
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ R. NAGY TIBOR ENDRE 
2019. május 1. és 2019. május 31. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. május 2. – EHK ülés 
2019. május 9. – EHK ülés 
2019. május 16. – EHK ülés 
2019. május 23. – EHK ülés 
2019. május 30. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL  

 

 
2019. május 6. – Vezetői Értekezlet ülés 
2019. május 20. – Vezetői Értekezlet ülés 
2019. május 25. – Ünnepi Szenátus ülés 
2019. május 27. – Szenátus ülés 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. május 15. – Stratégiai Bizottság 
2019. május 29. – Stratégiai Bizottság 

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. május 2. – Személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal, Suhajda Richárddal az 

aktuális teendőkről, illetve az ülés napirendi pontjairól 

 2019. május 2. – Trombitás Bálint – BME vízilabda csapat és EHK együttműködés 

 2019. május 8. – Nagy Gábor – aktuális ügyek 

 2019. május 6. – Személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal, Suhajda Richárddal az 

aktuális teendőkről 

 2019. május 6. – Személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal, Rácz Tamással, Suhajda 

Richárddal és Lőrincz Lászlóval a májusi feladatokkal kapcsolatosan 

 2019. május 9. – Személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal és Suhajda Richárddal az ülés 

napirendi pontjairól 

 2019. május 13. – Személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal, Suhajda Richárddal, Rácz 

Tamással és Lőrincz Lászlóval a májusi aktuális teendőkkel kapcsolatosan 

 2019. május 15. – Nagy Gábor – aktuális ügyek 

 2019. május 15. – Személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal és Suhajda Richárddal, Rácz 

Tamással és Lőrincz Lászlóval az aktuális projektek állásáról 

 2019. május 16. – Személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal és Suhajda Richárddal az 

aktuális ülés napirendi pontjairól 

 2019. május 16. – Pálfalvi András – aktuális ügyek 



 
 

 

 

 2019. május 22. – Személyes egyeztetés Török Lilivel és Barabás Zoltánnal a TVSZ-

TJSZ szabályozási koncepcióval kapcsolatosan 

 2019. május 22. – Személyes egyeztetés Nagy Gáborral (HSZI), Garbai Ádámmal 

(HSZI), dr. Kökény Ilonával (JI), dr. Kiss Andreával (JI), Török Lilivel, Rácz Tamással 

és Barabás Zoltánnal a TVSZ-TJSZ szabályozási koncepcióval kapcsolatosan 

 TJSZ változtatásokkal kapcsolatos szöveges javaslatok összeállítása Török Lilivel, 

Barabás Zoltánnal és Rácz Tamással 

 2019. május 28. – Pálfalvi András – aktuális ügyek 

 2019. május 29. – Németh Ákos Zoltán – aktuális ügyek 

 2019. május 29. – Személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal, Suhajda Richárddal és 

Lőrincz Lászlóval az aktuális teendőkről 

 2019. május 30. – Személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal, Suhajda Richárddal a soron 

következő ülés napirendi pontjaival kapcsolatosan 

 

Egyéb aktuális elnöki teendők, feladatok: 

 Felkészülés egy építész kari munkabizottság ülésre, majd részvétel Alföldi György 

dékán úr meghívására 

 KJK HK alakuló ülés részvétel 

 Személyes egyeztetés az EHK 12 képviselőjével az elmúlt időszak értékeléséről és az 

aktuális tervekről, feladatokról  

 A Szociális Bizottság működésével kapcsolatban felmerült szabálytalansági kérdések 

tisztázása a Kancellária felé 

 A tisztújító szavazások érvényességi kérdésének tisztázása 

 HÖOK Közgyűlésen, választmányi ülésen és Konferencián való részvétel és a 

szervezés koordinálása 

 TVSZ és TJSZ aktuális változatainak átnézése, véleményezése 

 Egyeztetések lefolytatása az ÚNKP programon belüli kollégiumi elhelyezéssel 

kapcsolatosan Józsa Jánossal, Veszprémi Károllyal, Süveges Péterrel és az illetékes 

hallgatói képviselőkkel 

 MŰSAJT átszervezéssel kapcsolatos anyag megvitatása Varga Ferenccel  

 Pro Juventute Universitatis és a Műegyetem Kiváló Oktatója díjak beszerzésével és 

átadásával kapcsolatos ügyintézés 

 Búcsúvacsorák szervezésével kapcsolatos egyeztetések 

 EFOTT pályázatokkal kapcsolatos egyeztetések és a pályázatok átnézése 

 HÖOK 30 jubileumi Konferencia elszámolásával kapcsolatos teendők elvégzése 

 EHK kirándulás szervezése 

 A MISZ Műegyetemi Iskolaszövetkezet igazgatósági ülésein való részvétel, az éves 

rendes közgyűlés szervezésében és lebonyolításában való közreműködés és 

kapcsolattartás az egyetemmel  



 
 

 

 

 KEFIR fejlesztéssel kapcsolatban egyeztetés a Kancellári Kabinet, a HSZI és a KI 

munkatársaival, a szerződéskötés előrehaladásának monitorozása 

 A Műegyetem Kiváló Oktatója díj adományozásával kapcsolatosan felmerült 

anomiálikról való egyeztetés több alkalommal a GTK DH és a Rektori Kabinet 

munkatársaival 

 Hallgatói megkeresések megválaszolása oktatási ügyekkel kapcsolatosan 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 360 000 forint 


