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Beszámoló Szűcs Ákos  

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. augusztus 6. - Elektronikus szavazás 
2019. augusztus 14. - HK ülés 
2019. augusztus 30. - HK ülés 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
- 
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Bizottságban végzett tevékenység 

 
 
Oktatási Bizottság vezető: 
 

 Belső Oktatási Bizottsággal foglalkoztam: 
o Nyári oktatási projektek első felvonásával konzultáltam és adtam segédanyagot 
o Nyári oktatási projektek első felvonását ellenőriztem 
o Nyári oktatási projektek második részét adtam ki 
o Nyári oktatási projektek második részével konzultáltam és adtam segédanyagot 
o Nyári oktatási projektek második részét ellenőriztem és korrektúráztam 
o Elkészítettem az augusztusi bizottsági pontozást 

 

 Külső Oktatási Bizottsággal foglalkoztam: 
o Levelező listára érkező anyagokat küldtem haza 3 alkalommal 
o Levelező listára érkező fontosabb anyagokat olvastam el és véleményeztem 2 

alkalommal 
o Részt vettem az Oktatási pikniken, ahol képviseltem a Karunkat 

 Drive-al foglalkoztam: 
o Augusztusi kérvényeket gyűjtöttem és töltöttem föl 
o Nyári projekteket töltöttem föl 
o Szeptemberi kérvényeket gyűjtöttem és töltöttem fel 

 Lovas Tamással értekeztem:  
o Továbbítottam a KTB ügyrend korrektúrázását 
o Építő 250 ösztöndíjjal kapcsolatos észrevételeket fogalmaztam 
o Kijavítottam az OHV értékelés hibáit 
o OHV how to e-mailt szerkesztettem magyarázó képekkel 
o Személyesen egyeztettünk OHV és oktatási ügyekben Puskely Gergővel 
o Oktatási ügyekkel kapcsolatosan telefonon keresztül 

 Vizsgakurzus kiírással kapcsolatos facebook posztot fogalmaztam 

 Karimába gyűjtöttem oktatási időpontokat 

 WC Pressbe gyűjtöttem oktatási időpontokat és kérvényeket 

 Hallgatói megkeresésekre reagáltam 
o Szakmai gyakorlattal kapcsolatos szerződések kötéséről 
o Méltányossági kérelem felhasználási lehetőségeiről és más kérvényekről 
o Önköltséges státuszra való átsorolás témában 
o Szakdolgozat és diplomamunka témával kapcsolatosan 
o Újrafelvételi lehetőségekről, szakváltásról és képzés elhagyásáról 
o Újrafelvételi jelentkezés visszamondásáról 
o Új mintatantervi változtatások és könnyített előkövetelményekkel kapcsolatosan 
o Önköltségtérítés csökkentéssel kapcsolatban 
o Tárgyelfogadtatás témában kérvény kitöltésével 
o Kedvezményes tanrend miatt 
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o Mesterképzésen való kedvezményes tanrend miatt 
o Vizsgakurzus kiírásokkal kapcsolatosan 
o Kreditátvezettetés kérvény kitöltésével 
o Passzív félév lehetőségeiről 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Mentorgárda felelős: 
 

 Károlyi Rolanddal való folyamatos értekezés 
o Aktuális információk, fejlemények, hírek átadása heti szinten (operatív háttér) 
o Regisztrációs héttel való fontosabb értekezés 
o Mentor nyári hétvégével kapcsolatos értekezés 

 Hellner Szelinával értekeztem a Mentorgárda elmaradó sportközpont látogatásával 
kapcsolatban 

 
Kari Tanulmányi Bizottság: 
 

 Elolvastam és véleményeztem méltányossági kérelmeket, kérvényeket 5 turnusban az 
időszak alatt  

 Elolvastam és véleményeztem kérelmek, kérvények fellebbezését 2 turnusban az időszak 
alatt 

 
Egyéb feladatok 

 
 

 Részt vettem a Kari táborban péntek estétől 

 HNOR módosítást olvastam el és véleményeztem 

 Elkészítettem időre az online naptáramat Augusztus hónapról 

 Gólyatanács leírást korrektúráztam 

 Alumni rendezvénnyel foglalkoztam: 
o Összegeztem a kérdőívet 
o Elkészítettem a kérdőív és igényfelmérés alapján az új költségvetés tervezetet 
o Összegző és rendezvénytervező e-mailt osztottam meg mellékletekkel 
o Névsort küldtem fel listára 
o Terasz és Nagyteremfoglalásban intézkedtem 

 Gólyatáborra készítettem és előadtam a HK-ról prezentációt 

 Véleményeztem a levelező listára érkező legtöbb egyéb anyagot 

 Posztomhoz nem kapcsolódó kérdésekre reagáltam 

 Időre kitöltöttem a doodle-kat 
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 Időre frissítettem és közzé tettem a beszámoló dokumentumomat 

 Időben foglalkoztam és voltam kész az aktuális nyári projektjeimmel 

 Slacket alkalmazást használtam (nyomon követtem az eseményeket és írtam azon) 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 7 pont 

 Munka pont: 45,37 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 37,3 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 8,07 pont 

 Összesített pont: 52,37 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 39.278 Ft 


