
Markovics Petra 

Beszá molo  
2015.09.14 . és 2015.10.12 . között végzett munkámról  

EHK ÜLÉSEK 

 
2015.09.17. EHK ülés 
2015.09.21. Rendkívüli EHK ülés 
2015.09.24. EHK ülés 
2015.10.01. EHK ülés 
2015.10.08. EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK:  

 
2015.09.28. Szenátus 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEK: 

 
2015.09.24. Belső Szociális Bizottság 
2015.10.06. Belső Szociális Bizottság 
2015.10.07. Stratégiai Bizottság 
2015.10.07. Belső Kollégiumi Bizottság 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK: 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK:  

Szociális referensi teendők: 

 Rendkívüli szociális ösztöndíjak elbírálásának előkészítése, kiértesítésük, ösztöndíjuk 
feltöltése 

 Rendszeres szociális ösztöndíjjal és alaptámogatással kapcsolatos hallgatói megkeresésekre 
folyamatos válaszadás 

 Folyamatos egyeztetések a kari szociális referensekkel a szociális pályázatok elbírálásai 
kapcsán 

 HK közeli szociális pályázatok összegyűjtése, azzal kapcsolatos egyeztetések 

 Többszöri egyeztetés Szabó Tamással, a webtown-nal, valamint a kari szociális referensekkel 
a fellépő rendszerhibák kapcsán 

 Többször egyeztettem Vermes Boldizsárral a szociális ösztöndíjakhoz kapcsolódó 
adatszolgáltatásról 

 Egyeztettem Keresztes Péterrel a hallgatói adatok átadásáról 

 Esélyegyenlőségi regisztrációkat és kérelmeket néztem át és véleményeztem 

 Előkészítettem a ponthúzáshoz szükséges táblázatot 

 2015.09.23-án Külső Szociális Bizottsági ülést tartottam, ahol meghatároztuk a rendszeres 
szociális támogatáshoz, valamint az alaptámogatáshoz a ponthatárt és az összegeket 
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 2015.09.24-én Belső Szociális Bizottsági ülést tartottam, ahol elbíráltuk a 15 beérkezett 
rendkívüli szociális ösztöndíjat 

 2015.09.30. Szociális pályázatokat bírálók ösztöndíjáról egyeztetés Traxler Balázzsal és Nagy 
Edittel 

 2015.10.01. Szociális referensi teendők átadása Traxler Balázsnak 

 2015.10.01. Részt vettem az esélymentor találkozón 

 Szociális referens változás értesítés kiküldése az érintett embereknek 

 Folyamatos egyeztetés Traxler Balázzsal az aktuális problémák megoldása érdekében 

Alelnöki feladatok: 

 Folyamatos egyeztetések, megbeszélések a napi teendőkről, elnöki, alelnöki feladatokról 

 Beszámolók összegyűjtése, rendszerezése 

 Projektlista kialakítása, egyeztetés a referensekkel 

 Az EHK kirándulással kapcsolatos teendők intézése, csapatépítő játékok kitalálása 

 2015.09.24. Elnöki megbeszélés 

 2015.09.28. Egyeztetés Németh Ádámmal, Daku Dáviddal és Rácz Tamással 

 2015.09.28. Elnöki megbeszélés 

 2015.09.29. Elnöki megbeszélés 

 2015.10.06. Elnöki megbeszélés 
 

Egyéb: 

 A Térítési és Juttatási Szabályzat átnézése a módosítások során 

 A Gólyatábor és Mentorhálózat Alapszabály melléklet véleményezése 

 Részt vettem az EHK kiránduláson 

 


