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Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 3 HK ülésen a(z) 4-ből. 

 1 db Pályázati Munkacsoport ülésen (1-ből) 

 

 Ügyeletet tartottam 3 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (palyazat@): 10 levélre. 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Ülést tartottam 

 Beszámoltam a csoportom/területem helyzetéről 

Projektek, eseti dolgok (konkrét előrelépések) 
 

* Pályázatok újraírása projekt: 

 Felelőse: (Czárth Csanád) 

 Az eddig létező pályázatok (Konferencia, Konzultáció, Jegyzet, Utazási pályázat) 

újrafogalmazása, pontosítása 

 Adatlapok ellenőrzése, formálása 

 Előterjesztések megírása 

 Bírálás előtt 

* KTV pályázat projekt: 

 Felelőse: (Czárth Csanád, Boros Dávid) 

 Mivel új kifizetési rendszer van a Kari Tanulmányi Verseny jutalmazására is ki 

kellett írni pályázatot 

 Munkafázisok: megfogalmazás, adatlap elkészítése, egyeztetés a dékánnal (Boros 

Dávid volt a kontakt) 

 

 Bírálás előtt 

* TDK pályázat projekt: 

 Felelőse: (Czárth Csanád) 

 Mivel új kifizetési rendszer van a Tudományos Diákköri Konferencia jutalmazására 

is ki kellett írni pályázatot 

 Munkafázisok: Megfogalmazás, adatlap elkészítése, ellenőrzés. 
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 Bírálás előtt 

* Szocbírálók pályázat projekt: 

 Felelőse: (Molnár Tamara) 

 Mivel új kifizetési rendszer van a szociális pályázatokat bírálók jutalmazására is ki 

kellett írni pályázatot 

 Munkafázisok: Megfogalmazás, adatlap elkészítése 

 Ellenőrzés, nyomtatás, aláírás 

 Kész 

* Pályázatok megreformálása projekt: 

 Felelőse: (Czárth Csanád) 

 Egységesíteni szeretnénk a pályázatok kinézetét 

 Újoncprojekt 

 Újonc megkeresése, tájékoztatása: Gulyás Kornél 

 Folyamatban 

* Pályázatok PR-olása projekt: 

 Felelőse: (Czárth Csanád) 

 Kevesen adnak be pályázatot és a HK-s felület is kihasználatlan 

 Tervezünk egy nagy A2-tes plakátot a bejárat mellé és egy állandót a liftközbe 

 Munkafázisok: SDS, megalkotó megkeresése 

 Másik vonal: PR munkacsopoprton keresztül a közösségi oldalak és HK-news 

használata 

 Folyamatban 

Egyéb 
 6 tankört látogattam meg és csatoltam vissza a TMCS munkáját segítve 

 Részt vettem a HÖOK őszi vezetőképzőjén, ahol minden alapozó szekción részt vettem és 

hasznos információkat gyűjtöttem más egyetemi HÖK-ok működéséről is. 

 Az előző hónap közösségi ösztöndíjait dokumentáltam. 

 Feltöltöttem a határozati tárat az elmúlt 3 hónap határozataival. 

 Részt vettem 2 KB és 1 RVT ülésen. 

 

Rövid szöveges értékelés 
Első hónapom pályázati felelősként. Igyekeztem minden információt megjegyezni, az 

összes TODO-t elolvasni. Sok időt töltöttem az irodában, így a többi HK-sal is jó 

kapcsolatot igyekszem ápolni. Úgy érzem beletettem a munkába, amit tudtam. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
18.000 Ft 


