
 
 

 

 

BESZÁMOLÓ TÖRÖK LILI 
2019. június 1. és 2019. június 30. között végzett tevékenységéről 

EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. június 6. - EHK ülés részvétel 
2019. június 11. - Rendkívül EHK ülés részvétel 
2019. június 20. - EHDK ülés részvétel 
2019. június 20. - EHK ülés részvétel 
2019. június 27. - Rendkívüli EHK ülés részvétel 
2019. június 27. - Elnökválasztó EHK ülés részvétel 

SZENÁTUSI, EGYETEMI BIZOTTSÁGI ÜLÉS RÉSZVÉTEL 

 

2019. június 4. - Oktatási Dékánhelyettesi Értekezlet 

BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2019. június 5. - Stratégiai Bizottság ülés részvétel 

BIZOTTSÁGI MUNKÁK 

 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 

Szociális juttatási referensi feladatok 

 Rendkívüli szociális ösztöndíj és Önköltséges hallgatók rendkívüli szociális 

ösztöndíja pályázatokkal kapcsolatos teendők ellátása: 

o Hallgatói megkeresések megválaszolása az ösztöndíjjal kapcsolatban.  

o Személyes egyeztetések az ösztöndíjjal kapcsolatban. 

o Pályázók értesítése az eredményről, egyeztetés a hiánypótlásról. 

o Dokumentáció elkészítése és továbbítása a HSZI felé. 

  Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatokkal kapcsolatos teendők 

ellátása: 

o Hallgatói kérdések megválaszolása a 2019/20. tanév őszi féléves pályázattal 

kapcsolatban. 



 
 

 

 

o Pályázati hirdetményekkel kapcsolatos egyeztetés Pálmai Csillával, 

hirdetmények véglegesítése és közzététele az ESZR-ben. 

o Pályázat elkészítése az ESZR-ben. 

o Pályázással kapcsolatos hírek közzététele. 

o 2019/20. tanév őszi félévre vonatkozó Igazoláslista, Igazoláslistakivonat és 

külföldi igazoláslista segédletek aktualizálása, valamint az általános igazolások 

leadásához szükséges tájékoztató elkészítése és közzététele. 

o Ütemezéssel kapcsolatos egyeztetések a referensekkel. 

 Külső Szociális Bizottság vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása: 

o Teljesítményalapú táblázat folyamatos vezetése.  

o A bírálói vizsgára való felkészülést segítő diasor aktualizálása 

o Speciális esetek egységes kezelésének koordinálása. 

o 2019. június 6. – Ülés tartása a pályázati kiírások elfogadásáról, a bírálói vizsgák 

ütemezéséről, a TJSZ 2. és 3. sz. mellékletéről, valamint a beérkezett 

Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatokról. 

o Ülésemlékeztetők elkészítése. 

o A leköszönt tagok búcsúztatójának megszervezése, ajándékok elkészítése. 

 Bírálói vizsgákkal kapcsolatos feladatok ellátása: 

o A vizsgáztatás elveinek véglegesítése. 

o Írásbeli bírálói vizsgafeladatsorok összeállítása. 

o Szóbeli vizsgapályázatok bekérése a kari referensektől, sablonok létrehozása, 

majd a pályázatok összeállítása. 

o Vizsgaadatlapok elkészítése. 

o A bírálói vizsgák lebonyolításához szükséges online táblázatok elkészítése. 

o A vizsgaidőpontok ütemezése és időpontok kiírása a kari szociális referensek 

visszajelzései alapján. 

o Vizsgáztatások kapcsolatban folyamatos egyeztetés a referensekkel. 

o Vizsgateljesítési nyilvántartás vezetése. 

o Ütemezésen felüli vizsgaidőpontok kiírása és koordinálása. 

o Bírálók vizsgáztatása:  

 6 szóbeli vizsgáztatás és 17 írásbeli teszt javítása. 

 5 vizsganap tartása. 

o A bírálói vizsgák folyamatos felügyelete. 

o Referensi vizsgák elkészítése, vizsgák megtartása és kijavítása, valamint az 

eredményekkel kapcsolatban egyeztetés a referensekkel. 

o Egyeztetés Lövei Dorottyával a 2017/18. tanév tavaszi féléves pályázatinak a 

bevitelével kapcsolatban. 

 Egyetemi Esélyegyenlőségi Bizottság 

o Egyeztetés Demjén Zitával az esélyegyenlőségi alapú kollégiumi férőhely 

igénylésével, valamint a gyakorlati megvalósítással kapcsolatban. 

o Beérkezett hallgatói kérelmek véleményezése. 



 
 

 

 

o Az elsőéves és a felsőbbéves speciális igényű hallgatók számára összeállított 

tájékoztatók véleményezése. 

o Egyeztetés Demjén Zitával a kortárs mentorképzéssel kapcsolatban. 

 Egyéb referensi 

o A bírálói kisokos véglegesítése. 

o TJSZ 2. és 3. számú mellékletének elkészítése és többszöri véleményezése a 

TJSZ módosításával kapcsolatos egyeztetéseket követően. 

o A Műegyetemi Pályázati és Elbírálási Rendszer specifikációjának készítése. 

o TJSZ módosításainak folyamatos véleményezése. 

Egyéb 

 Többszöri egyeztetés Barabás Zoltánnal TJSZ módosításokkal kapcsolatban. 

 2019. június 5. – Egyeztetés Barabás Zoltánnal, R. Nagy Tiborral, Rácz Tamással, 

Garbai Ádámmal, dr. Kökény Ilonával és dr. Balogh Tamással a TJSZ 

módosításokkal kapcsolatban. 

 2019. június 13. – Egyeztetés Barabás Zoltánnal, Garbai Ádámmal, dr. Kökény 

Ilonával, dr. Kiss Andreával és Mészáros Árpáddal a TJSZ módosításokkal 

kapcsolatban. 

 2019. június 6. – Egyeztetés Barabás Zoltánnal a TJSZ 4. sz. mellékletével 

kapcsolatban. 

 Egyeztetés R. Nagy Tibor Endrével az elnöki pályázatáról 

 Egyeztetés Szili Ákossal az elnöki pályázatáról. 

 VBK Hallgatói Szavazásának Szavazási Bizottsági tagságával járó feladatok ellátása: 

o Rendszeres egyeztetések Bezzeg Klaudiával, a Szavazási Bizottság 

elnökével. 

o Szavazatszámláló ülés jegyzőkönyvének elkészítése. 

Az értékelt időszakban elnyert ösztöndíj összege: 200 000 forint 
 


