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OLÁH LÍVIA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2017. augusztus 1. és 2017. augusztus 27. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 Munkacsoport Vezetői ülésen 

 Coach ülésen 

 Delegálós tréning 

 pályázati weboldal workshop 

 Külső Szociális Bizottság Bevételes munkacsoport ülésén 

 doktorandusz ösztöndíjak beszámítása az egy főre jutó jövedelembe 

 családfenntartók és öneltartók helyzete 

 testvérek ösztöndíjai és munkabére 

 pályázó ösztöndíja és munkabére 

 Válaszoltam 105 hallgatói kérdésre szoc@ levelezőlistán, telefonon az elmúlt 23 napban 

átlagosan napi 3-4 hallgató keresett fel. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Egyeztettem Gődér Viviennel a szociális páláyzatokkal kapcsolatos problémák esetében 

 Egyeztettem Makara Árpád Lászlóval a Juttatási Bizottság feladataival kapcsolatban napi 

szinten 

 Egyeztettem Czárth Csanáddal Juttatási Bizottság feladataival kapcsolatban 

 Előkészítettem a bírálás adminisztráláshoz szükséges eszközöket, segédleteket, szűréseket 

 Felügyeltem a Juttatási Bizottság levelezőlistáját, kijelöltem a levélosztásért felelősöket 

 Adminisztráltam a bíráló vizsgára a bírálókat 

 Napi szinten tájékoztattam a bírálókat a feladataikról, beosztást készítettem 

 Egyeztettem Nagy Mátéval a szociális alapú kollégiumi felvétel menetéről több alkalommal 

 A kollégiumi felszólalások elbírálásában segítettem Nagy Máténak, a szociális pályázatra 

vonatkozó kérdésekben. 

PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 
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 Részt vettem a Gólyatáboros bemutatkozáson 

 Részt vettem a Gólyatáboros standban 

 Segítettem a gólya beköltözés előtti előkészületekben 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Szociális Bírálók Betanítása: 

 A célja a bírálók felkészítése a bírálásra, illetve az ehhez szükséges viszgára 

 Megszerveztem a betanítást, kialakítottam a felépítését, programokat 

 A korábbi előadásokat átnéztem, újragondoltam 

 Megfelelő előadókat kerestem az előadásokhoz 

 A felkért előadókkal (Horti Norbert, Berdó Dániel, Molnár Tamara) egyeztettem, szükség 

esetén elpróbáltuk az előadásokat 

 Az elméleti anyag mellé gyakorlati feladatokat válogattam össze a munkacsoport tagjai által 

felvettet ötletekből 

 Elkészítettem az ezekhez szükséges eszközöket, mintaigazolásokat, feladatlapokat Horti 

Norbert segítségével 

 Levezényeltem a betanítást, valamint részt vettem a mások által tartott blokkon 

 Próba vizsga feladatsorokat készítettem és javítottam 

 Próba szóbeli vizsgákat készítettem elő és vezettem le 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Az elmúlt időszak nagyon zsúfolt és megterhelő volt. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


