
 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu - hk@vik-hk.bme.hu 

Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 

KECSKÉS PÉTER 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2021. 2 1. és 2021. 2 28. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 

 2021.02.03. - HK ülés 

 2021.02.10. - HK ülés 

 2021.02.17. - HK ülés 

 2021.02.24. - HK ülés 

 2021.02.01. - ESZB ülés 

 2021.02.17. - ESZB ülés 

 2021.02.23. - ESZB ülés 

 2021.02.13. - KSZB ülés 

 2021.02.08. - PR munkacsoport ülés 

 2021.02.25. - Beszámoló workshop 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

 2021/2022/1-es őszi elveket összeállítottam, előterjesztettem és elküldtem HSZI juttatási 

osztálya felé 

 Elküldtem a szociális alapon kollégiumi férőhelyet igénylő hallgatók listáját a kollégium 

beosztásáért felelős tagunknak. 

 KSZB felé jeleztem a különleges helyzetben lévő pályázókat. (2 emberről kellett így szavaznunk) 

 Összeállítottam a 2020/2021/2-es tavaszi tanulmányi ösztöndíj osztását és kifizetéslistáját. 

 Pontszámigazolókat készítettem (az összes 187 darabból 79-et), majd az összeset kiküldtem a 

megfelelő személyeknek e-mailben 

 Vizsgáztattam szociális pályázat bírálókat. (18 bírálót) 

 Felkészítettem a bírálóinkat vizsgára (2 alkalommal) 

 HK közelieket összegyűjtöttem (idén 11 ember), egy részét a pályázatoknak előbíráltam és 

ESZB elnökünk felé továbbítottam elbírálásra. 

 Egyeztettem Held Noémi-vel az alábbi események hirdetése érdekében 

 Szociális pályázatok előzetes eredményei 

 Szociális alapon önköltségcsökkentés pályázatról információk 

 Jövő őszi tanulmányi ösztöndíjak osztásának elvei 

 Tanulmányi ösztöndíj osztás eredménye 
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 Egyeztettem sok alkalommal Dáni Eszterrel 

 különleges esetben lévő pályázókról 

 hozzá beérkező HEB-es hallgatókról 

 felszólaló hallgatókkal kapcsolatban (52 hallgató esetén) 

 pontszámigazolók (187 darab) pecsételésére és scannelésére kértem 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán (155 db levél), telefonon (23 db hívás), 

személyes megkeresés alkalmával (12 alkalom). 

 Szociális pályázatokat előbíráltam és elbíráltam (86 előbírálással és körülbelül 70 extra 

fellebbezők és felszólalók bírálással). 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Ügyeletet tartottam 3 alkalommal, telefonos ügyeletet tartottam 2.5 héten keresztül 

A BESZÁMOLÓBAN SZEREPLŐ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEKÉRT NEM RÉSZESÜLT 

JUTALMAZÁSBAN: 

 
 

 Szociális pályázat bírálók vizsgáztatása 

 Szociális pályázatokat előbírálata és elbírálata 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 111 000 FT 


