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PAPP INEZ ANNA 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2021. 10 1. és 2021. 10 31. között végzett tevékenységéről 

ÜLÉSEKEN, BIZOTTSÁGOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 
 

 2021.10.23. - HK ülés 

 2021.10.20. - HK ülés 

 2021.10.25. - Rendkívüli HK ülés 

 2021.10.12. - ESZB ülés, ahol 

 bírálói keretek és jutalmazások menetéről, ezekkel kapcsolatos teendőkről és 

 a félév további feladatairól, kszb projektekről volt szó 

 2021.10.18. - Rendkívüli ESZB ülés, ahol 

 a Rendszeres szociális ösztöndíj végleges eredménye ellen benyújtott fellebbezések 

véleményezéséről volt szó 

REFERENSI, FELELŐSI FELADATOK, SAJÁT PROJEKTEK 

 
 

 Előbírált, hiányos, kollégiumhoz jó státuszú hallgatókkal foglalkoztam 

 Rendszeres szociális ösztöndíj fellebbezéseket véleményeztem 

 MŰEPER űrlapot véleményeztem 

 Aláírattam a szociális pályázat bírálókkal a titoktartási nyilatkozatokat 

 ESZB ülés ráérési táblát töltöttem ki 

 ESZB-ben projekteket osztottunk ki a következő időszakra vonatkozóan 

 ESZB szavazott 

 a Szociális alapú önköltség/költségtérítés csökkentés kérelem során megítélendő szociális 

pontokról, 

 a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság által az elsőfokú döntéshozó testülethez visszautalt 

hallgatók Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatának eredményéről 

 a Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázati kiírásáról 

 Egyeztettem Wágner Rékával 

 a KFB-JB táborról 

 Egyeztettem Koren Zoltánnal 

 a 13. heti tanköri extra anyag tartalmáról 

 Prezentációt készítettem és feladatot találtam ki az újoncképzésre 

 Elkészítettem a bírálói ösztöndíj kari osztását 
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JUTTATÁSI BIZOTTSÁGBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistán (25 db levél), személyes megkeresés alkalmával 

(5 alkalom). 

 Rajczi Barnabással a KFB-JB tábor szervezésével foglalkoztunk 

 Kiküldök a jelentkezős formot 

 Beszéltünk a tábor céljáról 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Két alkalommal HK tankörlátogatáson vettem részt 

 Ügyeletet tartottam 3 alkalommal 

 HK fotózáson vettem részt 

 Részt vettem 3 elektronikus szavazáson 

A BESZÁMOLÓRA KAPOTT PONTSZÁM: 37 PONT 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 48 100 FT 


