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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. január 06. - HK ülés részvétel 
2019. január 07. – 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 (vezető) 
 

 Részt vettem a Külső Pályázati Bizottságon (KPB) január 15-én, ahol 
o Az Építőmérnöki kar tavaszi félévi ösztöndíj pályázatainak határideje 
o Az EBME-KBME pályázatok kifizetési rendszere 
o Többszöri elszámolás utáni fegyelmi eljárás 
o A Neptunon keresztül levő bírálás 

 A Közösségi és Konzultáció ösztöndíj pályázatok leadása idején ügyeltem az irodában 

 A Közösségi ösztöndíj elektronikusan elküldött pályázatok végtelenszerű véleményezése, a 
hallgatók kisegítése 

 Hallgatók figyelmeztetése a közeledő leadási határidőről, a hiányzó és hibás dolgok 
pótlásáról 

 A Közösségi ösztöndíj pályázatok rendszerezése, feltöltése a tárhelyre 

 A Közösségi ösztöndíj pályázatok felvezetése táblázat formátumba 

 Az egyes közösségben levő hallgatók közösségi körének/köreinek meghatározása, 
felvezetése a táblázatba 

 A Közösségi ösztöndíj pályázat elbírálása Szabó Krisztinával és Puskely Gergővel a 
kollégiumi férőhely pályázathoz 

 A Konzultáció ösztöndíj pályázatok rendszerezése, feltöltése a tárhelyre 

 Összeírtam a WCPress-hez szükséges ösztöndíjakat érintő aktualitásokat (közösségi 
ösztöndíj leadása a kollégiumhoz, konzultáció ösztöndíj határideje) 
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 Elkészítettem a 2018. novemberi időszakának Hallgatói Képviselő ösztöndíj pályázat 
dokumentálását Gődér Viviennel (emlékeztető kivonat és beszámolók véglegesítése, 
javítása) 
 

 
Kollégiumi Bizottság (bizottsági tag) 
 

 Bizottságon való részvétel január 3-án 

 Bizottságon való részével január 9-én 

 Több alkalommal gyakoroltuk a kollégiumi férőhelyosztást a kollégiumi bizottság tagjaival 

 Részt vettem egy KEFIR vonalhúzó továbbképzésen Molnár Zsanettel és Szabó 
Krisztinával 

 Hallgatók adatait ellenőriztem a kreditindex, teljesített kreditek tekintetében a fegyelmi 
megrovásokkal kapcsolatban 

 KEFIR rendszer használata üzenet közzétételének céljából a kollégiumi férőhelyosztásról 

 A kollégiumi férőhelyosztás elkészítése Molnár Zsanettel, Szabó Krisztinával, Puskely 
Gergővel és Pásztor Nikolettel 

 A szobabeosztás elkészítése Molnár Zsanettel, Szabó Krisztinával és Puskely Gergővel 

 Egyeztetés Szabó Krisztinával a felsőbb éves kollégiumi férőhelyosztásához kapcsolódó 
hiányzó adatokról 

 Egyeztetés a hallgatókkal a szobabeosztással kapcsolatban 

 Hallgatók megkeresése és értesítése a kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatban 

 Egy hallgató értesítése a jelentkezés újbóli véglegesítésről 

 Folyamatos egyeztetés Szabó Krisztinával a jövőbeli kollégiumi bizottság posztok 
betöltéséről 

 Folyamatos, kollégiumi ügyekkel kapcsolatos kérdésekre való válaszolás 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Alelnök 
 

 Gólyatábor helyszínek által formált táblázat továbbítása 

 Folyamatos egyeztetés és kapcsolattartás Gődér Vivien elnökkel és Pásztor Nikolett 
alelnökkel 

 Folyamatos tájékoztatás a HK elnök listára érkező anyagokról (HK ZH felkészítő alkalmak, 
KHK Csapatépítő nap) 

 
VVS felelős 
  

 A Hallgatói Képviselet tájékoztatása az elkövetkezendő VVS körvezető váltásáról 
 
 
 
 

Egyéb feladatok 
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 Egyeztetés Gődér Viviennel, Pásztor Nikolettel és Boldizsár Nórával az elnöki/alelnöki 
pozícióval kapcsolatban 

 A HK értékelés alapelveinek, a jutalmazással kapcsolatos dolgainak véleményezése 

 HK csapatépítésen való aktív részvétel 

 Csapatépítés utáni takarításon való aktív részvétel 

 Irodatakarításon való aktív részvétel 

 Személyes megbeszélésen való részvétel Gődér Viviennel, az elmúlt pár hétről való 
beszámolás 

 Természettudományi karral való közös Gólyatábor megbeszélésen való részvétel 

 A TTK-val közös megegyezés alapján gólyatábor helyszínek keresése több alkalommal az 
interneten (habár ennek ellenére megfelelőt nem találtam) 

 WCPress véleményezése 

 A tanácskozási jogú tagok motivációs levelének elolvasása 

 Erasmussal kapcsolatos kérdésekre válaszoltam 

 Kulthét HK-s programjának véleményezése 

 Belső utánpótlással kapcsolatos információk megosztása Puskely Gergőnek 

 Köri SZMSZ véleményezése 

 HK ZH-ra való jelentkezés, az EHK által előterjesztett juttatás-térítés felkészítő időpontok 
továbbítása a HK érdeklődők számára 

 Egyéb, a posztjaimhoz nem köthető hallgatói kérdésekre való válaszolás 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 6 pont 

 Munka pont: 65 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 48 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 17 pont 

 Összesített pont: 71 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 46 150 Ft 


