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Varga Sarolta  

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2020. július 1. – 2020. július 31.

 

Alapfeladatok 

Kötelező ülések, bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (07. 14.) 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (07. 20., 07. 23.) 

 Külső Szociális Bizottság (07. 08., 07. 17.) 

 

 

Feladatkör – Alelnök 

 Képviselők munkájának folyamatos felügyelete 

 Hallgatói Képviselet üléseinek előkészítése Filep Richárddal 

 Hallgatói Képviselet ösztöndíjának elbírálása Filep Richárddal 

 Hallgatói Képviselet ösztöndíj dokumentációjának elkészítése Zakor Fruzsinával 

 Egyeztetés Filep Richárddal a Képviselettel kapcsolatos eseti teendőkről 

 Stratégiai nap előkészítése Filep Richárddal 

 Egyeztetés az EHK elnökválasztásról Filep Richárddal, Szabó Dániellel, Walton Mihállyal (07. 

20.) 

 

 

Feladatkör – Szociális referens 

 Hallgatói levelek megválaszolása 

 ESzB, KSzB levelezőlistára érkező anyagok megismerése, eseti feladatok elvégzése 

 A szociális pályázat leadása során felmerülő rendszerhibák gyűjtése 

 HSzB felkészítésének beütemezése 

 HSzB felkészítése a bírálói vizsgára 

- Vizsgafelkészítés tartása 

● nagycsoportos tanulás (07. 01.) 

● kiscsoportos tanulás (07. 11- 19., összesen 13 alkalom) 

● egyéni tanulás (07. 15 - 22., összesen 12 alkalom) 

- Előkészülés a különböző tematikájú felkészítő alkalmakra 

● az alkalmakra segédanyagok készítése (mintafeladatok, mintaigazolások, 

példák) 

- Tesztfeladatok készítése, kitöltött tesztek javítása 

- Korábbi segédanyagok frissítése 

- Új segédanyagok készítése 

● “Mivel készüljek a vizsgára” 
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● Írásbeli feladattípusok - összefoglaló 

● Alapfogalmak összefoglaló 

● Betegségek pontozása 

● Esetek - igazolások (Igazoláslista áttekintő) 

 HSzB tájékoztatása a bírálói vizsgák pontos menetéről 

 Hallgatók tájékoztatása az ESZR rendszerhibáról, a pályázás elindulásának késéséről 

 Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázat hirdetése a hallgatók felé, hír 

készítése a HK honlapra 

 Bírálás folyamán használt bírálói tábla elkészítése, HSzB tájékoztatása a tábla 

használatának módjáról 

 Új bírálók betanítása a bírálói tábla és az ESZR felület használatára 

 HSzB munkájának koordinálása, kapcsolattartás a bírálókkal 

 HK közeli pályázatok előbírálása 

 Bírálás menetének felügyelete, koordinálása 

 

Kiegészítő feladatok 

Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok 

 Utánpótlás Bizottság (07. 28.) 

 Részvétel az elnökválasztás előtti beszélgetésen (07. 20.) 

 Egyeztetés Jagudits Enikővel és Zakor Fruzsinával a Közösségi ösztöndíj pályázatról (07. 21.) 

 

 

Saját projektek 

 Egyeztetés Szabó-Temple Marcellal a tavaszi Szavazási Bizottság tevékenységének 

pontozásáról 

 

 

Általános képviselői feladatok, egyebek 

 A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése 

 A Hallgatói Képviselet belső levelezőlistájára érkező anyagok megismerése, véleményezése 

 Részvétel a Hallgatói Képviselet stratégiai napján (07. 07.) 

 Részvétel az EHK táborban (07. 23-26.) 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 17,79 %. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 59 500 Ft. 

A Hallgatói Képviselet 2019. szeptember 16-i ülésén, a 110./2019. sz. határozatával elfogadta az 

elnökség által a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 
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