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Beszámoló Szenes Patrik 

 
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2019. június 1. és 2019. június 30.  

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. június 4. - HK ülés részvétel 
2019. június 11. – HK ülés részvétel 
2019. június 18. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Kollégiumi Bizottság: 
 

● Nyári kollégiumi férőhely osztásával foglalkoztam 

● A mérőtábor okozta kiköltözési problémával kapcsolatban intézkedtem. 

● Részt vettem Vonalhúzó oktatáson 

● VPK lakók kezelése 

● Kollégiumi mentor pályázatokkal foglalkoztam 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

● Puskely Gergővel voltunk a Kollégiumok Igazgatóságnál, egyeztetni a nyári 
elhelyezésekkel kapcsolatban 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

 

● leadott kártyákat vettem át a portáról 
 
      
      

      
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 

Öntevékenyköri felelős: 

● Egyeztettem a bulikörvezetőkkel a nyitásokkal kapcsolatban 

● KI leltárral kapcsolatban intézkedtem 

● Konzultáltam a bulikörvezetőkkel a beszerzési igényekkel kapcsolatban 

● Puskely Gergővel és a bulikörvezetőkkel leültünk és átbeszéltük a nyitási tervezetet, 
dátumra pontosan. 

● Puskely Gergővel, Lányi Györggyel és Szombat Zsolttal egyeztettünk a Drönk 
beszerzéseivel kapcsolatban. 

● Egyeztettem Károlyi Rolanddal a VHFK tagok betanításával kapcsolatban. 

 

Egyéb feladatok 

 

● Gólyabál megbeszélésen vettem részt. 

● Gólyabál megbeszélésen vettem részt. 

● Intézkedtem a Gólyabált érintő ügyekkel kapcsolatban (helyszín keresés) 

● Személyes teljesítményértékelés 

● Részt vettem a kari állófogadáson 

● Megírtam a 2019.06.18-ai emlékeztetőt és azzal foglalkoztam utána. 

● Irodatakarításban vettem rész 

● Képítő fotókörnek készítettem új kulcs és kártya felvevő listát. 

● Részt vettem a kari állófogadáson és segítettem az utómunkálatokban is. 

● Készítettem kulcs/kártya felvevő táblázatot a mentorgárdának. 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

 

 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 10,5 pont 

● Munka pont: 34,32 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 23,13 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 11,19 pont 

● Összesített pont: 44,82 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 33 615 Ft 


