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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Dáni Eszter 

Időszak: 2020. 02. 01. – 2020. 02.29. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2020. február 9. - Rendkívüli HK ülés 

● 2020. február 10. - HK ülés 

● 2020. február 15. - HK ülés (HK Bevonó hétvége, Göd) 

● 2020. február 19. - Kari Tanács 

● 2020. február 23. - Rendkívüli HK ülés 

● 2020. február 24. - Rendkívüli HK ülés 

Külső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2020. február 13. - Egyetemi Szociális Bizottsági ülés 

● 2020. február 19. - Egyetemi Szociális Bizottsági ülés 

● 2020. február 25. - Egyetemi Szociális Bizottsági ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● Ösztöndíj referensként: 

o A HK elnöki pályázat kiírásának és adatlapjának elkészítése (~½ óra) 

o Tanulmányi ösztöndíjosztás elveinek elkészítése a 2020/2021. tanév őszi 
félévére (~½ óra) 

o A Kari Tudományos Ösztöndíj eredményéről szóló előterjesztés elkészítése a 
Kari Tanács számára (~1,5 óra) 

o A 2019/2020-as tanév tavaszi félévének tanulmányi ösztöndíjának kiosztása és 
többszöri módosítása (~9 óra)  

o A 2019/2020-as tanév tavaszi féléves tanulmányi ösztöndíjosztás utólagos 
módosítása a további adatok miatt, kifizetési lista elkészítése (~2 óra)  

● Szociális referensként: 

o A személyes bemutatás beosztásához szükséges ráérési tábla elkészítése a 
bírálók számára (~½ óra) 

o KSZB: A kiválasztott vizsgapályázat elkészítése és megszerkesztése a bírálók 
szóbeli vizsgájához, illetve elküldése a KSZB-nek (~2,5 óra) 

o A személyes bemutatási időpontok hirdetésére szolgáló képek szerkesztése a 
HK közösségi oldalaira (~2,5 óra) 

o ESZB: elektronikus szavazáson való részvétel (2 szavazás) 

o ESZB: előterjesztések, a Rendkívüli szociális ösztöndíj, illetve az Önköltséges 
hallgatók rendkívüli szociális ösztöndíja pályázat eredményének és bírálásának 
átnézése 
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o Személyes megkeresésekre válaszoltam a Rendszeres szociális ösztöndíj 
pályázással kapcsolatban 

o A személyes bemutatásokhoz a szociális bírálók napi beosztásának elkészítése, 
bírálói tábla folyamatos frissítése, időpontok kiírása az ESZR-re (~4 óra) 

o HK közeli pályázat bevitele az EHK irodába 

o A szociális pályázatok leadásával és az ESZR használatával kapcsolatos 
kérdések folyamatos megválaszolása, kapcsolattartás a pályázókkal (~4 óra) 

o ESZB: előterjesztések átnézése: a Rendszeres szociális ösztöndíj és 
Alaptámogatás pályázatok előzetes eredménye, a 2019/2020. tanév tavaszi félév 
szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázat határidejei 

o Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázat kiírásához a hír 
megírása és továbbítása 

o ESZB: előterjesztések és a beérkezett felszólalások véleményezése (~½ óra) 

o 2019/2020. tanév őszi félév szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés 
pályázatokhoz tartozó pontszámigazoló lapok bevitele az EHK-ba 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● PR Bizottság: 

o Hír megírása és közzététele a HK Facebook oldalán arról, hogy kiírásra kerültek 
a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok személyes 
bemutatási időpontjai 

o A személyes bemutatási időpontok hirdetésére szolgáló képek közzététele a HK 
Facebook oldalán, és hír írása a részletes időpontokról (2 bejegyzés) 

o A Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázat leadási 
határidejének hirdetése a HK Facebook oldalán 

o Figyelmeztető hír megírása és közzététele a HK Facebook oldalán a leadási 
határidő előtti ESZR leterhelésről, leállásról 

o Bejegyzés közzététele a Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés 
pályázatról a HK Facebook oldalán 

Egyéb munkák: 

● Matematika BSc 3. évfolyam továbbtanulási kérdőív véleményezése 

● Emlékeztetők véleményezése (2020.02.03-i online szavazás, 2020.02.02-i ülés, 
2020.02.09-i rendkívüli ülés, 2020.02.10-i ülés, 2020.02.12-i online szavazás, 
2020.02.15-i ülés, 2020.02.23-i rendkívüli ülés, 2020.02.24-i rendkívüli ülés) 

● HK Bevonó hétvége (Göd, 2020. február 14-16.): 

o 2020. február 13. - megbeszélés a csapatépítő játékokról, esti programterv 
összeállításáról 

o Részvétel a hétvégén 

o Felkészülés az állomástartáshoz (szociális ösztöndíjak területéről szóló 
állomás): 10 darab szociális pályázat kitalálása, ezek megszerkesztése, 
összeállítása és kinyomtatása (~2,5 óra) 

o Péntek esti csapatépítések megtartásában való részvétel: HK licit 
tulajdonságokkal játék 
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o A szombat délelőtti körverseny szociális ösztöndíjakról szóló állomásának 
megtartása 

● HK ZH-ra való folyamatos felkészülés  

● HK ZH tanulós hétvégén való részvétel 

● HK ZH első feladatrészek megoldásában való részvétel 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 76 300 Ft 
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