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CSÁBI ESZTER ZSÓFIA 
ÉVES BESZÁMOLÓ 

A 2020-2021-es évben végzett tevékenységről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem a HK rendszeres és rendkívüli ülésein. 

 Részt vettem: 

o 33 HK ülésen 

o 6 Kari Tanácson 

o 2 Oktatási Bizottság ülésen 

o 1 Mérnökinformatikus Szakbizottság ülésen 

o 1 Minőségbiztosítási Bizottsági ülésen 

o 7 Külső Szociális Bizottsági üléseken 

o 3 Egyetemi Szociális Bizottsági üléseken 

o 1 Pályázati munkacsoport ülésen 

o Különböző workshopokon: 

 Ösztöndíj felülvizsgálat – pályázati workshop 

 Szervezeti átalakulás workshop 

 Beszámolók szankcionálása workshop 

 SZMSZ felülvizsgálat workhopok 

 Válaszoltam szociális területen a hallgatói kérdésekre személyesen, telefonon, illetve 

levelezőlistákon. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 
Szociális referensként: 

 a tavaszi félév időszaka alatt megszerveztem a pályázatok bírálását, lehetőséget teremtve a 

hiánypótlásra. 

 Bírálók betanítását végeztem. 

 Bírálókat vizsgáztattam. 

 Pályázatokat bíráltam, és személyes bemutatást tartottam. 

 Részt vettem a Külső Szociális Bizottság, majd az Egyetemi Szociális Bizottság munkájában. 

Különböző projektekből vettem ki a részem. Ezeken kívül elláttam a bizottsági tagsággal járó 

állandó feladatokat (felszólalások bírálása, többi felülvizsgáló bizottság munkájának 

véleményezése, rendkívüli szociális ösztöndíj pályázatok bírálása, pályázati időszak 

véleményezése stb.). 

 A 2021 tavaszi tanulmányi ösztöndíj osztását végeztem, valamint a HK elé terjesztettem az 

ösztöndíj osztás elveit az osztást megelőző félévben. 
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EHK delegáltként: 

 Tájékoztattam a képviseletet az EHK-ban történtekről.  

 Heti rendszerességgel egyeztettem a Hallgatói Képviselet vezetőségével. 

 Heti rendszerességgel tájékoztattam a Hallgatói Képviseletet és a Kollégiumi Hallgatói 

Bizottságot az Egyetemi Hallgatói Képviseletben történtekről. 

 Rendszeresen egyeztettem Varga Balázzsal az EHK-ban folyó projektekről. 

 Rendszeresen részt vettem az Egyetemi Hallgatói Képviselet és bizottságainak ülésein. 

 Rendszeresen egyeztettem a HK elnökségével az aktuálisan felmerülő kérdések/problémák 

megoldásáról. 

 Rendszeresen egyeztettem a HK tagjaival, felelőseivel az aktuális feladataikkal kapcsolatban. 

 Kollégiumi referensként tartottam a kapcsolatot a KHB, valamint a KFB elnökével. 

 Az év folyamán rendszeresen egyeztettem az aktuális témákról: 

o Teljesítmény alapú táblázat 

o Kollégiumok kiürítése 

o Intézkedési tervek a vírushelyzetre tekintettel 

o EHK elnökválasztás 

o EHK tábor 

o Normatíva felosztás 

o Rektor választás 

o Tisztújítás 

Utánpótlásért felelős referensként: 
 Megszerveztem az alkalmakat online formában 

 Képzések anyagait állítottam össze, alkalmakat megtartottam. 

 Újoncokat felvettem a HK különböző platformjaira. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Minőségbiztosítási Bizottság kérdőívének véleményezése. 

 Részt vettem a tanulmányi levelek megválaszolásában. 

 Mérnökinformatikus Szakbizottsági ülés emlékeztetőjének kiegészítése. 

 Távoktatás végett felmerült problémák felvetése, ezek felvezetése az EHK oktatási referense 

által küldött táblázatba 

 Videotórium projekt kapcsán ajánlottam tárgyat. 

 Kérvények leírásának véleményezése 

 Részt vettem egy Imsc-s beszélgetésen 

PÁLYÁZATI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Vollweiter Ivett által kért őszi EGYAT költés elküldése 

 Pályázati kiírások véleményezése 
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PR MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Educatio kiállításon való részvétel. 

 Tisztújító szavazás PR-olásában segédkeztem 

 Impulzus aktuális számait nézem át. 

 Tankörlátogatásokon vettem részt 

 Gólyatáboros bemutatkozáson vettem részt. 

 Bemutatkozó szöveg elkészítése a honlapra. 

JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Tanulmányi ösztöndíj osztás elkészítése az őszi félévre. 

 Egyeztetés Kecskés Péterrel a szociális referensi feladatkörökről több ízben. 

