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Beszámoló Modori Márton 

 
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2019. október 1. és 2019. október 31.  

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. október 07.  – HK alakuló ülés részvétel 
2019. október 14. – HK ülés részvétel 
2019. október 21. – HK ülés részvétel 
2019. október 28. – HK ülés részvétel 
2019. október 31. – Elektronikus szavazás részvétel 

 
Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Rendezvényszervező Bizottság (vezető):  

 RB utánpótlás pályázat megírása 

 Többszöri egyeztetés Puskely Gergővel és Molnár Zsanettal az RB jövőjéről 

 Egyeztetés Paulik Dániellel az RB irodában található elektronikai cikkek 
karbantartásáról 

 Egyeztetés és időpont keresés a régi és maradni vágyó RB-sekkel egy előcsapatépítésről 
takarításról 

 Molnár Zsanettel elbíráltuk a beérkezett külső közösségi ösztöndíjakat 

 Többszöri emlékeztetés és promótálás az RB utánpótláspályázatára  

 Elkészítettem a meghosszabbított pályázati kiírást 

 Elkészítettem a Gólyatanácsra az RB prezentációt és hozzá kahoot-ot 

 Petrik Krisztiánnal egyeztettem a Rendezvényszervező Bizottságról 
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 Válaszoltam a RB-vel kapcsolatos hallgatói kérdésekre 

 Puskely Gergővel konzultáltam a Szakkollégium és az RB együttműködéséről 

 Előadást tartottam az RB-ről a Gólyatanács utolsó alkalmából (előtte-utána pakolás) 

 Személyesen megkerestem potenciális RB jelölteket, ismertettem velük az RB-ben rejlő 
lehetőségeket 

 Táblázatba foglaltam az RB jelöltek ráérőségét 

 Egyeztettem a személyes meghallgatásról több alkalommal e-mailben a jelentkezőkkel 

 Beszámoltam Puskely Gergőnek az elmúlt időszakban végzett tevékenységeimről 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Fegyelmi felelős: - 
 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 Tárgyaló és egyéb helyiségek költöztetésének aktív segítése 

 Az Önkéntes napi adománygyűjtő doboz beszerzése az EHK irodából, majd annak 
kihelyezése 

 Az Önkéntes napon szervezőként fél órával a feladat kezdés előtt megjelentem a 
Pöttöm Bölcsődében, majd az első önkéntesek megérkezéséig egyedül végeztem a 
padok csiszolását, majd festését. A többiek érkezése utána koordináltam munkájukat, a 
bölcsődevezetővel folyamatosan egyeztettem, közben Kovács Klementina 
főszervezővel kommunikáltam. A munka végeztével segítettem takarítani, elpakolni. 

 Oltvári Sándorral elmentünk lemásoltatni a tárgyaló és a pihenő szoba kulcsait 

 A HK fotózáson részt vettem 

 Kitakarítottam az A1019-es termet 

 Emlékeztetőket korrektúráztam 

 HK iroda alapos takarítása 
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Értékelés 

 

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

 

 Jelenlét pont: 10 pont 

 Munka pont: 36,59 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 23,15 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 13,44 pont 

 Összesített pont: 46,59 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 34.943 Ft 


