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KECSKÉS PÉTER 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 7 1. és 2020. 7 31. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 

 2020.07.17. - rendkívüli KSZB ülés a bírálók vizsgájának pontozásáról 

 2020.07.18. - rendkívüli HK ülés 

 2020.07.20. - rendkívüli HK ülés 

 2020.07.28. - rendkívüli HK ülés 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

 Telefonos ügyeletet tartottam 07.28-tól 

 Egyeztettem többször Csábi Eszterrel 

 Mostani időszak levezetésével kapcsolatban (bírálás adminisztráció, kollégiumi pályázás, 

levelezőlisták, újoncok) 

 Különleges pályázóról tanácsképp 

 Egyeztettem Hargitai Tamással 

 Bírálói tábla készítésére kértem 

 Különleges esetekkel tanácsokért kerestem 

 Két jövőbeli bíráló kikérdezésben segítségét kértem 

 Egyeztettem többször Szabó Ezékiellel 

 Szoc PR híreivel kapcsolatban véleményeztem, és segítségeket adtam 

 Felmértem az idei bírálókat, és kiadtam nekik a véleményezett anyagot tanulni 

 Bíráló felkészítő projekt: 

 Célja idén minden jelentkezett bíráló felkészítése egyesével kikérdezve, felkészítve. 

 13 lehetséges bírálóból 9 bíráló sikeresen abszolválta (beszámoló írásakor), és összesen 

25.5 órát vett igénybe mindenki kikérdezése. 

 Az újoncok listákra felvétele és rendszerben tanítása (4 betanítós pályázat ESZR-ben) 

 Szóbeli vizsgáztattam bírálókat 20 alkalommal 

 Újabb tanulmányi korrekciót csináltam a maradék hallgatónak 

 Szoc-newsen tájékoztattam a hallgatókat a pályázás indulásáról 

 Teszteltem az ESZR-t indulás előtt, emailben kapott hibákat továbbítottam ESZB felé 

 Szűréseket hajtottam végre, és napi bírálásokat tartottam július utolsó hetében online módon. 
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JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Hallgatói emailekre válaszoltam (22 db) 

 Elbíráltam 37 szociális pályázatot 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Telefonos ügyeletet tartok 07.28-tól, 10 különböző megkereséssel (többnyire szoccal 

kapcsolatban) 

 Részt vettem HK táborunkban 

 Részt vettem EHK táborban (távolságpont, 3 hónap kidolgozásában vettem részt) 

 

A beszámolóban szereplő alábbi tevékenységekért nem részesült jutalmazásban: 
szociális pályázatok bírálása, szociális pályázatokat bírálók szóbeli vizsgáztatása. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 88 000 FT 


