
Beszámoló Szabó Dániel

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2022. április 1. és 2022. április 30. közötti időszakban
végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel

● 2022. április 1. - Elektronikus szavazás részvétel
● 2022. április 4. - HK ülés részvétel
● 2022. április 9. - Elektronikus szavazás részvétel
● 2022. április 11. HK ülés részvétel
● 2022. április 25. - Alakuló ülés részvétel
● 2022. április 25. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

● Kari Tanács ülés részvétel

Bizottságban végzett tevékenység

Szociális Bizottság vezető:
● 2022.04.06. Külső Szociális Bizottság ülés részvétel
● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Varga Saroltával az Egyetemi Szociális

Bizottsághoz és a Külső Szociális Bizottsághoz köthető aktualitásokkal kapcsolatban.
● Az irodában és a Hallgatói Képviselet tárolóhelyiségében található szociális

pályázatokhoz kapcsolódó anyagokat néztem át, melyeket szükség esetén továbbítottam
az Egyetemi Sociális Bizottsághoz megsemmisítésre.
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● Tartottam a kapcsolatot az Egyetemi Szociális Bizottság delegáltakkal.
● 2022.04.25. Egyetemi Szociális Bizottság elektronikus szavazás részvétel
● TJSZ szociális területtel kapcsolatos mellékletét véleményeztem.
● TVSZ szociális területet érintő részét néztem át és véleményeztem.

Kollégiumi Bizottság:
● Képítő fotókör képeinek átnézésével foglalkoztam.
● Tudásátadást tartottam Jeremcsuk Máténak a médiatartalmak ellenőrzésével

kapcsolatban.

Felelősi munkák

Alelnök:
● Hallgatói Képviselet értékelésének elkészítésében segédkeztem március hónapra.
● Hallgatói Képviselet értékeléséhez kapcsolódó előkészületekben segédkeztem.
● Zsótér Emesével, Felföldi Árpáddal és Bátori Boglárkával egyeztettem a képviselet

jövőbeli céljaival és ösztönzésével kapcsolatban.
● Napirendek kiküldésével és megírásával foglalkoztam.
● Személyes teljesítményértékelések előkészítésével foglalkozatam.
● A képviselet eddigi teljesítményéről statisztikát és PPT előadást készítettem.
● Személyes teljesítményértékeléseket tartottam a képviselet tagjainak a képviselet

aktualitásairól és a képviselők jövőbeli terveiről.
● Hallgatói Képviseleti hétvége programtervét állítottuk össze a vezetőséggel.
● Zsótér Emesével többször egyeztettem az aktualitásokkal, az alakuló üléssel és a

továbbképző hétvégével kapcsolatban.
● Alakuló ülés előkészítésével foglalkoztam.
● “Celebek” előadás készítésével foglalkoztam a továbbképző hétvégére.
● A Hallgatói Képviselet továbbképző hétvégéjére programok előkészítésével

foglalkoztam.
● HK továbbképző hétvégén előadást tartottam és programot vezettem le.
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Egyéb feladatok

● Tisztújítással kapcsolatban honlap szerkesztéssel foglalkoztam.
● A Hallgatói Képviselet iroda helyiségében található dokumentumokat osztályoztam és

szortíroztam Felföldi Árpáddal.
● A képviselet iroda helyiségébe beérkező levelek osztályozásával foglalkoztam.
● Bátori Boglárka által tartott tudásátadáson vettem részt az iktatással kapcsolatban.
● Iktatással kapcsolatos iratrendezéssel foglalkoztam Felföldi Árpáddal.
● “Lányok napján” segítettem a résztvevők kísérésében, valamint a képzéssel kapcsolatos

kérdéseikre válaszoltam.
● Továbbképző hétvége beszerzésével foglalkoztam.
● HK Továbbképző hétvégén vettem részt.
● Ügyeletet tartottam a képviselet irodájában.

Értékelés

A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 89,52 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 89.500 Ft
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