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OLÁH LÍVIA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

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

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 7 HK ülésen a(z) 7-ből (ebből 3 rendkívüli). 

 Külső Szociális Bizottsági ülésein (2 db) 

 ponthúzás, felszólalások bírálása, rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok 

bírálása 

 Külső Szociális Bizottság Elektronikus Szavazás rendkívüli szociális támogatásokról 

 Külső Szociális Bizottság Bevételes és Pontrendszeres munkacsoportok összevont ülésén 

 Az ülésen tárgyaltuk a félárva/árva pályázók helyzetét, az öneltartók, szüleitől 

különélők, családfenntartók helyzetét, doktorandusz ösztöndíjak beszámításának 

módját 

 1 db Juttatási Bizottság ülésen (1-ből) 

 Ügyeletet tartottam 2 alkalommal (mindkét alkalommal jött hallgatói is, a szociális pályázattal 

leadásával, valamint a fellebbezéssel kapcsolatban érdeklődtek) 

 Válaszoltam kb. 80 hallgatói kérdésre, problémára a szoc@ levelezőlistán, illetve a hk-s email 

címemen keresztül, telefonon kb 20 megkeresésre, illetve 3-4 hallgató személyesen is 

megkeresett/időpontot egyeztetett a szociális pályázatokkal kapcsolatban (fellebbezés, 

önköltség-csökkentés, rendkívüli szociális támogatás). 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Molnár Tamara segítségével elkészítettem a normatívákra vonatkozó költségvetést, valamint a 

tanulmányi ösztöndíj szétosztását, ehhez szükséges dokumentumokat 

 Beszereztem a tanulmányi ösztöndíjhoz szükséges határozatokat 

 Rögzítettem a következő félévi tanulmányi ösztöndíj osztás elveit 

 Szociális alapú önköltség-csökkentés kérelmekkel kapcsolatos igazolásokat intéztem a 

hallgatóknak, valamint részt vettem a kérvények bírálásán 

 1 darab Juttatási Bizottság ülést tartottam, melyen összegeztük az elmúlt szoc. időszakot, 

feljegyeztük a problémákat és fejlesztési lehetőségeket. 

 Részt vettem a szoczáró eseményen 

 Átnéztem a tanköri anyagokban a jb-re vonatkozó bekezdéseket 
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EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Kidolgoztam az újonc betanításra a JB bemutatkozó játékait 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Várom, hogy lezáruljanak a szociális pályázatok fellebbezéseivel kapcsolatos teendők és 
belekezdhessünk az új időszak megszervezésébe. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


