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VETÉSI DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 3 1. és 2020. 3 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

▪ Részt vettem: 

▪ 2 HK és 1 online HK ülésen 

▪ 1 Online Kari Tanácson 

▪ Ügyeletet tartottam 2 alkalommal 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon, főleg a jelen helyzet miatti kollégiumi 

költözésekkel kapcsolatosan. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

▪ 3 KHB ülést tartottam 

▪ Egyeztettem Gyurcsány Józseffel a KHB választásról. 

▪ Több alkalommal tartottam megbeszélést Papp Dániellel a KHB elnöki pozícióval kapcsolatos 

ügyekről, feladatokról, aktuális projektekről. 

▪ Részt vettem a KHK Továbbképző hétvégén. 

▪ Egyeztettem Nagy Mátéval a KHB tagjainak beszámolójával kapcsolatban. 

▪ Megbeszélést tartottam Beluzsár Ádámmal a KHB jövőjéről és az EHK-s pozícióról. 

▪ Egyeztettem Soós Istvánnal a KHB jövőjéről. 

▪ Egyeztettem a KHB tagjaival a jelen helyzetre vonatkozó rendezvények elhalasztásáról, a körök 

nyitásáról. 

▪ Egyeztettem a HSZI igazgatójával, Nagy Gáborral a kollégiumi rendrakásról, kiköltöztetésről, a 

közösségi helységek sorsáról. 

▪ Aktívan segítettem a kollégiumok kipakolását, dobozolást. 

▪ A Kollégiumi közösségi helységek plombálásáról egyeztettem Németh Ákossal. 

▪ Leplombáltam az összes közösségi helységet a kollégiumban Zoller Zitával. 

▪ Egyeztettem az EHK-val és Nagy Gáborral a kollégiumi díjak kiírásáról, visszafizetéséről. 

▪ Megbeszéltem Nagy Gáborral a hallgatók eldobozolt személyes tárgyainak hozzáférhetőségéről. 

▪ Egyeztettem a rektori engedéllyel kollégiumban maradók sorsáról. 

▪ Megbeszélésen vettem részt Dallos Györgyivel a park projektről. 

▪ Egyeztettem a KHB tagjaival a parkprojekt tervjeiről és az álláspontunkról. 

▪ Folyamatos megbeszélések Varga Flóriánnal a Schönherzben lakók helyzetéről. 
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▪ Véleményeztem a Kollégimi KU-t és a TJSZ 4. számú mellékletét. 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

▪ Kollégiumi felvételi: 

▪ A nyári TJSZ változtatás mellékhatásaként, létrejött egy Kancellári utasítás amely az EKFR 

ügyrendi dolgait hivatott kezelni 

▪ Ezzel kapcsolatban Varga Flóriánnal illetve Nagy Mátéval és Zelenyánszki Dorottyáva 

folyamatosan egyeztetünk, reméljük, hogy hamarosan lezártnak tekinthető majd ez a téma 

is. 

▪ Újra előkerült a dokumentum bizonyos részei migrálásra kerültek a TJSZ-be, bizonyos 

részei pedig összehangba lettek hozva a TJSZ-el illetve a valósággal. 

▪ Várható még további egyeztetés a témában. 

▪ Veszélyhelyzet miatti kiköltözés: 

▪ A Magyarországon is jelenlévő új koronavírus miatt március 14-én az egyetemi 

Koordinációs Bizottság azt a döntést hozta, hogy az egyetemi kollégiumokból haza kell 

költözniük a hallgatóknak, ezzel kapcsolatban több problémát is kezelni kellett 

▪ A hallgatók kiköltözésével kapcsolatban, a személyes tárgyaik eldobozolásával illetve a 

közösségi helységek leplombálásával igyekeztem segíteni a hallgatótársaimat a kialakult 

helyzetben. 
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