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RÉVÉSZ ZOLTÁN 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 2 1. és 2020. 2 29. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

▪ Részt vettem: 

▪ 5 HK ülésen az 5-ből. 

▪ Ebből 1 rendkívüli ülés 

▪ 5 elektronikus szavazáson 

▪ 1 Kari Tanácson 

▪ 1 Minőségbiztosítási Bizottsági ülésen 

▪ ahol a bizottságban tevékenykedő munkacsoportok számoltak be a haladásokról 

▪ 1 db Tanulmányi Munkacsoport ülésen 

▪ Rendkívüli pályázati ügyeletet tartottam 3 alkalommal 

▪ Válaszoltam hallgatói kérdésekre a palyazat@ levelezőlistán: 33 alkalommal 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ Digitális segédanyag projekt 

▪ Elvállaltam a projekt felügyeletét 

▪ Összegyűjtöttem az elvégzendő feladatokat, ezeket tematikusan szétbontottam 

▪ Elkészítettem a feladatok ütemtervét 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

▪ VIKÖ 

▪ A beérkező pályázati adatlapok formai követelményét ellenőriztem, és ahol szükséges volt, 

javítást kértem 

▪ Igyekeztem határidő előtt ügyeleti időn kívül is rendelkezésre állni a HK irodában, hogy a 

betévedő hallgatóknak is tudjak segíteni 

▪ Egyeztettem Nagy Mátéval és Vollweiter Ivettel a bírálás mikéntjéről, illetve a bírálási 

alapelvekről 

▪ KBME 
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▪ A pályázattal kapcsolatos kérdésekre válaszoltam palyazat@ levelezőlistán, illetve 

személyes megkeresések alkalmával 

▪ A beérkező pályázati anyagok (adatlap és igazolások) formai követelményét ellenőriztem, 

és ahol szükséges volt, javítást kértem 

▪ Igyekeztem határidő előtt ügyeleti időn kívül is rendelkezésre állni a HK irodában, hogy a 

betévedő hallgatóknak is tudjak segíteni 

▪ Egyeztettem Nagy Mátéval és Vollweiter Ivettel a pályázatok bírálásáról (bírálók személye 

és a bírálás időpontja) 

▪ Segítettem Vollweiter Ivettnek átnézni a feltöltött anyagok teljességét 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

▪ Átvettem a HK bögréket 

▪ HK ZH felkészüléshez készítettem tanulókártyákat 

▪ Részt vettem a HK ZH-n. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 43400 FT 


