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ZÁDORI FERENC 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2018.9. 1. és 2018.9 30. között végzett tevékenységéről 

 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 
 2 HK ülésen a 4-ből. 
 1 Kari Tanácson 
 1 workshopon 
 1 db Juttatási Bizottság ülésen [np ez hivatalosan nem volt megtartva, mert nem 

ment ki időben róla levél] 
 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 
 4 tankör látogatáson 

 Itt bemutattam a képviselet munkáját a hallgatóknak. Elmondtam nekik milyen 
esetekben keressék a képviseletet, milyen szolgáltatásokat nyújtunk nekik. 

 A kari tanévnyitón. 
 Ügyeletet tartottam 2 alkalommal 
 Válaszoltam a szoc@vik.hk-ra valamint a saját képviseleti címemre érkező hallgatói 

kérdésekre. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 2 Szenátus Szociális Bizottság ülésen vettem részt. Az egyik a szociális rendszer 
fejlesztésével volt kapcsolatos. A másik a szociális pályázatok felszólalásával. 

 A hallgatóknak összesen több, mint 50 óra személyes bemutatást szerveztem szeptember 2. 
és 10. között. Továbbá ezen idő alatt folyamatosan koordináltam a pályázatok előbírálását, 
válaszoltam a hallgatói megkeresésekre. 

 1 darab Juttatási Bizottság ülést tartottam, amelyen a szociális pályázat bírálóival átbeszéltük 
az időszak tapasztalatait és átbeszéltük a jövőben fejlesztendő területeket. 

 Levezettem egy műhelymunkát a normatív költségvetés elkészítéséről. 
 Elkészítettem a képviselet Normatív költségvetését, továbbá előterjesztettem ezt a képviselet 

elé elfogadásra. 
 Elkészítettem a tanulmányi ösztöndíj osztást a 2018/19-es őszi félévre valamint 

előterjesztettem a képviselet elé elfogadásra. 
 

 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 
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A hónap első felében főként a szociális pályázatok bírálásának koordinálásával foglalkoztam. Ezt 
követően elkészítettem a normatíva felosztását valamint elvégeztem a tanulmányi ösztöndíj osztását. 
Ezzel párhuzamosan a tanköröket látogattam és bemutattam a képviselet által nyújtott 
szolgáltatásokat az elsőéves hallgatóknak továbbá ismertettem velük a munkánk. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 70.000 FT 


