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Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. február 1. és 2019. február 28.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. február 04. – HK ülés részvétel 
2019. február 11. – HK ülés részvétel 
2019. február 17. – Rendkívüli HK ülés részvétel 
2019. február 21. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. február 21. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. február 26. – Rendkívüli HK ülés részvétel 
2019. február 28. – Elektronikus szavazás részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
2019. február 6. - Kari Tanács részvétel 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 
Ösztöndíj Bizottság (vezető) 
 

 Teljesítmény alapú táblát frissítettem, a különböző ösztöndíjakhoz tartozó fontosabb 
dátumokat felvezettem a táblázatba 

 Varga Ferenc által kidolgozott anyagokat továbbítottam a HK fele a HK ZH megírásának 
segítése érdekében 

 Konzultáció ösztöndíj bírálását hajtottam végre Katona Rebekával és Puskely Gergővel 

 Tájékoztattam a képviseletet a Konzultáció ösztöndíjhoz kapcsolódó információkról (egy 
ponthoz jutó összeg, pontonkénti emelkedés, bírálás menete) 

 Egyeztetés Kovács Klementinával és Puskely Gergővel a Konzultáció ösztöndíj pályázat 
előzetes eredményének honlapra rakásáról 

 Konzultáció ösztöndíj pályázat végleges eredményének elkészítése 

 TJSZ prezentáció továbbítása a képviselet azon tagjai számára, akik juttatást írtak a HK 
ZH-n 

 Egyeztetés Kovács Klementinával és Puskely Gergővel a honlapon lemaradt adatokkal 
kapcsolatban (adatvédelmi tájékoztatók, minimális pont és összeg kiírása, beszámolók, 
konzultáció ösztöndíj pályázat előzetes és végleges eredmény) 

 Aktuális heti hírek összegyűjtése, továbbítása a képviselet felé 

 Gólyatábor főszervezői pályázat elkészítése, levelezőlistára való felküldése 
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 Egyeztetés Gődér Viviennel a tanulmányi ösztöndíjhoz kapcsolódó papírokról és a 
szükséges dolgokról 

 Egyeztetés Kónya Évával a homogén hallgatói csoportokról szóló papír beszerzésével 
kapcsolatban 

 Tanulmányi ösztöndíjhoz kapcsolódó papírok beszerzése 

 Tanulmányi ösztöndíj elkészítése 

 Tanulmányi ösztöndíj eredménye és a hozzá tartozó adatok továbbítása a HSZI felé 

 Hallgatói Képviselet ösztöndíj dokumentálása 

 Hallgatói Képviselet ösztöndíj eredménye és a hozzá tartozó adatok továbbítása a HSZI 
felé 

 A Hallgatói Képviselet ösztöndíjhoz tartozó hiányok pótlása 

 Tanácskozási jogú tagság pályázat megírása, továbbítása a képviselet felé 
 
 

Kollégiumi Bizottság (bizottsági tag) 

 Kollégiumi ügyekkel kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Alelnök 
 

 Folyamatos egyeztetés és kapcsolattartás Gődér Vivien elnökkel és Pásztor Nikolett 
alelnökkel 

 HK ZH-ra beugró készítése a TJSZ-ből a képviselet számára 

 Alakuló hétvégére helyszín után kutattam Pásztor Nikolettel 

 Az elkövetkezendő gólyatáborra helyszínek után kutattam  
 
VVS felelős 
  

 2018. évi gólyatábor videók véleményezése 

 Gólyatábor videók továbbítása a TTK HK-nak, majd pedig az ÉMK HK-nak 
 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Nem posztjaimhoz kötődő hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Részvétel az EHK által tartott HK ZH felkészítőn  

 Utánpótlásügyi megbeszélésen vettem részt a képviselet többi tagjával 

 Egyeztetés Kovács Klementinával a 2019. évi Vásárhelyi Napok költségvetésével 
kapcsolatban (táblázatok továbbítása, stb.) 

 Paulik Dániellel egyeztettem az irodában levő gépek használatával kapcsolatban (újaknak 
egy közös felhasználó létrehozása, régiek felülvizsgálása) 

 A levelezőlistára érkező anyagok véleményezése 

 2019. február 26. – Segítettem az Építész HK-val közösen szervezett vacsora 
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 előkészületeiben 

 HK ZH felkészítőre prezentációt készítettem és felkészítőt tartottam a TJSZ-ből 

 Részvétel a HK ZH-n 

 Részvétel az építészekkel megrendezett vacsorán 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 12 pont 

 Munka pont: 45,4 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 36 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 9,4 pont 

 Összesített pont: 57,4 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 31 570 Ft 


