
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ TÖRÖK LILI 
2018. november 11. és 2018. december 10. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. november 15. – EHK ülés 
2018. november 16. – Rendkívüli EHK ülés 
2018. november 19. – Rendkívüli EHK ülés 
2018. november 22. – EHK ülés 
2018. november 30. – EHK ülés 
2018. december 06. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2018. november 20. – Esélyegyenlőségi Bizottság 
2018. november 21. – Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 
2018. december 4. – Hallgatói Jogorvoslati Bizottság 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. november 20. – Stratégia Bizottság 
2018. november 26. – Belső Pályázati Bizottság 
2018. november 27. – Stratégia Bizottság 
2018. december 04. – Stratégiai Bizottság 
2018. december 07. – Belső Szociális Bizottság 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

Belső Pályázati Bizottságban végzett munka 

 Egyetemi BME ösztöndíj pályázatok személyes bemutatása során közreműködés (11 

pályázat) 

 Sportösztöndíj pályázatok bírálása (13 pályázat) 

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. 

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 Hallgatói kérdések megválaszolása, kifizetéssel kapcsolatos problémák 

kezelése. 

o Fellebbezéssel kapcsolatos hallgatói e-mailek megválaszolása. 

o 2018/19. tanév tavaszi féléves Rendszeres szociális ösztöndíj és 

Alaptámogatás pályázati kiírások és Igazoláslista véglegesítése és továbbítása 

a HSZI és a Jogi Igazgatóság felé. 

Egységes Szociális Rendszer fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása: 

 Bizottságok munkájának felügyelete és koordinálása. 

 Ülések ütemezésével kapcsolatos egyeztetések a Bizottság vezetőivel és a 

projektben résztvevőkkel.  

 Jövedelem felülvizsgálata bizottság keretein belül végzett feladatok: 

o november 29. - egyeztetés Zádori Ferenccel a vállalkozói adatlap végleges 

tartalmával kapcsolatban. 

 Felület felülvizsgálata bizottság keretein belül végzett feladatok: 

o november 12. – bizottságon való részvétel. 

o november 14. – bizottságon való részvétel. 

o november 21. – bizottságon való részvétel. 

o december 5. – bizottságon való részvétel. 

o Többszöri egyeztetés Weininger Fruzsinával a bizottság teendőivel 

kapcsolatban. 

 Igazoláslista felülvizsgálata bizottság keretein belül végzett feladatok: 

o november 21. – bizottságon való részvétel 

o új Igazoláslista tartalmi változásainak összegyűjtése 

o régi Igazoláslista véleményezése az új elvek szerint 

 Pontrendszer felülvizsgálata bizottság keretein belül végzett feladatok: 

o november 14. – bizottság levezetése. 

o november 30. – bizottság levezetése. 

o december 7. – bizottság levezetése. 

o Bizottságok előkészítése. 

o Feladatok kiosztása és a beérkező anyagok véleményezése. 

o Új TJSZ 2. számú mellékletének készítése. 

 Belső Szociális Bizottság vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása: 



 
 

 

 

 Bizottság megtartása egy alkalommal. 

 Emlékeztető elkészítése. 

 TJSZ 3. számú mellékletének előkészítése és véleményezése 

 Külső Szociális Bizottság vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása: 

 2018. november 26. – ülés levezetése. 

 a kari szociális referensek által, a TJSZ 3. számú mellékletével kapcsolatosan 

felvetett kérdések megválaszolása 

 Személyes beszélgetések a kari szociális referensekkel: 

o 2018. november 12. – Boldizsár Nóra (ÉMK) 

o 2018. november 29. – Miklós-Kovács Janka (TTK) 

o 2018. december 6. – Benda Bianka (VBK) 

o 2018. december 7. – Bezzeg Klaudia (VBK) 

o 2018. december 8. – Varga Sarolta (ÉPK) 

 A 2018/19. tanév tavaszi féléves kollégiumi férőhelypályázat során beszámításra kerülő 

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok leadási és hiánypótlási határidejével 

kapcsolatban egyeztetés a kari referensekkel. 

 Teljesítményalapú táblázat folyamatos vezetése. 

Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság 

 A Bizottsághoz beérkezett kérelmek véleményezése. 

Egyéb 

 Karima novemberi számának véleményezése. 

 November 30. - személyes egyeztetés Barabás Zoltánnal az aktuális feladatokról. 

 TJSZ módosításáról szóló dokumentum véleményezése. 

 Többszöri egyeztetés Lőrincz Lászlóval az EHK Alumni rendezvény díszleteiről: 

o A díszletek megrendezése és beszerzése. 

o Az R épület aulájának dekorálása november 29-én és 30-án. 

 2019. évi HK ZH előkészítéseivel kapcsolatos teendők: 

o 2018. november 26. – megbeszélésen való részvétel. 

o Juttatás-térítési terület vonatkozó törvények részleteinek pontosítása. 

o A HK ZH felépítésével kapcsolatos dokumentum véleményezése. 

 Ügyeletet tartása az EHK irodában: 

o 2018.11.15. 10:00-12:00 

o 2018.11.22. 10:00-12:00 

o 2018.11.29. 10:00-12:00 

o 2018.12.06. 10:00-12:00 

 Részvétel a HÖOK őszi Vezetőképző hétvégéjén: 

o Előadás tartása a BME speciális ösztöndíjairól a haladó juttatás szekcióban. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 194 500 forint 


