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Üléseken való részvétel 

 
 
2018. június 11. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018. június 18. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018. június 25. - ÉMK HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2018. június 21. - Kari Tanulmányi Bizottság ülés részvétel 
2018. június 26. - Dékáni Tanács részvétel 
2018. június 27. - Kari Oktatási Bizottság ülés részvétel 
2018. június 27. - Kari Tanács részvétel 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Ösztöndíj Bizottság 
 

 Bizottsági ülés tartottam 

 Elkészítettem a Közösségi ösztöndíj pályázat félévre vonatkozó statisztikáit 

 Felvettem a kapcsolatot a KBME pályázóinkkal és javasoltam számukra az NFÖD pályázat 
leadását 

 Folyamatos kapcsolattartás a Bizottság tagjaival 
 
Szociális Bizottság 
 

 Felkészültem a bírálói vizsgára 

 Szociális ügyekkel kapcsolatos megkeresésekre válaszoltam 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
Elnök 
 

 Vezettem az ÉMK HK üléseit 

 Folyamatos kapcsolattartás a Dékáni Hivatallal, kéréseik közvetítése a HK tagjai felé 

 Kezeltem a HK levelező listáit 

 Kezeltem a KI rendezvénybejelentő felületet  

 Hivatalos leveleket készítettem a HK folyó ügyeivel kapcsolatban 

 Folyamatos kapcsolattartás a Gólyatábor kapcsán Gerner Alexandrával, Katona Rebekával, 
Kovács Szilviával, Lestyan Bencével, Szabó Krisztinával és a céggel 

 Véleményeztem a Gólyatábor logó és plakát tervezői pályázatok kiírásait 
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 Hubay Mátyással és a Gondoksággal egyeztettem kollégiumi ügyekben  

 Továbbítottam az ÉMK HK tagjainak az EHK felől érkező kéréseket, projekt felkéréseket, 
ezekkel kapcsolatban egyeztettem a HK tagjaival 

 Személyes megbeszélésen vettem részt a HK több tagjával 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Az ÉMK HK tagjaival egyeztettem az aktuális projektek állásáról 

 Elkészítettem az előző beszámolási időszak értékelését 

 Elkészítettem a júliusi kifizetési időponthoz tartozó Hallgatói Képviselet ösztöndíj és Külső 
közösségi ösztöndíj pályázatok dokumentációit  

 Többszöri egyeztetés Paulik Dániellel informatikai kérdésekben, illetve a nyári 
eseményekkel kapcsolatban  

 Folyamatos egyeztetés Kovács Klementinával gazdasági kérdésekben 

 Vörös Dániellel egyeztettem a DSK nyári ügyeiről  

 Bekértem és összesítettem a nyári kollégiumi férőhely igényeket  

 Szabó Krisztinával kollégiumi adatellenőrzésen vettünk részt  

 A Vásárhelyi Videó Stúdió tagjaival egyeztettem a Happeninggel kapcsolatban 

 Németh Ákos Zoltánnal egyeztettem a Balatonlellei táborban tartandó programok 
lebonyolításával kapcsolatban 

 Hallgatókkal egyeztettem az NFÖD igazolások kiállításával kapcsolatban 

 Az ÉMK HK tagjaival egyeztettem az új email címekkel kapcsolatban 

 Elvégeztem a HÖOK felől érkező feladatokat  

 Véleményeztem a költségvetés módosításunkat 
 
Kari Tanulmányi Bizottság 
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem  

 Lovas Tamás dékánhelyettes úrral egyeztettem kari oktatási kérdésekben  
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Emlékeztetőket véleményeztem és véglegesítettem, majd megküldtem az illetékeseknek  

 Többször tettem az iroda tisztaságáért 

 Véleményeztem a levelező listára érkező anyagokat 

 Az irodai beléptető rendszer beszerelése során segédkeztem, kártyákat készítettem a HK 
tagjainak  

 Kari Tábor befizetést tartottam négy alkalommal 

 Katona Rebekának segítettem a HSZI által szervezett nyári táborban előadott prezentáció 
elkészítésében 

 Lovas Tamással egyeztettem a tárgyfelvételi problémákkal kapcsolatban 
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Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 8 pont 

 Munka pont: 108,5 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 17 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 91,5 pont 

 Összesített pont: 116,5 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 93 200 Ft 
 


