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Beszámoló Molnár Zsanett 

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. március 01.. és 2019. március 31.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. március 04. - HK ülés részvétel 
2019. március 06. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. március 06. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. március 06. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. március 11. - HK ülés részvétel  
2019. március 21. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. március 25. - HK ülés részvétel 
2019. március 27. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. március 27. - Elektronikus szavazás részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 2019. március 13. - Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Kollégiumi Bizottság (vezető): 
 

 Egyeztettem Szabó Krisztinával, Gődér Nikolettával és a többi kollégiumi vezetővel a KEFIR 
3.0 szerződéséről és a hozzá tartozó specifikációról  

 Egyeztettem Böröndy Julival a VPK-ban lakó építész hallgatók beköltözéséről  

 Folyamatos egyeztetés a hallgatókkal e-mailben, az üres helyekről, a kollégium 
felszereltségéről, beköltözés menetéről  

 A kollégiumban lakókról vezetett táblázat rendszeres aktualizálása  

 Egyeztetés Haász Alidával az új beköltözőkkel kapcsolatban  

 Hallgatói megkeresésre válaszoltam  

 Folyamatos egyeztetés a Kollégiumi Igazgatósággal és a gondnoksággal az üres férőhelyek 
számáról, visszamondott férőhelyekről, valamint az új beköltözőkről és kollégiumon belüli 
átköltözőkről  

 Folyamatos egyeztetés a többi kollégiumi vezetővel az üres helyek számáról és töltéséről, 
visszamondott férőhelyekről, valamint a kollégiumon belüli átköltözésről  

 Folyamatos egyeztetés a portával  

 Állandó kártyák folyamatos készítése az új beköltözők számára, valamint a rossz és 
eltört/elhagyott kártyák tulajdonosainak  

 Hallgatók folyamatos értesítése az elkészült kártyákról  
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 Egyeztetés Gődér Nikolettával a VPK Házirenddel kapcsolatban  

 Egyeztettem Szabó Krisztinával a kollégiumi bizottság tagjainak pontozásáról  

 Folyamatos egyeztetés Okolcsányi Péterrel a módosult szobabeosztással kapcsolatban  

 Passzív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatókról egyeztettem a Kollégiumi 
Igazgatósággal  

 Egyeztettem a Kollégiumi Bizottság tagjaival az MSZK-s hallgatók beköltözéséről  

 Egyeztettem Kovács Sándorral a kollégiumi jelentkezésnél eltérő adatokat megadott hallgatók 
helyzetéről  

 Beszámoltam a Képviseletnek az automaták szállításáról  

 Szabó Krisztinával összeszedtük és összeírtuk a törött és rossz kártyákat  

 Egyeztettem Lőrincz Lászlóval és Szabó Krisztinával az MSZK-s hallgatók elhelyezéséről  

 KEFIR üzenetben jeleztem a hallgatóknak, hogy a bentlakásukhoz szükséges KBM-et 
fogadják el és írják alá március 31-ig  

 Egyeztettem a többi kollégiumi referenssel, hogy a KBM-et papír alapon is alá kell írni  

 Egyeztettem Szabó Krisztinával, hogy a hallgatók nem tudják elfogadni KEFIR-en a KBM-
et  

 Jeleztem a KBM-mel való problémát a többi kollégiumi referens felé  

 Egyeztettem Szalay Zsuzsa tanárnővel egy PhD-s hallgató kollégiumi elhelyezéséről  

 KKB-ra felküldött táblázat kitöltése az automaták fizetési lehetőségével kapcsolatban  

 Folyamatos egyeztetések egy problémás hallgató miatt  

 VPKLakók csoport folyamatos kezelése  
 
Oktatási Bizottság (tag): 
 

 Oktatási Bizottság ülés részvétel március 5-én 

 Oktatási Bizottság ülés részvétel március 12-ém 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam, leginkább passzív félévvel kapcsolatban  
 

Rendezvényszervező Bizottság (tag): 
 

 RB-s fotózáson vettem részt 

 Véleményeztem a felküldött anyagokat 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
 -  

Egyéb feladatok 

 
 

 Részt vettem a KHK továbbképző hétvégén március 1-3 között 

 Kitöltöttem a továbbképző hétvége értékelését  

 Részt vettem személyes megbeszélésen  

 HK Tatu előadáson vettem részt  

 Részt vettem a kávék kiosztásában Puskely Gergővel  
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 Mentorgárdát érintő HÖK SZMSZ módosításról szóló megbeszélésen vettem részt  

 Segítettem a KVZOO-val való közös nyitás előkészületeiben, lezajlásában és elpakolásában  

 Részt vettem a GB iroda festésében  

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 17 pont 

 Munka pont: 36,5 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 21,83 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 14,67 pont 

 Összesített pont: 53,5 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 48 150 Ft 
 


