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BESZÁMOLÓ SZALAY LUCA 
2021. november 25. - december 31. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

2021. november 25. - EHK ülés 
2021. december 09. - EHK ülés 
 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 
 

SZEMÉLYES EGYEZTETÉSEK 
 

11.27. - Telefonos egyeztetés Walton Mihállyal a sportösztöndíj pontozásról és a hallgatói 
megkeresésekről ezzel kapcsolatosan 
11.28. - Személyes egyeztetés Gődér Nikolettával az Egyetemi BME pályázatokkal 
kapcsolatos kérdésekről 
 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
 

Belső Kollégiumi Bizottsággal kapcsolatos tevékenységek: 
 - Kollégiumi mentor pályázat véleményezés 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, PROJEKTEK 
 

Pályázati referensi pozícióval  kapcsolatos tevékenységek: 
Állandó tevékenységek: 
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- Folyamatos egyeztetés a kari pályázati referensekkel az aktuális kérdésekkel kapcsolatban, 
tájékoztatás az aktualitásokról 
- Folyamatos egyeztetés az EHK elnökségével a pályázati ügyeket illetően 
- Folyamatos egyeztetés a HSZI munkatársaival a pályázati ügyeket illetően telefonon, e-
mailben és személyesen 
- Hallgatói megkeresésekre válaszadás telefonon, emailben 
Eseti tevékenységek: 
- EHK pályátai dokumentáció javítás elkészítése Merkei Dórával 
- Sportösztöndíj pályázat előzetes eredményeinek javítása a sportközpont észrevételei 
alapján, bírálás felülvizsgálata 
- Sportösztöndíj pályázat bírálói tábla tisztázat és előzetes eredmény elkészítése 
- Versenycsapatok ösztöndíj pályázat bírálói tábla készítése és előzetes eredmény elkészítése 
- EBME pályázatok újrabírálása, tanulmányi és nyelvi pontok felvezetése, bírálói 
megjegyzésekre válaszadás, előzetes osztótábla elkészítése 
- Külügyi ösztöndíj végleges eredmény elkészítese, végleges bírálói tábla elkészítése 
- Műegyetemi Versenycsapatok ösztöndíj végleges eredmény elkészítése 
- Sportösztöndíj felszólalások áttekintése, ez alapján a végleges eredmény és osztótábla 
elkészítése 
- Egyetemi Öntevékeny Körök ösztöndíj bírálói tábla elkészítése, egyeztetés a Kozmosz 
Körrel és a Zöld Körrel 
- Egyetemi BME pályázat felszólalások alapján végleges eredmény elkészítése, 2 kategória 
lista elkészítése, szakmai lista elkészítése, előterjesztés elkészítése 
- Dokumentáció elkészítése online formában és papír alapon 
- Dokumentáció javítás elkészítése, papír alapú bevitele a HSZI-be, egyeztetés az 
ösztöndíjakkal kapcsolatosan Walton Mihállyal és Varga Saroltával 
- Dokumentáció javítás elkészítése az Egyetemi Öntevékeny Körök ösztöndíjra 
- Egyetemi BME ösztöndíj dokumentáció javítás elkészítése 
- Versenycsapatok -, Öntevékeny Körök -, Külügyi -, TDK ösztöndíj dokumentáció javítás 
elkészítése 
- Sportösztöndíj dokumentáció javítás elkészítése 
- Egyetemi BME ösztöndíj, Sportösztöndíj, Külügyi-, Öntevékeny Körök-, Versencsapatok 
ösztöndíj dokumentáció javítás elkészítése 
- Dokumentáció javítás elkészítése 
- Dokumentáció javítás elkészítése 
- Ösztöndíj összevonásokról határidős feladat kiküldése a Külső Pályázati Bizottság számára 
Projektek: 
 

EGYÉB FELADATOK 
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 - Ügyelet megtartása az EHK irodában
 

Az értékelt időszakban elért pontsztám: 147,80 pont 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 147 800 Ft

 
 


