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Beszámoló Szűcs Ákos  

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. május 1. és 2019. május 31.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. május 1. – HK ülés részvétel 
2019. május 13. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. május 13. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. május 13. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. május 17. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. május 20. - HK ülés részvétel 
2019. május 27. - HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. május 15. - Kari Tanács részvétel 

 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Oktatási Bizottság vezető: 
 

 Elkértem Beluzsár Ádámtól a HK-s oktatási területeket felölelő dolgozatokat (alap és 
referensi) és azok megoldásait is 

 Dr. Németh Róbert KKB és KTB taggal egyeztettem személyesen a Bizottságokról és 
azokban a Hallgatói Képviselők feladatairól 2 alkalommal 

 Belső Oktatási Bizottsággal foglalkoztam: 
o Bejelentettem a Május 2-i elmaradó Bizottsági ülést és elmaradó fogadóórát 
o Feladtam a következő TVSZ-teszt számonkérés anyagát 2 alkalommal 
o Vizsgaellenőrzésekről értekeztem Pásztor Nikolettel 
o Bizottsági ülést tartottam 2 alkalommal 
o Tanszékenként elvégeztük a Bizottság tagjaival a maximum vizsgalétszám és 

minimum vizsgaalkalom ellenőrzéseket 
o Beszámoltam a Bizottság tagjainak az aktuális oktatási fejleményekről: KTB és 

KOB információk 
o TVSZ számonkérést készítettem és bonyolítottam le 2 alkalommal 
o További oktatási anomáliákat gyűjtöttünk a Bizottság tagjaival 
o Bizottsági pontozást készítettem az adott időszakról 
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 Lovas Tamással konzultáltam: 
o e-mailen keresztül Szakmai gyakorlatok témában 
o e-mailen speciális hallgatói megkeresésekről 
o telefonon Keresztféléves kurzusok indítványozásáról 

 Felvettem a kapcsolatot oktatókkal: 
o Házi feladatok késedelmes kiküldése 
o Specializáció vizsgakiírásai 
o Szakmai gyakorlat információk 
o Felvételi sorrend változtatás és szakváltás 
o Térinformatika pót zárthelyi téveses kiírás  

 Végtelen hallgatói megkeresésekre reagáltam ismétlődő témákban: 
o Egyetem befejezési díjak 
o Kérvények 
o Szakdolgozat és diplomamunka téma 
o Méltányossági felhasználási lehetőségek 
o Szakváltás 

 Kötelező szakmai gyakorlat időtartamára kerestem hivatkozást 

 Fogadóórát tartottam május 9-én, amelyre sajnos senki nem jött 

 Vizsgaellenőrzés utómunkálatok: 
o Táblázatok utóformázása 
o Kiegészítések 
o Megjegyzések 
o Továbbítás 

 Első pótlási lehetőségre kiírt díjak eltörlésében intézkedtem 

 Egy időpontban levő pót zárthelyi dolgozatok egyikének új időpontra való átkérését 
intéztem 

 Külső Oktatási Bizottságra érkező TVSZ módosítási javaslatokat olvastam el és 
véleményeztem 

 OHV kiértékelést készítettünk a Bizottságtagokkal: 
o A Bizottság tagjaival kitűztük az időpontot 
o Szétosztottuk a feladatköröket és 2 turnusban elkészítettük a kiértékelést 
o Egy adatállománnyá egyesítettük a részfeladatokat és továbbítottuk 

 Felkészültem a beszámolóimra 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Képítő (ex)felelős 
 

 Komplett Vásárhelyi Napok cenzúrázása 
 
Mentorgárda felelős 
 

 Károlyi Rolanddal való folyamatos értekezés 
o Aktuális információk, fejlemények, hírek átadása heti szinten (operatív háttér) 

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

gyűlés(ek) jegyzőkönyvét 
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 A beszavazóra projektort, kábelt és hosszabbítót intéztem és kértem ki 
 
Kari Tanulmányi Bizottság 
 

 Elolvastam és véleményeztem méltányossági kérelmet 4 turnusban az időszak alatt  

 Keresztféléves kurzusok indítási kérvényezését véleményeztem 
 
Kari Tudományos Bizottság 
 

 Dr. Bojtár Imrének reagáltam e-mailen a Júniusi Bizottsági ülés kapcsán 

 Elolvastam, leellenőriztem és véleményeztem docensi pályázati megfelelhetőséget 1 
alkalommal az időszak alatt 

 
Kari Kreditátviteli Bizottság 
 

 Elolvastam és véleményeztem Erasmusról visszaérkezett hallgató kreditjeinek szabadon 
választható tantárgyak közé való befogadását 

 
Kari Oktatási Bizottság 
 

 Személyes ülésezés felmerülését véleményeztem és megosztottam a ráérhetőségemet a 
következő időszakról a Bizottság tagjaival 

 
Kari Fegyelmi Bizottság 
 
- 

 
Egyéb feladatok 

 
 

 2019. május 1-én főzés és pakolás részvétel 

 Panasz e-mailt írtam és osztottam meg a Képviselettel 

 2019. május 6-án fotózáson vettem részt 

 3 alkalommal emlékeztetőt korrektúráztam az időszak alatt 

 Közéleti ösztöndíj leadásban segédkeztem a VN szervezőknek 

 Megbeszélésen vettem részt az irodában a TVSZ és TJSZ módosításokkal kapcsolatban 

 Átnéztem és véleményeztem a TVSZ és TJSZ módosításokat 

 Alumnival foglalkoztam: 
o Új időpontos doodlet készítettem 
o Katona Rebekával egyeztettem röviden helyszín és programterv ötletekről 
o Online táblázatot készítettem és küldtem ki a meghívó e-maillel a listatagoknak 
o Költségvetésben kértem segítséget Szabó Krisztinától 
o Minimális formázás után továbbítottam a költségvetést a gazdasággal foglalkozók 

felé 
o Megbeszélésen vettem részt az irodában a programról 
o Aktuális információkkal e-mailt küldtem a listatagoknak a júniusi és szeptemberi 

eseményről 

 2019. május 20-án személyi teljesítményértékelés megbeszélésen vettem részt Puskely 
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Gergővel 

 2019. május 21. PR stratégia megbeszélés 

 2019. május 21. gazdasági megbeszélés 

 2019. május 22. segédkeztem a Jubilleumi Diplomaosztó gálán 

 2019. május 22. előzetes következő félévi programterv megbeszélés részvétel 

 2019. május 28. gólyatáboros megbeszélésen vettem részt 

 Posztomhoz nem kapcsolódó megkeresésekre való reagálás 

 Részt vettem az összes csapatépítésen: 1 alkalommal az időszak alatt 

 Véleményeztem a levelező listára érkező legtöbb anyagot 

 Időre kitöltöttem a doodle-kat 

 Időre frissítettem és közzé tettem a beszámoló dokumentumomat 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 14 pont 

 Munka pont: 68,33 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 47,58 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 20,75 pont 

 Összesített pont: 82,33 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 46 928 Ft 


