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BERDÓ DÁNIEL 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2017. augusztus 28. és 2017. szeptember 30. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 6 HK ülésen a(z) 7-ből (ebből 2 rendkívülin). 

 1 Kari Tanács szavazáson 

 1 KSZB ülésen 

 Újonc képzés 3. alkalmán 

 1 db Pályázati Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen (2-ből) 

 Ügyeletet tartottam 2 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (szoc@ 5, tanulmanyi@ 6, palyazat@ 25 

levélre), telefonon és személyesen 5 megkeresésre, összesen 41 kérdésre. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Képviseletei és Közéleti Vezetői ösztöndíj 

 Elkészítettem és összegyűjtöttem a fenti pályázatokhoz tartozó dokumentációkat. 

 Eljuttattam a HSZI-hez a dokumentációt. 

 VIKÖ pályázat 

 Kiírtam a VIKÖ pályázatot. 

 Egyeztettem Szabó Bencével, hogy a KHB által felkért testületet és a KHB-t tájékoztassa 

és hozza össze a pályázatok bírálásához 

 Egyeztettem Csupity Lászlóval a viko.vik.hk oldal üzemeltetésével kapcsolatban 

 Egyeztettem Zádori Ferenccel a pályázatok bírálásáról. 

 Két délutánon/estén át olvastuk és bíráltuk a pályázatokat Zádori Ferenccel. Alkalmanként 

3-4 órán keresztül. 

 A KHB-val, később a KHB-val és az általa felkért testülettel megbeszéltük és pontoztuk a 

pályázatokat. Ez kb. 7 órán át tartott. 

 Elkészítettem a pályázat dokumentációjához szükséges anyagokat. (Pontozási táblázat, 

eredmények, kifizetési lista, adatlapok) 

 Eljuttattam a HSZI-hez a dokumentációt. 

 Közzétettem az eredményeket a vik.hk oldalán. 
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 SzKBME pályázat 

 Kiírtam a SzKBME pályázatot 

 Egyeztettem több alkalommal Maschek Zsolttak a kbme.vik.hk/szakmai oldal 

üzemeltetésvel kapcsolatban 

 Felkértem és egyeztettem 4 tanárral (dr. Tevesz Gábor, dr. Sujbert László, dr. Forstner 

Bertalan, dr. Micskei Zoltán) a pályázatok bírálásával kapcsolatban. (KB. 30 levélváltás) 

 Elkészítettem a pályázatok pontozásához szükséges téblázatot. 

 Pontoztam a hallgatók tanulmányi és nyelvvizsga teljesítményét. 

 Részt vettem és segítettem a közös bíráláson, mely így 3 óráig tartott. 

 Elkészítettem a pályázat dokumentációjához szükséges anyagokat. (Pontozási táblázat, 

eredmények, kifizetési lista, adatlapok) 

 Eljuttattam a HSZI-hez a dokumentációt. 

 Közzétettem az eredményeket a vik.hk oldalán. 

 1 db ülést tartottam 

 Napirendi pontok: Jegyzetpályázat jutalmazása, EHK-s jegyzetpályázat, Sportösztöndíj 

pályázat időpontja 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Véleményeztem a Facebook oldalra kikerülő tartalmat. 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Részt vettem és szavaztam egy KSZB ülésen, ahol a Szociális ösztöndíj ponthatárait és 

összegeit határoztuk meg. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Az újoncoknak tartott képzéssorozat 3. alkalmára készítettem a PMCS-t megismertető játékokat. 

 Az egyik egy pályázatis kirakós volt, valamint annak értékelése. 

 A másik egy pályázat ütemtervének összeállítása. 

 Ugyanezen képzésalkalom záró csapatépüléséért is én feleltem Illényi Barnabással együtt. 
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 Egy játékot készítettünk elő, mely során csapatokban dolgozva az újoncok tanulhattak kicsit 

a csapatba vetett bizalomról. 

 2 alkalommal egyeztettem Barnival a játékkal kapcsolatban. Mindkét alkalom kb. 2 órás 

volt. 

 Nyári vállalásokról egyeztettem Czárt Csanáddal és Makara Árpáddal 

 Egyeztettem Szmulai Alexandrával a PR területről 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
A hónap nagy részében sok teendőm volt a VIKÖ és SzKBME pályázatokkal. Ez le is kötötte az 
időm nagy részét, de mellette próbáltam máshol is jelen lenni munkámmal. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


