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Beszámoló Boldizsár Nóra 

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. november 1. és 2018. november 30.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. november 7. - Elektronikus szavazás részvétel 
2018. november 12. - HK ülés részvétel 
2018. november 19. - HK ülés részvétel 
2018. november 26. - HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Szociális Bizottság (vezető) 
 

 Felkértem Barabás Zoltánt, hogy legyen a Szociális Bizottság tisztújító szavazásán az EHK 
delegált 

 Elkészítettem a Szociális Bizottság tagfelvételéről szóló hirdetményt 

 Elkészítettem Gazsi Dorothyval a Szociális Bizottság tagfelvételéről szóló plakátot 

 Kovács Klementinával egyeztettem a tagfelvételről szóló plakát nyomtatásáról 

 Személyes megbeszélésen vettem részt Török Lilivel 

 Pásztor Nikolettel elhoztuk az elkészült plakátokat, majd kihelyeztük azokat a kollégiumban 

 Pásztor Nikolettel leszedtük az elévült plakátokat 

 Gődér Viviennel egyeztettem a Szociális Bizottság tisztújító szavazásának menetrendjéről 

 Barabás Zoltánnal egyeztettem a Szociális Bizottság tisztújító szavazásának menetrendjéről 

 Felvettem a kapcsolatot a Bizottságba jelentkezőkkel e-mailben és személyesen 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Külső Szociális Bizottság ülésen vettem részt 2018. 11. 26-án 

 

Egyéb felelősi munkák 
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Alelnök 
 

 Gődér Viviennel és Pásztor Nikolettel elkészítettük a HK tagjainak a beszámolóinak az 
értékelését 

 Elnök-Alelnök megbeszélésen vettem részt 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 Részt vettem a HK ütemezési megbeszélésén 

 Segítettem a WC Pressek elhelyezésében a kollégiumban 

 Segítettem a gólyabálra elkészült meghívók beborítékolásában 

 Szobellenőrzésen vettem részt fegyelmi felelősként. 

 Segítettem a diplomaosztó lebonyolításában 

 Elmentem Gődér Viviennel a tanszékeknek kiosztani a gólyabál meghívókat 

 Kihelyeztem a gólyabál plakátokat a kollégiumban Pásztor Nikolettel 

 Segítettem a kérdőívek kiosztásában 

 Elkészítettem az alakulóülésen kialakult végleges posztok összesítését Gazsi Dorothy 
számára 

 Pásztor Nikolettel leszedtük az elévült gólyabálos plakátokat a kollégiumban 

 Részt vettem egy belső csapatépítésen november 14-én 

 Pályázatokat vettem be a hallgatóktól és vittem be a HK irodába 

 Egyéb nem a posztjaimhoz köthető hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 4 pont 

 Munka pont: 48,5 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 17 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 31,5 pont 

 Összesített pont: 52,5 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 34 125 Ft 
 
 
 


