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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 

 Boldizsár Nórával egyezettem a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban 

 Elhoztam a pályázat archiváló dobozokat a HSZI-ből 
 
Ösztöndíj Bizottság 

 Statisztikákat készítettem a Kari Táborra a Közöségi ösztöndíjjal kapcsolatban (két korábbi 
félév) 

 Ferenczi Bernadettel egyeztettem a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázattal 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 

 Elvégeztem az EHK által kiadott feladatokat (bélyegző kezelés, Gólyatábor, Egyetemi 
Napokhoz kapcsolódó feladatok, HÖK adatok frissítése, stb.) 

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

 Hubay Mátyással, a Gondoksággal és az öntevékeny körök vezetőivel egyeztettem 
kollégiumi felújítást érintő 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 és Rácz Tamással egyeztettem az új email címekkel kapcsolatban 
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 Többszöri egyeztetés Daku Dáviddal és Károlyi Rolanddal a tanszer rendeléssel 
kapcsolatban  

 Egyeztetés Török Lilivel és az ÉMK HK tagjaival a Kari Tábor leutazással kapcsolatban  

 A Karok Közti Vetélkedő kapcsán egyeztettem Kolop Mártonnal 

 A Gondoksággal egyezettem a kollégiumi mentor kinevezések és a tárgyaló használat 
kapcsán  

 Személyes egyeztetés Lovas Tamással, Joó Attilával és a HK tagjaival a Kart érintő 
ügyekben  

 Kezeltem a Rendezvénybejelentő rendszert 

 Személyes megbeszélésen vettem részt Szabó Krisztinával, Katona Rebekával, Kovács 
Klementinával és R. Nagy Tibor Endrével  

 A HK tagjaival egyeztettem a HK beszerzéseivel kapcsolatban 

 Kóródi Eszterrel egyeztettem a Szakmai Hét szervezése kapcsán  

 Részt vettem a 2018/19. tanév őszi félévre vonatkozó Göd osztó megbeszélésen, illetve 
ennek kapcsán egyeztettem a HK tagjaival  

 Stratégiai megbeszélésen vettem részt a HK tagjaival  

 Véleményeztem a Karima Gólyaszámot 

 Véleményeztem a Reghét 2018 rendezvény költségvetését 

 A kollégiumi mentori pótpályázat kapcsán egyeztettem az érintettekkel 

 Többszöri egyeztetés Paulik Dániellel informatikai ügyekben 

 Kónya Évával, a HK tagjaival és az elsőéves eskütevő hallgatóval egyeztettem a tanévnyitó 
kapcsán 

 Az OMIKK-kal és a Mentorgárdával egyeztettem a Könyvtár által szervezett 
gólyaprogramok kapcsán 

 Elnöki megbeszélésen vettem részt a többi kar HK elnökeivel  

 Tóth Amandával egyeztettem a Gólyabállal kapcsolatban 
 
Kari Tanulmányi Bizottság 
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem 

 Kedvezményes tanulmányi rend pontozási javaslatokat készítettem 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Eszközök kiadásában segédkeztem 

 Többször tettem az iroda tisztaságáért 

 Véleményeztem a levelező listára érkező anyagokat 

 Részt vettem a Kari Táborban 

 Segítettem a Kari Tábor során felmerülő feladatok elvégzésében (elsősorban bevásárlások) 

 Gólyahajó megbeszélésen vettem részt 

 Folyamatos kapcsolattartás a Gólyahajó szervezése kapcsán a többi érintett karral és a 
lebonyolításban segítő körtagokkal 

 Részt vettem a Kari Tábor szakmai szekcióin 

 Elolvastam az öntevékeny körök féléves beszámolóit, majd részt vettem a kollégiumi 
közösségi pontozás elkészítésében 
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 Részt vettem a Gólyatábor szervezőknek tartott tréningen  

 Pásztor Nikolettel és a Kari Tanulmányi Bizottság tagjaival egyezettem a HK Gólya oldallal 
kapcsolatban  

 Elkészítettem a Kari Tábor értékelő kérdőívet, illetve ennek válaszai alapján egyeztettem 
Németh Ákos Zoltánnal  

 Kitöltöttem az EHK Tábor értékelő kérdőívet 

 Nem posztomhoz kapcsolódó hallgatói megkeresésekre válaszoltam (végtelen) 
 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 0 pont 

 Munka pont: 135,5 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 32 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 103,5 pont 

 Összesített pont: 135,5 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 108 400 Ft 
 


