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Beszámoló S. Nagy Roland Levente 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
2019. szeptember 2. - HK ülés részvétel 
2019. szeptember 5. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. szeptember 9. - HK ülés részvétel 
2019. szeptember 16. - HK ülés részvétel 
2019. szeptember 25. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. szeptember 27. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. szeptember 30. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. szeptember 4. – Kari Tanács részvétel 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Ösztöndíj Bizottság vezető 

  A Hallgatói Képviselet Ösztöndíj, valamint a Külső Közösségi ösztöndíj átnézése, 
kijavítása valamint továbbítása a HSZI felé 

 A HK ösztöndíj és a Külső Közösségi ösztöndíj megszerkesztése, továbbítása Csete Balázs 
felé a honlapra kikerülés végett 

 Az októberi időpontra készített dokumentáció elkészítése Kindling Attilával 
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 Tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos információk továbbítása Kindling Attila felé 

 Tanulmányi ösztöndíj kezdeti elkészítése (nem befejezett, későbbi végleges bírálással 
szemben) 

 Hivatalos papírok beszerzése és intézése a tanulmányi ösztöndíjhoz 

 Ösztöndíj Bizottság tartása: ezen belül is a jelenleg nem kiírt pályázatok dátumainak 
megreformálása 

 Felvi Ösztöndíj adatokhoz való iránymutatás Kindling Attilának 

 Az elkészített új pályázati kiírások továbbítása Kindling Attilának, majd pedig a HK felé 
 

 
Kollégiumi Bizottság tag 

 Hallgatók kiértesítése a kollégiumi férőhelyekkel kapcsolatban 

 Levelek továbbítása a gondnokság felé 

 Várólista kezelése, hallgatók feltöltése és kiértesítése 

 A várólista újbóli frissítése, javítása 

 Egyeztetés Puskely Gergővel és Molnár Zsanettel egy be nem kerülő hallgatóval 
kapcsolatban 

 A Vásárhelyi Pál Kollégiumi szobaosztásának teljes frissített verziójának továbbítása a KI 
felé 

 Várólista további kezelése, karok közti férőhelycsere intézése 

 Várólista állásáról szóló információk továbbítása Rémai Zsolt felé 
 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 Kibővített Kollégiumi Bizottságon való részvétel: beszámolás az aktualitásokról, 

ösztöndíjak kiírásainak állásáról 

 A Kibővített Kollégiumi Bizottság emlékeztetőjének elkészítése 
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Egyéb feladatok 

 
 A levelezőlistára érkező anyagok véleményezése 

 A FlixBus céggel való egyeztetés kedvezményes kuponokkal kapcsolatban 

 Tisztújító szavazáson való részvétel 

 Alumni találkozón való részvétel 

 Projektor és hangfal kiadás a DSK számára 

 Posztomhoz nem kapcsolódó kérdésekre való reagálás 
 

 

Értékelés 

 

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

 

 Jelenlét pont: 14 pont 

 Munka pont: 52,52 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 43,77 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 8,75 pont 

 Összesített pont: 66,52 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 49.890 Ft 
 


