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Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. január 1.. és 2019. január 31..  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. január 9. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
2019. január 27. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
2019. január 28. - HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Ösztöndíj Bizottság 
 

 A beérkezett közösségi ösztöndíjakat bíráltuk el január 23-án délután. 
 
 
Kollégiumi Bizottság 
 

 Kollégiumi bizottsági ülésen vettem részt január 3-án és 9-én. 

 Gyakoroltuk a kollégiumi férőhely osztását több alkalommal. 

 Adatellenőrzést hajtottunk végre az előző kollégiumi jelentkezés kapcsán, mely során 13 
hallgatót ellenőriztem, majd közösen állapítottuk meg a megrovásokat a helytelenül megadott 
adatok okán. 

 A kollégiumi mentorok meghallgatásán és pályázataik véleményezésén vettem részt. 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

 Több e-mailre is válaszoltam a hónapban belépőkártyát és hallgatói megkeresést illetően. 

 Január 24-én 0:00-tól elkészítettük a bizottság tagjaival az előzetes kollégiumi 
férőhelyosztást. 
 
Oktatási Bizottság 
 

 Január 3-án bizottsági ülésen vettem részt. 

 A mintatantervi változtatásokat közösen véleményeztük a bizottsággal. 

 Matematika A1 és A2 tárgyakból segítettem hallgatói megkeresésekre. 
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Egyéb felelősi munkák 

 
 
 
 
Utánpótlás felelős 
 

 Január 15-én részt vettem egy megbeszélésen a Pályaorientációs bizottság elnökével a 
későbbi közös munkáról a Kar, illetve a Hallgatói Képviselet között. 

 Elkésztettem egy belső kérdőívet, mely a Hallgatói Képviselet belső utánpótlását hivatott 
elősegíteni. 

 A kérdőív mellett összegyűjtöttem a HK tagjainak tisztségükhöz tartozó segédleteit. 

 Az Educatio kiállítás véleményezésével segíteni szándékoztam a jövő évi kiállításon Karunk 
fejlődését. 

 Az EHK utánpótlás fejlesztésében vettem részt egy felmérés kitöltésével. 

 Január 25-én részt vettem az EHK által szervezett, karok közti utánpótlási megbeszélésen. 

 A hónapban konzultáltam több hallgatóval, akik potenciális jelentkezők voltak tanácskozási 
jogú tagoknak, valamint segítettem pályázásaikat. 

 A tanácskozási jogú pályázatról posztoltam a közösségi média felületen. 

 A tanácskozási jogú tagok választásánál segédkeztem. 

 Elkészítettem egy tervezetet a HK KÖR(te!) programsorozatról, mely a tavaszi félévben 
kerül lebonyolításra. 

 Elkészítettem egy dokumentációt Kezdő tippek Hallgatói Képviselőknek címmel, a 
jövendőbeli tagok segítésére. 
 

 
Sport felelős 

 A DSK aerobic edzésének megvalósításában segédkeztem. 

 Továbbítottam az EHK-tól érkező sportpályával és teremfoglalásokkal kapcsolatos 
lehetőségeket. 

 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Január 10-én részt vettem a szociális bizottság fórumán. 

 A szociális bizottság, szavazó bizottsági tagja voltam. 

 Január 10, 11, 12-én kint voltam Karunkat népszerűsíteni az Educatio kiállításon. 
Mindhárom nap kint voltam egész délelőtt, valamint 12-én még a délután nagy résszére 
is maradtam. 

 Elkészítettem a január-februári WCPresst, melyet Szabó Krisztinával helyeztünk ki a 
kollégium teljes területén. 

 HSZI igénylést készítettem el a hónapban. 

 MŰHAL igénylést készítettem el a hónapban. 

 Barátságos labdarúgó meccsen segítettem ki az EHK csapatát Szűcs Ákossal együtt. 
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 Január 25-én személyes megbeszélést folytattam Gődér Viviennel, Pásztor Nikolettel 
és Boldizsár Nórával 

 Katona Rebekával előkészítettük a január 28-ai csapatépítés és kihelyezett ülés 
tervezetét, majd beszereztük a szükséges dolgokat és lebonyolítottuk a rendezvényt. 

 Január 29-én részt vettem a TTK-val közös Gólyatábor megbeszélésen. 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 5 pont 

 Munka pont: 73 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 33 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 40 pont 

 Összesített pont: 78 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 50 700 Ft 
 
 


