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Beszámoló Boldizsár Nóra 

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. október 1. és 2018. október 31.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. október 1. - HK ülés részvétel 
2018. október 5. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
2018. október 8. - Alakuló ülés részvétel 
2018. október 15. - HK ülés részvétel 
2018. október 24. - HK ülés részvétel 
2018. október 28. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2018. október 10. Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Szociális Bizottság (vezető) 
 

 Külső Szociális Bizottsági ülésen vettem részt 2018.10.03-án. 

 Elkészítettem a szociális alapon bekerülő, de a pályázatukat nem véglegesítő hallgatókról 
való szűrést, majd e-mailben értesítettem ezen hallgatókat. Erról Szabó Krisztinával 
egyeztettem. 

 Elkészítettem a szociális ösztöndíj pályázatokat bírálok közötti bírálói ösztöndíj 
szétosztását. 

 Elkészítettem a szociális ösztöndíj pályázatokat bírálók adatlapját, amiket bevittem az EHK 
irodába. 

 Külső Szociális Bizottsági ülésen vettem részt 2018.10.10-én. 

 Szociális ügyekben egyeztettem Gődér Viviennel. 

 Elküldtem a külső szociális bizottság számára a kari specifikus dokumentumokat. 

 Elektronikus szavazáson vettem részt 2018.10.16-án. 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 
 

 

Egyéb felelősi munkák 
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Alelnök 
 

 2018. október 17. – Elnök-Alelnökök megbeszélésen vettem részt 

 2018. október 19. – Elnök-Alelnökök-EHK képviselők megbeszélésen vettem részt 

 2018. október 26. – Elnök-Alelnökök-EHK képviselők megbeszélésen vettem részt 

 2018. október 31. - Elnök-Alelnökök megbeszélésen vettem részt 

 Folyamatos egyeztetés Gődér Viviennel és Pásztor Nikolettel. 
 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 Részt vettem a Kari Állófogadásra való bepakoláson, valamint kipakoláson 

 A Tisztújító szavazás előtti és utána pakoláson részt vettem. 

 Véleményeztem a levelezőlistára érkező anyagokat. 

 HK fotózáson vettem részt. 

 Részt vettem a HK hétvégén. 

 Puskely Gergővel egyeztettem utánpótlással kapcsolatban. 

 Utánpótlással kapcsolatos kérdőív véleményezése. 

 Pályaorientációs megbeszélésen vettem részt Puskely Gergővel, Gazsi Dorothyval, Pásztor 
Nikolettel, Gődér Viviennel. 

 Megbeszélésen való részvétel a GHK tagjaival a gólyabálról 

 Egyéb, nem a posztjaimhoz köthető hallgatói megkeresések megválaszolása 

 Gődér Viviennel és Pásztor Nikolettel átvettem a HK irodaszer rendelését 

 

Értékelés 

 
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja: 
 

 Jelenlét pont: 13 pont 

 Munka pont: 78 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 25 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 53 pont 

 Összesített pont: 91 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 72 800 Ft 
 
 
 


