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Beszámoló Szűcs Ákos  

 

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 5. - Kihelyezett ülés részvétel 
2019. április 8. - Alakuló ülés részvéte 
2019. április 15. - HK ülés részvétel 
2019. április 23. - HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. április 15. Kari Tudományos Bizottsági ülés részvétel 
2019. április 24. Kari Tanács ülés részvétel 
2019. április 29. Kari Tudományos Bizottsági ülés részvétel 

 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Oktatási Bizottság vezető: 
 

 Pásztor Nikolettel egyeztettem Bizottság vezetői feladatokról 

 Aktuális májusi hírek és kérvények összeállítása és felküldése, majd: 
o Kipótoltam a júniusi hírekkel és kérvényekkel a WC Press miatt, majd azt is 

közszemlére bocsátottam 

 Oktatási GY.I.K. elkészítése a honlapra 

 A Csapatmeghajtón az Oktatásos szekcióval foglalkoztam: 
o Átformáztam logikusabb elrendezésűvé 
o Feltöltöttem a hiányosságokat (HK ZH anyag, Projektek, Prezentáció) 
o Összeállítottam és feltöltöttem December óta a havi aktuális híreket és 

kérvényeket 

 Megbízólevelekkel és plakátokkal foglalkoztam a Tanszéki összeköttetés kapcsán: 
o Kiosztottam a Bizottság tagjai között a Tanszékeket és programtervet készítettem 

részletes leírással a teendőket illetően 
o Aktualizáltam a Tanszéki összekötők plakátjait és megbízó leveleit 
o Kinyomtattuk a Bizottság tagjaival a megbízóleveleket és a plakátokat 
o Bevittem az aktualizált plakátjaimat az új elérhetőségeimmel feltűntetve 

 Összeállítottam egy Facebook poszt szöveget az Építő250-ről 

 Csete Balázst delegáltam a 04.24.-én tartott HJB-re, ami a KT-vel egy időpontban volt 

 Belső Oktatási Bizottsággal foglalkoztam: 
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o 2 ráérős doodle elkészítése és kiértékelése után kitűztük az ÉMK Belső Oktatási 
Bizottság ülésének időpontját, ami Csütörtök 19:00-19:30 lett 

o Belső Oktatási Bizottságot tartottam egy alkalommal, ahol a KT Oktatási ügyeiről 
számoltam be a Bizottság tagjainak 

o Lebonyolítottam az első számonkérést a TVSZ első 18 oldalából 
o Elkészítettem az értékelést a Bizottsági tagokról 

 Oktatási fogadóóra időt tűztem ki 2 priorba, amelynek végül az időpontja Csütörtök 
17:00-18:00 lett 

 Hallgatói megkeresésekre reagáltam: 
o Építő250 
o Méltányossági kérelem 
o Hatodik sikertelen tárgyfelvétel 
o Újrajelentkezés, kreditelfogadtatás 

 Kötelező múzeumlátogatás enyhítéséről intézkedtem egy tantárgy kapcsán 

 Lovas Tamásnak összeállítottam és elküldtem egy oldalas motivációs levelet az oktatásos 
területek kapcsán 

 Felkészültem a beszámolóimra 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Képítő (ex)felelős 
 

 Ékes András előadás és vitaest cenzúrázása 

 Zielinski Konferencia cenzúrázása 

 Építőmérnöki Szakest cenzúrázása 

 Építőmérnöki Szakest utáni Drönk cenzúrázása 

 Vásárhelyi öregnyitó cenzúrázása 

 Palibácsis szerdai buli cenzúrázása 
 
Mentorgárda felelős 
 

 Károlyi Rolanddal való folyamatos értekezés 
o Aktuális információk, fejlemények, hírek átadása heti szinten (operatív háttér) 
o Mentorgárda vezetői feladatok egy dokumentumba való összeírásának említése 

 Felkészültem a beszámolóimra 
o Elkértem és átnéztem Kósa Zsófiától a Mentorgárda jegyzőkönyvesétől a 

gyűlés(ek) jegyzőkönyvét 
 
Kari Tanulmányi Bizottság 
 
- 
 
Kari Tudományos Bizottság 
 

 Felkészültem az első KTB-n levő docensi pályázat véleményezésére 

 Felkészültem a második KTB-n levő tanszékvezetői pályázat véleményezésére 

 Felkészültem a második KTB-n levő publikációk véleményezésére 
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Kari Kreditátviteli Bizottság 
 
- 
 
Kari Oktatási Bizottság 
 
- 
 
Kari Fegyelmi Bizottság 
 
- 

 
Egyéb feladatok 

 
 

 2019. április 1. Részvétel a tisztújításon 

 Segédkeztem a tisztújítás utáni elpakolásban 

 Részt vettem az EHK kérdésen való megbeszélésen a HK irodában 

 2019. április 2. Gólyatáboros megbeszélésen vettem részt 

 2019. április 5-7. Alakuló hétvége részvétel 

 Elkészítettem és felküldtem a közös listára az Oktatásos előadást 

 2019. április 10. Botka Erikkel részt vettünk a Képítő gyűlésének kezdetén 

 Molnár Zsanettel körbejártuk és lefényképeztük a Kollégium problémás részeit 

 László Irén és Barabás Zoltán Vásárhelyi Emlékplakett jelölését korrektúráztam 

 2 alkalommal korrektúráztam emlékeztetőt az időszakban 

 Projektort adtam ki a Vásárhelyi Napokhoz kapcsolódó előmunkálatokra 

 Katona Rebekával egyeztettem az Alumni helyszínéről és programtervéről 

 Személyi teljesítményértékelés megbeszélés Puskely Gergővel 

 Posztomhoz nem kapcsolódó megkeresésekre való reagálás 

 Véleményeztem a levelező listára érkező legtöbb anyagot 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 26 pont 

 Munka pont: 40,77 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 21 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 17,77 pont 

 Összesített pont: 66,77 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 60.093 Ft 


