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Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. január 1. és 2020. január 31. 
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 
 
2020. január 6. – HK ülés részvétel 
2020. január 14. – HK ülés részvétel  
2020. január 20. – HK ülés részvétel 
2020. január 27. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2020. január 29. – Dékáni Tanács részvétel 
 
Kari Tanulmányi Bizottság: 

● Hallgatói kérvények bírálásával foglalkoztam hat turnusban. 

● Kérvényfellebbezés bírálásával foglalkoztam első fokon. 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Egyéb felelősi munkák 

 

Elnök 

● Csete Balázzsal egyeztettem a kari reklám ajándékok rendelésében felmerült 
problémákról. 

● Molnár Zsanettel egyeztettünk a kollégiumi aktualitásokról. 

● Modori Mártonnal készítettük elő a Rendezvényszervező bizottság éves 
megkeresőjének alapjait. 

● Horváth Imréné Dr. Baráti Ilonával egyeztettünk az Educatio kiállítással 
kapcsolatban. 

● Az Educatio kiállításhoz szükséges beosztás és adminisztráció elkészítésével 
foglalkoztam. 

● Hadarics Rékával egyeztettünk az öntevékeny körök közösségi pontjairól és a leadásra 
kerülő pályázatokról. 

● A képviselet ráéréséről készítettem egy doodle felmérést. 

● Bene Balázzsal egyeztettünk a VBK-val közös vacsoráról. 
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● Schwendtner Rékával egyeztettem a Gólyatábor főszervezői pályázatával 
kapcsolatban. 

● A bulikörök vezetőivel egyeztettem a tavaszi féléves nyitásokról. 

● Kindling Attilával egyeztettünk a Közösségi ösztöndíj aktualitásairól. 

● Tóth Ádámmal egyeztettünk a képviselet aktuális ügyei kapcsán. 

● A képviselet tagjainak kollégiumi közösségi pontjait számoltam át a szükséges 
hónapokra. 

● A HK utánpótlás félmérésének értékelését végeztem el. 

● Személyes teljesítményértékeléseket tartottam a Képviselet tagjaival. 

● A Képviselet tagjaival egyeztettem személyesen az ÉMK HK utánpótlásáról. 

● A Képviselet novemberi értékelését végeztük el az elnökséggel. 

● Göd- illetve Lelleosztással kapcsolatban egyeztettem az érintett elnökökkel. 

● A teljesítményalapú táblázatban jelzett hibák kivizsgálásával és korrekciójával 
foglalkoztam. 

● HK ZH anyagok gyűjtésével foglalatoskodtam. 

● A kollégiumi tagságról szóló kancellári utasítás, valamint a kollégiumi felvétel 
bizonytalanságáról jeleztem aggodalmam a HK elnökök, illetve az EHK felé. 

● Schwendtner Rékával egyeztettem a Gólyatábor főszervezésével kapcsolatban. 

● Kindling Attilával egyeztettem a Közösségi ösztöndíj adatlapjának módosításáról. 

● Elnöki értekezleten vettem részt Göd- illetve Lelleosztással kapcsolatban. 

● A KFI képviselőivel egyeztettem a Vásárhelyi Pál Kollégium B005-ös tárgyalójában, 
valamint kollégiumi bejáráson vettem részt velük. 

● Rendezvényütemtervekkel, valamint a VPK nyitásaival foglalkoztam. 

● Petrik Krisztiánnal és Modori Mártonnal egyeztettem a Vásárhelyi Napok 
aktualitásairól. 

● Varga Ferenccel egyeztettem a kollégiumi mentorok személyének javaslatáról. 

● Dr. Lovas Tamással egyeztettem a Tartók statikája I. sikertelenségi rátájáról. 

● A levelezőlistára érkező anyagok véleményezésével és a Képviselet tájékoztatásával 
foglalkoztam. 

●  

●  
Képviselői tudásfelmérés összeállításával és kiértékelésével foglalkoztam. 

● Az éves megkereső aktualizálásával, valamint korrektúrázásával foglalkoztam. 

● Modori Mártonnal egyeztettünk a személyes teljesítményéről, illetve a 
Rendezvényszervező bizottság aktualitásairól. 

● Marosvölgyi Martinnal volt egyeztetésünk a Szakkollégium szponzorációja kapcsán. 

● A potenciális hallgatói képviselők megkeresésével és informálásával foglalkoztam. 

● Levelezőlista frissítéssel, valamint ráérést felmérő doodle készítésével 
tevékenykedtem. 

● Pro Juve jelölések átnézésével, valamint a potenciális jelölések átvizslatásával 
foglalkoztam. 

● HK ZH, illetve Sportnap jelentkezések leadását végeztem el. 
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● Az Egyetemi Hallgatói Képviselet jutalmazásának értelmezésével töltöttem el 
huzamosabb időt. 

