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Beszámoló Szabó Dániel 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. október 1. és 2020. október 31. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2020.10.05- Alakuló ülés részvétel 

● 2020.10.05- HK ülés részvétel 

● 2020.10.12- HK ülés részvétel 

● 2020.10.19- HK ülés részvétel 

● 2020.10.26- HK ülés részvétel 

● 2020.10.29- Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020.10.31- Elektronikus szavazás részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
● 2020.10.07- Kari Tanács részvétel 

● 2020.10.26-ESZB ülés részvétel 

● 2020.10.27-ESZB elektronikus szavazáson vettem részt 

● 2020.10.31-ESZB elektronikus szavazás részvétel 

 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Szociális Bizottság 

● 2020.10.09- Szociális bizottsági ülést tartottam és emlékeztetőt vezettem 

● 2020.10.26-Szociális bizottsági ülést tartottam és emlékeztetőt vezettem 
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● Tóth Ádámmal átnéztük és rendeztük a rendszeres szociális ösztöndíj és kollégiumi 

férőhely alapú pályázatokat 

● Bírálók jutalmazását osztottam szét Tóth Ádám segítségével  

● Bírálói pályázatok megírásával foglalkoztam 

● Projektlistát állítottam össze 

● Bírálói titoktartási szerződéseket szerkesztettem 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

● Dáni Eszterrel egyeztettem 

● Bizottsági tudás ellenőrzéshez tudásanyagot állítottam össze    

● A bizottság új tagjainak és az érdeklődőknek tudásátadást tartottam 

● Tudásátadáshoz diasort készítettem  

● Bizottsági tudásellenőrzéshez minta feladatsort állítottam össze 

● Gólyatanácsra bemutatót készítettem 

● Tóth Ádámmal egyeztettem szociális területen tervezett feladatairól 

● Rózsár Petrával egyeztettem projektek kivitelezéséről 

● Hallgatói kérdőívet szerkesztettem  

● Bizottsági Drive meghajtót frissítettem  

 

Kollégiumi bizottság 

● 2020.10.15- Kollégiumi bizottsági ülés részvétel 

● 2020.10.24- Kollégiumi bizottsági ülés részvétel 

 

 

Felelősi munkák

 
●  

 

Egyéb feladatok
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● 2020.10.14- Stratégiai bizottsági ülésen vettem részt 

● Zsótér Emesével személyes teljesítményértékelésen vettem részt 

● Beszerzések elhozatalában segítettem. 

● Szűcs Angelikával egyeztettem bizottság vezetői megbeszélésről és juttatási területekről 

● 2020.10.24- PR munkacsoport megbeszélésen vettem részt 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 38,16 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 32.400 Ft 


