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BELUZSÁR ÁDÁM 
HAVI BESZÁMOLÓ 

a 2017. július 1. és 2017. július 31. között végzett tevékenységéről 

ÁLTALÁNOS HK-S TEENDŐK 

 
 

 Részt vettem: 

 1 db elektronikus Kari Tanács szavazáson, ahol a tetsületi üléstervről szavaztunk 

 1 db elektronikus Kari Oktatási Bizottság szavazáson, ahol a ZH-rendről szavaztunk 

 1 db elektronikus HK szavazáson, ahol a közösségi pontokról döntöttünk 

 Jutalmazás workshopon 

 Kütyük workshopon 

 Válaszoltam 10 hallgatói kérdésre levelezőlistákon, telefonon, facebookon vagy személyesen. 

POSZTTAL KAPCSOLATOS TEENDŐK 

 
 

 Tájékoztattam a Kollégiumi Hallgatói Bizottságot és a Hallgatói Képviseletet az Egyetemi 

Hallgatói Képviseletben történtekről. 

 Egyeztettem Kiss Viktorral az Egyetemi Hallgatói Képviselettel kapcsolatos teendőkről. 

 Részt vettem az Egyetemi Hallgatói Képviselet és bizottságainak ülésein. 

 Több alkalommal egyeztettem Kiss Viktorral az EHK-ban folyó projektekről. 

TANULMÁNYI MUNKACSOPORTBAN ELVÉGZETT FELADATOK 

 
 

 A tévesen hozzám érkezett megkereséseket továbbítottam az aktuális referensnek 

 A SeniorHowTo frissítésében veszek részt 

SAJÁT PROJEKTEK, ESETI FELADATOK 

 
 

 Szociális pályázatokat bírálókról szóló hallgatói szavazás: 

 Tartottunk egy urnabontó ülést, ahol a beérkezett jelöléseket hitelesítettük, mindenki aki 

jelentkezett elektronikusan, az papír alapon is jelentkezett. 

 Tartottunk egy ülést, ahol a szavazás időpontjain változtattunk, hogy megfelejen minden 

szabálynak. 
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 Egyeztettem többször Vermes Boldizsárral és a HSZI munkatársaival a szavazáshoz 

szükséges névjegyzékkel kapcsolatban, azt személyesen át is vettem 

 Egyeztettem Ottó Tivadarral az elektronikus szavazással kapcsolatban. 

 Irányítottam a Bizottság munkáját, egyeztettem a tagokkal az aktuális feladatokról. 

 Új tankörbesoroló program 

 Egyeztettem Eckl Mátéval a program aktuális állapotáról, heti rendszerességgel 

egyeztetünk a haladásról 

 Egyeztettem Tevesz Gábor dékánhelyettes úrral az besorolás időpontjáról és folyamatáról 

EGYÉB FELADATOK 

 
 

 Részt vettem az EHK kiránduláson és a táborban 

RÖVID SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS 

 
 
Az adott hónapban többször házon kívül kellett lennem huzamosabb időre, de ettől függetlenül 
sikerült haladni a projektekkel és az általános teendőimmel. 

A HÓNAPRA KAPOTT JUTALMAZÁS ÖSSZEGE: 60.000 FT 