 Igazoláslista, kiírások véleményezése 

 Levelezésben, rendszeres szociális ösztöndíj bírálásában segítettem. 

 Felkészülési segédanyagok frissítése 

 Felkészülési alkalom tartása az újonc bírálóknak 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 ÁB osztón részt vettem 

 HK ZH-n részt vettem, a kidolgozós részben is segédkeztem 

 HK ZH-ra felkészülésre anyagokat készítettem, megszerveztem a kikérdezős alkalmat 

 Jutalmazás felülvizsgálatával foglalkoztam előzetesen 

 Újoncozós alkalmon vettem részt 

 KHK sportnapon vettem részt 

 Részt vettem KHK továbbképzőn 

 Részt vettem szoc-záró eseményen, szervezésében segítettem Joós Nikolettnek. 

 Részt vettem a hallgatói fórumon 

 Részt vettem főrendezői tanfolyamon. 

 Segédkeztem a kollégium kiürítésében. 

 Egyeztetés több körben Kecskés Péterrel, Balhási Zalánnal és Török Lilivel Kecskés Péter 

Egyetemi Szociális Bizottsági tagságáról, kapcsolódó szabályzatok átnézése. 

 Éves mandátumos beszámoló megírása. 

 Lelleosztó táblázat áttekintése, prior javaslása. 

 Török Lilivel egyeztettem a 034-es kérvénnyel kapcsolatban. 

 HK Perceken vettem részt. 

 Csapatépüléseken vettem részt. 

 Részt vettem a gólyatáborokról szóló megbeszélésen. 
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 Tanulmányi ösztöndíj korrekció utáni összegének prezentálása a PR munkacsoportnak 

 Részt vettem a nem mandátumosok beszámolóinak bírálásán 

 HK tábor megbeszélésen vettem részt 

 Részt vettem a HK táborban 

 Részt vettem az EHK táborban 

 Részt vettem a HÖOK Küldöttgyűlésen 

 Egyeztettem Sági Barnabással az ügyeleti rendszer kialakításáról. 

 Egyeztettem Balhási Zalánnal és Sujbert Lászlóval a tanulmányi ösztöndíj osztási elveiről 

 Kitöltöttem a HK ZH-val kapcsolatos kérdőívet 

 HK karácsonyon vettem részt 

 Kari Tanács szavazás 

 kollektív jogok szabályzatáról kahoot készítése 

 Fegyelmi Bizottsággal kapcsolatos feladatok: 

o 2020.11.17. - Alakuló ülés 

o 2020.11.24. - Bizonyítékvizsgáló ülés 

o 2020.11.27. - 1. meghallgatás 

o Eljárások felfüggesztéséről szóló szavazásokon való részvétel 

o Elkészítettem az általunk javasolt fegyelmi büntetéseket tartalmazó táblázatot 

 Ehhez átnéztem az eddigi jegyzeteket, jegyzőkönyveket, bizonyítékokat, 

valamint a HFKJSZ-t 

o 2020.12.01. - Fegyelmi Bizottsági ülésen vettem részt 

o 2020.12.08. - Fegyelmi Bizottsági meghallgatáson vettem részt 

o 2020.12.14. - Határozathozatali ülésen vettem részt 

o 2020.12.18. - Határozat kihirdetési ülésen vettem részt 

o Jegyzőkönyvek és határozatok aláírása 

o Javasolt határozati szövegek véleményezése 

o Rendszeresen egyeztettem Vollweiter Ivettel és Balhási Zalánnal a fegyelmi bizottság 

aktuális történéseivel kapcsolatban 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ÉVES MUNKÁMRÓL 

 
 

Az év folyamán a fő feladatom a hallgatók képviselése volt az Egyetemi Hallgatói Képviseletben, annak 
külső és belső bizottságaiban. Ennek érdekében próbáltam minden döntési folyamatban részt venni és 
arról a kari hallgatói képviseletet tájékoztatni. 2021 januárjában az EHK megválasztott Kollégiumi 
Referensének, így lehetőségem nyílt komolyabb szerepben is képviselni az egyetem polgárait. Egy évi 
szenátusi tagságom is ezt a célt szolgálja, lehetőségem nyílt az Egyetem legfelsőbb döntéshozó Fórumán 
is képviselnem hallgató társaimat. 
 
Mint az egyik legrégebbi és legtapasztaltabb képviselő a Kari Képviseletben főleg tanácsadással és 
tapasztalat, tudás átadással foglalkoztam az EHK-s tevékenységemen kívül, hogy a következő generációk 
is megfelelően tudjanak döntést hozni. Ennek érdekében rendszeresen egyeztettem a képviselet 
vezetésével, tagjaival, megkeresésükre a legjobb tudásom szerint válaszoltam.  


