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Beszámoló Szabó Dániel 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. január 1. és 2021. január 31. közötti időszakban 

végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2021.01.04. HK ülés részvétel 

● 2021.01.11. HK ülés részvétel 

● 2021.01.18. HK ülés részvétel 

● 2021.01.25. HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Szociális Bizottság 

● Pályázati kiírást és igazoláslistát véleményeztem.  

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

● Elkészítettem a bizottság december havi értékelését.  

● Bírálói és ráérős táblázatokat töltöttem. 

● ESZB elektronikus szavazáson vettem részt 2021.01.07. 

● 2021.01.07. - Rendkívüli ESZB ülés részvétel 

● 2021.01.07. - Szociális bizottsági ülést tartottam és emlékeztetőt vezettem. 

● Elkészítettem a szociális bírálók értékelését közösségi kollégiumi pontokhoz. 

● Véleményeztem a szociális pályázatok igazoló lapját. 

● ESZB elektronikus szavazáson vettem részt - 2021.01.09. 
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● Segédanyagok összeállításával foglalkoztam bírálóknak és HK ZH-ra. 

● Szociális pontszámító Excelt teszteltem és véleményeztem. 

● Segítettem a bírálói vizsgák előkészítésében. 

● 2021.01.17 - ESZB elektronikus szavazás részvétel 

● Tudásátadást tartottam Zsótér Emese Vandának. 

● Tudásátadást tartottam Puskely Gergő Pálnak. 

● Kara Dániellel egyeztettem betegség pont számító programról. 

● Dáni Eszterrel egyeztettem. 

● Honlapot frissítettem. 

● Rózsár Petrának tudásátadást tartottam. 

● 2021.01.21. - Rendkívüli ESZB ülés részvétel 

● Felkészültem és sikeres referensi vizsgát tettem 

● 2021.01.22. - ESZB elektronikus szavazáson vettem részt 

● Zsótér Emesének tudásátadást tartottam. 

● Hallgatókat tájékoztattam a pályázatuk aktualitásairól. 

● 2020.01.28. - Rendkívüli KSZB ülés részvétel 

● 2021.01.29. - ESZB elektronikus szavazás részvétel 

● Szociális referensekkel tartottam a kapcsolatot. 

Kollégiumi bizottság 

● 2020.01.03. - KKB részvétel  

● 2020.01.08. - Bizottsági ülés részvétel 

● Molnár Zsanettel egyeztettem a FIR rendszer használatáról. 

 

Felelősi munkák

 
● Média felelős 

○ Tóth József gondnokkal egyeztettem a Képítő eszközleltárjáról. 
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Egyéb feladatok

 
● PR munkacsoport: 

○ Honlapot véleményeztem. 

○ Egyeztettem Csete Balázzsal a szociális Bizottság várható híreiről. 

○ Honlapot szerkesztettem. 

○ Munkacsoport megbeszélésen vettem részt. 

● Zsótér Emese Vandával egyeztettem szociális területről. 

● Emlékeztetőt véleményeztem. 

● 2021.01.16. - Stratégiai bizottsági ülésen vettem részt. 

● Gazdasági tudásátadáson vettem részt. 

● Irodát takarítottam. 

● Határidős e-mailekre válaszoltam és ráérős táblákat töltöttem. 

● Edukáción tájékoztattam a középiskolásokat Karunkról. 

● Zsótér Emesével személyes teljesítményértékelésen vettem részt. 

● A képviselet helységeinek átrendezésében és rendbe tételében segédkeztem. 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 85,96 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 73.100 Ft 


