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Beszámoló Szűcs Ákos  

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. február 4. - HK ülés részleges részvétel 
2019. február 11. - HK ülés részleges részvétel 
2019. február 17. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
2019. február 21. - Elektronikus szavazás 
2019. február 21. - Elektronikus szavazás 
2019. február 25. - HK ülés részleges részvétel 
2019. február 26. - Rendkívüli HK ülés részvétel (Építész Vacsora) 
2019. február 28. - Elektronikus szavazás 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
- 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Oktatási Bizottság (tag) 
 

 2019. február 12. Bizottsági ülés részvétel 

 2019. február 26. Bizottsági ülés részvétel 

 Hallgatói megkeresésekre reagáltam e-mailezés formájában:  
o órarend,  
o tantárgyfelvétel (neptun) és  
o egyéb más oktatással kapcsolatos dolgokban 

 Az összes oktatásos levelezőlistára érkező e-mailt véleményeztem 
o oktatási anomáliák az Építőmérnöki karon 
o Mi működik jól az Építőmérnöki karon az oktatásban? 
o Mi működik rosszul az Építőmérnöki karon az oktatásban?  
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Egyéb felelősi munkák 

 
 
Képítő felelős 
 

 Erasmus buli (Vásárhelyi & Drönk) cenzúrázása 

 Drönk (02.03.) buli cenzúrázása 

 Kultheti sörpong cenzúrázása 

 Kultheti Just Dance program cenzúrázása 

 Kultheti Körök közti vetélkedő program cenzúrázása 

 Kultheti Mr. & Mrs. program cenzúrázása 

 Vízmérnöki Szakestély (Szakkollégium) cenzúrázása 

 Fehér Drönk buli cenzúrázása 

 Képítős fotózás cenzúrázása 

 Leköszönős Vásárhelyi Klub buli cenzúrázása 

 Szerkezetépítő Szakestély (Szakkollégium) cenzúrázása 

 
Egyéb feladatok 

 
 

 2019.02.02. részvétel a KHK csapatépítésen a Schönherz kollégiumban 

 A KHK csapatépítés alatt segédkeztem a pakolásban és az asztalok letörlésében 

 2019.02.05. részvétel a második ÉMK-TTK Gólyatáboros megbeszélésen (helyszín, 
szervezői létszám és szerbezői szállás) a Kármán Tódor kollégiumban 

 2019.02.11. részvétel az elnökségről és a jövőbeli pozíciókról való megbeszélésen a 
Mentorgárda körhelyiben 

 2019.02.12. Gődér Viviennel személyi teljesítmény megbeszélés a HK irodában 

 Részt vettem az Oktatás HK ZH felkészítésén az EHK irodában 

 2019.02.14. részt vettem a TJSZ HK ZH felkészítésén a HK irodában (~2 óra) 

 2019.02.17. részt vettem az együtt tanuláson (TVSZ, HÖOK) a HK tárgyalóban (~4 óra) 

 Megírtam a HK ZH-t és kivettem a részem a 3. feladatrészben (Hallgatói megkeresésekre 
való reagálás: OHV, Erasmus, Doktori Iskolák) 

 Importáltam az órarendemet az egész félévemről, felküldtem a közös Google Calendar-
ba, illetve mindenki számára láthatóvá tettem 

 Segítettem a tevékenykedésben a GB irodával kapcsolatban (Kanapék, asztalok, székek 
átpakolása és takarítás) 

 Részt vettem a Lányi Györggyel való megbeszélésen az irodában a Drönkről 

 2019.02.26. segítettem az Építészekkel közösen tartott vacsora előkészületeiben (irodában 
való segédkezés; Drönkben pakolás és a gömb díszek utórögzítése) 

 Részt vettem az ÉPK HK-val való közös vacsorán 

 Emlékeztetőt korrektúráztam (E-mail formájában) 

 Véleményeztem a levelező listára érkező legtöbb anyagot  

 Posztomhoz nem kapcsolódó megkeresésekre való reagálás 
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Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 7,75 pont 

 Munka pont: 12,9 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 4,7 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 8,2 pont 

 Összesített pont: 20,65 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 11 360 Ft 


