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Beszámoló S. Nagy Roland Levente 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
2019. augusztus 1. – HK ülés részvétel 
2019. augusztus 4. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. augusztus 30. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 
Ösztöndíj Bizottság vezető 

 Egyeztetés Garbai Ádámmal a pályázati kiírásokkal kapcsolatban 

 Egyeztetés Varga Ferenccel az ösztöndíjakkal kapcsolatban 

 Pályázati kiírások felülvizsgálata 

 Közösségi ösztöndíj pályázatok felülvizsgálata, bírálása 

 Közösségi pontok kollégiumi férőhelyhez való táblázat összeállítása, továbbítása Puskely 
Gergő és a Kollégiumi Bizottság felé 

 Egyeztetés Varga Saroltával az elkövetkezendő félévek ösztöndíjjal kapcsolatos dolgairól 
 

 
Kollégiumi Bizottság tag 

 Hallgatók kollégiummal kapcsolatos kérdéseinek megválaszolása 
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 Hallgatók közösségi ösztöndíj és kollégiummal összefüggő kérdések megválaszolása 

 Kollégiumi férőhelyosztás táblázatos formájának elkészítése 

 A felsőéves kollégiumi férőhelyosztás elkészítése a Kollégiumi Bizottság valamennyi 
tagjával 

 A felsőéves kollégiumi szobabeosztás elkészítése a Kollégiumi Bizottság valamennyi 
tagjával 

 A felsőéves kollégiumi férőhelyosztás folyamatos frissítése, naprakészen tartása 

 Az előzetes és végleges kollégiumi férőhelyosztás összeválogatása 

 A felsőéves férőhelyosztás felvezetése a KEFIR-be, több mint két verzióval 

 Fellebbezettek pontjainak kiszámítása, azok továbbítása a Bizottság felé 

 A fellebbezettek pontjainak férőhelyosztásba való beleinjektálása 

 A gólyajelentkezésben való részvétel a Bizottsággal 

 A gólyák felvezetése a KEFIR-be, több mint egy verzióval 

 A várólista folyamatos rendszerezése, frissítése 

 A várólistáról lekerült és bekerült hallgatókkal kapcsolatos ügyintézések, táblázatba 
foglalás, felvezetés KEFIR-be 

 A várólistáról bekerülendő hallgatók kiértesítése az adott kollégiumi férőhely meglétéről 

 Irattartók elkészítése a kollégiumi beléptető kártyáknak, azok rendszerezése 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
 

Egyéb feladatok 

 
 A levelezőlistára érkező anyagok véleményezése 
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Értékelés 

 

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

 

 Jelenlét pont: 5 pont 

 Munka pont: 69,16 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 68,16 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 1 pont 

 Összesített pont: 74,16 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 55.620 Ft 
 


