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Beszámoló Molnár Zsanett 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. november 05. - HK ülés részvétel 
2018. november 07. - Elektronikus szavazás részvétel 
2018. november 12. - HK ülés részvétel 
2018. november 19. - HK ülés részvétel 
2018. november 26. - HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Kollégiumi Bizottság (tag) 
 

 Kollégiumi Bizottsági üléseken való részvétel 

 VPKLakók csoport állandó kezelése 

 Házirend felülbírálása 

 KFSZ felülbírálása 

 Hallgatói kérdések megválaszolása a kollégiummal kapcsolatban 
 
Oktatási Bizottság (tag) 
 

 Oktatói díj bevitele az egyetemre 

 Belső Oktatási üléseken való részvétel 

 OHV eredmények összesítése Pásztor Nikolettel és Puskely Gergővel 

 Hallgatói megkeresések megválaszolása  

 Építőanyagok II. tárgy miatt többszöri egyeztetés 

 Hidak és infrastruktúra szerkezetek tárgy miatt többszöri egyeztetés 
 
 
Rendezvényszervező Bizottság (tag) 
 

 Gólyabál after tombolára termékes cégek megkeresése 

 5 db Babi néni konyhája napi kupon (4500Ft) 
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 TDK főpróbára e-mailek kiküldése a doktoranduszoknak  

 TDK főpróbára tanszék felkeresése 

 TDK főpróba népszerűsítése 

 TDK főpróba előkészülete és elpakolása 

 TDK főpróba lebonyolítása 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
  
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Véleményeztem a levelező listára érkező anyagot 

 Segítettem a WC Press kiragasztásában az A és B épületben 

 Csapatépítésen való részvétel 

 Részvétel a HÖOK vezetőképzőn 

 Részt vettem a HK ütemezési megbeszélésén 

 Részvétel mind a 4 szekción  

 Az ösztöndíj pályázatok leadásának napján 17:00-24:00 között ügyeltem Puskely Gergővel  

 Nyílt napon részvétel 8:00-11:00 

 Megírtam az október 15-ei emlékeztetőt  

 Egyéb, nem posztjaimhoz kapcsolódó megkeresések megválaszolása 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 5 pont 

 Munka pont: 92 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 39 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 34 pont 

 Összesített pont: 97 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 63 050 Ft 
 
 
 


