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Beszámoló Molnár Zsanett 

 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. január 1. és 2020. január 31.  

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 

2019. január 6. – HK ülés részvétel 
2019. január 14. – HK ülés részvétel  

2019. január 20. – HK ülés részvétel 
2019. január 27. – HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Kollégiumi Bizottság vezető: 

● Többszöri egyeztetés Varga Ferenccel 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam  
o férőhelyekkel kapcsolatban 

o költözési időpontokkal kapcsolatban 
o szobaosztással kapcsolatban 

o közösségi és szociális pontokkal kapcsolatban 
o pályázat véglegesítésével kapcsolatban 

● KKB-n való részvétel 

● KKB listára érkező anyagok véleményezése 

● Többszöri egyeztetés Hadarics Rékával 

● Elkészítettem a kollégiumi mentori javaslatot 

● Jelentkezési űrlapok elkészítése 

● Hír megírása és e-mail kiküldése KEFIR-ben 

● Hír megírása a jelentkezés kezdetéről 

● Jelentkezéshez szükséges adatok összegyűjtése 

● Szakdolgozat és Diploma tárgykódok összegyűjtése  

● Teremigénylésekkel foglalkoztam 

● Egyeztettem Módos Dáviddal a Tíztáncról 

● Tavaszi félév kollégiumi férőhelyek kiosztása Bátori Boglárkával és Hadarics Rékával  
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● Elkészítettem a VPK karok közti felosztását 

● Elkészítettem a szobaosztó táblát KEFIR-ben 

● KEFIR-be lévő fényképek állandó véleményezése  

● Előzetes eredmények kihirdetése 

● Többszöri egyeztetés Bátori Boglárkával 

● Egyeztettem Tóth Ádámmal a szociális pontokkal kapcsolatban 

● Egyeztettem Csiki Tiborral a szavazási eredményekkel kapcsolatban 

● Többszöri egyeztetés a HSZI alkalmazottjaival  

● Kollégiumi mentorok kihirdetéséről egyeztettem több személlyel 

● Személyes egyeztetés Budai Gáborral 

● Puskely Gergővel egyeztettem a kollégiumi aktualitásokról 

● Többszöri egyeztetés a portával és gondoksággal 
 

 
  

Egyéb felelősi munkák 

 
Alelnök: 

● Egyéni személyes értékelés 

● Többszöri személyes egyeztetés Puskely Gergővel  

● Képviselet decemberi beszámolójának értékelése 
 

 

Egyéb feladatok  

 
● Posztomhoz nem tartozó hallgatói megkeresésekre válaszoltam  

● ÉMK-VBK közös vacsorán vettem részt 

● ÉMK-VBK vacsora előkészületeiben segítettem 

● ÉMK-VBK vacsora után elmosogattam és összetakarítottam az irodát 

● Iktatással foglalkoztam 

● Modori Mártonnal egyeztettem több alkalommal a Rendezvényszervező Bizottsággal 

kapcsolatban 

● Pollák Zsombor tartotta fórumon vettem részt 
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Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 9 pont 

● Munka pont: 89,53 pont 

o Bizottságban végzett tevékenység: 64,42 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 25,11 pont 

● Összesített pont: 98,53 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 83.748 Ft 
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