
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ SZILI ÁKOS 
2019.június 1. és 2019. június 30. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. június 6. – EHK ülés 
2019. június 11. – 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 21. – Szenátus Gazdasági Bizottság 
2019. június 24. – Szenátus 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

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

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Szociális Bizottság 

 Feladatlapok készítése a Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat bírálói vizsgához  

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Gazdasági referensi feladatok: 
 

 Rendszeres kommunikáció a HSZI munkatársaival a HÖK költéseivel kapcsolatos 

kérdésekben, az érkezett számlák egyeztetése, a hiánypótlási igények kezelése 



 
 

 

 

 Az alszervezetek nyomtatási igényeinek kezelése és továbbítása a HSZI részére 

 Folyamatos egyeztetés a KHK gazdasági referensekkel a költésekkel kapcsolatosan 

felmerülő kérdésekről, a beérkező igénylések fogadása, ellenőrzése és leadása a HSZI 

részére 

 Rendszeres egyeztetés Suhajda Richárddal a HÖK költéseivel kapcsolatban 

 KHK irodaszer rendeléseinek kezelése és leadása 

 Kari gazdasági referensek tájékoztatása a nyári táborok megvalósításának menetéről 

 Adatszolgáltatás a VIK HK részére az elmúlt években megvalósult igénylésekről 

 Leköszönt EHK képviselők számára üvegplakettek megrendelése, folyamatos 

kapcsolattartás a partnerrel 

 HÖOK tagdíjjal kapcsolatos egyeztetés, az ehhez szükséges igénylés elkészítése 

 HÖOK Közgyűlésen való részvételhez szükséges igénylés elkészítése 

 Kari táborok igényléséhez szükséges mintadokumentumok elkészítése, határidők 

megszabása 

 EHK továbbképző kirándulás költségvetésének elkészítése 

 Külső Gazdasági Bizottság levelezőlistájának frissítése 

 A kari gazdasági referensek teljesítményeinek értékelése 

 KHK-k MŰHASZ analitikáin lévő eredmények áttekintése 

 A gólyatábor rendezvénysorozat költségkeretének meghatározása, a rendezvényekhez 

szükséges igénylés elkészítése 

 Szabó Zsolt (MŰHELY) szerződéshosszabbításával kapcsolatos teendők ellátása 

 EFOTT Civil Tér részvételéhez szükséges igénylés elkészítése 

 Egyeztetés Bartha Zsolttal és Kincses Gáborral a sportnormatíva felhasználásával 

kapcsolataban 

 HÖOK Közgyűlés résztvevői listájának módosítása 

 EHK tábor megszervezéséhez szükséges igénylések elkészítése 

 A HÖK balatonlellei táborban lévő foglalásainak összesítése Németh Ákos részére 

 EHK továbbképző kirándulásra autó bérlése, az ezzel kapcsolatos teendők ellátása  

 Egyeztetés a MŰHASZ munkatársaival a vérplazmaadó verseny eredményével 

kapcsolatban 

 HÖOK Szabadegyetem részvételi díj kifizetésével kapcsolatos teendők ellátása 

 Eszközszállításhoz szükséges autó intézése az EFOTT Civil Téren történő 

megjelenéshez 

 EHK tábor megvalósításához szükséges gazdasági ügyek intézése 

 Gólyatáborok költségvetéseinek összegyűjtése a kari gazdasági referensektől 

 KEFIR rendszerkövetéshez kapcsolódó teljesítési igazolás kiállításával kapcsolatos 

teendők ellátása 

 Egyetemi autó elkérése 

 Kari gazdasági referensek tájékoztatása a gólyatáborok szervezésével kapcsolatban 



 
 

 

 

Személyes megbeszélések: 

 Többszöri egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével az aktuális feladatokkal kapcsolatban 

 Egyeztetés Nagy Gáborral a HÖK költéseiről heti rendszerességgel 

 Többszöri egyeztetés Lőrincz Lászlóval az alszervezetek költésigényeiről 

 Rendszeres egyeztetés Fodor Balázzsal a HKT költéseivel kapcsolatban 

 Egyeztetés Kovács Szilviával (MŰHASZ) az aktuális gazdasági ügyekről 

 Egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével és Ritzl Andrással (HÖOK) a HÖOK 

rendezvények részvételi díjaival kapcsolatban 

 Egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével az EHK-ban megüresedett posztokkal 

kapcsolatban 

 Egyeztetés Zelenyánszki Dorottyával a sportnormatíva felhasználással kapcsolatban 

 Egyeztetés Réti Tamással keretátadásokkal kapcsolatban 

 Egyeztetés Kovács Klementinával az EHK táborral kapcsolatban 

 Személyes megbeszélés Horváth Bencével és Kerényi Dáviddal a KJK nyári táborával 

kapcsolatban 

 Megbeszélés Nagy Gáborral az aktualitás gazdasági ügyekről 

 Egyeztetés a Budapesti Hokiklubbal lehetséges együttműködésekről 

 Egyeztetés Suhajda Richárddal és Lőrincz Lászlóval a KHK-k MŰHASZ analitikáin 

lévő eredményekről 

 Egyeztetés Zelenyánszki Dorottyával a VIK HK aktuális gazdasági ügyeivel 

kapcsolatban 

 Egyeztetés Makara Árpáddal és Zelenyánszki Dorottyával a VIK HK gazdálkodásával 

kapcsolatban 

 Folyamatos egyeztetés a hónap során Zelenyánszki Dorottyával a VIK HK aktuális 

igényléseivel kapcsolatban 

 Egyeztetés Orbán Balázzsal és Kovács Szilviával a gólyatáborok megvalósításával 

kapcsolatban 

 Megbeszélés Bartha Zsolttal az aktuális sportrendezvényekről 

 Egyeztetés Vidák Miklóssal korábbi gazdasági ügyekkel kapcsolatban 

 Többszöri egyeztetés Módos Dáviddal az öntevékeny körök költéseivel kapcsolatban 

 Megbeszélés R. Nagy Tibor Endrével az elmúlt időszakban végzett tevékenységeimről 

 
Szakkollégium felelős 

 Folyamatos kapcsolattartás a szakkollégium elnökeivel 

 Rendszeres kommunikáció a HSZI munkatársaival a szakkollégiumok költéseivel 

kapcsolatos kérdésekben, az érkezett számlák egyeztetése, a hiánypótlási igények 

kezelése 

 A szakkollégiumok igényléseinek ellenőrzése, folyamatos monitorozása 

 Management Szakkollégium balatonlellei igénylésének javítása 



 
 

 

 

 Gillemot László Szakkollégium Működési pályázatában történő átcsoportosításával 

kapcsolatos teendők ellátása 

 A szakkollégiumok informatikai eszközbeszerzési igényeinek összesítése 

 Egyeztetés Lőrincz Lászlóval a szakkollégium felelősi feladatokkal kapcsolatban 

 Szakkollégiumok működéséhez, a felelősi poszthoz kapcsolódó szabályzatok 

teljeskörű megismerése 

 
Egyéb: 
 

 Aeronautics Team versenycsapat SZMSZ-ének véleményezése 

 Az újonnan érkező EHK képviselők beilleszkedését segítő dokumentum 

véleményezése 

 Részvétel a KJK HK szakmai továbbképző hétvégéjén, szakmai előadás megtartása 

gazdasági témakörben, valamint az ehhez szükséges felkészülés 

 Részvétel az ÉPK HK továbbképző hétvégéjén 

 Az EHK továbbképző kiránduláshoz szükséges bevásárlás elintézése Kovács 

Klementinával 

 
 
Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 138 000 forint 

 
 

 
 
 


