
 
 

 

 

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

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. július 1. – Elnökválasztó ülés 
2019. július 19. – Elnökválasztó ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL  

 

 
2019. július 22. – Vezetői Értekezlet 
2019. július 22. – Vezetői Értekezlet 
2019. július 22. – FIKP monitoring testületi ülés 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

 
Rendszeres teendők: 
 

 Az EHK munkájának folyamatos koordinálása, ülések szervezése, levezetése 

 Operatív feladatok napi szintű ellátása 

 Az EHK tájékoztatása a vezetői körökben történő egyeztetésekről 

 A személyes találkozókon felül rendszeresen egyeztetés az alelnökökkel 

 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 

 Vezetői Értekezlet elé kerülő anyagok áttekintése, felkészülés az értekezletekre 

 Rendszeres tájékoztatás adás hallgatói megkeresésekre 

 Az EHK képviselők munkájának ellenőrzése, havi szintű értékelése 

 Felkészülés az EHK üléseire 

 Nyilvános beszámoló készítése az EHK elnöki feladatokkal összefüggésben végzett 

tevékenységekről 

 Folyamatos rendelkezésre állás 

 
Személyes találkozók, egyeztetések és azok témái: 
 

 2019. július 1. – Maafi Dávid – országos egyetemi e-sport bajnokságokban rejlő 

lehetőségek 

 2019. július 2. – Németh Ádám – gólyatáborok előkészítése, EHK büfé, telefon 

szolgáltató váltás 

 2019. július 3. – Daku Dávid – hallgatói közösségi terek felújítása 

 2019. július 3. – Lőrincz László – stratégia kidolgozása a MISZ Műegyetemi 

Iskolaszövetkezet hallgatói elérésének növelésére 

 2019. július 22. – Németh Ádám – Lellei tábor raktározási lehetőségek, ESN támogatás  

 2019. július 22. – Szili Ákos – EHK jövőbeli működése  

 2019. július 26. – Németh Ádám – gólyatáborok étkeztetése  

 2019. július 29. – Ficzek Zoltán – HÖK eszközleltár 

 2019. július 30. – Módos Dávid – HÖK háttérszervezetei 

 

 

Egyéb aktuális elnöki teendők, feladatok: 

 Az EFOTT Civil tér kiállítók bérleteinek kiadása 

 Köszöntő elkészítése és elküldése a csatlakozó kiadványhoz 

 Egyeztetés több alkalommal Tevesz Gábor dékánhelyettes úrral és Barabás Zoltánnal 

a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj bírálásával kapcsolatos kérdésekben 

 Egyeztetés Nagy József dékán úrral és Barabás Zoltánnal a Műhely újságban való 

megjelenés lehetőségeiről 

 Az ÚNKP – „Tehetséggel fel!” programban résztvevő hallgatók kollégiumi 

elhelyezésével kapcsolatos egyeztetések  

 Az Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjhoz szükséges igazolások kiállítása 

 A KEFIR rendszerfejlesztés koordinálása Molnár Zsanettel 



 
 

 

 

 A 2019-es BME felvételi eredmények folyamatos követése 

 A kollégiumi konditermek nyári üzemeltetésével kapcsolatos kérdések tisztázása Hajós 

Róberttel és Péter Kingával 

 Egyeztetés Kardoss Lászlóval az ESZB rektori delegált személyéről 

 OHV portál egyetemi és kari hozzáféréseinek kezelése 

  A balatonlellei tábor csendháborítási panaszával kapcsolatos tájékoztatás az egyetemi 

vezetés felé 

 TDK ösztöndíjakkal kapcsolatos tájékoztatás adás hallgatóknak és kari TDK 

felelősöknek 

 EHK Tábor szervezésében való részvétel 

o HÖK tárgy tematika összeállítása 

o Elnöki szekcióra való felkészülés 

o Elnöki szekció megtartása 

o Fakultatív szekció megtartása 

o Megnyitó és eredményhirdetések megtartása 

o Helyszíni ad hoc feladatok elvégzése 

 Egyeztetés Fodor Balázzsal és Nagy Balázs Vince rektorhelyettes úrral a BEST 

szervezet HKT-hoz való csatlakozásáról  

 A karok közötti kollégiumi férőhely osztás algoritmusáról egyeztetés Barabás 

Zoltánnal 

 A hallgatói klubok felújításának koordinálása 

 Személyes egyeztetések a HK mobiltelefon flottáival kapcsolatban 

 A gólyatáborok támogatásával kapcsolatban egyeztetés a KHK elnökökkel, EHK 

képviselőkkel és Nagy Gábor igazgató úrral 

 Egyeztetés több alkalommal Barabás Zoltánnal a HNOR módosításáról 

 Egyeztetés Németh Ádámmal és Kovács Klementinával a HÖOK 30 éves jubileumi 

közgyűlés elszámolásáról  

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 250 000 forint  


