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Üléseken való részvétel 

 
 
2018.09.03. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018.09.09. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018.09.17. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018.09.24. - ÉMK HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Rendezvényszervező Bizottság: 
 

 Két bizottsági ülésen való részvétel 

 Kapcsolattartás a rám bízott cégek képviselőivel 

 Cégek megkeresése a Gólyatáborra 
o 13 megkereső e-mail kiküldése a rendezvényről 
o 1 darab támogatás megszerzése: 55.000 Ft 

 Cégek megkeresése a Szakmai Hétre 
o 10 megkereső e-mail kiküldése a rendezvényről 
o 3 darab támogatás megszerzése: 140.000 Ft 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Szakmai Hét főszervező: 
o A Szakmai Hét főszervezőjeként felkerestem Dr. Dunai László Dékán Urat és 

egyeztettem vele a Szakmai Héttel kapcsolatban és felkértem a Hídépítő verseny 
támogatására, amit 70.000 Ft-tal támogatott  

o Felkerestem Baráz Csongor Dömötört a honlap szerkesztésére és elküldtem neki a 
hozzá szükséges anyagokat 

o Felkértem a Szakkollégiumot a Lánchíd, a Petőfi híd, az Észak-Pesti 
szennyvíztisztító telep, a Kvassay zsilip, a K épület közmű szint kirándulások 
megszervezésére ezekre FB-os eseményt és jelentkezési űrlapot készítettem 
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o Megszerveztem a Hídépítő versenyt, ehhez egyeztettem Dr. Dunai László Dékán 
Úrral és a Szakkollégiummal, FB-os esemény és űrlapot készítettem, Spatulákat 
vettem 

o Megbeszélésen vettem részt Lőrincz Andreával a Hídépítő versennyel kapcsolatban 
o A támogató cégemnek a kirándulására és work-shopjára FB-os eseményt 

készítettem  
o Az Állófogadásra segítettem az oklevelek elkészítésében, egyeztettem a helyszínnel 

kapcsolatban és megtartottam a nyitóbeszédet 
o Egyeztettem a VVS-sel és megkértem, hogy minden versenyen és az állófogadáson 

készítsenek felvételeket 
o Egyeztettem a Képítő Fotókörrel, hogy minden versenyen és az állófogadáson 

készítsenek képeket 
o Megszerveztem a Hídépítő verseny leterhelési eseményét, ehhez FB-os eseményt 

készítettem, felkértem Dr. Dunai László Dékán Urat az esemény zsűri elnökének 
és egyeztettem vele a lebonyolítással kapcsolatban 

o Felkerestem mind a 11 csapatot a Hídépítő verseny leterhelési eseményén való 
hidak képviselésére 

o A kiadványhoz összegyűjtöttem a támogató cégek anyagait és a kirándulások 
leírásait 

o Orbán Balázzsal, Gődér Viviennel, Kovács Klementinával és Szabó Krisztinával 
egyeztettünk a költségvetéssel és a szponzorációkkal kapcsolatban 

o Pásztor Nikolettel egyeztettem a Felsőbb éves szakmai versennyel kapcsolatban 
o Egyeztettem a szervezőkkel a kirándulások és a versenyek lemeneteléről 

 Részt vettem a Mentorgárdával közös megbeszélésen 

 Részt vettem a KKB ülésen 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 4 pont 

 Munka pont: 137,5 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 60 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 77,5 pont 

 Összesített pont: 141,5 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 113 200 Ft 
 


