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KECSKÉS PÉTER 
ÉVES BESZÁMOLÓ 

A 2020-2021-es évben végzett tevékenységről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem a HK rendszeres és rendkívüli ülésein. 

 Részt vettem:  

o 39 HK ülésen 

o 16 Egyetemi Szociális Bizottság ülésen 

o 8 Külső Szociális Bizottság ülésen 

o 16 HK percek alkalmon 

o 1 PR munkacsoport ülésen 

o Különböző workshopokon: 

 Szervezeti átalakulásról 

 SZMSZ frissítéséről 

 Beszámoló szankcióról 

 Ügyeletet tartottam 15 alkalommal 

 201 telefonos megkeresésre és 582 levélre adtam választ  

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Szociális referensként megszerveztem két pályázási időszakot.  

o Ősszel szerveztem szóbeli bemutatásra alternatív helyszínt a Dékáni Hivatal 

segítségével és kiírtam a szóbeli bemutatási időket.  

o Tavasszal az új rendszerben való pályázás automatizálását igyekeztem segíteni. 

Mindössze 5 bírálómmal alakítottam ki a NEPTUN kérvény bírálás rendszerét karunk 

számára, illetve közel 200 db hiánytalan pályázat pontszámigazolóját állítottuk össze, 

majd juttattuk el a hallgatókig 

 Bírálók toborzását és betanítását végeztem. 

 Többi kar bírálóit vizsgáztattam 36 alkalommal. 

 Pályázatokat előbíráltam és szóbeli bemutatáson elbíráltam összesen 469 alkalommal. 

 Elvégeztem 2021 őszi és 2021 tavaszi tanulmányi ösztöndíj osztását, illetve annak korrekcióját. 

 ESZB és KSZB feladatait végeztem: 

o rendszerek tesztelése, szabályzatok véleményezése, sablonokban és kiírásokban 

segítség, mintapályázatok összeállítása, különleges igazolásminták szerzése, 

fellebbezéssel élők pályázatának véleményezése. 
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EGYÉB FELADATOK 

 
 

 HK-s megjelenéseken részt. (gólyatábor, IMSc-s beszélgetés, nyílt nap, tankörlátogatások) 

 Frissítésre szoruló szabályzatokat, GYIK és más segédleteket véleményeztem. 

 Aktualizált segédletet állítottam össze a következő referensnek. 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ ÉVES MUNKÁMRÓL 

 
 
Az elmúlt egy év leforgása alatt referensként sikerült más oldaláról megismerni a szociális pályázatok 
területét. Igyekeztem ellátni a rám bízott feladatokat, ahol pedig tudtam javítani a folyamatokat.  
Juttatási Bizottság felelőseként lett igazán lehetőségem megismerni a hiányosságaimat és sikerült olyan 
tapasztalatokat szereznem, amik a későbbiekben segíthetnek nekem. Megszerzett tapasztalataimmal 
pedig szeretnék a jövőben a szociális területen eszközölhető javításokra koncentrálni. 


