
 
 

 

 

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

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. december 13. – EHK ülés 
2018. december 13. – EHDK ülés 
2018. december 20. – EHK ülés 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2018. december 11. – Stratégiai Bizottság 
2018. december 17. – Belső Kollégiumi Bizottság 
2018. december 19. – Belső Szociális Bizottság 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szociális juttatási referensi feladatok 

 Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatos teendők ellátása: 

o Hallgatói megkeresések megválaszolása az ösztöndíjjal kapcsolatban. 

 Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatokkal kapcsolatos 

teendők ellátása: 

o Hallgatói kérdések megválaszolása, kifizetéssel kapcsolatos problémák 

kezelése. 

Egységes Szociális Rendszer fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása: 

 Bizottságok munkájának felügyelete és koordinálása. 

 Ülések ütemezésével kapcsolatos egyeztetések a Bizottság vezetőivel és a 

projektben résztvevőkkel.  

 Felület felülvizsgálata bizottság keretein belül végzett feladatok: 

o Többszöri egyeztetés Weininger Fruzsinával a bizottság teendőivel 

kapcsolatban. 



 
 

 

 

o Látványtervek többszöri véleményezése. 

o Az új felület felépítéséről szóló anyagok véleményezése. 

o A pályázatok státuszállításának folyamatáról szóló anyag véleményezése. 

 Pontrendszer felülvizsgálata bizottság keretein belül végzett feladatok: 

o december 12. – bizottság levezetése. 

o Bizottság előkészítése. 

o A végleges pontrendszerről szóló összesítő anyag véleményezése. 

o Új TJSZ 2. számú mellékletének elkészítése 

 2018. december 19. - KSZB és BSZB ülés levezetése 

o Beérkezett anyagok véleményezése 

 Belső Szociális Bizottság vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása: 

 Bizottság megtartása egy alkalommal. 

 Emlékeztető elkészítése. 

 Projektfeladatok koordinálása: 

o Többszöri egyeztetés Szili Ákossal az új bírálói vizsga feladatsor tartalmával 

kapcsolatban. Az új kérdések véleményezése, valamint javaslattétel további 

tartalmakra. 

o Egyeztetés Egyed Gáborral a szociális pályázatok ütemezéséről szóló plakátról. 

 Külső Szociális Bizottság vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása: 

 2018. december 13. – ülés levezetése. 

 TJSZ 3. számú mellékletének újbóli véleményezése 

 Személyes beszélgetések a kari szociális referensekkel: 

o 2018. december 11. – Zádori Ferenc (VIK) 

o 2018. december 11. – Weininger Fruzsina (GTK) 

o 2018. december 13. – Grizák Máté (KJK) 

 Teljesítményalapú táblázat folyamatos vezetése. 

 2018. december 19. – Referensi vizsgák összeállítása és a vizsga megtartása 

 Vizsgák kijavítása, eredmények kihirdetése és személyes egyeztetések tartása az 

eredményekről. 

 2018. december 21. – pót referensi vizsgák összeállítása és vizsga megtartása 

 2018. december 27. – pót referensi vizsgák összeállítása és vizsga megtartása 

 A 2018/19. tanév tavaszi féléves bírálói vizsgaidőszak előkészítése: 

o A közös tanulásra való igények felmérése. 

o Tématerületekért szétosztása kari szociális referensek között. 

o Szóbeli pályázatok frissítésével kapcsolatban egyeztetés a kari referensekkel. 

o Ütemezés és vizsgarend átalakítása. 

Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság 

 A Bizottsághoz beérkezett kérelmek véleményezése. 

 



 
 

 

 

 
Egyéb 

 2018. december 12. - személyes egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével az EHK belső 

működésével kapcsolatban. 

 TJSZ módosításáról szóló dokumentum véleményezése és új tartalmakra való 

javaslattétel. 

 Ügyeletet tartása az EHK irodában: 

o 2018.12.13. 10:00-12:00 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 96 000 forint 


