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Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. szeptember 1. és 2018. szeptember 30.  

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018.09.02. - ÉMK HK rendkívüli ülés részvétel 
2018.09.03. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018.09.06. - ÉMK HK rendkívüli ülés részvétel 
2018.09.09 - ÉMK HK ülés részvétel 
2018.09.17. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018.09.23. - ÉMK HK rendkívüli ülés részvétel 
2018.09.24. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018.09.25. - Elektronikus szavazáson való részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2018.09.12. - Kari Tanács részvétel 
2018.09.24. - Rendkívüli Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Ösztöndíj bizottság: 

 Részt vettem egy bizottsági ülésen 

 Segédkeztem a HSZI-től visszaérkezett pályázati kiírások szükséges módosításainak 
elkészítésében. 

 Véleményeztem a tanulmányi ösztöndíj dokumentációját. 
 

Kollégiumi Bizottság 

 Részt vettem két kollégiumi bizottsági ülésen. 

 Segédkeztem Szabó Krisztinának a sérült kollégiumi kártyák tesztelésében, 
rendszerezésében. 

 Állandó belépőkártyákat rendeltem hozzá az új beköltözőkhöz. 

 A portán egyeztettem a kártyákkal és a beköltözők listájával kapcsolatban, segédkeztem a 
gép használatának megmutatásában. 

 A portán lévő kártyákkal kapcsolatos megrongálódásokról szóló hirdetményt frissítettem, 
nyomtattam és elhelyeztem a régi helyett. 

 Állandó kártya átvételéről írtam emailt és küldtem ki több hallgatónak KEFIR-en keresztül. 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam az állandó kártyákkal, beköltözéssel és felújítási 
munkákkal kapcsolatban. 
 

Oktatási bizottság: 

 Katona Rebekával egyeztettem a bizottság vezetésével kapcsolatos feladatokról, a várható 
féléves bizottsági teendőkről. 

 Tájékoztatót készítettem és osztottam meg az utólagos aktiválásról és ennek költségeiről. 
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 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam tárgyfelvétellel, KTB kérvényekkel és kedvezményes 
tanulmányi renddel kapcsolatban. 

 Beluzsár Ádámmal egyeztettem új Oktatási Bizottság vezetőként az elérhetőségeimről, 
adataimról.  

 Részt vettem egy Külső Oktatási Bizottságon, melyre a megelőző napon felkészültem a 
felküldött anyagokból. (2óra) 

 Tájékoztattam a Képviselet tagjait a KOB-on elhangzottakról és erre felkészültem. 

 A Felsőbb éves szakmai vetélkedő szervezésében segítettem: minden tanszékvezetőt 
megkerestem az előzetes információkkal. 

 Kolop Mártonnal és Koródi Eszterrel több alkalommal egyeztettem a szakmai 
vetélkedőről. 

 Újabb emaileket írtam minden tanszéknek az aktuális változásokról, folyamatosan 
egyeztettem velük, válaszoltam kérdéseikre. 

 Személyesen bementem minden tanszékre egyeztetni a vetélkedőről és meghívókat osztani 
az Állófogadásra Szabó Krisztinával. 

 Az Oktatási Bizottság feladatainak bemutatását elkészítettem a Tisztújítás hirdetéséhez. 

 Az elsőévesek Építőmérnöki fizika és Matematika I. tárgyainak honlapját átnéztem, 
egyeztettem az ott lévő adatokat a ZH naptárral és Dr. Lovas Tamást tájékoztattam 
zárthelyik ütközéséről. Több emailváltásban részt vettem ebben a témában. 

 Katona Rebekával egyeztettem arról, hogy mit tartalmazzon a Tisztújító Fórumon levetített 
tájékoztató a bizottsággal kapcsolatban. 

 Részt vettem a Dékán Helyettesi fórumon, ahol bemutatkoztam az elsősöknek és 
elmondtam, hogy milyen ügyekben kereshetnek és hol érnek el. 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
Képítő felelős: 

 Ellenőriztem a következő események képeit: 
o Drönk Terasz 
o Reghetes bográcsozás 

 Egyeztettem a Képítő tagjaival a Gólyatábor képeinek várható elkészüléséről. 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Fogadóórát tartottam hétfőnként 3 alkalommal. 

 Két alkalommal részt vettem a Mentorgárdával való megbeszéléseken. 

 Kari Tanács előtti megbeszélésen részt vettem (HÖK SZMSZ) 

 Segítettem Gődér Vivennek a Dékán Úrnak szóló email megírásában, melyben a HÖK 
SZMSZ módosítás mentorgárdával kapcsolatos részéről adott bővebb tájékoztatást. 

 Kommunikáltam egy hallgatóval a HK csatornáin való hirdetés/segítség kérés 
lehetőségeivel, korlátjaival kapcsolatban.  

 Boldizsár Nórával és Katona Rebekával nyílt levelet készítettünk a Mentorgárda számára a 
HÖK SzMSz módosításával kapcsolatban. 

 KKB-n vettem részt egy alkalommal: 2018.09.16. 

 A HK belső levelező listájára felküldött doodle-kat, dokumentumokat folyamatosan 
töltöttem. (HK naptár, általános ráérőség, érdeklődés) 
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 Részt vettem az ÉMK HK fotózásán. 

 Fegyelmi felelősként a kollégiumi szobák ellenőrzésén részt vettem. 

 Tettem az iroda rendjéért: több alkalommal összegyűjtöttem a szemetet, használt 
poharakat, tányérokat. 

 Segédkeztem Gődér Viviennek a Tisztújító Fórumon levetített PPT-k összeállításában. 

 Részt vettem a Tisztújító Fórum előtti nagyterembe történő pakoláson. 

 Részt vettem a Tisztújító Fórumon. 

 Részt vettem az Önkéntes Napon. 

 Gődér Viviennel egyeztettem a ruhabeszerzés tavalyi menetéről, átnéztem a tavalyi 
táblázatokat és az abban szereplőket kikerestem a jelenlegi oldalakon. 

 Részt vettem egy, Kovács Klementina által tartott PR-os megbeszélésen. 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 21 pont 

 Munka pont: 91 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 55 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 36 pont 

 Összesített pont: 112 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 89 600 Ft 
 


