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Beszámoló Szenes Patrik 

 

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 HK ülés részvétel 
2019. április 8. – Alakuló ülés részvétel 
2019. április 8. – HK ülés részvétel 
2019. április 15. – HK ülés részvétel 
 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Kollégiumi Bizottság tag 

● Átnéztük a házirendet és javítottuk azt 

● A házirendet formáztam és javítottam a tartalomjegyzékét 

● VPKlakók állandó kezelése 

● Készítettem új kollégiumi lakók táblázatot 
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Egyéb felelősi munkák 

 
 
Öntevékenyköri felelős 

● Felvettem a kapcsolatot a körvezetőkkel, és egyeztettem velük a gyűlésük látogatásával 
kapcsolatban. 

● Vásárhelyi emlékplakettel kapcsolatban konzultáltam a körvezetőkkel. 
● Április 7.-én KKB ülésen vettem részt. 
● Készítettem új listát a Tanuló körnek arról, hogy kik kérhetik ki a kulcsot a tanulóhoz. 
● Felvettem a kapcsolatot Balassa Péterrel, beszélgettünk a kollégiumi bulik helyzetéről és a 

pénzügyekről. 
 
Utánpótlás felelős 
 

● Konzultáltam Puskely Gergővel és Egyed Gáborral az utánpótlás felelősi poszttal 
kapcsolatban 

 
 

 

Egyéb feladatok 

 
 
 

● Részt vettem az alakuló hétvégén (Április 5-7) 
● Részt vettem a gólyatábor szervezői megbeszélésen 
● Kitakarítottam a tárgyalót és az irodát 
● Részt vettem a Rendezvényszervező bizottság és a Szakkollégium megbeszélésén. 
● Részt vettem az EHK-s delegált választásának megbeszélésén. 
● Külön beszélgettünk Molnár Zsanettel és Puskely Gergővel az EHK delegált személyével 

kapcsolatban. 
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● Segítettem a Köri Vacsorán (Főzés, be-ki pakolás, étel osztás) 
● Az irodába foglalkoztam mailekkel, illetve különböző dokumentumok készítésével. 
● Személyes teljesítményértékelés részvétel. 

 
 

 

 

Értékelés 

 

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

 

 Jelenlét pont: 12,5 pont 

 Munka pont: 19,56 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 8,01 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 11,55 pont 

 Összesített pont: 32,06 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 28.854 Ft 
 


