
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ SUHAJDA RICHÁRD 
2019. március 1. és 2019. március 31. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. március 7. – EHK ülés 
2019. március 14. – EHK ülés 
2019. március 14. – EHDK ülés 
2019. március 25. – EHDK ülés 
2019. március 28. – EHK ülés  

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2019. március 25. – Szenátus 
2019. március 27. - Egyetemi Sportstratégia Bizottság 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. március 6. – Stratégiai bizottsági ülés 
2019. március 13. – Stratégiai bizottsági ülés 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Alelnök: 

 KHK Továbbképző hétvége (március 1-3.) 

 A leszállítandó eszközök összekészítése 

 Az egyetemi autó átvétele, a szükséges eszközök megvásárlása, majd leszállítása a 

helyszínre Barabás Zoltánnal 

 Alapozó szekció megtartása Rácz Tamással 

 Alelnök szekció megtartása Barabás Zoltánnal 

 Informatikai alapismeretek szekció megtartása Boros Gergővel 

 Az eszközök hazaszállítása, kipakolása 

 Értékelő kérdőív véleményezése és szerkesztése 



 
 

 

 

 Stratégiai Bizottságok levezetése Barabás Zoltánnal 

 Adatgyűjtés az egyetemi belépőkártyákkal kapcsolatban a HSZI számára, a táblázat 

megosztása Németh Ákos Zoltánnal 

 A HÖK bélyegző nyilvántartásáról hiányzó bélyegzők bevitele a 

Dokumentumkezelési Osztályra 

 A HÖK bélyegző nyilvántartásának naprakészen tartása, a bejelentések iktatása és 

továbbítása a Dokumentumkezelési Osztálynak 

 Szavazási Bizottsági bélyegzők kiadása a bizottságok elnökeinek, a szükséges 

meghatalmazások elkészítése 

 Többszöri e-mailes egyeztetés Dr. Dunai Lászlóval a Hazlovi megemlékezéssel 

kapcsolatban 

 A Hallgatói Sportfelmérés véglegesítése, továbbítása a HSZI felé, a kiküldendő 

Neptun-üzenet egyeztetése Dr. Nagy Balázs Vincével 

 Az Egyetemi Sportstratégia Bizottság számára feltöltött anyagok áttekintése 

 Oklevelek készítése az Egyetemi BME ösztöndíj pályázat, a József Nádor-díj, illetve 

a Sportösztöndíjat elnyert hallgatók számára és az anyagok elküldése a nyomdába 

 2019. március 23. - Részvétel az OTDK két szekciójának záróünnepségén 

 Egyeztetés Lőrincz Lászlóval a BME Waterpolo csapat problémáiról, 

információszerzés Dévay Katától és Dékány Donáttól 

 A TTK HÖK SZMSZ véleményezése 

 Az EHK tagjainak beszámolóinak pontozása, szkennelése, a pontok felvezetése 

 A gödi Németh Endre Mérőtelepen elhelyezett eszközök kulcsának kiadása a KHK-

nak 

 A HÖK költségvetésével kapcsolatos anyagok végső verzióinak véleményezése 

 Levelezőlista létrehozása az Egyetemi Rendezvény Bizottság számára 

 A K 172-es terem foglalásainak kezelése 

 Az EHK és az EHDK ülések emlékeztetőinek véleményezése és továbbítása a 

Képviselet felé 

 Egyeztetés Major Dániellel a MÜPA-val kapcsolatos szándéknyilatkozat tartalmáról, 

az anyag véglegesítése és elküldése a MÜPA részére 

 A HKT működési pályázat kiírásának előkészítése és a EHK elé terjesztése 

 Többszöri egyeztetés Egyed Gáborral a tudástár különböző felületeivel 

kapcsolatban 

 A Barabás Zoltán által írt HÖOK 30 cikk véleményezése 

 Rendszeres egyeztetés Szili Ákossal a gazdasági terület aktualitásairól 

 Rendszeres egyeztetés Kovács Klementinával a sport- és rendezvény terület 

aktualitásairól 

 Stratégiai nap (2019. március 30.) 

 Étkezés biztosítása  



 
 

 

 

 Projektek gyűjtése 

 Új iktatási rend megalkotása 

 Segítség az irodarend kialakításába 

 Aktív részvétel a megbeszéléseken, egyes témák előkészítése és prezentálása (EHK 

ösztöndíj pályázat kiírás véleményezése, munkaköri leírások áttekintése) 

 Rendszeres egyeztetés R. Nagy Tiborral és Barabás Zoltánnal az EHK projektjeiről, 

a képviselők feladatairól és a napi ügyek intézésről 

 A képviselők munkájának folyamatos követése, segítése 

 Az irodarend felügyelete 

 Az ügyeletesek feladatainak ellenőrzése, az elvégzett feladatok nyilvántartása 

 A postázandók listájának eljuttatása a Postaszolgálathoz 

 A beérkező rendezvény engedélyezések, plakátolási formanyomtatványok és egyéb 

beérkező dokumentumok aláírása, hitelesítése 

 A napi operatív teendők folyamatos ellátása 

Személyes egyeztetések: 

 2019. március 4. – Barabás Zoltán, R. Nagy Tibor Endre és Rácz Tamás - BME 

2019. évi költségvetése 

 2019. március 5. - Barabás Zoltán - a képviselők munkájával kapcsolatban 

 2019. március 6. – Barabás Zoltán és Suhajda Richárd – aktuális feladatok 

 2019. március 11. – Barabás Zoltán és Suhajda Richárd – heti feladatok ütemezése 

 2019. március 12. – Barabás Zoltán, Rácz Tamással, Suhajda Richárddal és Lőrincz 

László – aktuális feladatok 

 2019. március 14. - Barabás Zoltán - aktuális feladatok 

 2019. március 25. – Barabás Zoltán és Suhajda Richárddal – heti feladatok ütemezése 

 2019. március 26. – Barabás Zoltán, Suhajda Richárd és Varga Ferenc – személyi 

kérdések 

 2019. március 27. – Barabás Zoltán és Suhajda Richárd – projektlista összeállítása, 

ütemezése 

 2019. március 29. – Suhajda Richárd, Barabás Zoltán és Szili Ákos – személyi 

kérdések 

 Többszöri egyeztetés Fodor Balázzsal a HKT teremfoglalásairól, az outlook 

levelezőrendszer beállításáról, valamint a HKT működési pályázatáról 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 220000 forint. 


