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BERDÓ DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. február 1. és 2018. február 28. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 5 HK ülésen a(z) 6-ből (ebből 2 rendkívüli). 

 KSZB ülésen 

 ahol meghatároztuk a tavaszi Rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás 

ponthatárait és összegeit. 

 Csapatépülésen 

 Szocidőszak zárón 

 Ügyeletet tartottam 4 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (szoc@, palyazat@), telefonon összesen kb. 

70 kérdésre. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 KSZB-n Rendkívüli szociális ösztöndíjakról szavaztunk kétszer is a hónapban. 

 Az új pontrendszer teszteléshez gyűjtöttem össze a 2016/17/1-es ösztöndíj kifizetéseinket. 

 A tavalyi szociális pályázatok elviteléről beszéltünk, ami még nem történt meg a fuvarozó 

lebetegedése miatt. 

 A HK-közeliek szociális pályázataival foglalkoztam. 

 A szociális pályázatok felszólalásait véleményeztem. 

 A KHK továbbképző hétvégére válaszoltam meg egy kérdéssort a kari bírálásról. 

 Joós Nikolettel egyeztettem a szoczáró csapatépülés tervezéséről, haladásáról. 

 A KBME, VIKÖ, Képviseleti és Közéleti Vezetői ösztöndíjak pályázatainak kiírásával 

foglalkoztam. 

 Szoboszlai Annával beszéltem több alkalommal a KBME ösztöndíj bírálásról, az oktatókkal való 

kapcsolattartásról. 

 Joós Nikolettel egyeztettem a VIKÖ és KBME pályázatok hirdetéséről. Segítettem híreket 

publikálni. 

 Egyeztettem Zádori Ferenccel a tanulmányi ösztöndíj eredményeinek publikálásáról. 

 A gólyák nyári kollégiumhoz tartozó szociális pályázati időszakáról egyeztettem Nagy Mátéval, 

hogy tovább lehessen vinni a témát dr. Jakab Lászlónak és dr. Tevesz Gábornak. 
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 A költségtérítés csökkentés pályázatokkal foglalkoztam. 

 Normatívát osztottam Czárth Csanáddal több alkalommal. 

 1 db kollégiumi fellebbezés tisztázásában segítettem. 

 Tanulmányi ösztöndíj fellebbezés kérvényt bíráltam. 

 Molnár Tamara segítségével tanulmányi ösztöndíjat osztottam a 2017/18-as tavaszi félévre. 

 Egyeztettem Makara Árpáddal, hogy helyettesítsen a pályázati lakógyűlésen. 

 Képviseletei és Közéleti Vezetői ösztöndíj 

 Elkészítettem és összegyűjtöttem a fenti pályázatokhoz tartozó dokumentációkat, 

előterjesztéseket. 

 Eljuttattam a HSZI-hez a dokumentációkat. 

 Részt vettem az Első-, Másodéves táborban a projektkidolgozás blokkban. 

 Ezen felül továbbvittem a HK hírnevét azzal, hogy trénerként részt vettem az EMT-ben. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Hosszú hónap volt. Volt munka mindkettő munkacsoporttal rendszeresen. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