● Iktatásban segítettem Molnár Zsanettnek. 

● A Képviselet, illetve külső bizottságainak közösségi pontjain dolgoztam. 

● Oktatással kapcsolatos projektfeladatot adtam Oltvári Sándornak. 

● A HK ZH-hoz gyűjtöttem össze általános tananyagokat, helyenként szerkesztettem 
össze dokumentumokat. 

● A Képviselet érdeklődőinek tartottam egy ülést, melyen tudásátadással és felkészítéssel 
foglalkoztunk. 

● Az érdeklődők számára gyűjtöttem össze dokumentumokat, valamint meghajtót 
hoztam létre tárolásukra. 

● A Képviselet számára általános tudásfelmérőt készítettem. 

● Lovas Tamás oktatási dékánhelyettessel egyeztettem tárgyfelvételről, a BIM 
specializációról és szabadon választható tárgyakról. 

● Személyi változásokról értesítettem az érintetteket. 

● Horváth Bencével egyeztettem elsőéves tárgyak kapcsán. 

● A főszervezőkkel, illetve Gerner Alexandárval egyeztettem a Gólyatáborral 
kapcsolatban. 

● Molnár Zsanettel készítettük el a Képviselet decemberi értékelését. 

● A bulikörök vezetőivel, illetve Balassa Péterrel egyeztettem második körben a VPK 
nyitásairól, valamint készítettem el a tervezetet. 

● A Rendezvényszervező bizottság jutalmazásával kapcsolatban értekeztem az 
érintettekkel. 

● A Képviselet számára készítettem egy összefoglalót a januári Dékáni Tanácsról. 

● A Képviselet felmérőjének javítását végeztem el, valamint értékeltem írásban 
számukra. 

● Molnár Zsanettel egyeztettünk aktualitásokról. 

● Orbán Balázzsal egyeztettem az öntevékeny körök nyitásaival kapcsolatban. 

● A rendezvények biztonsági őrzéséről érdeklődtem az illetékeseknél, majd 
továbbítottam az információt az érintetteknek. 

● A Képviselet aktuális tudásfelmérőjének összeállításával és javításával foglalkoztam. 

● A novemberi beszámolók ellenőrzését és véglegesítését végeztem el. 

● A HK érdeklődők tájékoztatását biztosítottam. 

● Erasmus pályázathoz szükséges igazolásokat állítottam ki. 

● Molnár Zsanettel egyeztettünk aktualitásokról. 
 

 

 

Egyéb feladatok 
 

● A VPK Szilveszter rendezvény utáni takarításban tevékenykedtem újév napján. 

● A Gólyatábor főszervezői pályázati kiírás korrektúráját végeztem el. 
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● Az Education kiállításon képviseltem Karunkat, valamint a kitelepüléshez szükséges 
anyagok beszerzésével és szállításával foglalkoztam. 

● Részt vettem az újévi állófogadáson. 

● A VBK HK-val közös vacsoránk szervezésével foglalkoztam. 

● A KHK továbbképzővel kapcsolatos meglátásaimat osztottam meg a főszervezővel. 

● A KHK sportnap jelentkezésével foglalkoztam. 

● Borismereti látogatás szervezésében tevékenykedtem. 

● Szülői megkeresésekre válaszoltam. 

● A Széchenyi bál résztvevőivel egyeztettem a hétvégéről. 

● Az aktuális időszakoknak megfelelő hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 

● Az elnöki listára érkező levelek és információk továbbításával és véleményezésével 
foglakoztam. 

● VBK HK-val közös csapatépítés elő- illetve utómunkálataiban segédkeztem. 

● Csete Balázzsal és Kovács Klementinával vacsorához szükséges beszerzést végeztünk 
el. 

● Molnár Zsanettel kitakarítottuk a hallgatói irodát. 
 

● A kollégiumi férőhelyosztásban vállaltam segítséget. 

● Pollák Zsombor által tartott fórumon vettem részt január 29-én. 

● Lipcsei Attilával és Petrik Krisztiánnal egyeztettünk a nyitásokról. 
● A kollégiumhoz szükséges közösségi pontok átszámítását végeztük el Bátori Boglárkával. 

● Az EHK delegált személyéről szóló megbeszélésen vettem részt. 

● Szerződések véleményezésével foglalkoztam. 

● Kónya Évával, illetve Dr. Rózsa Szabolccsal egyeztettem a Széchenyi Bál hallgatói 
asztalának meghívott listájával kapcsolatban. 

● Az éves megkereső véleményezésével és szerkesztésével foglalkoztam. 

● Egyetemi szabályzatmódosítások átvizsgálásával és véleményezésével foglalkoztam. 

 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 10,50 pont 

● Munka pont: 159,73 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 10,50 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 149,23 pont 

● Összesített pont: 170,23 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 144.696 Ft 
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