
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ R. NAGY TIBOR ENDRE 
2019. április 1. és 2019. április 30. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. április 4. – EHK ülés 
2019. április 11. – EHK ülés 
2019. április 17. – EHK ülés 
2019. április 25. – EHDK ülés 
2019. április 25. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL  

 

 
2019. április 1. – Vezetői Értekezlet ülés 
2019. április 8. – Vezetői Értekezlet ülés 
2019. április 15. – Rektori Tanács ülés 
2019. április 15. – Vezetői Értekezlet ülés 
2019. április 29. – Vezetői Értekezlet ülés 
2019. április 29. – Szenátus ülés 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. április 3. – Stratégiai bizottsági ülés 
2019. április 10. – Stratégiai bizottsági ülés 
2019. április 17. – Stratégiai bizottsági ülés 
2019. április 24. – Stratégiai bizottsági ülés 
 

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 az alelnökökkel és Rácz 

Tamással 

 A személyes találkozókon felül rendszeres egyeztetés a Műegyetemi Hallgatói Kft. 

ügyvezető igazgatójával 

 Hallgatói igazolási kérelmek elbírálása 

 Kapcsolattartás a Kari Hallgatói Képviseletek vezetőivel 

 A teremigénylésre benyújtott dokumentumok, forgatási engedélykérések, illetve a 

plakátolási rendelvények ellenőrzése, jóváhagyása 

 Kapcsolattartás a HÖK alszervezeteinek vezetőivel 

 Intézményi kapcsolattartás a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával 

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

felkészülés az értekezletekre 

 Rendszeres tájékoztatás adás hallgatói megkeresésekre 

 Az EHK képviselők munkájának ellenőrzése, havi szintű értékelése, szöveges 

értékelések megírása 

 Felkészülés az EHK és az EHDK üléseire 

 Nyilvános beszámoló készítése az EHK elnöki feladatokkal összefüggésben végzett 

tevékenységekről 

 Folyamatos rendelkezésre állás 

 
Személyes találkozók, egyeztetések és azok témái: 
 

 2019. április 1. – Barabás Zoltán és Suhajda Richárd – heti feladatok ütemezése  

 2019. április 2. – Kun Levente, Horicsányi Krisztina és Lőrincz László – MVK 

fejlesztői központ  

 2019. április 2. – Beluzsár Ádám – beszámolási időszak értékelése 

 2019. április 3. – Németh Ádám, Orbán Balázs – hallgatói klubok felújításának 

tervezése 

 2019. április 3. – Nagy Gábor – TJSK normatíva felhasználásának lehetőségei, TJSZ 

módosítás aktuális állapota, EHK iroda felújítási munkálatai, HÖK 

eszközbeszerzésének lehetőségei, keretátadások ügymenete, futó beszerzések és 

megrendelések, megrendelések nyomon követése, teremigénylések átfutási idejének 

racionalizálása, balatonlellei tábor fejlesztési tervei, hallgatói klubok felújítása, 

KEFIR fejlesztés szerződésének, hallgatói szavazások ügymenete, ösztöndíj 

korrekciókkal kapcsolatos problémák 

 2019. április 3. – Mráz Marcell - beszámolási időszak értékelése  

 2019. április 3. – Lőrincz László – beszámolási időszak értékelése 



 
 

 

 

 2019. április 3. – Gődér Nikoletta – beszámolási időszak értékelése 

 2019. április 3. – Boros Gergő – beszámolási időszak értékelése 

 2019. április 3. – Módos Dávid – beszámolási időszak értékelése 

 2019. április 4. – Kovács Klementina – beszámolási időszak értékelése 

 2019. április 4. – Varga Ferenc – beszámolási időszak értékelése 

 2019. április 4. – Barabás Zoltán és Suhajda Richárd – felkészülés az EHK ülésre, 

aktuális feladatok egyeztetése 

 2019. április 4. – Németh Ádám – HÖOK Konferencia szervezés, aktuális ügyek 

 2019. április 4. – Török Lili – beszámolási időszak értékelése 

 2019. április 4. – Pekár Zoltán – beszámolási időszak értékelése 

 2019. április 4. – Ritzl András, Eszterhai Marcell, Horváth Mihály és Kovács 

Klementina – HÖOK Konferencia szervezése 

 2019. április 4. – Pálfalvi András – TJSK normatíva felhasználása, aktuális hallgatói 

ügyek 

 2019. április 8. – Egyed Gábor – beszámolási időszak értékelése 

 2019. április 8. – Beluzsár Ádám és Barabás Zoltán – TVSZ módosítás aktualitás 

állása 

 2019. április 8. – Barabás Zoltán és Suhajda Richárd – heti feladatok ütemezése  

 2019. április 10. – Nagy Gábor – aktuális ügyek 

 2019. április 10. – Rémai Zsolt – nyári kollégiumi térítési díjak változása, kollégiumok 

