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Üléseken való részvétel 

 
 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Szociális Bizottság 
 

 Szociális ügyekkel kapcsolatos megkeresésekre válaszoltam 

 Szociális alapú kollégiumi férőhely pályázatokat bíráltam 
 
Ösztöndíj Bizottság 

 Statisztikákat készítettem a Kari Táborra a Közöségi ösztöndíjjal kapcsolatban 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
Elnök 
 

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

 Kezeltem a HK levelező listáit 

 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 

 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 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam  

 Az ÉMK HK tagjaival egyeztettem az aktuális projektek állásáról 

 Folyamatos egyeztetés Kovács Klementinával gazdasági kérdésekben 

 Az ÉMK HK tagjaival egyeztettem az új email címekkel kapcsolatban 

 Többszöri egyeztetés Dr. Baráti Ilona tanár nővel az elsőéves hallgatók érkezése kapcsán  

 Frissítettem a KTH honlapon lévő rövid tájékoztatót a HK-ról  

 Listát készítettem a legfontosabb szabályzatokról és tudnivalókról a HK-soknak  

 A HK tagjainak EHK tábor jelentkezését koordináltam  

 Többszöri egyeztetés Török Lilivel az ÉMK Kari Táborral kapcsolatban  

 A Karok Közti Vetélkedő kapcsán egyeztettem Kolop Mártonnal 

 Az öntevékeny körök vezetőivel és körtagokkal egyeztettem a Kari Táborral kapcsolatban 
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 Elkészítettem a Karima Gólyaszám HK-s anyagait, Szolnoki Roxánával egyeztettem a 
felmerülő kérdésekkel kapcsolatban  

 Kovács Klementinával egyeztettem a Gólyaszám borító kapcsán  

 Hallgatói Jogorvoslati Bizottság ülésen vettem részt  

 Véleményeztem az Építő250 ösztöndíjprogramról szóló Dékáni Utasítás tervezetét  

 Schaf Alexa Lilivel egyeztettem a VPK-s pótmentor pályázattal kapcsolatban 

 A Csatlakozó honlap anyagait aktualizáltam  

 A HK nappal kapcsolatban egyeztettem a HK tagjaival 

 Kállai Lászlóval egyeztettem a kollégiumi mentor kinevezések késése kapcsán 

 Lovas Tamással egyezettem a Gólyatábori tájékoztatóval kapcsolatban 

 Az elsősök Diákcsomagjaival kapcsolatban egyeztettem a céggel és a többi HK elnökeivel 

 Károlyi Rolanddal és Daku Dáviddal egyeztettem az elsősök tanszer rendelése kapcsán 
 
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 

 A Tisztújító szavazáson részt vevők adatival kapcsolatban egyeztettem a HSZI-vel  

 A régi Gazdasági Bizottság iroda kipakolásában vettem részt Süveges Imrével és S. Nagy 
Rolanddal  

 Részt vettem az EHK Táborban 

 Pénzes Laurával és Kulcsár Eszterrel egyezettem a Kari Tábor megvalósításával 
kapcsolatban 

 Elolvastam a kollégiumi mentor pályázatokat 

 Beosztást készítettem a kollégiumi mentor meghallgatáshoz és kiértesítettem a jelölteket 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 0 pont 

 Munka pont: 137 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 25 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 112 pont 

 Összesített pont: 137 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 109 600 Ft 
 
A szociális alapú kollégiumi férőhely pályázatok bírálása nem került értékelésre jelen pályázatban. 
 


