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Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. október 1. és 2018. október 31.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. október 1. - Ülés részvétel 
2018. október 5. – Rendkívüli ülés részvétel 
2018. október 8. - Alakuló ülés részvétel 
2018. október 15. - Ülés részvétel 
2018. október 24. - Ülés részvétel 
2018. október 28. - Rendkívüli ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Ösztöndíj Bizottság 
 

 Részt vettem egy bizottsági ülésen 2018. október 27.-én 
 
Kollégiumi Bizottság 
 

 Részt vettem bizottsági ülésen október 17-én és 24-én. 

 S. Nagy Rolanddal közös feladatunkat, a porta és gondnokság bejárását és az információ 
áramlásának zavartalanságát szolgáló felkeresést egyszer hajtottam végre október 
hónapban. 

 Október 17-én többedmagammal kiosztottuk a kártyatartókat a gólyaszinteken. 
 
Oktatási Bizottság 
 

 Részt vettem bizottsági üléseken október 15-én és 29-én. 

 Tanszéki megbízólevelemet és plakátomat kihelyeztem. A tanszékemhez tartozó OHV 
adatokat ellenőriztem, hiba esetén jeleztem a fennálló problémát. 

 Az október 15-ei ülésről emlékeztetőt vezettem. 
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Egyéb felelősi munkák 

 
 
Utánpótlás felelős 
 

 Október 11-én Boldizsár Nórával egyeztettünk az utánpótlás képzés előzményeiről, 
lehetőségeiről. 

 Október 12-én utánpótlási kérdésekről egyeztettem külön-külön időrendben R. Nagy 
Tiborral, Kovács Klementinával és Katona Rebekával. 

 Október 24-én konzultáltam Egyed Gáborral, az egyetemen működő utánpótlási 
lehetőségekről, ötletekről. 

 Elkészítettem több korrekcióval egy kérdőívet, melyet felmenő rendszerben lehet kitöltetni 
az elsőéves hallgatókkal, a Mentorgárda segítségével, felmérve az öntevékeny köröknek és 
a Hallgatói Képviseletnek a potenciális utánpótlását, képet alkotva az évfolyam 
érdeklődéséről, ezzel is segítve a körök munkáját, valamint a későbbiekben tájékoztató 
jelleggel ismertetni a lehetőségeiket az elsőéves hallgatóknak. 

 Elkészítettem tájékoztató jelleggel egy agyagot az utánpótlási lehetőségekről, melyek a 
következő félévtől tudnak megvalósulni. 

 
Sport felelős 
 

 Október 12-én beszéltem Kovács Klementinával a sportban rejlő lehetőségekről, ötletekről 
és feladatokról. 

 Október 14-én konzultáltunk Mikolai Mátyással, a DSK körvezetőjével a fennálló 
problémákról, a jövőbeli tervekről. 

 Nagy probléma a sportolási lehetőségeket tekintve, hogy hosszú ideje nem került fejlesztés 
az eszközparkra, melynek várható időpontja jelenleg is bizonytalan. 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 Tudásom szerint véleményeztem a levelező listára érkező anyagokat. 

 Részt vettem a HK alakuló hétvégéjén. 

 Pályaorientációval kapcsolatos dolgokban egyeztettem egy alkalommal. 

 Részt vettem egy, a PR tevékenységekről szóló megbeszélésen. 

 Segítettem hallgatótársamnak egy jövendőbeli zöld körrel történő kooperáció kapcsán. 

 Részt vettem két alkalommal az egyetem gazdasági megújulásáról szóló megbeszélésen. 
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Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 8 pont 

 Munka pont: 66,5 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 28,5 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 38 pont 

 Összesített pont: 74,5 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 59 600 Ft 
 
 


