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BESZÁMOLÓ TÖRÖK LILI 
2018. szeptember 3. és 2018. október 10. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. szeptember 6. – EHK alakuló ülés 
2018. szeptember 13. – EHK ülés 
2018. szeptember 20. – EHK ülés 
2018. szeptember 24. – Rendkívüli EHK ülés 
2018. szeptember 25. – Rendkívüli EHK ülés 
2018. szeptember 27. – EHK ülés 
2018. október 6. – Rendkívüli EHK ülés 
2018. október 4. – EHK ülés  

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. szeptember 11. – Stratégia Bizottság 
2018. szeptember 12. – Belső Szociális Bizottság 
2018. szeptember 19. – Belső Szociális Bizottság 
2018. szeptember 26. – Belső Szociális Bizottság és Külső Szociális Bizottság 
2018. szeptember 20. – Belső Oktatási Bizottság 
2018. szeptember 25. – Stratégia Bizottság 
2018. október 1. – Belső Gazdasági Bizottság 
2018. októbet 2. – Kibővített Gazdasági Bizottság 
2018. október 4. – Belső Pályázati Bizottság 
2018. október 9. – Stratégia Bizottság 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szociális juttatási referensi feladatok 

 Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos teendők ellátása: 

o Javaslat készítése a Szociális Bizottság számára a pályázat eredményére. 
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o Pályázók értesítése az eredményről, egyeztetés a hiánypótlásról. 

o Hallgatói megkeresések megválaszolása az ösztöndíjjal kapcsolatban. 

o Eredményről szóló előterjesztések elkészítése. 

o Eredmények továbbítása a HSZI felé 

 Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatokkal kapcsolatos 

teendők ellátása: 

o Speciális helyzetekről egyeztetés a kari referensekkel. 

o HK közeli pályázatok elbírálásának koordinálása, BSZB tagokkal egyeztetés 

a felmerülő kérdésekről. 

o A szociális támogatások 40%-kal történő emelése miatti határidő 

módosítások hirdetése az ESZR felületén. 

o Többszöri egyeztetés Barabás Zoltánnal a megnövekedett szociális keretek 

összegéről. 

o Egyeztetés Ferenczi Bernadettel (HSZI) a módosult jogorvoslati 

időpontokról. 

o Az eredmények megállapításához szükséges jogosultsági adatokkal 

kapcsolatban többszöri egyeztetés Ferenczi Bernadettel (HSZI). 

o Előzetes eredményekről javaslat készítése a Szociális Bizottság számára és 

feltöltése az ESZR rendszerbe. 

o Előzetes eredmények elleni felszólalások kigyűjtése, véleményezése és 

továbbítása a KSZB részére. 

o Egyeztetés Orbán Gáborral, Gazder Bencével és az Informatikai 

Igazgatósággal az ESZR bejelentkezési problémával kapcsolatban. 

o A rendszerleállás miatt nem látott, de határidőig beérkezett felszólalások 

kigyűjtése, véleményezése és továbbítása KSZB részére. 

o Hallgatók értesítése a felszólalás eredményéről. 

o Felszólalással kapcsolatos hallgatói levelek megválaszolása. 

Egységes Szociális Rendszer fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása: 

 KSZB és BSZB számára az áttanulmányozandó korábbi fejlesztési anyagok 

összegyűjtése. 

 Jelenlegi rendszer problémáinak összegyűjtése a KSZB és a BSZB segítségével. 

 Közös KSZB és BSZB ülés levezetése: 

o Mapparendszer, sablonok elkészítése. 

o Bizottságok teendőiről, feladatairól szóló listák elkészítése. 

 Ütemezés elkészítése és bizottságok összeállítása. 

 Bizottságok munkájának felügyelete és koordinálása. 

 Betegségek pontozásának felülvizsgálata bizottság keretein belül végzett feladatok: 

o 2018. október 2. – személyes egyeztetés Bezzeg Klaudiával. 

o 2018. október 3. – ülésen való részvétel. 

o 2018. október 10. – ülésen való részvétel. 
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o Betegségek pontozására tett javaslatok számítása korábbi féléves adatok 

alapján. 

 Családmodell bizottság keretein belül végzett feladatok: 

o 2018. október 3. – személyes egyeztetés Miklós-Kovács Jankával. 

o 2018. október 5. – ülésen való részvétel. 

o 2018. október 10. – ülésen való részvétel. 

o Családmodell problémákról szerkezeti ábra készítése, és a bekérendő 

igazolások listájára javaslattétel. 

 Jövedelem felülvizsgálata bizottság keretein belül végzett feladatok: 

o 2018. október 2. – személyes egyeztetés Zádori Ferenccel. 

 Az új pontrendszer tesztelésével kapcsolatos feladatok: 

o Karok által beküldött táblák összesítése. 

o Kari és egyetemi ösztöndíjak összesítése, majd hiba észlelése után javításra 

visszaküldése. 

o Betegségekre járó új pontszámok számítása: 3 verzió. 

o Tesztelés során elkövetett hibák kigyűjtése és visszaküldése a karoknak 

javításra. 

o A javított táblák összesítése. 

o Statisztikák készítése különböző családszerkezetek, speciális helyzetek szerint, 

amely figyelembe veszi a különböző jövedelemszámítási módszereket. 

