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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. október 7. - HK 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 
 
 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 
Oktatási Bizottság tag: 

 Részt vettem 5 bizottsági ülésen 

 Felkészültem a kiadott témakörből a TVSZ tesztekre 

 Elkészítettem a hiányzó TAD-ok listáját két tanszék oldaláról is 

 Külső Oktatási Bizottságos e-maileket elolvastam 

 Kivettem a részem a bizottság egyeztetéseiből 
 
Ösztödíj Bizottság vezető: 

 Egyeztettem Garbai Ádámmal az aktualitásokról 

 Egyeztettem Lovas Tamással a tavaszi Tanulmányi Ösztöndíj osztásával kapcsolatban 

 Kövér Fannival elkészítettük a Külső Közösségi Ösztöndíj és a Hallgatói Képviselet 
Ösztöndíj dokumentálását 

 Heti többszöri egyeztetés a HSZI-ben 

 Naptárat készítettem az aktuális ösztöndíjak leadási, előzetes- és végleges eredményeinek 
időpontjairól 

 Rendszereztem a beérkező ösztöndíjakat 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Összegyűjtöttem és elküldtem a Gólyatábor szervezői ösztöndíjra érkezett pályázatokat 
Szabó Krisztinának 
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 Levezettem egy bizottsági ülést 

 Egyeztettem S. Nagy Rolanddal az aktualitásokról 

 Fogadtam és ellenőriztem Közösségi és Hangadó ösztöndíjakat 

 Értesítést küldtem azoknak, akiknek hiba volt valamely pályázatában 

 Posztommal kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Ülést tartottam egy alkalommal, ahol a Sportösztöndíjról volt szó 

 Ellenőrizem, hogy mindenki leadta-e papír alapon és elektronikusan is a meghirdetett 
pályázatokat 

 Sportösztöndíj bírálásán vettem részt 

 Asszisztáltam Bátori Boglárkának a Sportösztöndíj és GT szervezői ösztöndíj előzetes 
eredményének elkészítéséhez 

 Elküldtem Csete Balázsnak az ösztöndíjak előzetes eredményeit 

 Többszöri egyeztetés Hadarics Rékával körvezetők és körtagok kérdéseivel kapcsolatban 

 Aktualizáltam a Közösségi ösztöndíjas táblázatot a pályázati kiírás alapján 

 Fogadtam egy KBME ösztöndíj pályázatot, mely egy személyes bemutatás során történt 
meg 

 
Egyéb felelősi munkák 

 
 

 
 
Egyéb feladatok 

 
 Alakuló hétvégén vettem részt 

 Megcsináltam a prezentációm a Gólyatanácsra 

 Megtartottam egy prezentációt egy Gólyatanácson Ösztöndíjak témában 

 Részt vettem a Szociális Bizottság Tisztújító Fórumán 

 Helységek átköltöztetésében vettem részt 

 HK fotózáson vettem részt 

 HÖK Szkéné programon vettem részt 

 Lehetséges Gólyatábor helyszíneket néztem át és pontoztam 
 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 9 pont 

 Munka pont: 62,94 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 52,54 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 10,4 pont 

 Összesített pont: 71,94 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 53.959 Ft 


