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Beszámoló Molnár Zsanett 

 

Építőmérnöki Kar Hallgatói 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 

 
Kollégiumi Bizottság vezető: 

 Új Hallgatói Képviselők mágneskártyájuknak aktiválása az irodához 

 Törött mágneskártyák leadása a Kollégiumok Igazgatóságánál  

 Teremigénylésekkel foglalkoztam 

 Többszöri egyeztetés a gondnoksággal az aktualitásokról 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 
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 Belső Kollégiumi Bizottság tartása 

 Hadarics Rékával egyeztettem a kollégiumi bizottság feladatairól több alkalommal 

 Bátori Boglárkával egyeztettem a kollégiumi bizottság feladatiról több alkalommal 

 VPKLakók kezelése 

 Moderátor jog adása a bizottság tagjainak a VPKLakók csoportban 

 A kerékpár tároló listájának átnézése, frissítése  

 Egyeztetés a gondnoksággal az állandó kártyákkal kapcsolatban 

 Fegyelmi felelős lista megküldése az EHK felé 

 Fegyelmi felelős kártyák visszavétel a régi tagoktól 

 Plakátok kiragasztása több alkalommal 

 Legfrissebb bent lakó lista elkérése a gondnokságtól 

 VPK lakók feltöltése a drive-ba 

 Hadarics Rékával való többszöri egyeztetés a VPKlakók csoporttal kapcsolatban 

 Belépőkártyákkal kapcsolatos e-mailekre válaszoltam 

 Kollégiumon belüli átköltözésekről való egyeztetés a Kollégiumok Igazgatóságával, a 
gondnoksággal és a hallgatókkal 

 Karimába aktuális kollégiumi hírek megküldése 

 WCPress-be az aktuális kollégiumi hírek megküldése 

 Prezentációt készítettem az alakuló hétvégére a kollégiummal kapcsolatos tudnivalókról 

 Prezentáció megtartása az alakuló hétvégén 

 Többszöri egyeztetés a kollégiumi mentorokkal 

 Várólistán lévő személyek kiértesítése 

 Várólistával kapcsolatos kérdések megválaszolása 

 Bátori Boglárkával való többszöri egyeztetés a teremigénylésekkel kapcsolatban 

 Üres helyekkel való egyeztetés Varga Ferenccel 

 Zempléni Zsuzsannával egyeztetés teremigényléssel kapcsolatban 

 Szobaellenőrzés során a kérdéses esetekről való egyeztetés Kállai Lászlóval és a 
gondnoksággal 

 Többszöri egyeztetés Füstös Márkkal 

 Csete Balázzsal egyeztetés a kollégiumi hírek kiírásáról  
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 Csete Balázzsal egyeztetés a honlapon lévő fogadóidő és a tagok képének frissítéséről 
 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
EHK: 

 Üléseken való részvétel: 
o 2019. október 3. – EHK ülés részvétel 
o 2019. október 3. – EHK elnökválasztó ülés 

 Szenátusi, egyetemi bizottsági ülés részvétel: 
o 2019. október 2. – Hallgatói Jogorsvoslati Bizottság részvétel 

 Kollégiumi Referensi feladatok: 
o Feladatkörrel járó állandó feladatok: 

 Hallgatói kérdések megválaszolása kollégiumi ügyekkel kapcsolatban 

o Feladatkörrel járó eseti feladatok: 

 KKB-t tartottam R. Nagy Tibor Endrével ahol a kancelláriai utasításról 

volt szó 

 FIR felhasználók készítése 

 FIR használata és működésének bemutatása Varga Ferencnek 

 HJB esetről való egyeztetés Varga Ferenccel 

o Személyes egyeztetések: 

 Csiki Tiborral a kollégiumi üres helyekről 

 Barabás Zoltánnal a Kollégiumi Tagsági Jogviszonyról és a Kollégiumi 

Működési Rendjéről szóló kancellári utasítás tervezetről 

 A Kollégiumi Tagsági Jogviszonyról és a Kollégiumi Működései 

Rendjéről szóló kancelláriai utasítási tervezetről az alábbi személyekkel: 

Barabás Zoltán, Boros Gergő, Böröndy Júlia, Csiki Tibor, Garbai 

Ádám, Gődér Nikoletta, dr. Kökény Ilona, dr. Mészáros Árpád, Nagy 

Gábor, R. Nagy Tibor Endre, Rémai Zsolt, Schmidt Beáta, 

Zelenyánszki Dorottya, Zeller Bálint  

 Lőrincz Lászlóval az aktualitásokról 
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 Varga Ferenccel a kollégiumi üres helyekkel kapcsolatban 

 
Alelnök: 

 Egyeztettem Puskely Gergővel az iktatandó dokumentumokról 

 Többszöri személyes egyeztetés Puskely Gergővel az aktuális feladatokról 

 Személyes egyeztetés Rémai Zsolttal és Puskely Gergővel 
 

 

Egyéb feladatok 

 
 Posztomhoz nem tartozó hallgatói megkeresésekre válaszoltam  

 Rendezvényszervező Bizottságról prezentáció készítése és tartása az alakuló hétvégére 

 Iroda rendberakása és kitakarítása Bátori Boglárkával 

 Iroda takarítás és tárgyaló átpakolása 2 alkalommal 

 K370 kulcsot adtam ki több alkalommal 

 Termet nyitottam ki a gólyatánc próbájához 

 JBL hangszórót adtam ki és vettem vissza  

 Takarítógépet adtam ki és vettem vissza 1 alkalommal 

 Levelező listára küldtem fel az iroda rend táblázatot 

 Sörpad kiadása a DSK-nak 

 Gólyatanácson való részvétel több alkalommal 

 Modori Mártonnal többszöri egyeztetés a Rendezvényszervező Bizottsággal 
kapcsolatban 

 Modori Mártonnal elkészítettük a Rendezvényszervező Bizottság külső közösségi 
díjhoz való pontozását 

 Gólyatábor helyszínek keresése Bátori Boglárkával, Csete Balázzsal és Modori 
Mártonnal 

 Gólyatábor helyszínek pontozása 

 Pályaorientációs pályázat véleményezése 

 Szociális bírálói fórumon való részvétel 
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Értékelés 

 

A képviselő fenti időszakra vonatkozóan az EHK-ban végzett tevékenységért ösztöndíjat az 
Egyetemi Hallgatói Képviselettől kapott. 

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

 

 Jelenlét pont: 14 pont 

 Munka pont: 104,34 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 53,49 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 80,85 pont 

 Összesített pont: 118,34 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 88.752 Ft 

 

 
 


