
 
 

 

 

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

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. június 6. – EHK ülés 
2019. június 11. – Rendkívüli EHK ülés 
2019. június 13. – EHK ülés 
2019. június 20. – EHK ülés 
2019. június 20. – EHDK ülés 
2019. június 27. – Rendkívüli EHK ülés 
2019. június 27. – Elnökválasztó EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2019. június 24. – Szenátus 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. június 5. – Stratégiai Bizottság ülés 
2019. június 12. – Stratégiai Bizottság ülés 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Alelnök: 

 Részvétel a HÖOK Szabadegyetemen (2019.06.21-22.) 

 HÖOK Választmányi ülés részvétel (2019.06.21.) 

HÖOK Közgyűlés részvétel és mandátumhordozói feladatok ellátása (2019.06.22.) 

 Az Egyetemi Sportstratégia kialakításáért felelős bizottságban végzett munka 

o A Sport kérdőív eredményeinek kikérése a HSZI-től 

o A szövegezett kiértékelés elkészítése 

o A végleges szenátusi előterjesztés véleményezése és az EHK-val való 

véleményeztetése 



 
 

 

 

 A 2019. évi Gólyatábor megvalósítási tervezetek összegyűjtése és továbbítása a 

HSZI részére 

 A HÖK informatikai adatszolgáltatásának elkészítése 

o az EHK környezetének és igényeinek felmérése 

o az alszervezetek anyagainak összegyűjtése, összefésülése 

o a végleges dokumentumok megküldése a HSZI-nek 

 Az EHK nyári továbbképző hétvégéjének szervezése 

o Autóbérlés intézése 

o Programok szervezése, lebonyolítása 

 Többszöri egyeztetés Boros Gergővel az EFOTT Civil térrel kapcsolatban, a 

megrendelés egyeztetése 

 Kommunikáció az EFOTT Civil tér nyertes pályázóival, adatgyűjtés a szakmai 

jegyekhez 

 A TJSZ és mellékleteinek véleményezése 

 Egyeztetés Nagy Józseffel a balatonlellei étkezések megrendeléséről, az érintettek 

tájékoztatása a fejleményekről 

 A BME Aeronautics Team versenycsapat SZMSZ-ének előterjesztése  

 EHK Tábor szervezés 

o szekcióleírás elkészítése 

o szekció előkészítése 

o többszöri egyeztetés a képviselet egyes tagjaival a szervezés állásáról 

o a badacsonyi kirándulás előkészítése, egyeztetés az étkezésről 

o a hajó és vonatmenetrendek alapján az utazás tervezése 

o programfüzet véleményezése 

o egyeztetés az ajándékokról, logóról, pólókról 

o egyes termékek megrendelése 

 Az új képviselők számára készített tájékoztató anyag frissítése, a vélemények 

összefoglalása, véglegesítése 

 Stratégiai Bizottságok levezetése Barabás Zoltánnal 

 Az EHK tagjainak beszámolóinak pontozása, szkennelése, a pontok felvezetése 

 Az EHK levelezőrendszerének kezelése, csoportok karbantartása 

 Az EHK és az EHDK ülések emlékeztetőinek véleményezése és továbbítása a 

Képviselet felé 

 Rendszeres egyeztetés Szili Ákossal a gazdasági terület aktualitásairól 

 Rendszeres egyeztetés Kovács Klementinával a sport- és rendezvény terület 

aktualitásairól 

 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. június 5. – Beszámolók bírálása R. Nagy Tibor Endrével és Barabás Zoltánnal 

 2019. június 6. – Személyes egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével és Barabás Zoltánnal  

az aktuális feladatokról 

 2019. június 13. – Személyes egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével és Barabás 

Zoltánnal az aktuális feladatokról 

 2019. június 19. – Személyes egyeztetés Szili Ákossal és Barabás Zoltánnal az elnöki 

pályázattal kapcsolatosan 

 Többszöri egyeztetés Barabás Zoltánnal, Kovács Klementinával és R. Nagy Tibor 

Endrével az EHK Tábor szervezésével kapcsolatosan 

 2019. június 20. – Személyes egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével és Barabás 

Zoltánnal az aktuális feladatokról 

 2019. június 27. – Személyes egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével és Barabás 

Zoltánnal az aktuális feladatokról 

MŰHAL 

 Többszöri egyeztetés Lőrincz Lászlóval az átadás-átvétellel kapcsolatban 

 Kapcsolattartás a Kari Hallgatói Képviseletekkel és az alszervezetekkel az 

igénylésekkel kapcsolatban 

 A KHK analitikáinak folyamatos vezetése 

 Számlák rendszerezése az elmúlt három hónapról 

 Megrendelések intézése, dokumentációk fogadása 

 A beérkező kérdések megválaszolása 

 Egyeztetés Dr. Gyepes Péterrel, Lőrincz Lászlóval és Barabás Zoltánnal a MIE-

MŰHAL kérdésekről 

 A MIE Közgyűlés jegyzőkönyvének véleményezése, hitelesítése 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 240 000 forint 
 

 A személyi jelölések elfogadó nyilatkozatainak kezelése 

  