Belső Szociális Bizottság vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása: 

 Bizottság megtartása három alkalommal. 

 Emlékeztetők elkészítése, feladatok elvégzéséhez szükséges anyagok előkészítése. 

 Többszöri egyeztetés Katona Rebekával és Kovács Klementinával a bírálói 

leterheltség vizsgálat projekttel kapcsolatos teendőikről. 

 Egyeztetés Egyed Gáborral a szociális naptár koncepciójával kapcsolatban. 

 Egyeztetés Kántor Tamással a bírálói vizsgák digitalizálásával, valamint a BNO 

kódos táblázat frissítésével kapcsolatban. 

Külső Szociális Bizottság vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása: 

 2018. szeptember 19. – ülés levezetése. 

 2018. szeptember 26. – ülés levezetése. 

 2018. október 3. – ülés levezetése. 

 2018. október 10. – ülés levezetése. 

o Féléves projektek meghatározása, feladatok kiosztása 

 HK közeli pályázatok elbírálásával kapcsolatban egyeztetés a Bizottság tagjaival. 

 Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatokat bírálók ösztöndíj 

pályázat őszi féléves adatlapjainak összegyűjtése, pályázatok eredményére 

javaslattétel. 

 Szociális területhez tartozó teljesítményalapú tábla vezetése. 
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Egyéb referensi tevékenységek: 

 Bírálással töltött órákról statisztikák készítése a leterheltség vizsgálatához és a 

bírálók jutalmazásának meghatározásához. 

 Egyeztettem Gődér Nikolettával és az Horváth Bencével (KJK) a Rendkívüli 

szociális ösztöndíj pályázat során kért kollégiumi várólistán történő előresorolással 

kapcsolatban. 

 Egyeztetés Barabás Zoltánnal a bírálók jutalmazásának elveiről. 

 Egyeztetés Varga Ferenccel a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás 

pályázatokat bírálók ösztöndíja 2018/19 pályázat ütemezésével és a pályázati 

adatlappal kapcsolatban. 

 Egyeztetés Beluzsár Ádámmal a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban megjelenő 

ösztöndíj táblákról. 

Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság 

 A Bizottsághoz beérkezett kérelmek véleményezése 

 Egyeztetés Demjén Zitával az esélyegyenlőségi alapú kollégiumi férőhelyben való 

részesülés feltételeiről. 

 A Bizottsághoz beérkezett esélyegyenlőségi alapú kollégiumi férőhelyben való 

részesülés kérelemmel kapcsolatban többszöri egyeztetés Demjén Zitával, az érintett 

hallgatókkal és Gődér Nikolettával. 

GHK Tisztújító Szavazás: Szavazási Bizottsági elnöki feladatok ellátása: 

 Névjegyzék igénylése és elhozatala a HSZI-ből. 

 Beérkezett jelölések alapján a szavazólapok elkészítése. 

 Neptun üzenet megírása és elküldése a HSZI részére. 

 Aláíróívek elhozatala a HSZI-ből. 

 Egyeztetés Tóth Amandával a Szavazás időpontjairól és helyszíneiről. 

 Többszöri egyeztetés Tóth Amandával és Kántor Tamással a szavazás épp aktuális 

részvételi arányáról és a szavazás PR-járól. 

 Szavazási Bizottsági tagok szavaztatásra történő beosztása. 

 Tisztújító Fórumon való részvétel és jelöltek bemutatása. 

 Szavaztatás koordinálása. 

 Szavazatszámlálás lebonyolítása. 

 Szavazási jegyzőkönyvek elkészítése és továbbítása a HSZI-nek és a GHK-nak. 

 Szavazási iratok dokumentálása, visszavitele a HSZI-be. 

 Szavazási Bizottság munkájának jutalmazásával kapcsolatban egyeztetés Barabás 

Zoltánnal, Horváth Bálinttal és Tóth Amandával. 

Egyéb 

 Többszöri egyeztetés Molnár Gyulával (HSZI) a szavazási jegyzőkönyvek 

tartalmáról.  
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 Egyeztetés Ferenczi Bernadettel (HSZI) a szavazási aláíróívek tartalmával 

kapcsolatban. 

 Részt vettem a Diákváros projekttel kapcsolatos egyeztetésen Dávida Eszterrel, R. 

Nagy Tibor Endrével és Rácz Tamással. 

 Szavazási jegyzőkönyv sablon véleményezése. 

 Statisztikák készítése 2014-től 2018-ig a szociális pályázatokat leadók és sikeresen 

pályázók létszámáról. 

 Egyeztetés Barabás Zoltánnal az aktuális projektekről és feladatokról: 

o 2018. szeptember 10. 

o 2018. október 8. 

 Egyeztetés Gál Bernadettel a szociális témájú PR tervről. 

 Ügyeletet tartása az EHK irodában 

o 2018.09.06. 10:00-12:00 

o 2018.09.13. 10:00-12:00 

o 2018.09.20. 10:00-12:00 

o 2018.09.27. 10:00-12:00 

 Az EHK iktatásának kezelése 

 Részvétel a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának Közgyűlésén 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 307 000 forint 


