Beszámoló Szabó Krisztina
Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. április 9. és 2018. május 13.
közötti időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
2018. április 09. - ÉMK HK ülés részvétel
2018. április 10. - Elektronikus szavazás részvétel
2018. április 11. - Elektronikus szavazás részvétel
2018. április 12. - Rendkívüli ÉMK HK ülés részvétel
2018. április 16. - ÉMK HK ülés részvétel
2018. április 23. - ÉMK HK ülés részvétel
2018. május 03. - ÉMK HK ülés részvétel
2018. május 07. - ÉMK HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2018. április 25. - Kari Tanács részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Rendezvényszervező Bizottság
 A fent említett időszakban két bizottsági ülést tartottam.
 A Vásárhelyi Napok előtti nap a bizottság tagjaival és Gődér Viviennel kihelyeztünk a
rendezvényt támogató cégek molinóit és roll-upjait a Kollégium aulájában.
 A támogató cégektől visszaérkezett, aláírt szerződéseket bevittem Orbán Balázsnak
(MŰHASZ), a látogatásaim során többször egyeztettem vele a rendezvényről.
 A Vásárhelyi Napok során Kolop Mártonnal és Kóródi Eszterrel további molinókat és rollupokat helyeztünk ki a rendezvényt támogató cégektől a kollégium teraszán és
nagytermében.
 A rendezvény ideje alatt a Kollégium "B" forgóvilla előtti folyosóra kihelyezett roll-upokat
Kolop Mártonnal minden este bevittük a gazdasági folyosóra, hogy ne zavarja a bulizókat,
illetve a menekülési útvonalat, majd ezeket minden másnap délelőtt újra kihelyeztük.
 Folyamatosan tartottam a kapcsolatot a rendezvény egyik főtámogatójának, a
KEDPlasmának képviselőjével a személyes megjelenéssel és az online
reklámtevékenységgel kapcsolatban.
 Folyamatosan tartottam a kapcsolatot a rendezvény egyik támogatójának a FuturePlans
Kft.-nek a képviselőjével a személyes megjelenéssel és az online reklámtevékenységgel
kapcsolatban.
 Egyeztettem Gosztola Ágnessel, a Képítő körvezetőjével a rendezvény fotózásával
kapcsolatban.
 Egyeztettem Orbán Balázzsal és Vígh Istvánnal a támogató cégeink rendezvényre szóló
tiszteletjegyeivel kapcsolatban.
 Egyeztettem Gál Bernadettel az EHK nyereményjátékával kapcsolatban.
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Többször egyeztettem Bernáth Gáborral a GTK-ÉMK kari napok kölcsönös hirdetésével
kapcsolatban.
A bizottság tagoktól összegyűjtöttem a főtámogató cégeink bemutatkozó videóit, melyek a
Kollégium aulájában található TV-n való kivetítésével kapcsolatban egyeztettem Pozsár
Bélával, a VVS körvezetőjével.
A rendezvény ideje alatt fogadtam két főtámogató cégünket a tanszéki főzés, tanszéki
vetélkedő és csapatfőzés programok alatt.
A fent említett időszakban felügyeltem és segítettem a bizottság tagjainak munkáját.
A rendezvény ideje alatt folyamatosan egyeztettem a szervezőkkel általános
rendezvényszervezési kérdésekben, segítettem a munkájukat ad-hoc esetekben.
Feltöltöttem a rendezvény Facebook oldalára a rendezvényt támogató cégek online
anyagait.
Elkészítettem a bizottság tagok jutalmazásának javaslatát az elmúlt két időszakra
vonatkozóan.
Elkészítettem a Vásárhelyi Napok reklámtevékenységeiről szóló dokumentációt a támogató
cégeink részére.
Kóródi Eszterrel közösen elkészítettük az ÉMK-TTK Gólyatábor 2018 rendezvényhez
szükséges megkeresőt és árkategóriákat tartalmazó dokumentumokat.
Pótoltam egy, a Gólyatábor 2017 rendezvény reklámtevékenységeiről szóló dokumentációt
egy támogató cégünk részére.
A MŰHAL-ra érkező támogatásról szóló szerződést továbbítottam Rácz Tamásnak és
Kovács Klementinának.
Egyeztettem Soltész Reginával, a Dunai Regatta stutend brand managerével a BME
Sárkányhajó csapatának szponzorálásával kapcsolatban.
Szilágyi Krisztinával (RB) részt vettem a BME Lányok napja programján Dr. Baráti Ilona
tanárnő felkérésére.
A Kari Állófogadáson való étkeztetéssel kapcsolatban egyeztettem Kovács Klementinával.
A HÖK kitüntetések beszerzésével foglalkoztam, ezzel kapcsolatban egyeztettem a KHT
korábbi Gazdasági Bizottság vezetőivel.

