hallgatói Kft. 

ügyvezető igazgatójával 

 A teremigénylésre benyújtott dokumentumok, forgatási engedélykérések, illetve a 

plakátolási rendelvények ellenőrzése, jóváhagyása 

 Intézményi kapcsolattartás a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával 



 
 

 

 

 Vezetői Értekezlet, Rektori Tanács, illetve Szenátus elé kerülő anyagok áttekintése, 

felkészülés az értekezletekre 

 Az EHK képviselők munkájának ellenőrzése, havi szintű értékelése 

 Folyamatos rendelkezésre állás 

 
Személyes találkozók, egyeztetések és azok témái: 
 

 2018. 12. 12. – Murai László – HÖOK-BME együttműködés tervezése a 2019-es 

évre 

 2018. 12. 12. –  Pál Tamás és Nagy Gábor – közérdekű adatigénylés 

választervezetének megvitatása 

 2018. 12. 12. – Török Lili – akutális teendők, feladatok 

 2018. 12. 13. – Gál Bernadett -  aktuális teendők, feladatok 

 2018. 12. 13. – Török Lili– aktuális teendők, feladatok 

 2018. 12. 14. – Lestyan Bence – hallgatói normatíva felosztás 

 2018. 12. 17. – Szabó Mihály, Bujk Béla, Szilágyi Attila és Beluzsár Ádám – OHV 

kiértékeléssel kapcsolatos problémák 

 2018. 12. 19. – Murai László – az országos felsőoktatás aktualitásai  

 2018. 12. 19. – Zeller Bálint – AP Klub működése 

 2018. 12. 19. – Orbán Balázs, Zeller Bálint – AP és Martos Csocsó klub működése  

 2018. 12. 20. – Horváth Bence – EHK-KHK együttműködés  

 2018. 12. 29 – Gál Bernadett – a képviselők értékelése  

 2018. 12. 30 – Gál Bernadett – a képviselők értékelése  

Egyéb aktuális elnöki teendők, feladatok:  

 MISZISZ igazgatósági ülésen való részvétel 

 Részvétel a HÖOK évzáró fogadásán 

 Személyes egyeztetés több alkalommal a MŰHASZ és az EFOTT Kft. 

vezetőségével a jövőbeli együttműködésről 

 Részvétel a TDK ünnepségen 

 Összevont KSZB-BSZB ülés részvétel 

 Részvétel a Kancellári Állófogadáson  

 Elnöki értekezlet tartása 

 Karácsonyi üdvözlőlapok kézbesítése 

 A közérdekű adatigénylés megválaszolásához szükséges információk összegyűjtése, 

egyeztetés és kapcsolattartás az érintett felekkel 

 A BME weboldalán megjelenő interjú korrektúrázása 

 A képviselők értékelésével kapcsolatos anyagok összeállítása, kérdések 

megválaszolása 



 
 

 

 

 A TJSZ megújítás tervezetének véleményezése 

 A teljesítményértékelések második pótlására kiírt különeljárási díjak szabályosságáról 

való egyeztetések  

 Egyeztetés több alkalommal Orbán Balázzsal a Gólyabálok fejlesztésének 

irányelveiről 

 A jegyzettámogatás felhasználásával kapcsolatos anyagok összeállítása és továbbítása 

az illetékesek felé 

 Egyeztetés Rémai Zsolt igazgató úrral a KEFIR rendszer fejlesztéséről  

 Az Educatio kiállításon való megjelenésről egyeztetés az érintettekkel 

 A BME Nyílt Napon regisztráló hallgatók adatkezelésének kérdésében egyeztetés a 

HSZI és a Rektori Kabinet munkatársaival  

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 150 000 forint 
 


