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ZÁDORI FERENC 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018. május 1. és 2018. május 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 
 Részt vettem: 

 4 HK ülésen a(z) 4-ből 
 2 Külső Szociális Bizottság ülésen 
 1 workshopon 
 2 db Juttatási Bizottság ülésen 
 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésenú 
 Jubileumi diploma osztón 

 Ügyeletet tartottam 2 alkalommal 
 Válaszoltam 4 hallgatói kérdésekre levelezőlistákon, illetve továbbiakra személyesen az 

ügyeletek alatt. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK

 
 Egyeztettem Török Lilivel az Építész kar szociális referensével az ösztöndíj osztási elveikről. 

 Ők teljesítmény Index alapon osztanak ösztöndíjat, mi is gondolkodunk ennek a 
bevezetésén. Arról egyeztettünk az Ő rendszerük hogyan működik. 

 2 darab Juttatási bizottság ülést tartottam és ezekre felkészültem, táblázatokat, diagramokat 
készítettem rájuk. 
 Az ösztöndíj rendszerünk felülvizsgálatáról beszéltünk. Egyelőre Kredit Index alapú osztást 

vizsgáljuk felül. 
 Képviseltem magunk a külső szociális bizottság ülésein. 
 8 Hallgatói ösztöndíj felülvizsgálati kérvényt véleményeztem. 
 Részt vettem a kari esélymentorok képzésén. 
 Egyeztettem a Kollégium Felvételi Bizottsággal a Kollégiumi Felvételi Kiírásról 
 Többször egyeztettem Márkus Lászlóval a Juttatási Bizottság Kommunikációért felelős 

személyével a hirdetendő közleményekről, arról hogyan hívjuk fel az időszak alatt a hallgatók 
figyelmét a fontosabb határidőkre és milyen pályázást segítő anyagokat kéne készítenünk. 

 Egyeztettem a szavazási bizottság elnökével a szociális pályázat bírálók megválasztására 
összehívott Hallgatói Szavazás időszakairól és menetrendjéről. 

 Egyeztettem Joós Nikolettel a szociális pályázat bírálóinak toborzásáról. 
 Egyeztettem Borsos Dániellel a tanulmányi ösztöndíj osztás menetéről, azért hogy tudjon egy 

programot készíteni, aminek a segítségével megvizsgáljuk az ösztöndíjak eloszlását az ösztöndíj 
osztás paramétereinek(jogosultak köre, töréspont stb.) függvényében. 

 Egyeztettem Molnár Tamarával - aki a szociális pályázat bírálók felkészítését szervezi - a 
felkészítés menetéről. 
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PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 Elkészítettem a szociális pályázat bírálók felkereséséről szóló felhívást és kitettem a 

facebook oldalunkra. Továbbá elkészítettem hozzá a grafikát mellyel kikerült. 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 Tanuló helység kialakítása az I épületben: 

 A hallgatóknak szeretnénk az I épületben egy tanuló helységet kialakítani. 
 Kialakítottam egy koncepciót ehhez, összegyűjtöttem a kialakításban felhasználni kívánt 

bútorok, eszközök árát és ez alapján költségbecslést végeztem. 
 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS

 
 

A hónapban sokat foglalkoztam az ösztöndíj rendszer felülvizsgálatával és a szociális pályázati 
időszakra való készüléssel. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 44.000 FT 


