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Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. április 1. és 2019. április 30.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. április 1. – HK ülés részvétel 
2019. április 6. – Kihelyezett ülés részvétel 
2019. április 8. – Alakuló ülés részvétel 
2019. április 8. – HK ülés részvétel 
2019. április 15. – HK ülés részvétel 
2019. április 23. – HK ülés részvétel 
 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. április 24. – Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Oktatási Bizottság (vezető, 08. után tag) 
 

 Dr. Lovas Tamással egyeztettem emailben zárthelyi nem megfelelő időpontjáról a VN ideje 
alatt.  

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

 Szűcs Ákossal egyeztettem a bizottságvezetői feladatairól.  

 A levelező listák frissítésével foglalkoztam, erről egyeztettem Gődér Viviennel. 

 Szűcs Ákossal többször egyeztettem a Közigazgatástan, ingatlan nyilvántartás című tárggyal 
kapcsolatban. 

 A bizottság tagjaival egyeztettem a HJB-vel kapcsolatban, majd Dr. Lovas Tamással is 
beszéltem emiatt. 

 Dr. Lovas Tamással telefonon egyeztettem KTB kérvényekről, valamint személyesen 
bemutattam neki az új oktatási bizottság vezetőt. 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Alelnök 
 

 Puskely Gergővel átdolgoztuk a programtervet az alakuló hétvégére az ülésen megbeszéltek 
szerint, valamint egyeztettünk az utánpótlásról. 
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 Tájékoztató emailt írtam a tagoknak az alakuló hétvége menetrendjéről, valamint Gődér 
Nikolettával, az EHK-s delegálttal egyeztettem az előadásával kapcsolatban. 

 Puskely Gergővel bevásároltunk az alakuló hétvégére. 

 Az alakuló hétvége szervezésével/lebonyolításával tevékenykedtem. 

 Szabó Krisztinával egyeztettem a Köri Vacsora részleteiről, valamint az RB-s Trónok harca 
vetítésről, ezekhez az eseményekhez teremigénylési papírokat adtunk le közösen. 

 Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 
o 2019. márciusi időszak 

 Puskely Gergővel és Tóth Ádámmal elkészítettük a beszámolók értékelését.  

 A beszámolók papír alapú értékelését beszkenneltem, drive mappát hoztam 
létre nekik és személyre szólóan feltöltöttem őket, az új értékelési 
rendszerről emailt írtam a képviselet tagjainak. 

 Puskely Gergővel és Tóth Ádámmal megjelentünk a Dékáni Hivatalban és az új képviselet 
jövőbeni terveiről egyeztettünk. 

 Doodlet készítettem a személyes egyeztetésekhez, erről egyeztettem Puskely Gergővel és 
Tóth Ádámmal. 

 Elkészítettem az új tagok számára az új csoportot, valamint a kulcsfelvételes borítékot is 
frissítettem a portán. 

 Új mappát hoztam létre a közös beszámoló feltöltéshez, a driveon rendszereztem a 
dokumentumokat, google dokumentum létrehozásával kísérleteztem. 

 Folyamatos kapcsolattartás Puskely Gergővel és Tóth Ádámmal. 

 Puskely Gergőnek segítettem az elnöki posztjával járó dolgokkal kapcsolatos kérdésekben. 
 

Kari Tanulmányi Bizottság 
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem.  
 

Kari Kreditátviteli Bizottság 
 

- 

Kari Oktatási Bizottság 
 

 Elektronikus jegyzetekről szavaztam. 

 Előterjesztésről szavaztam. 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 Részt vettem a Hallgatói Képviselet fórumán. 

 Paulik Dániellel beszéltem az irodai internet miatt. 

 Elkészítettem az alakuló ülés emlékeztetőjét. 

 Részt vettem az alakuló hétvégén. 

 Véleményeztem a 04.01-ei emlékeztetőt. 

 Egyeztettem a gondnoksággal a HK iroda, a GB iroda, valamint az RB kulcsaival 
kapcsolatban három alkalommal. 
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 Az irodák kulcsait elvittem másoltatni, többször egyeztettem Puskely Gergővel, Molnár 
Zsanettel és Molnár Krisztinával. 

 Fegyelmi felelősként kollégiumi bejáráson vettem részt. 

 Az új tagok ruharendeléséhez frissítettem a táblázatot, ellenőriztem az aktuális készleteket, 
egyeztettem minden érintettel a rendeléséről, összesítettem az igényeket és emailben 
egyeztettem az árajánlatról. 

 Egy külföldi hallgatóval beszéltem hosszasan személyesen a kollégiumban való 
elhelyezéséről, nyári díjjakról, külsősök lehetőségeiről és a KI-ról. Utólag egyeztettem 
Molnár Zsanettel is róla. 

 A kasszát rendszereztem, felvezettem a kiadásokat, valamint a jelenlegi összegeket, 
folyamatosan vezettem. 

 Gődér Viviennel egyeztettem a felmerült kérdésekről. 

 Egyéb hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

 Követtem a levelezőlistát és igyekeztem érdemben válaszolni a felmerülő ügyekre. 

 A szakkolégium számára a projektor kiadásról egyeztettem, valamint ki is adtam. 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 22,5 pont 

 Munka pont: 35,93 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 11,34 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 24,59 pont 

 Összesített pont: 58,43 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 52.587 Ft 
 


