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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 25. - HK ülés részvétel 
2019. február 26. – Rendkívüli HK ülés részvétel 
2019. február 28. – Elektronikus szavazás részvétel 
 
Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. február 06. - Kari Tanács ülés részvétel 
 
Bizottságban végzett tevékenység 

 
Oktatási Bizottság (vezető) 
 

 BOB ülést tartottam 2 alkalommal. 
 Feladatok, kérdések összeállítása a HK iránt érdeklődő, tanácskozási jogú tag pályázatot 

benyújtó hallgatók számára az oktatással kapcsolatban. 
 HK zh felkészítőre készítettem anyagot a képviselet számára az oktatást érintő ügyekből, a 

felkészítőt megszerveztem és megtartottam. 
 Oktatási fogadóóra tartása 4 alkalommal. 
 Elkészítettem a bizottság tagjaink januári pontozását. 
 Személyesen bementem Dr. Lovas Tamáshoz az időszakban felmerült problémákról, , 

tanterv átalakításról, a tavaszi vizsgaidőszak tovább tartásáról egyeztettünk. 
 Tájékoztattam a képviseletet, hogy az EHK a HK zh oktatás részéből felkészítőt fog tartani, 

továbbítottam nekik a doodlet, több emberrel külön egyeztettem erről, majd közösen részt 
vettünk ezen. 

 Összeírtam az aktuális oktatással kapcsolatos tudnivalókat, időpontokat a heti hírekhez. 
 Dr. Lovas Tamással, illetve a képviselet tagjaival egyeztettem az oktatással kapcsolatos 

meglátásainkról, javaslatainkról szóló listáról. 
 A KOB listára érkező anyagokat véleményeztem, továbbítottam a Belső Oktatási Bizottság 

tagjainak. 
 Többször egyezettem Gődér Viviennel a kedvezményes tanulmányi rendekről. 
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 A 2020-as felvételi követelmények változásáról Puskely Gergővel tájékoztatót készítettem, 
ezt továbbítottam véleményezésre a képviseletnek, majd egyeztettem róla Dr. Lovas 
Tamással. 

 Frissítettem a HK oldal oktatás fülét. 
 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam, az illetékes tanszékeknek írtam a kérdéses ügyekben. 

 
Egyéb felelősi munkák 

 
 
Alelnök 
 

 Folyamatos kapcsolattartás Gődér Viviennel és S. Nagy Roland Leventével. 
 Az ÉPK HK-val közös vacsora témájának meghatározásához készített doodle elkészítése. 
 Segédkeztem az ÉPK HK-val közös vacsora megszervezésében, egyeztettem Filep 

Richárddal és a képviselet tagjaival. 
 Többször egyezettem Lányi Györggyel a Drönk használatáról a közös vacsorához. 
 Egyeztetés a Dékáni Hivatallal, személyes megbeszélésen való részvétel.  
 2019. február 12. – Személyes megbeszélésen vettem részt Kovács Klementinával 
 2019. február 12. – Személyes megbeszélésen vettem részt Szűcs Ákossal 
 2019. február 12. – Személyes megbeszélésen vettem részt Szabó Krisztinával 
 2019. február 12. – Személyes megbeszélésen vettem részt Molnár Zsanettel 
 2019. február 13. – Személyes megbeszélésen vettem részt Boldizsár Nórával 
 2019. február 14. – Személyes megbeszélésen vettem részt Puskely Gergővel 
 Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 

o 2018. januári időszak 
 Gődér Viviennel elkészítettük a beszámolók értékelését 
 S. Nagy Roland Leventével elkészítettük a beszámolók dokumentációját 
 S. Nagy Roland Leventével bevittük Molnár Gyulához a pályázat 

dokumentációját. 
 Egyeztetés Puskely Gergővel a Hallgatói Képviselet utánpótlását érintő témában 
 Többszöri egyeztetés a gondnoksággal, illetve a portásokkal a HK-t érintő ügyekben. 
 Személyes egyeztetésen vettem részt Kovács Klementinával és S. Nagy Roland Leventével 

az alakuló hétvégével kapcsolatban, Kovács Klementinával külön is többször egyeztettem. 
 Helyszíneket kerestem az alakuló hétvégére, telefonon egyeztettem. 
 A HK zh tanulásokhoz doodlekat készítettem, ezekről folyamatosan egyeztettem Gődér 

