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Beszámoló Boldizsár Nóra 

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. február 1. és 2019. február 28.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. február 04. - HK ülés részvétel 
2019. február 11. - HK ülés részvétel 
2019. február 17. – Rendkívüli HK ülés részvétel 
2019. február 25. – HK ülés részvétel 
2019. február 26. – Rendkívüli HK ülés  
2019. február 21. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. február 21. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. február 28. – Elektronikus szavazás részvétel 
 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. február 04. – Kari Tudományos Bizottság részvétel 
2019. február 06. - Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Szociális Bizottság (vezető) 
 

 Hirdetményeket készítettem a Rendszeres Szociális Ösztöndíj pályázatról (határidők, 
személyes bemutatás, eredmények, felszólalási lehetőség). 

 Rendszereztem a szociális bizottság csapatmeghajtóját. 

 A bíráláshoz szükséges excel táblázatot folyamatosan frissítettem. 

 Időpontokat hoztam létre az ESZR felültén a személyes bemutatásra való jelentkezéshez. 

 Folyamatos egyeztetés és kapcsolattartás a szociális bizottság tagjaival a szociális pályázatok 
bírálásával kapcsolatban. 

 Gődér Viviennel egyeztettem a bírálás során felmerülő kérdésekről, bonyolult helyzetekről 

 Közös bírálást tartottam a szociális bizottság számára (3óra) 

 Elkészítettem a személyes bemutatáshoz szükséges ráérési excelt a szociális bizottság 
számára. 

 A HK irodában felügyeltem a szociális bizottság munkáját a meghirdetett időpontok alatt 
szinte folyamatosan 

 A HK közeli pályázókat tájékoztattam a határidőkről és egyeztettem velük, irataikat vettem 
át. 

 A HK közeli pályázók pályázatit vittem be az EHK irodába több alkalommal. 
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 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam, valamint bonyolultabb esetekben személyesen 
egyeztettem. 

 E-mailben értesítettem azokat a hallgatókat, akiknek még szükséges volt személyesen 
bemutatni a pályázatukat. 

 Jeleztem Török Lili felé, hogy az időszakban nem volt olyan pályázó a karon, aki nem tudod 
pályázatot létrehozni az ESZR-ben. 

 Kitöltöttem a ráéréses táblázatot a Külső Szociális Bizottság időpontegyeztetése miatt. 

 Ponthúzó Külső Szociális Bizottsági ülésen vettem részt 2019.02.15-én. 

 Varga Ferenc által tartott HK zh felkészítőn vettem részt (juttatás) 

 Török Lilivel egyeztettem egy hallgató szociális ösztöndíjra való jogosultságáról. 

 Rendkívüli szociális ösztöndíjról szóló elektronikus szavazáson vettem részt 2019.02.19-
én. 

 A Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat felszólalásait véleményeztem elektronikusan. 

 A Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat felszólalásairól szóló KSZB ülésen vettem részt 
2019.02.21-én.  

 Elkészítettem a HK TATU programsorozat számára a Szociális Bizottságról szóló 
prezentációt. 

 Részt vettem a HK TATU programsorozat előadásán és bemutattam a Szociális Bizottság 
munkásságát. 

 Hallgatói megkereséseket kerestem a HK érdeklődők számára, hogy tudjanak gyakorolni. 

 Elküldtem Török Lili számára a hiányzó pályázatok sorszámait. 

 Rendszereztem Tóth Ádámmal a beérkezett szociális ösztöndíj pályázatokat. 

 Elkészítettem a Szociális Bizottság teljesítményértékelését. 

 Többször egyeztettem szociális ügyekben Tóth Ádámmal. 

 Elektronikus szavazáson vettem részt (KSZB) 2019.02.28-án. 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Nem posztjaimhoz kötődő hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Véleményeztem a levelezőlistára érkező egyéb anyagokat 

 Kihelyeztem a kollégiumi ajtókra a Jeges Est promócióját. 

 Részt vettem az EHK által szervezett KHK csapatépítésen. 

 Gyónáson vettem részt. 

 S. Nagy Roland által tartott HK ZH felkészítőn vettem részt (juttatás) 

 Részt vettem a HK TATU programsorozat első előadásán 2019.02.19. A pakolásnál 
segítettem. 

 Kollégiumi bejáráson vettem részt a kollégiumi mentorokkal. 

 Részt vettem a HK ZH-n 

 Segítettem az Építész HK-val közösen szervezett vacsora előkészületeiben. 

 Részt vettem az Építész HK-val közösen szervezett vacsorán 
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Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 15 pont 

 Munka pont: 53,1 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 42,5 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 10,6 pont 

 Összesített pont: 68,1 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 37 460 Ft 
 
A rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázatok előbírálása és bírálása nem került 
értékelésre jelen pályázat során. 
 


