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KECSKÉS PÉTER 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2020. 9 1. és 2020. 9 30. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 

 2020.09.09. - HK ülés 

 2020.09.11. - ESZB, ahol 

 Egyedi esetekről döntöttünk az összegyűjtött információk alapján. 

 Karanténban lévő hallgatók szóbeli bemutatásának módjáról beszéltünk és megoldást 

véleményeztünk. 

 2020.09.16. - HK ülés 

 2020.09.17. - ESZB, ahol 

 Rendszeres szociális pályázatok pontszámának meghatározása és megszavazása történt. 

 Önköltség csökkentés időpontokról volt szavazás. 

 2020.09.20. - Rendkívüli HK ülés 

 2020.09.20. - Rendkívüli HK ülés 

 2020.09.23. - HK ülés 

 2020.09.25. - ESZB, ahol 

 Rendszeres szociális pályázatok végleges eredményéről volt szavazás. 

 Fellebbezett hallgatókat elbíráltuk közösen. 

 2020.09.29. - Szervezeti átalakulás workshop 

 2020.09.30. - HK ülés 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

 Intéztem az I épületi könyvtárra való igényünket az I épületi üzemeltetés felé. 

 I épület könyvtárában tartottam szociális bemutatásokat szeptember 1-től 14-ig minden nap 14-

20 óra között. 

 Szóbeli időpontokat írtam még ki és tájékoztattam a hallgatókat erről többször. Levelezőlistát 

karbantartottam: olyan pályázókat, akik nem akartak levelezőlistán maradni levettem. 

 Véleményeztem a fellebbezett hallgatókat (13 db) ESZB gyűlésre. 

 2020/21/2-es tanulmányi ösztöndíjak osztásának elvét összeállítottam és HSZI felé 

továbbítottam. 

 Őszi tanulmányi ösztöndíj kifizetések tervezetét megcsináltam, HSZI felé pedig továbbítottam. 
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 Rendszeresen egyeztettem Dáni Eszterrel (és a többi kar szociális referenseivel) az karunkon 

előforduló különleges pályázatokkal kapcsolatban, és a képviselethez közel eső hallgatók 

pályázatával kapcsolatban. 

 Egyeztettem Balhási Zalánnal: 

 Szóbeli bemutatások helyszínének lefoglalásáról, szükséges eszközök előkerítésével 

kapcsolatban 

 Tanulmányi ösztöndíj elvekhez szükséges dokumentumokkal kapcsolatban. 

 Egyeztettem Csábi Eszterrel: 

 Tanulmányi ösztöndíj osztásának elveiről a tavaszi félévre. 

 Egyeztettem Szabó Ezékiellel: 

 Szóbeli bemutatások időpontját és helyszínét, önköltséges hallgatóknak pályázást szociális 

alapon hirdettettem vele több platformunkon. 

 Egyeztettem Szatmáry Péterrel: 

 Szóbeli bírálásokhoz szükséges hálózati infrastruktúrával (nyomtatással és egyetemi 

internettel való összekötéssel) kapcsolatban. 

 Egyeztettem Varga Balázzsal: 

 Szóbeli bírálásokhoz szükséges nyomtató intézésével kapcsolatban. 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán (125 db levél), telefonon (62 db hívás) 

 Pályázatokat bíráltam (25 db-ot) 

 Szóbeli bemutatáson 92 embert bíráltam el. 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Ügyeletet tartottam 2 alkalommal, telefonos ügyeltet tartottam szept 16-ig. 

 Részt vettem a képviseletünk bemutatkozóján az évnyitónkon. Bemutattam a munkacsoportom. 

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

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 130 800 FT 


