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Beszámoló Szűcs Ákos  

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. június 4. - HK ülés 
2019. június 7. - Elektronikus szavazás 
2019. június 11. - HK ülés 
2019. június 18. - HK ülés 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. június 4. - KTB ülés részvétel 
2019. június 12. - Ünnepi Kari Tanács részvétel 
2019. június 26. - Rendkívüli Kari Tanács részvétel 
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Bizottságban végzett tevékenység 

 
 
Oktatási Bizottság vezető: 
 

 Belső Oktatási Bizottsággal foglalkoztam: 
o Bejelentettem a június 13-i Bizottsági ülést és feladtam a következő TVSZ-teszt 

teljesítményértékelés anyagát 
o Bejelentettem a június 27-i Bizottsági ülést és feladtam a következő TVSZ teszt 

teljesítményértékelés anyagát 
o Számonkérést készítettem el 2 alkalommal az időszak alatt 
o Ülést tartottam 2 alkalommal az időszak alatt 
o Lebonyolítottam a számonkéréseket 
o Beszámoltam a Bizottság tagjainak a Kari Tanács fejleményeiről és az Oktatással 

kapcsolatos aktuális információkról 
o Kérdőívet készítettem és osztottam meg a Bizottság tagjaival a Bizottságról, 

észrevételekről és nyári projektekről 
o Elkészítettem a Bizottsági pontozást 

 Külső Oktatási Bizottsággal foglalkoztam: 
o Felvezettettem az új referensi adatokat az EHK honlapjára 
o Felvezettettem az új fogadóóra idejét az EHK honlapjára 

 Drive-al foglalkoztam: 
o Júniusi kérvényeket gyűjtöttem, rendeztem és töltöttem fel 

 Karima gólyaszámába gyűjtöttem oktatással kapcsolatos információkat 

 Lovas Tamással konzultáltam: 
o OHV-val kapcsolatosan a Tanköri foglalkozások értékeléséről 
o OTDK, TDK-val kapcsolat általános információkról 
o Telefonon keresztül oktatási anomáliák és keresztféléves kurzusok témában 

 Lovas Tamással, a Képviselettel és a Belső Oktatási Bizottsággal osztottam meg e-mailt: 
o Oktatási anomáliák 
o Kari Tábor és Gólyatábor témában 

 Hallgatói megkeresésekre reagáltam 
o Vizsgaszabályossággal és megtekintéssel kapcsolatban 
o Szakmai gyakorlattal kapcsolatos szerződések kötéséről 
o Méltányossági kérelem felhasználási lehetőségeiről és más kérvényekről 
o Újrafelvételi lehetőségekről, szakváltásról és képzés elhagyásáról 
o Önköltséges státuszra való átsorolás témában 
o Szakdolgozat és diplomamunka témával kapcsolatosan 
o Mérőgyakorlat kurzusával felmerülő kérdésekben 
o Vizsgaidőszak lezárással és vizsgakurzusokkal kapcsolatban 
o OHV kitöltési határidőkkel és információkkal kapcsolatosan 
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o Előzetes tantárgyfelvétellel kapcsolatban 
o Új mintatantervi változtatások és könnyített előkövetelményekkel kapcsolatosan 

 Tóth Csabával vettem fel a kapcsolatot az Út- és Vasútépítési Tanszékkel kapcsolatban 

 Hajnal Gézával vettem fel a kapcsolatot az OHV értékeléssel kapcsolatban 

 Tantárgyfelvétellel kapcsolatos információkat foglaltam össze Facebook posztnak 

 Átlagszámítások ellenőrzésével segédkeztem 

 
Egyéb felelősi munkák 

 
 
Mentorgárda felelős 
 

 Károlyi Rolanddal való folyamatos értekezés 
o Aktuális információk, fejlemények, hírek átadása heti szinten (operatív háttér) 
o Egyeztettem a MŰHAL-os igényekről és eszközökről 

 Happening programot hirdettem és az eseményen való közös megjelenést javasoltam 

 Regisztrációs héttel kapcsolatos e-mailt osztottam meg Lovas Tamással és Baráti Ilonával 
 
Kari Tanulmányi Bizottság 
 

 Elolvastam és véleményeztem méltányossági kérelmeket, kérvényeket 10 turnusban az 
időszak alatt  

 
Kari Tudományos Bizottság 
 

 Elolvastam, leellenőriztem és véleményeztem docensi pályázati megfelelhetőséget 5 
alkalommal az időszak alatt 

 Elolvastam, leellenőriztem és véleményeztem egy újonnan beérkezett, frissített docensi 
pályázat megfelelhetőségét 

 
Kari Kreditátviteli Bizottság 
 

 Tárgybefogadtatást véleményeztem 1 alkalommal az időszak alatt 
 
Kari Oktatási Bizottság 
 

 - 
 
Kari Fegyelmi Bizottság 
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Egyéb feladatok 

 
 

 Nyári projektekkel foglalkoztam: 
o Promóciós listára kerestem dolgokat (10) árral 
o Raktár felmérése, kitakarítása, rendezése 
o E-mail formájában képes útmutatót tettem közzé 
o Felvezettem az online leltárba a raktár tartalmát 

 2019. június 7. - részvétel a MŰHAL-os átcsoportosításos megbeszélésen 

 Alumnival foglalkoztam: 
o E-mailt küldtem a listatagoknak a Júniusi és Szeptemberi események infóiról 
o Többször egyeztettem Lányi Györggyel a Drönk kiadásáról 
o Barabás Zoltánnal egyeztettem bemutatkozós játékkal kapcsolatban 
o Puskely Gergővel és Kovács Klementinával ismerkedős játék és kvíz témában 
o Prezentációt készítettem az eseményhez 
o Bemutatkozós játékhoz nyomtattam lapokat 
o Puskely Gergővel két turnusban bevásároltunk 
o Egyéb előkészítési munkálatok 
o 2019. június 7. - részvétel az eseményen 
o Levezényeltem az esemény megnyitását, a prezentációt, bemutatkozós játékot és 

az ismerkedős játékot, majd a program végén lezártam a helyszínt 
o Utána esedékes napon kitakarítottuk a Drönköt Csete Balázzsal és Botka Erikkel 
o 7 szakaszos kérdőívet készítettem 
o E-mailt osztottam meg a lista tagjaival és a képviselettel, amely tartalmazta a 

június 7-i rendezvény összefoglalását, a szeptember 13-i esemény előzetes ötleteit 
és a kérdőívet 

 Konzultációs pályázat módosításait javasoltam 

 Segédkeztem az állófogadással való előkészületekben és bepakolásban 

 2019. június 14. - Állófogadás részvétel 

 2019. június 17. - HK ösztöndíj megbeszélés 

 HK ösztöndíj táblázatban tételekhez megjegyzés fűzése 

 Személyi teljesítményértékelés Puskely Gergővel 

 Kállai Lászlóval egyeztettem személyes megbeszélés időpontjával kapcsolatban 
Kollégiumi Vezetőmentor feladatköri témában 

 Irodaleltáron jelentem meg 

 Irodai beléptetős rendszerrel kapcsolatban egyeztettem személyesen a szerelővel 

 3 alkalommal emlékeztetőt korrektúráztam az időszak alatt 

 Véleményeztem a levelező listára érkező legtöbb anyagot 

 Posztomhoz nem kapcsolódó kérdésekre reagáltam 

 Időre kitöltöttem a doodle-kat 
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Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 22 pont 

 Munka pont: 47,89 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 22,89 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 25 pont 

 Összesített pont: 69,89 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 52.418 Ft 


