
 

 

Suhajda Richárd 

beszámoló 

2016. június 16. – 2016. augusztus 08. 

 

Feladatkör – Gazdasági referens 

 HK hétvége gazdasági lebonyolítás Kristály Mártonnal, beszámoló elkészítése 

 Tájékozódás és megbeszélés a KépKocka öntevékeny kör vezetőségével a tagok 

diákmunkában való foglalkoztatásának lehetőségéről 

 HSZI-n költött tételek utáni átláthatósági nyilatkozat beszerzése a Sas Fleur Kft-től 

 Építész Evezős Túra gazdasági lebonyolítása 

 HK költségvetésének véglegesítése és továbbítása az EHK felé 

 Kari Tábor költségvetés készítése, a szükséges dokumentumok megküldése az EHK 

részére, a tábor gazdasági lebonyolítása, elszámolás Rácz Tamással 

 Szponzori szerződések kezelése a Kari Táborral kapcsolatban 

 Sporttermek előző féléves használatának összegyűjtése Komonyi Dániellel 

 HSZI-n tervezett költések összegyűjtése a szeptember 15-ig terjedő időszakra 

 Az ősszel szerveződő rendezvények szponzorációs igényeinek összegyűjtése 

 Egyeztetések Bönde Tamással a Gólyahéttel kapcsolatban 

 Egyeztetés Komonyi Dániellel és Gácsig Gergővel a Bercsényi Konditerem őszi használatáról 

Felelősi munkakör segítése – Öntevékeny kör 

 Közösségi ösztöndíj pályázat bírálatához szükséges dokumentumok ellenőrzése (taglisták, 

osztási elvek) 

 Kari Tábor szervezésének és lebonyolításának segítése (programok szervezése, autóbérlés, 

többszöri bevásárlás, eszközök összekészítése és pakolása, regisztráció, vetélkedő szervezés 

és lebonyolítás, főzés, a tábor ideje alatt a főszervező segítése, szekció tartása, szponzori 

anyagok elvitele, vendégkönyv elkészítése) 

Felelősi munkakör segítése – Közélet 

 Építész Evezős Túra szervezésének és lebonyolításának segítése 

Referensi munkakör segítése – Juttatás-térítés 

 Prezentáció készítése és bemutatása a tanulmányi ösztöndíj osztásának elveiről, valamint a 

költségtérítés csökkentés elveiről Horváth Bálinttal az EHK nyári táborában 

 

Egyéb 



 

 

 A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése 

 Kari logós pólók keresése és átadása Pálóczi Tibornak a HelloWood építőtábor résztvevői 

számára 

 HK faliújságjának felújítása Horváth Bálinttal 

  Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (06.23., 07.24.) 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (06.27.) 

 Közösségi Ösztöndíj bíráló bizottság (06.23) 

 EHK tábor (07.26-31.) 

 HK hétvége (06.17-19.) 

 Kari Tábor (08.04-07.) 

 

 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 16,33%. 

 

A Hallgatói Képviselet 2016. 10. 04-i ülésén, 110./2016. sz. határozatával elfogadta az elnökség által 

a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 34100 Ft. 

 

 


