
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ SUHAJDA RICHÁRD 
2020. január 1. és 2020. január 31. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2020. január 7. - Rendkívüli EHK ülés 
2020. január 9. - EHK ülés 
2020. január 23. - EHK ülés 
2020. január 30. - EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2020. január 9. - Stratégiai Bizottság 
2020. január 16. - Stratégiai Bizottság 
2020. január 30. - KHK Hétvége megbeszélés 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Személyes egyeztetések: 

 2020. január 5. - Horváth Bálint, Szili Ákos - aktuális projektek, feladatok 

 2020 január 9. - Pálfalvi András, Németh Ádám - MŰHASZ aktualitások 

 2020. január 14. - Horváth Bálint, Szili Ákos - decemberi időszak beszámolóinak 

bírálása 

 2020. január 16. - Horváth Bálint, Filep Richárd, Török Lili - ÉPK aktualitások 

Alelnöki feladatok: 

 Feladatkörrel járó állandó feladatok: 

o A december havi beszámolók bírálása 



 
 

 

 

o Folyamatos egyeztetés Pollák Zsomborral a teljesítmény alapú 

táblázat frissítéséről 

o A teljesítmény alapú tábla szerkesztése, véleményezése, az érkezett 

észrevételek megválaszolása 

o Többszöri egyeztetés Fekete Károllyal a gödi tábor foglaltságáról 

o Az EHK ülések emlékeztetőinek véleményezése 

o Az EHK titkárságára érkező megkeresések megválaszolása 

o Az EHK levelezőrendszerének, levelezőlistáinak karbantartása 

 info@bmeehk.hu cím létrehozása, tagok szerkesztése 

 nem használt levelezőlisták törlése 

 tagságok frissítése 

 naptárrendszer átállítása 

 drive rendszer átállítása, megosztási beállítások módosítása 

 régi tagok deaktiválása 

o Többszöri egyeztetés Kovács Klementinával a rendezvényekkel 

kapcsolatban 

o Többszöri egyeztetés Szili Ákossal a gazdasági kérdésekről 

o Vizsgaidőszaki ügyeleti tábla nyomon követése 

 Feladatkörrel járó eseti feladatok: 

o HK ZH teremfoglalás 

o Új HKT menedzser számára felhasználó igénylése 

o Az érintettek tájékoztatása a bútor közbeszerzésről 

o MŰHASZ szabályzat véleményezése 

o KHK Támogatási Rend véleményezése 

o Az új bélyegzők bejelentése a bélyegző nyilvántartásba, a régi 

bélyegzők törlése, az elveszettek bejelentése, meghatalmazások 

kiadása 

Egyéb: 

 2020. január 9. - Részvétel az Újévi állófogadáson 

 HK ZH 

o tananyagok gyűjtése, véleményezése 

o kérdések írása 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 104 000 forint 
 

mailto:info@bmeehk.hu