Kollégiumi Bizottság
 A Vásárhelyi Napokra többnapos vendégkártyák kiállításával kapcsolatban többször
egyeztettem Hubay Mátyással és Bábel Zoltánnal.
 A portaszolgálat munkájára érkezett hallgatói panasszal kapcsolatban megbeszélésen
vettem részt Hubay Mátyással, Bábel Zoltánnal és Mathey Gézával.
 A többnapos vendégkártyákra jogosult hallgatókról elkészítettem egy listát a portára.
 A fent említett időszakban egy bizottsági ülést tartottam.
 A bizottsági ülésre felkészültem, összekészítettem a bizottság tagjainak bemutatandó
anyagot.
 Összekészítettem a bizottság által elvégzendő projektek listáját.
 Fegyelmi felelős oktatáson vettem részt a bizottság tagjaival, Mónus Péterrel és Simon
Petrával.
 Egyeztettem Varga Ferenccel az új fegyelmi felelősök kártyáival kapcsolatban, a kártyák
elkészüléséhez összeszedtem a szükséges adatokat.
 A Kollégium portásainak munkájának megkönnyítése érdekében összeállítottam egy, a
Kollégium lakóiról szóló táblázatot, a kollégisták elérhetőségeivel.
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Egyeztetésen vettem részt Schaf Alexa Lilivel a Kollégium házirendjének módosításával
kapcsolatban.
Elkészítettem a kollégiumról szóló rövid ismertetőt, mely az EHK oldalán lesz
megtalálható.
Véleményeztem a következő félévre szóló kollégiumi mentori és vezető mentori pályázati
kiírásokat, ezzel kapcsolatban egyeztettem Mónus Péterrel.
Elkészítettem a felvételi statisztikákról szóló táblázatot a korábbi félévekről.
Ellenőriztem a Kollégiumok Igazgatóság üres hely szűréseiről küldött adatokat. Az üres
helyek töltéséről egyeztettem a többi kar Kollégiumi referenseivel.
Elkészítettem a nyári szakmai gyakorlatról szóló dokumentumot, mely szükséges a nyári
kollégiumi felvételi pályázat kiírásához.
Egyeztettem Kovalovszki Mátéval és Katona Rebekával egy hallgatói megkereséssel
kapcsolatban.
Egyeztettem a gondnoksággal és a vezető kollégiumi mentorral a Vásárhelyi Napok alatt
ellopott poroltó készülékről.
Súlyos együttélési problémákkal kapcsolatban egyeztettem egy kollégistával és a
Kollégiumok Igazgatósággal.
További hallgatói megkeresésekre válaszoltam a nyári kollégiumi felvételi pályázattal
kapcsolatban.
Kezeltem a VPK nagyterem naptárát.
Az aktuális rendezvényeket bejelentettem a KI elektronikus rendezvénybejelentő
rendszerében.
Kezeltem a K370 naptárát.

Oktatási bizottság
 A fent említett időszakban két bizottsági ülésen vettem részt.
 Elkészítettem a tárgygráfhoz a Szerkezet-építőmérnök ágazat, a Magasépítési specializáció,
a Híd és műtárgy specializáció, a Geotechnika specializáció, az Építéstechnológia és
menedzsment specializáció és a Szerkezeti építőanyagok és technológiák specializáció
tárgyainak adatairól szóló táblázatokat.
 Egyeztettem a Tartók Statikája II. tárgy oktatóival.
 Személyes egyeztetésen vettem részt Dr. Ádány Sándorral és Katona Rebekával.
 Személyes egyeztetésen vettem részt Dr. Dunai Lászlóval és Katona Rebekával.

Egyéb felelősi munkák
Öntevékeny kör felelős
 Bekértem az öntevékeny köreink vezetőitől a Vásárhelyi Emlékplakettre jelöltjeikről szóló
méltatásokat, kiemelkedő körtag jelöléseiket.
 Megbeszélésen vettem részt Baráz Csongor Dömötörrel, Batka Rolanddal és Gődér
Viviennel a Zielinski Szilárd Szakkollégium és a HK együttműködéséről.
 Megbeszélésen vettem részt Tóth Nándorral a Tanuló kör körvezetőjével.
 Bekértem a havi köri beszámolókat az öntevékeny köreink vezetőitől, melyeket elolvastam.
 Egyeztettem Paulik Dániellel, a VPKNet körvezetőjével az internet befizetéséről.
 Kibővített Kollégiumi Bizottság ülést tartottam az öntevékeny köreink vezetőinek és a HK
tagjainak a Vásárhelyi Emlékplakettel kapcsolatban.
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Kibővített Kollégiumi Bizottság ülést tartottam az öntevékeny köreink tagjainak az ÉMKTTK gólyatáborról.
Az újonnan kinevezett körvezetőket meghívtam az ülésünkre.

Egyéb feladatok






Egyeztettem Kiss Viktorral a HK fotózásával kapcsolatban.
Elkészítettem az április 09-ei ülés emlékeztetőjét.
További emlékeztetőket véleményeztem.
A Vásárhelyi Napokra meghívókat küldtem ki az oktatóink számára.
Véleményeztem a levelezőlistára érkező anyagokat

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



Jelenlét pont: 14 pont
Munka pont: 167 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 117 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 50 pont



Összesített pont: 181 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 117 650 Ft
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