Viviennel és S. Nagy Roland Leventével. 
 A HK zh-hoz felkészítő anyagokat nyomtattam, rendszereztem és személyekre szólóan 

összeválogattam a képviselet minden tagja számára. 
 Beugrót készítettem a képviselet számára a TVSZ-ből. 
 Gődér Vivien távollétében én vezettem le a 02.04-ei ülést, erről előtte és utána is 

egyeztettem vele, valamint tájékoztatást adtam neki. 
 Meghívót és eseményt készítettem a beszámolók írásához. 
 Doodlet készítettem a személyes egyeztetésekhez, erről egyeztettem Gődér Viviennel és S. 

Nagy Roland Leventével. 
 Tájékoztattam a jelenlegi, illetve volt tagokat arról, hogy a tervezett lemondó ajándékok 

átadása alkalmából szervezett esemény elmarad. 
 Folyamatos egyeztetés Mezei Marcellel és a képviselettel a ruharendeléssel kapcsolatban. 
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 Doodlet készítettem a Mentorokkal történő megbeszéléshez. 
 Elnöki aláírási jog megkapása után több hivatalos papír aláírása és leadása az illetékeseknek. 

 

Kari Tanulmányi Bizottság 
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem.  
 Kedvezményes tanulmányi renddel kapcsolatos kérvények elbírálására tettem javaslatokat. 

 

Kari Kreditátviteli Bizottság 
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem. 
 

Kari Oktatási Bizottság 
 

- 

 
Egyéb feladatok 

 
 

 2019. február 05. - Kibővített kollégiumi bizottság ülésen részvétel 
 Személyes megbeszélésen való részvétel Lányi Györggyel. 
 Eszközök kiadásában többször segítettem (projektor, kulcsok, egyebek). 
 Részvétel a GB iroda-pakoláson. 
 Megbeszélésen való részvétel a TTK HK-val a Gólyatáborról. 
 2019. február 11-én utánpótlásügyi megbeszélésen való részvétel. 
 Megbeszélésen való részvétel Puskely Gergővel, Gődér Viviennel, Kovács Klementinával 

és Szabó Krisztinával a HK TATU első előadásával kapcsolatosan. 
 Megbeszélésen való részvétel Gődér Viviennel, Kovács Klementinával, Szabó Krisztinával 

és Puskely Gergővel az ÉMK HK - Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium 
együttműködéséről. 

 Emlékeztetőket véleményeztem (főbbek: 02.04. és 11.26.) 
 A HK közeli pályázók pályázatait vittem be Boldizsár Nórával az EHK irodába. 
 Részt vettem az EHK által szervezett KHK csapatépítésen. 
 Részt vettem a HK TATU programsorozat első előadásán 2019.02.19. A pakolásnál 

segítettem. 
 2019. február 25. – HK megbeszélésen vettem részt 
 2019. február 28. – Részt vettem a Miénk a pálya! programsorozat építőmérnöki témájú 

alkalmán. 
 Többszöri egyeztetés hallgatókkal és a képviselettel az esetleges zeneterem kialakításáról a 

kollégiumban. 
 A HK zh részleteiről, tanulnivalókról, közös indulásról, szükséges kellékekről tájékoztattam 

a képviseletet és egyeztettem velük. 
 Az ÉMK HK adatokban frissítettem az érdeklődők adatait, a továbbképző hétvége 

táblájába felvezettem ezeket. 
 Többször egyeztettem Koródi Eszterrel a szülinapi felelősi posztjáról. 
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 Jegyeket árultam rengeteg alkalommal a Jeges Estre. 
 Folyamatosan véleményeztem a levelező listára érkező anyagokat. 
 Egyéb nem a posztjaimhoz köthető hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

 
Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 13 pont 
 Munka pont: 70 pont 

o Bizottságban végzett tevékenység: 25 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 45 pont 

 Összesített pont: 83 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 45 650 Ft 
 


