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A Természettudományi Kar 

Hallgatói Képviseletében végzett munkám 

Dáni Eszter 

Időszak: 2020. 06. 01. – 2020. 08.31. 

Kari és HK üléseken való részvétel: 

● 2020. június 5. - HK ülés 

● 2020. június 8. - HK ülés 

● 2020. június 15. - HK ülés 

● 2020. június 17. - Kari Tanács 

● 2020. június 22. - HK ülés 

● 2020. július 26. - HK ülés, Balatonlelle 

● 2020. augusztus 2. - Rendkívüli HK ülés 

● 2020. augusztus 29. - HK ülés, Balatonlelle 

● 2020. augusztus 31. - Rendkívüli HK ülés 

Belső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2020. június 15. - Gazdasági Bizottsági ülés 

● 2020. június 15. - Rendezvényszervezői Bizottsági ülés 

● 2020. június 26. - Pályázati Bizottsági ülés 

● 2020. július 3. - Szociális Bizottsági ülés 

Külső bizottsági üléseken való részvétel: 

● 2020. június 5. - Külső Szociális Bizottsági ülés 

● 2020. június 19. - Egyetemi Szociális Bizottsági ülés 

● 2020. június 25. - Külső Szociális Bizottsági ülés 

● 2020. július 8. - Külső Szociális Bizottsági ülés 

● 2020. július 17. - Külső Szociális Bizottsági ülés 

Referensi, felelősi munkák: 

● EHK delegáltként: 

o Képviseletünk és elnökségének tájékoztatása az EHK-ban történő projektekről, 
eseményekről  

● Ösztöndíj referensként: 

o Beérkezett pályázatok (KÖ, RÖ, KÉ, PÁ) összegyűjtése és továbbítása a 
körvezetőknek bírálásra, kapcsolatfelvétel a körvezetőkkel és más kari 
öntevékeny körökkel (~2 óra) 

o KÖ, RÖ, KÉ és PÁ ösztöndíj pályázatok bírálása, összesítése (~3 óra) 
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o Egyeztetés Gerner Alexandrával és Schmidt Beátával a normatív keretek 
eloszlásáról (~2 óra) 

o KÖ, RÖ, KÉ és PÁ pályázatok eredményeinek módosítása, további bírálása és 
véglegesítése (~3 óra) 

o KÖ, RÖ, KÉ és PÁ pályázatok előzetes eredményeihez tartozó kiírások 
elkészítése (~1 óra) 

o KÖ, RÖ, KÉ és PÁ pályázatok végleges eredményeihez tartozó kiírások 
elkészítése (~½ óra) 

o 2020. június 26-i Pályázati Bizottsági ülés megtartása és felkészülés az ülésre 
(ülés előtt ~½ óra) 

o Pályázati kiírások elkészítése a 2020/2021-es tanévre (~2,5 óra) 

● Szociális referensként: 

o ESZB: szociális ösztöndíj kiírások véleményezése (~1,5 óra) 

o 2020. július 3-i SZB ülés tartása a bírálói vizsgáról 

o Referensi vizsgára való felkészülés: a vizsgához szükséges anyagok átnézése, 
megtanulása  

o A referensi vizsgát sikeresen letettem 

o Bírálók vizsgára való felkészítése: 

▪ Vizsgaanyagok kiküldése, a vizsgára jelentkezők összegyűjtése, 
továbbítása az ESZB felé 

▪ Vizsgákra való készülés koordinálása, folyamatos kapcsolattartás a 
bírálókkal 

▪ Gyakorló feladatsor összeállítása a bírálói vizsgára - írásbeli részre való 
gyakorlás (~1,5 óra) 

▪ 2 db. gyakorló feladatsor összeállítása a bírálói vizsgára - szóbeli részre 
való gyakorlás (~1,5 óra) 

▪ 2020. július 5. - Bírálói vizsga felkészítő tartása az SZB-nek (~1 óra) 

▪ Bírálói vizsgára való felkészüléshez dokumentum létrehozása 
feladatokkal (~1,5 óra összesen) 

▪ 2020. július 8. - Bírálói vizsga felkészítő tartása az SZB-nek (~1,5 óra) 

