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Zalányi Eszter Boróka  

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2020. október 1. – 2020. október 31.

 

Alapfeladatok 

Kötelező ülések, bizottságok 

🗸 Hallgatói Képviselet rendes ülése (10.05., 10.14., 10.19., 10.26.) 

🗸 Stratégiai Bizottság (10.29.) 

 

Feladatkör – Hallgatóicsoport-felelős 

🗸 Állandó kapcsolattartás a hallgatói csoportok vezetőivel. 

🗸 Beszélgetés a feladatkörről Jagudits Enikővel (10.08.) 

🗸 Rendezvények ütemezése céljából táblázat létrehozása és megosztása a hallgatói csoportok 

vezetőivel. 

🗸 Nyomtatási lehetőségek bővülésének hirdetése a hallgatói csoportok felé. 

🗸 Bercsényi Kollégiumban lévő hallgatói csoportok tulajdonában álló szekrények 

feltérképezése. 

🗸 Gödi táborhelyre időpont foglalási lehetőség hirdetése és ezzel kapcsolatos egyeztetések. 

🗸 Egyeztetés Zakor Fruzsina Eszterrel a Közösségi ösztöndíjról (10.22.) 

🗸 Körvezetői gyűlés megszervezése, időpont egyeztetés és terem foglalás. 

🗸 Körvezetői gyűlés megtartása a Közösségi ösztöndíjról (10.28) 

🗸 Közösségi ösztöndíj hirdetése, tudnivalók összefoglalása a hallgatói csoportok vezetőinek. 

🗸 SZMSZ sablon kiküldése a hallgatói csoportok vezetőinek felülvizsgálathoz való 

segítségként, ezzel kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

🗸 Közösségi ösztöndíj begyűjtésének határidő módosításának hirdetése. 

🗸 Öntevékeny körök vezetői levelezőlista frissítése. 

 

Kiegészítő feladatok 

Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok 

🗸 Belső Oktatási Bizottság (10. 23.) 

🗸 Belső Gazdasági Bizottság (10. 12.) 

🗸 Bizottság a gólyáknak tartott általános oktatásról (10. 29.) 

🗸 Utánpótlás Bizottság (10. 15.) 

 

Feladatkör segítése 

🗸 Gólyatanács-elnök 

○ segítség az első Gólyatanács-gyűlés lebonyolításában (10. 15.) 
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Saját projektek 

🗸 Iroda növényesítése projekt lebonyolítása, növények beszerzése, ültetése, csapat 

koordinálása.  

 

Általános képviselői feladatok, egyebek 

🗸 Ügyelet tartása a Hallgatói Képviselet irodájában. 

🗸 A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

🗸 A Hallgatói Képviselet fotózása 

🗸 Részvétel a Hallgatói Képviselet Tisztújító kirándulásán. 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 5,79%. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi pontja 29,5 pont. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 29500 Ft. 

A Hallgatói Képviselet 2020. szeptember 12-i ülésén, a 81./2020. sz. határozatával elfogadta az 

elnökség által a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 
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