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Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018 szeptember 1.és 2018. szeptember 30.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. szeptember 3. - HK ülés részvétel 
2018. szeptember 9. - HK ülés részvétel 
2018. szeptember 17. - HK ülés részvétel 
2018. szeptember 23. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
2018. szeptember 24. - HK ülés részvétel 
 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Rendezvényszervező Bizottság 
 

 Mindegyik gyűlésen részt vettem ebben az időszakban 

 A Gólyatáborra 33 építős céget kerestem meg elsőkörben 

 20 megkereső e-mailt küldtem ki 

 5 céget kerestem meg második körben is 

 2 cég támogatását nyertem(/tük) el: Magyar Építő Zrt. 125.000 Ft-tal, a Bohn Mélyépítő 
Kft. pedig 100.000 Ft-tal támogatta a rendezvényt 

 A támogató cégekkel egyeztettem a szerződésről (annak módosításairól) 

 Ezekkel a cégekkel egyeztettem a promóciós anyagokról, illetve azok eljuttatásáról 

 Az egyik cég képviselői személyesen is megjelentek a rendezvényen, ezzel kapcsolatban is 
egyeztettem velük 

  A logókat és bemutatkozó anyagokat feltöltöttem az erre kijelölt mappába 

 Átvettem egy cég promóciós anyagait és molinóját 

 A rendezvény után letakarítottam a Magyar Építő Zrt. molinóját, majd lebonyolítottam 
ezek és a roll-upok visszajutását a céghez 

 Aktiváltam az új e-mail címem 

 A Szakmai Hét megkeresőjét és árkategóriáit frissítettem 

 2 céget kerestem meg telefonon 

 2 megkereső e-mailt küldtem ki (de támogatást nem sikerült szerezni) 

 Elvállaltam az Elsőéves Szakmai Vetélkedő felelősi posztját 

 Facebook eseményt és jelentkezési űrlapot hoztam létre a programhoz, és meghívtam a 
karról az ismerőseimet 

 Megkértem a mentorokat, hogy osszák meg az eseményt a tankörcsoportokban 

 Posztoltam az eseményt az idei gólyacsoportba is 
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 Összeállítottam a fent említett vetélkedő programját, feladatait 

 Beszereztem a szükséges eszközöket a feladatokhoz, ezzel kapcsolatban a Mentorgárda 
körhelyiség felelősével, a HK-val és az egyik tanszékkel egyeztettem 

 Kinyomtattam a papír alapú feladatokat, illetve az okleveleket 

 A vetélkedő előtt előkészítettük a helyszínt a mentorokkal 

 Részt vettem az egyik szakmai kiránduláson 

 A Szakmai Hét minden programját próbáltam népszerűsíteni ismerősök meghívásával és 
megosztásokkal Facebookon 

 A rendezvény ideje alatt folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a szervezőkkel 

 Az állófogadás után segítettem az összepakolásban 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Önkéntes napon kari koordinátor voltam, az ott végzett feladatokat egy másik 
beszámolóban részleteztem 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 6 pont 

 Munka pont: 65 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 57 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 8 pont 

 Összesített pont: 71 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 56 800 Ft 
 


