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BESZÁMOLÓ TÖRÖK LILI 
2018. június 4. és 2018. július 1. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. június 7. – EHK ülés 
2018. június 14. – EHK ülés 
2018. június 26. – EHK ülés 
2018. június 28. – EHK elnökválasztó ülés 
2018. június 28. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. június 5. – Stratégiai Bizottság 
2018. június 7. – Stratégiai Bizottság 
2018. június 7. – Belső Szociális Bizottság 
2018. június 12. – Stratégiai Bizottság 
2018. június 14. – Belső Szociális Bizottság 
2018. június 19. – Stratégiai Bizottság 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Szociális Bizottságban végzett munka 

 A legutóbbi 2 félévben tett bírálói vizsgák során ejtett hibák kigyűjtése, digitalizálása 

és elemzése a 2018 őszi féléves bírálói vizsgák elveinek meghatározása céljából. 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

 Egyeztetés Barabás Zoltánnal az irodával kapcsolatos tudnivalókról, aktuális és közel 

jövőbeli teendőkről és projektekről. 

 Egyeztetés Gődér Nikolettával a Belső Szociális Bizottság projektjeivel kapcsolatban. 

 Egyeztetés Krisztián Dáviddal a közel jövőbeli teendőkről és változásokról. 

 A BME Ifjúsági Tábor fejlesztése céljából beszerzendő sporteszközök listájának 

elkészítése és továbbítása Barabás Zoltánnak. 
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 Csatlakozó 2018: 

o oktatással kapcsolatos tartalmak felülvizsgálata Katona Rebekával, majd 

átstrukturálása, 

o juttatási tartalmak felülvizsgálata, bővítése és átrendezése, 

o a szabályzatok listájának és azok elérhetőségeinek frissítése, 

o Hallgatói Képviseletekről szóló rész frissítése és bővítése. 

 A kollégiumi visszajelző kérdőív véleményezése. 

 Egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével a jövőbeli tervekről és projektekről. 

 Egyeztetés Gődér Nikolettával a szociális juttatási poszttal járó feladatokkal és azok 

átvételével kapcsolatban. 

Szociális juttatási referensi feladatok 

 Bírálói kérdéslista frissítése a változásoknak megfelelően. 

 Írásbeli bírálói vizsgafeladatsorok összeállítása. 

 A bírálói vizsgák lebonyolításához szükséges online táblázatok elkészítése. 

 A vizsgaidőpontok ütemezése és időpontok kiírása a kari szociális referensek 

visszajelzései alapján. 

 Új referensi vizsga összeállítása. 

 Bírálók vizsgáztatása: 4 szóbeli vizsgáztatás és 6 írásbeli teszt javítása. 

 A kari szociális referensek tájékoztatása a 2018/19 őszi féléves rendszeres szociális és 

alaptámogatás ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos határidőkkel kapcsolatban. 

 
EHK tábor 

 Szociális területtel kapcsolatos szekciók témájának kitalálása, előkészítése, valamint 

szekcióleírások továbbítása Barabás Zoltánnak. 

 Egyeztetés Rácz Tamással a szociális szekciók témájával és a potenciális vendégek 

személyével kapcsolatban. 

 Visszajelzések gyűjtése az ÉPK HK-tól a tavaszi alapozó szekcióval kapcsolatban, 

majd új játékok keresése és továbbítása Barabás Zoltánnak. 

 HSZI tréning témáihoz kapcsolódó HÖK specifikus problémák gyűjtése. 

 A pontversenyhez szükséges ajándékötletek gyűjtése. 

 
HÖOK Közgyűlés 2018. június 28 – 2018. július 1. 

 Többszöri egyeztetés Gál Bernadettel a pólókra kerülő logókkal kapcsolatban, majd 

azok elkészítése. 

 Többszöri egyeztetés Pekár Zoltánnal a vendégek badge-eiről, majd azok elkészítése 

névre szólóan. Változások miatt további badge-ek készítése a helyszínen. 

 Segítség az eszközök kipakolásában, a regisztrációban, a nagyterem rendezésében, 

valamint a szombat esti vacsora elkészítésében és utómunkálataiban. 
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 A rendezvény után segítség a tábor visszaállításában, a megmaradt eszközök 

összepakolásában és az irodába történő visszaszállításában. 

 

Egyéb 

 Ügyeleti helyettesítés az irodában.  

 Iroda rendben tartása. 

 Részvétel a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának Közgyűlésén 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 162 000 forint 