▪ 2020. július 10. - Szász Márton felkészítő (~1 óra 15 perc) 

▪ 2020. július 15. - Kardos Boldizsár felkészítő (~15 perc) 

▪ 2020. július 15. - Nagy Ynna felkészítő (~½ óra) 

▪ 2020. július 17. - Kardos Boldizsár, Szász Márton felkészítő (~1 óra 45 
perc) 

▪ 2020. július 19. - Asztalos András felkészítő (~½ óra) 

▪ 2020. július 21. - Gerner Alexandra felkészítő (~1 óra 20 perc) 

▪ 2020. július 27. - Egyeztetés a bírálókkal a bírálás menetéről (~½ óra) 

▪ 2020. július 31. - Nagy Ynna szóbeli felkészítő (~1 óra) 

▪ 2020. július 31. - Nagy Ynna írásbeli felkészítő (~½ óra) 
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o Személyes megkeresésekre válaszoltam a Rendszeres szociális ösztöndíj 
pályázással kapcsolatban 

o A szociális pályázatokhoz tartozó bírálói tábla elkészítése és folyamatos 
frissítése, vezetése 

o A szociális pályázatok leadásával és az ESZR használatával kapcsolatos 
kérdések folyamatos megválaszolása, kapcsolattartás a pályázókkal az egész 
nyári időszak alatt 

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

o A személyes bemutatásokhoz a szociális bírálók napi beosztásának elkészítése, 
bírálói tábla folyamatos frissítése, időpontok kiírása az ESZR-re (~3 óra) 

Belső bizottságban végzett munkák: 

● PR Bizottság: 

o Cikk írása a WC Press-be a Rendkívüli szociális ösztöndíjról és a pályázás 
módjáról (IV. évfolyam 12. szám) 

o A WC Press IV. évfolyam 12. számának átnézése, korrektúrázása 

o Bejegyzés megírása és közzététele a HK Facebook oldalán az ideiglenes TTK HK 
honlapról & kép szerkesztése a bejegyzéshez (2020. június 8.) (~45 perc) 

o Az EHK honlapján létrehozott TTK HK - ideiglenes információk fül kezelése, 
feltöltése (~2 óra) 

o Kari Tudományos Ösztöndíj pályázati kiírás és információk közzététele, 
pályázók kiértesítése (~ összesen ¾ óra) 

o Emlékeztetők, pályázati végleges eredmények és beszámolók közzététele (~¾ 
óra) 

o Bejegyzés megírása és közzététele a HK Facebook oldalán a szociális alapú 
kollégiumi férőhelyről és a módosult határidőkről (2020. július 30.) 

o Figyelmeztető hír megírása és közzététele a HK Facebook oldalán a leadási 
határidő előtti ESZR leterhelésről, leállásról (2020. augusztus 10.) 

o Hír megírása a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok 
személyes bemutatási időpontjairól (2020. augusztus 20.) 

Egyéb munkák: 

● Emlékeztetők (2020.05.28-i online szavazás, 2020.06.05-i ülés, 2020.06.08-i ülés, 

2020.06.15-i ülés, 2020.06.30-i online szavazás, 2020.07.06-i ülés, 2020.07.26-i ülés, 

2020.08.02-i rendkívüli ülés) véleményezése 

● 2020. június 9. - Megbeszélés az jövőbeli tervekről az elnökséggel (~2 óra) 

● Rövidítések és általános tudnivalók a TTK HK beszámolóihoz és az ülések 

emlékeztetőihez dokumentum véleményezése (~50 perc) 

● 2020. június 19. - Megbeszélés az EHK elnökválasztásra beérkezett pályázatokról (~1,5 

óra) 

● Szociális területhez tartozó feladat szerkesztése és véglegesítése a TTK HK 

regisztrációs heti állomásos bemutatkozásához (~2 óra) 
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● 2020. augusztus 31. - állomás tartása a szociális területről és ösztöndíjakról a 

regisztrációs heti HK bemutatkozásnál 

 

A képviselő jutalmazása a fenti időszakra: 113 400 Ft és a pályázaton elért összpontszám: 189 

pont. 
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