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

 

Üléseken való részvétel 

 
2019. június 4. HK ülés részvétel 
2019. június 7. Elektronikus szavazás részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
2019. június 12. Kari Tanács részvétel 
2019. június 26. Kari Tanács részvétel 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Ösztöndíj Bizottság vezető 

● A Neptunos pályázással kapcsolatos információk kikérése, továbbítása a HSZI felé 
● A Neptunos pályázásról szóló ötletek összegyűjtése, továbbítása a HSZI felé 

(összpontszám, minimum karakterek, külön oldalon való megjelenés) 
● A 2019/20. tanév pályázatainak második verzióinak véglegesítése, korrektúrázása (őszi 

időpontokkal, kisebb átírásokkal) 
● A 2019/20. tanév pályázatainak továbbítása a HSZI felé 
● A 2018/19. tanév Hallgatói Képviselet ösztöndíj kiírásának továbbítása Puskely Gergő 

felé 
● A 2019/20. tanév Hallgatói Képviselet ösztöndíj kiírásának megírása 
● A 2019/20. tanév pályázatainak harmadik verzióinak véglegesítése, korrektúrázása (tavaszi 

időpontokkal, kisebb átírásokkal) 
● Ösztöndíjjal kapcsolatos kérdések megválaszolása 
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● Információk továbbítása Kindling Attila felé a jövőbeli kiírások alakulásáról 
● Egyeztetés Varga Ferenccel a 2019/20. tanév őszi és tavaszi kifizetési időpontjainak 

elfogadásáról, valamint a pályázati kiírásokról 
● A 2019. júliusi dokumentáció elkészítése Puskely Gergővel 
● Egyeztetés Molnár Zsanettel a 2019/20. tanév tavaszi kifizetési időpontjainak 

elfogadásáról 
● Egyeztetés Szenes Patrikkal a Közösségi Ösztöndíj pályázat leadásának alakulásáról a 

kollégiumi férőhely végett 
 

Kollégiumi Bizottság tag 
● Kollégiumi ügyekkel kapcsolatos kérdésekre való reagálás 
● Vonalhúzó oktatáson való részvétel 
● Vonalhúzó oktatáson való jegyzet készítése, annak továbbítása a Kollégiumi Bizottság 

tagjai felé 
● A 2019. nyári szobabeosztás elkészítése Puskely Gergővel, Molnár Zsanettel és Szenes 

Patrikkal 
● A 2019. nyári szobabeosztás táblázatának frissítése, aktualizálása 
● A 2019. nyári szobabeosztással kapcsolatos további teendők, rendszerezések, variálások 

végrehajtása 
● Egyeztetés Szenes Patrikkal és Molnár Zsanettel a kollégiumi szobabeosztással 

kapcsolatban 
● A bizottság levélfolyamának megreformálásával kapcsolatos ötletek összegyűjtése (külön 

levélfolyamok használata) 
● A hallgatók által küldött szobabeosztással kapcsolatos kérdésekre való válaszolás 
● A felcserélt szobába kerülő hallgatók kiértesítése a megfelelő beosztásukról 
● Egyeztetés Csiki Tiborral egy hallgatói megkereséssel kapcsolatban 
● A 2019/20. tanévre vonatkozó kollégiumi jelentkezés űrlapjának elkészítése 
● KEFIR-be feltöltendő emberek szobaszámának, Neptun kódjának rendszerezése egy 

teljes táblázatban 
 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
VVS felelős 
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● Happeninggel kapcsolatos információk továbbítása Fái Szilveszternek, Puskely Gergőnek 
 

Egyéb feladatok 

 
 

● Sportnormatíva véleményezése 
● Egyéb, levelezőlistára érkező anyagok véleményezése 
● Az ösztöndíjakkal kapcsolatos dolgok összegyűjtése a Karima gólyaszámába 
● Alumni találkozó részvétel 
● Kari Állófogadás előtti pakolásban való segédkezés 
● Kari Állófogadáson való részvétel 
● Személyes megbeszélésen való részvétel Puskely Gergővel 
● EHK elnöki pályázatok véleményezése 
● Az EHK elnöki választás előtti vitán való részvétel 
● A VPK porta és gondnokság elérhetőségeinek összegyűjtése, továbbítása 
● Nagy irodaleltáron való részvétel 

 

Értékelés 

 

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

 

 Jelenlét pont: 13,5 pont 

 Munka pont: 64,75 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 56 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 8,75 pont 

 Összesített pont: 78,25 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 58.688 Ft 
 


