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ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Ügyeletet tartottam 3 alkalommal 
 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon palyazat@ levelezőlistán: 76 levélre, 

telefonon 3 megkeresésre. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK

 
 
 Pályázati referens: 

 Leegyeztettem a Tanulmányi Munkacsoporttal-vel a Digitális segédanyag pályázat 
kiírását 

 Leegyeztettem a HSZI-vel a Digitális segédanyag pályázat kiírását 
 Véglegesítettem az alábbi pályázatok kiírásait és adatlapjait valamint elkészítettem 

az előterjesztéseket és továbítottam a HK elé: 
 Utazási és Konferencia Ösztöndíj 
 Konzultáció Ösztöndíj 
 Sportösztöndíj 

 A Konzultáció Ösztöndíj kapcsán egyeztettem Makara Árpáddal a HK szerverét ért 
támadás végett. Az adatok elvesztek. 

 Az adatvesztés végett egyeztettem a HSZI-vel a kiírás módosítása miatt 
 Elkészítettem a módosított kiírást, adatlapot és előterjesztést és a HK elé tártam 
 Egyeztettem Szoboszlai Annával a pályázatok publikálása végett több alkalommal 
 Egyeztettem Leicht Ferenccel a pályázatok PR-olása kapcsán több alkalommal. 

Véleményeztem az elkészült PR anyagokat. 
 Kar Kiváló Oktatója és Fiatal Oktatója 
 Elkészítettem a KKO pályázat kiírását. 
 KKO honlap 

 Csupity László segítségével egy új KKO honlapot készítettünk el. 
 Elkészítettem a honlap specifikációját. 
 Előkészítettem a honlap tartalmát. 
 Véleményeztem a munkálatok közben az oldalt. 
 Egyeztettem Fehér Jánossal és Boros Lászlóval az oldal technikai 

hátteréről 
 Összegeztem a jelöléseket és megbizonyosodtam az oktatók koráról a kategóriák 

végett. Ehhez egyéb oktatókat is felkerestem. 
 A HK szerverét ért támadás és az új honlap készítés végett módosítanunk kellett a 

határidőket, így elkészítettem egy új, módosított kiírást. A határidők kapcsán több 
alkalommal egyeztettem Makara Árpáddal és Joós Nikolettel. 
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 Egyeztettem Juhász Dinánával a plakettek elkészítéséről. How-tot írtam a plakettek 
elkészítésének menetéről. 

 Elbíráltam a beérkezett 2 db Utazási és Konferencia Ösztöndíjat 
 A DSK segítségével elbíráltam a beérkezett 15 db Sportösztöndíjat 
 Elbíráltam a beérkezett 2 db Konzultáció Ösztöndíjat 
 A TMCs véleményét kikérve elbíráltam a beérkezett 2 Digitális segédanyag ösztöndíjat 
 Elkészítettem az előzetes eredményt, valamint egyeztettem a PR Munkacsoporttal a 

publikálás kapcsán 
 Elkészítettem a Képviseleti Ösztöndíj dokumentációját.  
 Tájékoztattam a HK-t a pályázatok aktuális állásáról. 
 Egyeztettem az EHK-val és a HSZI-vel a következő féléves pályázatok előkészítéséről. 
 Egyeztettem a Technikai csoporttal az irodai gépek hibái kapcsán 
 Felmértem a pályázatok költségvetését és számítást végeztem a várható maradvány 

kapcsán. Ezt továbbítottam Makara Árpád részére. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

 
Őszintén nem számítottam ennyi feladatra. A HK szerverét ért támadás miatt több szolgáltatlás 
kiesett, ami megnehezítette a munkát. Jó hónapot zárt a pályázati terület, minden időben és rendben 
halad. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


