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Beszámoló Hadarics Réka 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. november 1. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. november 4. – HK ülés részvétel 
2019. november 11. – HK ülés részvétel 
2019. november 18. – HK ülés részvétel 
2019. november 25. – HK ülés részvétel 
2019. november 25. – Elektronikus szavazás részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 

Kollégiumi Bizottság tag 

● Folyamatosam frissítettem a VPKLakók taglistáját 

● Molnár Zsanettel egyeztettem a kollégiumi listára érkező kérdésekkel kapcsolatban 

● Kollégiumot érintő hallgatói megkeresésre válaszoltam 
 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Öntevékeny köri felelős 

● KKB ülést tartottam 

● Egyeztettem a gondnoksággal 
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● Taglistákat készítettem a portára 

● A körvezetők ráérésére készítettem doodle-t 

● A KI leltárakkal kapcsolatban egyeztettem a gondnoksággal 

● Körvezetői megkeresésekre válaszoltam 

● Közösségi ösztöndíjjal kapcsolatos kérdésekre válaszoltam 

● Puskely Gergővel egyeztettem az öntevékeny köröket érintő ügyekben 

● Tájékoztattam az öntevékeny köröket 
 

 

 

Egyéb feladatok 

 
 

● Segédkeztem az Építőmérnöki Kar Diplomaosztó ünnepségének lebonyolításában 

● Kari Nyílt Napon előadást tartottam a Hallgatói Képviseletről 

● Egyetemi nyílt napos kollégiumi bejárással kapcsolatban egyeztettem a Gondnoksággal. 
illetve Molnár Zsanetttel 

● Egyetemi Nyílt Napon kollégiumi bejárást tartottam Molnár Zsanettel két csoportnak 

● Levelező listára érkező kérdésekre reagáltam 

● Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói kérdésekre válaszoltam 

● A Hallgatói Képviselet karácsonyi vacsorájának megszervezésében segédkeztem, igényeket 
mértem fel, táblázatokat készítettem a vacsorával kapcsolatban, meghívót készítettem a 
leköszönt képviselőknek, ajándékokat kerestem a leköszönt képviselőknek 

● Folyamatosan egyeztettem Csete Balázzsal a karácsonyi vacsorával kapcsolatban 

● Kari szóróanyagot frissítettem 
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Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 13,75 pont 

● Munka pont: 28,15 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 3 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 25,15 pont 

● Összesített pont: 41,9 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 33.520 Ft 


