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Török Lili 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2017. november 04 – november 24. 

Alapfeladatok 

Kötelező ülések, bizottságok 

✓ Hallgatói Képviselet rendes ülése (11. 06., 11. 13., 11. 20.) 

✓ Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (11. 16., 11. 09.) 

✓ Kari Tanács (11. 08.) 

✓ Külső Szociális Bizottság (11. 15.) 

Feladatkör – Juttatási referens 

✓ Hallgatói levelek megválaszolása.  

✓ Hallgatói képviselet ösztöndíj pályázat dokumentációjának elkészítése (Komonyi Dániellel), 

továbbítása a HSZI-nek. 

✓ Normatívaköltségvetés nyilvántartásának frissítése. 

✓ Kiutalásra nem került ösztöndíjakkal kapcsolatban folyamatos egyeztetés a HSZI-vel. 

✓ Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok véleményezése. 

✓ TDK ösztöndíj pályázat hirdetése a hallgatók felé. 

✓ Egyeztetés az EHK-val a közösségi ösztöndíj pályázatok keretösszegeivel kapcsolatban 

✓ A 2017/18 őszi féléves Kari Közösségi, Rendezvényszervezői, Közéleti, Hallgatói Gazdasági 

Bizottság és Senior Kör pályázatokkal kapcsolatos teendők ellátása: 

o hirdetményekkel kapcsolatban egyeztetés a HSZI-vel és a Jogi Igazgatósággal, 

o kiírások véglegesítése és hirdetése a hallgatók felé, 

o beszámoló sablonok elkészítése, 

o új leadási felületek létrehozása, 

o bírálói táblák elkészítése, 

o eredmények hirdetése, 

o dokumentáció elkészítése (Varga Saroltával), 

o dokumentáció elvitele a HSZI-nek. 

✓ Hangadó ösztöndíj pályázat elbírálásához szükséges adatokkal kapcsolatban egyeztetés Németh 

Ákossal. 

✓ Hangadó ösztöndíj pályázat bírálása, dokumentálása és eredményének kihirdetése. 

✓ Kari Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázat elbírálásának levezetése (11. 19.) 

✓ Hk honlap juttatás fülének rendezése: 

o szabályzatok frissítése, 

o új pályázatokról leírások készítése. 
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✓ Szociális Bizottság ügyrend, TJSZ 2. számú melléklet, Igazoláslista, Rendszeres szociális ösztöndíj és 

Alaptámogatás pályázati kiírások véleményezése. 

✓ Pályázatok státuszának frissítése a Külső Pályázati Bizottság táblázatában.  

✓ 2017/18 tavaszi féléves kari pályázatok hirdetményének elkészítése. 

✓ KSZB tájékoztatása a tavaszi szociális pályázatok bírálásával kapcsolatos határidőkről. 

✓ KSZB felkészítése a bírálói vizsgára. 

Kiegészítő feladatok 

Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok 

✓ Belső Oktatási Bizottság (11. 07., 11. 15., 11. 21.) 

o  Vázlattervi hét értékelő kérdőív kiértékelése, statisztikák készítése. 

✓ Belső Kollégiumi Bizottság (11. 14.) 

✓ Rendezvény Csoport gyűlés (11. 09.)  

o Előadás tartása a Kari Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázattal kapcsolatos változásokról. 

✓ Egyéb belső bizottság: 

o Kari Közösségi ösztöndíj pályázat bírálása (11. 19.) 

Feladatkör segítése  

✓ Oktatási referens 

o Egyeztetés Filep Richárddal a vázlattervi hét értékelő kérdőív kiértékelésével kapcsolatban. 

✓ Gazdasági referens 

o Egyeztetés Pénzes Laurával az irodai eszközbeszerzéssel kapcsolatban. 

✓ Közéleti felelős 

o Egyeztetés a rendezvények főszervezőivel a Kari Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázattal 

kapcsolatban. 

✓ Hallgatói csoport felelős 

o Egyeztetés Patai Boglárkával a Hallgatói Csoportok közösségi pályázataival és felmerülő 

problémákkal kapcsolatban. 

o Konzultálás a Hallgatói Csoportokkal a Kari Közösségi ösztöndíj pályázattal kapcsolatban. 

o Kari közösségi pályázatok bírálásának előkészítése, feladatok kiosztása. 

✓ Kommunikációs felelős 

o Kari és egyetemi pályázatok listájának elkészítése a tavaszi féléves hirdető sablonok 

előkészítéséhez. 

o Interjú készítése Böröndy Júliával a közösségi ösztöndíjakkal kapcsolatos átfogó 

változásokról. 

 

Saját projektek 

✓ Tanulmányi how to elkészítése. 
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Általános képviselői feladatok, egyebek 

✓ Ügyelet tartása a Hallgatói Képviselet irodájában. 

✓ Hetesi feladatok ellátása. 

✓ Tanácsadó Testület koncepciójának véleményezése. 

✓ A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

✓ Részvétel az új Bsc-ről és specializációkról szóló Fórumon. 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 13,50%. 

A Hallgatói Képviselet 2017. november 24-i ülésén, a 130./2017. sz. határozatával elfogadta az elnökség által 

a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 137 000 Ft. 


