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BESZÁMOLÓ TÖRÖK LILI 
2018. augusztus 6. és 2018. szeptember 2. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
2018. augusztus 30. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szociális juttatási referensi feladatok 

 Bírálói vizsgáztatással kapcsolatos teendők ellátása: 

o Vizsgák lebonyolításának koordinálása. 

o Augusztusi vizsgaidőpontok kiírása a kari referensek visszajelzései alapján. 

o Bírálók vizsgáztatása: 5 szóbeli vizsgáztatás és 12 írásbeli teszt javítása. 

o Vizsganyilvántartás folyamatos vezetése. 

o Egyeztetés a kari referensekkel a beosztásokkal kapcsolatban. 

 Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos teendők ellátása: 

o Javaslat készítése a Szociális Bizottság számára a pályázat eredményére. 

o Pályázók értesítése az eredményről, egyeztetés a hiánypótlásról. 

o Hallgatói megkeresések megválaszolása az ösztöndíjjal kapcsolatban. 

 Egységes Szociális Rendszerrel kapcsolatos teendők ellátása: 

o Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés 2018/19 őszi pályázat 

létrehozása. 

o Egyeztetés Gazder Bencével az ESZR tanúsítványának meghosszabbításával 

kapcsolatban. 

 Egyéb referensi feladatok: 

o A rendszeres szociális ösztöndíj kapcsán felmerülő speciális helyzetekről 

egyeztetés a kari referensekkel. (42 hallgató) 

o Hallgatói levelek megválaszolása. 
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o Egyeztetés Szabó Tamással és a KSZB-vel az ESZR tárhelyének 

felszabadításával kapcsolatban. 

o Összesítő készítése az elmúlt 4 félévben leadott pályázatokról és az ösztöndíjak 

minimum és maximum értékéről. 

o Egyeztetés Gazder Bencével a hallgatói bejelentkezési problémákról. 

o A 2018. szeptember 1-től 40%-kal emelkedő szociális támogatok 

keretösszegeiről szóló plakát elkészítése és hirdetése a karok felé. 

o Többszöri egyeztetés Molnár Gyulával (HSZI) és a karokkal a 2017/18 őszi 

pályázatok bevitelével és a tavaszi pályázatokhoz szükséges szabvány dobozok 

elhozatalával kapcsolatban. 

o Egyeztetés Gődér Viviennel az ESZR-rel kapcsolatos bejelentkezési és egyéb 

felületkezelési tudnivalókkal kapcsolatban. 

o Az elsőéves hallgatók esetében a távolságra járó pontszám meghatározásának 

ellenőrzése a karokon és észrevételek jelzése a karok felé. 

o Egyeztetés R. Nagy Tiborral, Krisztián Dáviddal, Barabás Zoltánnal, Suhajda 

Richárddal és Gazder Bencével az Egységes Szociális Rendszer fejlesztéséről. 

o A jelenlegi szociális rendszer fejlesztése során készült hasznos anyagok 

összegyűjtése és elküldése a KSZB-nek megismerésre. 

o Személyes bemutatási időpontok hirdetésének határidejéről emlékeztető írása 

a karoknak, majd a hirdetések ellenőrzése. 

o Gépészmérnöki Karon kiírt személyes bemutatási időpontok ellenőrzése 

hallgatói megkeresések miatt, majd további időpontok kiírásával kapcsolatos 

egyeztetés Tóth Amandával. 

o Személyes meghallgatáson való részvétel Varga Saroltával (ÉPK) és Bezzeg 

Klaudiával (VBK) két hallgató ügyében. 

o HK közeli pályázatok listájának bekérése a karokról. 

o A határidőn túl leadott problémák kezelése és személyes megkeresések 

kezelése. 

o Többszöri egyeztetés Krisztián Dáviddal, illetve Demjén Zitával az 

esélyegyenlőségi alapon igényelni kívánt kollégiumi férőhelyekről. 

o Egyeztetés Ferenczi Bernadettel az ESZR adatvédelmi tájékoztatójának 

aktualizálásával kapcsolatban. 

Egyéb 

 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar HK napján való részvétel: 

o Egyeztetés Gődér Viviennel a HK napon tartandó előadással kapcsolatban. 

o Előadás készítése az ÉPK HK általános és bírálói utánpótlásáról. 

o Részvétel a kollégiumi közösségi pontokról szóló beszélgetésen és saját 

tapasztalatok megosztása. 

 Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Gólyatáborában EHK-s felügyelői 

feladatok ellátása 
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 Többszöri egyeztetés Tóth Amandával a bírálói vizsgákkal és szociális témájú 

teendőkkel kapcsolatban. 

 Gál Bernadettnek való segítség Szkéné plakát szerkesztésével kapcsolatban. 

 Egyeztetés Krisztián Dáviddal a szociális rendszer fejlesztésével és további tervekkel 

kapcsolatban. 

 Egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével az aktuális teendőkről és közel jövőbeli tervekről. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 139 000 forint 
 


