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Beszámoló Szűcs Ákos  

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. október 1. - HK ülés részvétel  
2018. október 5. - Rendkívüli HK ülés részvétel  
2018. október 8. - HK alakuló ülés részvétel  
2018. október 15. - HK ülés részvétel  
2018. október 24. - HK ülés részvétel  
2018. október 28. - Rendkívüli HK ülés részvétel  
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Oktatási Bizottság (tag)  
 

 Az új tanszékeknek bemutatkozó e-mail küldése (Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék;  
Út és Vasútépítési Tanszék  

 OHV tantárgyfelelős és megfelelőség ellenőrzése elektronikus felületen, azok korrigálása 
probléma esetén  

 TAD ellenőrzése, hiány esetén a Bizottságvezető értesítése  

 Megbízólevelek és plakátok bevitele az említett Tanszékekre  

 Hallgatói megkeresésekre való reagálás, Tanszékek felkeresése panasz esetén  

 
Egyéb felelősi munkák 

 
 
Képítő felelős  
 

 Normafa cenzúrázása  

 Városfelforgatás cenzúrázása  

 Gellért túra cenzúrázása  

 Humbák-Drönk nyitás a Király utcában való esemény cenzúrázása  

 Gólyaárverés cenzúrázása  

 Hídterhelés cenzúrázása  
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 Felsőbb éves szakmai vetélkedő cenzúrázása  

 Sika verseny cenzúrázása  

 Állófogadás cenzúrázása  

 Sör-Virsliparty cenzúrázása  

 Gólyatábor cenzúrázása  

 Maradj szárazon! cenzúrázása  

 Drönknyitó cenzúrázása  

 10.31. Drönk nyitás cenzúrázása  

 

Egyéb feladatok 

 
 

 Részt vettem a HK alakuló hétvégéjén, illetve fotózásán is 

 HK cikk szerkesztése a Karima rovatába  

 Pakolásban való segédkezés  

 Részt vettem a GHK-ban a rendkívüli Gólyabál megbeszélésen  

 Az online naptáram naprakész tartása  

 Ráérős doodle-k folyamatos kitöltése  

 Véleményeztem a levelező listára érkező legtöbb anyagot  

 Posztomhoz nem kapcsolódó megkeresésekre való reagálás  
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 8 pont 

 Munka pont: 37 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 10 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 27 pont 

 Összesített pont: 45 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 36 000 Ft 


