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közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

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 

 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Rendezvényszervező Bizottság 
 

 A Vásárhelyi Napok hiányzó szerződéseit pótoltam 
 
Kollégiumi Bizottság 
 

 A nyári időszakra vonatkozó hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 A felújítás megkezdését megelőzően megbeszélésen vettem részt Hubay Mátyással és Csiki 
Tiborral (Kollégiumok Igazgatóság) 

 Folyamatosan tartottam a kapcsolatot az EHK kollégiumi referensével a hallgatókat érintő 
ügyekben 

 Az adatellenőrzésről egyeztettem az EHK kollégiumi referensével, ezzel kapcsolatosan 
megbeszélésen vettem részt Gődér Viviennel és Kovács Sándorral (Kollégiumok 
Igazgatóság) 

 Összeszedtem azon hallgatók igényeit, akik más kollégiumban szeretnének férőhelyet kapni 
az őszi félévben 

 Bekértem az öntevékeny köreink körvezetőitől a májusi köri beszámolókat 

 A tavaszról nyári időszakra vonatkozó egyéni költözési időpontokat összegyűjtöttem, az 
igényeket továbbítottam a Kollégiumok Igazgatóság felé, a vizsgázóknak ideiglenes 
férőhelyet biztosítottam 

 Elküldtem az EHK-nak a kedvezményes helyekről a HK javaslatát 

 Boldizsár Nórával és Pásztor Nikolettel elkészítettük a szobabeosztást a VPK-ban a nyári 
időszakra 

 A nyári szobabeosztással kapcsolatban egyeztettem több kar kollégiumi referensével 

 Külsős megkeresésekre válaszoltam a nyári időszakra vonatkozóan 

 Boldizsár Nórával és Pásztor Nikolettel szobacseréket kezeltünk 

 Benke Ádámmal egyeztettem a belépőkártya-rendszerről 

 Részt vettem a karok férőhelyeinek kollégiumok közötti szétosztásáról szóló Külső 
Kollégiumi Bizottság ülésen 
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 Egyéb a kollégiummal kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Véleményeztem a kollégiumi kérdőívet 

 Folyamatosan tartottam a kapcsolatot a Kollégiumok Igazgatósággal a nyári időszakkal 
kapcsolatban 

 Folyamatosan tartottam a kapcsolatot a Kollégiumok Igazgatósággal a felújítást illetően 
 
Oktatási Bizottság 
 

 Leellenőriztem a tanszékeimhez tartozó Tanulmányi adatlapokat 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Segédkeztem a VVS Happening programjára való bevásárlásban 

 Véleményeztem a levelező listára érkező anyagokat 

 Kari Tábor befizetést tartottam két alkalommal 
 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 3 pont 

 Munka pont: 69 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 47 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 22 pont 

 Összesített pont: 72 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 57 600 Ft 
 


