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Beszámoló Bátori Boglárka 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. november 1. és november 30.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
2019. november 1. – Elektronikus szavazás részvétel 

2019. november 4. – HK ülés részvétel 

2019. november 11. – HK ülés részvétel 

2019. november 18. – HK ülés részvétel 

2019. november 25. – HK ülés részvétel 

2019. november 25. – Elektronikus szavazás részvétel 

 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Ösztöndíj Bizottság 

● Részt vettem a Közösségi ösztöndíjak bírálásában és ellenőrzésében 

● Elkészítettem a Gólyatábor szervezői ösztöndíj végleges eredményének kiírását 

● Segítettem elkészíteni a Sportösztöndíj végleges eredményének kiírását 

● Részt vettem a Hangadó ösztöndíjak bírálásában 

● Kindling Attilával és Tóth Ádámmal ösztöndíj dokumentációt készítettem 

● Részt vettem az ösztöndíjak hiánypótlásában és a végső dokumentálásban 

 

 

Kollégiumi bizottság 

● Nagyterem igénylési e-mailekre válaszoltam 

● Nagyterem igényléseket adtam le a portára 

● Rendszeresen frissítettem a nagyterem igénylési táblázatát 
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Egyéb felelősi munkák 

 
Képítő felelős 

● Ellenőriztem az összes havi képet 

 

Egyéb feladatok  

 
● Időben kitöltöttem a doodle-kat 

● Segítettem a diplomaosztó előtti munkálatokan 

● Részt vettem a HÖOK Vezetőképző hétvégén 

● Csete Balázzsal elmentem az igényelt irodaszerekért a HSZI raktárba 

● Gólyabál szervezés:  

o Minden gólyabállal kapcsolatos gyűlésen részt vettem 

o Rendszeresen egyeztettem Szűcs Zsanettel a gólyák 

táncoktatását illetően 

o Rendszeresen értesítettem a Mentorgárdát a Gólyabál 

fejleményeiről 

o Megírtam a táncpróbához szükséges teremigénylést, és 

rendszeresen kinyitottam a nagytermet, kiadtam a hangszórót, 

ellenőriztem a próba menetét és bezártam a termet. 

o Több ruhakölcsönzőt megnéztem, megkerestem a gólyatánc 

ruháinak kölcsönzésére 

o Személyesen megnéztem és lefoglaltam a ruhákat a gólyabálra a 

Forgatag ruhakölcsönzőből. 

o Gólyabál előtt elhoztam, utána pedig visszavittem a kölcsönzött 

ruhákat 

o Többször egyeztettem a Képítő fotókörrel a gólyabál fotózását 

illetően 

o A Mentorgárda által kijelölt személyzetissel (Szalay Dénes) 

egyeztettem a Gólyabálon végezendő feladatokat illetően 

o A Mentorgárda által kijelölt díszítő felelősökkel (Lengyel 

Szilárd és Borsi Levente) egyeztettem a díszítést illetően, illetve 
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segítettem a díszítőelemek beszerzésében, elkészítésében és 

helyszíni a díszítésben 

o Kitöltöttem a közös szervezés miatt létrejött összes táblázatot 

(pl. meghívottak, személyzet, fellépő ötletek, téma stb)  

o Elkészítettem a Gólyabál plakátot.  

o Egyeztettem Lukács Bálinttal a szerződéseket és pénzügyeket 

illetően 

o A gólyabálon jelen voltam az esemény kezdetétől a végéig és 

elvégeztem minden rám szabott feladatot, valamint hírtelen 

alakult feladatokat.  

 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 13,75 pont 

● Munka pont: 109,49 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 37,66 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 71,83 pont 

● Összesített pont: 123,24 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 98.592 Ft 

 

 

 

 

 


