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Varga Sarolta  

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2020. október 1. – 2020. október 31.

 

Alapfeladatok 

Kötelező ülések, bizottságok 

🗸 Hallgatói Képviselet rendes ülése (10. 05., 10. 14., 10. 19., 10. 26.) 

🗸 Stratégiai Bizottság (10. 29.) 

🗸 Kari Tanács (10. 21.) 

🗸 Egyetemi Szociális Bizottság (10. 26.) 

 

Feladatkör – Alelnök 

🗸 Képviselők munkájának folyamatos felügyelete 

🗸 Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat elbírálása Macsek Katával és Zakor Fruzsinával 

🗸 Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat dokumentációja Zakor Fruzsinával 

🗸 Hallgatói Képviselet üléseinek előkészítése Macsek Katával és Zakor Fruzsinával 

🗸 Hallgatói Képviselet aktualitásainak megbeszélése Macsek Katával és Zakor Fruzsinával 

● a Hallgatói Képviselet cikluskezdő teendőiről (10. 05.) 

● a Hallgatói Képviselet következő időszakáról, hosszabb projektjeiről (10. 21.) 

● az új képviselők betanulási időszakáról 

🗸 Ügyeleti rend elkészítése 

🗸 Tudásátadó beszélgetés Zakor Fruzsinával az alelnöki posztról (10. 12.) 

 

 

Feladatkör – Szociális referens 

🗸 Hallgatói levelek megválaszolása 

🗸 ESZB, KSZB levelezőlistákra érkező anyagok megismerése, eseti feladatok elvégzése 

🗸 Belső Szociális Bizottság tartása (10. 09.) 

● Prezentáció készítése a bizottságra: értékelő kimutatás készítése a 2020/21 

Rendszeres szociális ösztöndíj pályázási időszakról és a HSZB munkájáról 

● Prezentáció továbbítása a HSZB számára 

🗸 HSZB gyűlés tartása (10. 07.) - időszak zárás 

🗸 Költségtérítés/Önköltség csökkentési kérelemhez leadott szociális pályázati adatlapok 

továbbítása az EHK számára 

🗸 HSZB ösztöndíj osztásának elkészítése, továbbítása az EHK részére 

🗸 HSZB ösztöndíj pályázati adatlapjainak továbbítása az EHK számára 

🗸 Titoktartási nyilatkozatok továbbítása az EHK számára 

🗸 Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatra beérkezett fellebbezések véleményezése 

🗸 HSZB gyűlés tartása (10. 28.) - időszak kezdés 
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Feladatkör – Gólyatanács-elnök 

🗸 Tudásátadó beszélgetés Koczkás Márkkal (10. 06.) 

🗸 Egyeztetés Szabó Dániellel a Gólyatanács félévvel kapcsolatban (10. 08.) 

🗸 Bizottság tartása a Gólyatanács ütemezéséről, félévéről (10. 15.) 

● bizottsági anyag elkészítése 

🗸 Értesítő e-mail küldése a Gólyatanácsba jelentkezetteknek 

🗸 Facebook csoport elkészítése, üdvözlő szöveg írása, tagok bevétele 

🗸 Microsoft Teams csoport, Messenger csoport létrehozása, tagok bevétele 

🗸 Ütemterv készítése a félév további részére 

🗸 Kezdő Gólyatanács gyűlés tartása (10. 15.) 

● gyűlés menetének kitalálása 

● feladatok, játékok előkészítése 

● helyszínek lefoglalása 

● forgó-beosztás elkészítése 

● Képviselet felkérése a gyűlés lebonyolításában való segítésre 

🗸 Gólyatanács gyűlés tartása (10. 22.) 

● prezentáció készítése a képviselet általános működéséről 

● helyszínek foglalása 

🗸 Gólyatanács gyűlés tartása (10. 28.) 

● vetítés készítése a kari közéletről 

● helyszín foglalása 

🗸 Gólyatanács tagok folyamatos tájékoztatása a gyűlésekkel kapcsolatos információkról 

 

 

Kiegészítő feladatok 

Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok 

🗸 Belső Gazdasági Bizottság (10. 19.) 

🗸 Gólyaoktatás Bizottság (10. 09., 10. 23.) 

🗸 Személyes beszélgetés a Tisztújításról Mudra Andrással (10. 12.) 

🗸 Személyes beszélgetés a képviseleti munkáról Jagudits Enikővel (10. 16.) 

🗸 Személyes beszélgetés a képviseleti betanulásról Bors Lucával (10. 22.) 

 

Saját projektek 

🗸 Új képviselők számára kiosztható projektfeladatok átnézése és beküldése a Képviselet 

számára 

🗸 Búcsúvacsora szervezése 

● időpont végelgesítése a leköszönt képviselők ráérései alapján 

● helyszín keresése, kapcsolatfelvétel a lehetséges helyszínnel 
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● az esemény előzetes paramétereinek meghatározása  

🗸 HK szakmai kirándulás szervezése 

● szállás keresése és foglalása 

● esemény előzetes paramétereinek meghatározása (helyszín, időpont, 

létszám, programterv) 

 

 

Általános képviselői feladatok, egyebek 

🗸 Ügyelet tartása a Hallgatói Képviselet irodájában. 

🗸 A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

🗸 Hallgatói Képviselet belső levelezőlistájára érkező anyagok megismerése és véleményezése 

🗸 Tisztújító hétvégén való részvétel (10. 01. - 04.)  

🗸 Gólyatanács kiránduláson való részvétel (10. 17.) 

🗸 Részvétel a képviseleti tagfotózáson (10. 14.) 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 14,52%. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi pontja 74 pont. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 74000 Ft. 

A Hallgatói Képviselet 2020. szeptember 12-i ülésén, a 81./2020. sz. határozatával elfogadta az 

elnökség által a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 
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