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KECSKÉS PÉTER 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 8 1. és 2020. 8 31. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 

 2020.08.16. - HK ülés 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

 Szoc-news-t karbantartottam: 

 bennragadt embereket töröltem 

 idei elsősöket bevettem 

 Varga Flóriánnak elküldtem a szociális alapon kollégiumra időben leadott első- és felsőéves 

hallgatók listáját, majd felülbíráltam visszakapott (szociális alapon kollégiumra jelentkező) 

felszólaló hallgatókat 

 Újoncokat betanítottam pályázat bírálásába, levelek megválaszolásába. 

 Közös pályázat bírálásokat tartottam kétnaponta (6-8 órás időtartamokban Teams 

csoportunkban) 

 ESZB felé továbbítottam egyéni elbírálást igénylő pályázatokat 

 Egyeztettem Balhási Zalánnal 

 Lehetséges ösztöndíjhoz a hallgatók szociális helyzetének felmérésének 

megvalósíthatóságáról 

 Szóbeli bemutatásokhoz szükséges teremmel kapcsolatban. 

 Egyeztettem Csábi Eszterrel Szociális pályázatok szóbeli időpontjának kiírásáról 

 Egyeztettem Jakab Richárddal a vik.hk oldalon lévő aktualizálások miatt 

 Egyeztettem Labancz Tamással 

 Juttatási Bizottság állapotáról (folyamatok haladásáról) 

 Szociális pályázatok bemutatásához szükséges terem intézésével kapcsolatban 

 Egyeztettem Szabó Ezékiellel 

 Szoc-PR hírekkel kapcsolatban: 

 Elsőéves és felsőbbéves kollégiumra jelentkezés határidejének kitolásáról 

 Rendszeres szociális ösztöndíj leadási határidejéről 

 Szóbeli bemutatás híréről 

 Egyeztettem Szatmáry Péterrel 

 hogy JB-s újoncoknak legyen levelezéshez emailcíme 

 Szóbeli bemutatásokra belső hálózat létrehozásában 
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JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán (155 db levél), telefonon (100 db hívás), 

személyes megkeresés alkalmával (3 alkalom). 

 Pályázatokat bíráltam (109 db) 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Mobiltelefonos ügyeletet tartottam egész hónapban (105 hívás) 

 Nem szociális pályázattal kapcsolatos hallgatóknak utánajártam, megfelelő szerv felé 

továbbítottam. 

 Részt vettem IMSc-s elsőévesek bemutatkozóján képviselőként. 

 Részt vettem gólyatáborunkban HK bemutatkozásán. 

A beszámolóban szereplő alábbi tevékenységekért nem részesült jutalmazásban: 
szociális pályázatok bírálása. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 130 000 FT 