állapotának felmérése 

 2019. április 11. – Barabás Zoltán – felkészülés az EHK ülésre, aktuális feladatok 

egyeztetése 

 2019. április 12. – Németh Ádám – jegyzetbolt helyzete, BME Ajándékbolt nyitása, 

kollégiumi konditermek üzemeltetése 

 2019. április 12. – Eszterhai Marcell, Kovács Klementina, Horváth Mihály, Báli 

Bernadett és Ritzl András – HÖOK Konferencia szervezése 

 2019. április 15. – Barabás Zoltán és Suhajda Richárd – heti feladatok ütemezése  

 2019. április 16. – Mráz Marcell – EHK személyi változások 

 2019. április 17. – Ritzl András, Eszterhai Marcell, Németh Gergő és Kovács 

Klementina – HÖOK Konferencia szervezése 

 2019. április 17. – Kovács Péter – képzési szintek közötti hallgatói jogviszony 

folytonossága 

 2019. április 17. – Nagy Gábor – aktuális ügyek 

 2019. április 17. – Szili Ákos, Suhajda Richárd, Lőrincz László és Módos Dávid – 

EHK gazdálkodási szabályzat tervezet felülvizsgálata 

 2019. április 18. – István Adrienn és Bujk Béla – interjú az OMHV-val kapcsolatos 

fejlesztési irányelvekről 



 
 

 

 

 2019. április 23. – Lőrincz László és Varga Ferenc – képviseleten belüli személyi 

változások  

 2019. április 23. – Egyed Gábor – személyi kérdések 

 2019. április 23. – Szili Ákos – személyi kérdések  

 2019. április 24. – Suhajda Richárd és Barabás Zoltán – hallgatói szavazások 

ügymenete  

 2019. április 24. – Török Lili – személyi változások a képviseleten belül 

 2019. április 24. – Nagy Gábor – aktuális ügyek 

 2019. április 24. – Módos Dávid – személyi változások 

 2019. április 25. – Merkei Dóra – EHK kollégiumi referens választás, GTK Kari 

Napok szervezése, ösztöndíjkorrekciókkal kapcsolatos problémák kezelése 

 2019. április 25. – Barabás Zoltán és Suhajda Richárd – felkészülés az EHK ülésre, 

aktuális feladatok egyeztetése 

 2019. április 26. – Németh Ádám – HÖOK Konferencia szervezés, mobiltelefon 

szolgáltató váltás  

 2019. április 29. – Barabás Zoltán és Suhajda Richárd – heti feladatok ütemezése  

 2019. április 30. – Kovács Klementina és Lovasi Regina – Európa hajó bérlése, 

catering szolgáltatás megrendelése 

 

 

Egyéb aktuális elnöki teendők, feladatok: 

 ÉMK HK elnökválasztó ülés levezetése 

 Egyeztetés a SOTE által kezdeményezett budapesti, összegyetemi sportrendezvény 

szervezéséről az érintettekkel 

 A balatonlellei ifjúsági tábor területbejárása, fejlesztési igények összegyűjtése 

 VIK HK elnökválasztó ülés részvétel 

 Részvétel a HÖOK Vezetőképző rendezvényén  

 HÖOK Választmányi ülés részvétel 

 ELTE Északi Tömb helyszínbejárása a HÖOK Konferencia szervezése kapcsán 

 Sapientia helyszínbejárás a HÖOK Közgyűlés szervezése kapcsán 

 VBK HK elnökválasztó ülés levezetése 

 Személyes egyeztetéseken fölül a 30 éves jubileumi HÖOK Konferencia 

szervezésével kapcsolatos teendők ellátása 

o pályázati anyag leadás 

o ajándéktárgyak beszerzésével kapcsolatos egyeztetések 

o hajóbérlés és a catering szolgáltatás tervezése, megszervezése 

o humánerőforrás allokálása 

o kapcsolattartás a HÖOK és az ELTE vezetőségével 

o kapcsolattartás a szervező cég vezetőjével 



 
 

 

 

o napi szintű egyeztetés Kovács Klementinával 

o intézményi meghívó szövegezése 

o egykori intézményi hallgatói vezetők listájának összeálítása 

 „Több lett? Maradhat!” zárórendezvény és a műegyetemi véradásra 

ajándékutalványok beszerzése 

 Egyeztetés a KTH és Kancellári Kabinet illetékeseivel a Neptunban történő 

bankkártyás fizetés megvalósításáról 

 Egyeztetés Nagy Zoltánnal a BME diákhitel márkamenedzserének személyéről 

 „Pro Juve” vitaanyag frissítése 

 Gyakornok 2.0 kérdőív kitöltése 

 A Műegyetem Kiváló Oktatója díjak adományozásával kapcsolatos ügyintézés 

o egyeztetés Benkó Ritával 

o meghívók elkészítése 

o egyeztetés a díjak beszerzéséről és oklevelek elkészítéséről 

o korábbi évek át nem adott díjainak kézbesítése 

 A BME 2018. évi szöveges beszámoló jelentés véleményezése, kiegészítése 

 A BME és a MÁV együttműködési megállapodásával kapcsolatos egyeztetés a 

Rektori és a Kancellári Kabinet munkatársaival 

 A hallgatói klubok felújításával kapcsolatos munkálatok előkészítésének 

koordinálása 

 Adatszolgáltatás az Állami Alkalmazás-katalógusba történő ősfeltöltéshez 

 A „Tegyük szebbé a Duna partját!” rendezvénnyel kapcsolatban egyeztetés Kovács 

Klementinával és Suhajda Richárddal több alkalommal  

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 360 000 Ft  


