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Beszámoló Szűcs Ákos  

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2020. január 1. és 2019. január 31. 
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2020. január 6. - HK ülés 
2020. január 14. - HK ülés 
2020. január 20. - HK ülés 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
- 
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Bizottságban végzett tevékenység 

 
 
Oktatási Bizottság vezető: 
 

 Belső Oktatási Bizottsággal foglalkoztam: 
o Bejelentettem az üléseket 
o Félévben tapasztalt és érzékelt anomáliákat gyűjtöttem és kerestem vissza 
o Ülést tartottam 2 alkalommal az irodában 

 Vizsgaidőszakban való feladatok egyeztetése miatt 

 Félévben tapasztalt és érzékelt anomáliák átbeszélése miatt 

 OHV javítások miatt 
o Félévben tapasztalt anomáliákról küldtem e-mailt Lovas Tamásnak 

 Oktatásos projektekkel intézkedtem: 
o Projektek befejezését szorgalmaztam többször írásosan 
o Gyakran ismétlődő kérdések projektet ellenőriztem és korrektúráztam 
o Feltöltöttem az állományt Drive-ra 
o Aktualizáltam a projektek listáját és azok státuszát 

 Külső Oktatási Bizottsággal foglalkoztam: 
o TVSZ módosításokat tanulmányoztam 
o HK ZH-val kapcsolatban érdeklődtem és szóltam hozza a levélfolyamhoz 
o Levelező listára érkező anyaggal kapcsolatosan intézkedtem és véleményeztem 2 

alkalommal az időszak alatt 
o Levelező listára érkező anyagot továbbítottam belső levelező lisára 

 OHV-val kapcsolatban intézkedtem: 
o Barabás Zoltánnak egyeztettem többször időpontot az ellenőrzések és 

szabályosság tanulmányozására 
o EHK-ban való egyeztetés és Dékáni Utasítás értelmezése 
o Többször egyeztettem Lovas Tamással az értékeléssel kapcsolatban 
o Többször egyeztettem Németh Róberttel a táblázat hivatkozásaival kapcsolatosan 
o OHV Scriptet tanulmányoztam és használtam fel a módosításokhoz 
o OHV Excelben való módosítások és finomhangolások több turnusban és a 

végleges értékelés összeállítása 

 Januári WC Pressbe gyűjtöttem időpontokat és információkat 

 Februári és márciusi Karimába gyűjtöttem oktatással kapcsolatos időpontokat és 
információkat 

 MSc jelentkezéssel kapcsolatban fogalmaztam tájékoztató leírást 

 Mintatantervi órarendi ütközések gyűjtése és ezzel kapcsolatosan való intézkedések 

 Drive-ra töltöttem fel frissítéseket 

 Hallgatói megkeresésekre reagáltam 
o Téli technikus gyakorlathoz fűződő kérdésekben 
o Félév végén felmerülő tantárgy lezárásokkal kapcsolatos problémákról 
o Vizsgajelentkezés és időpontokkal kapcsolatosan 
o Vizsgamegtekintések ügyében 
o Záróvizsga és abszolválás témakörben 
o Szakdolgozat és mellette fennmaradó vizsgás tárgyak esetén 
o Következő félévben esedékes tantárgyjelentkezés és időpontokat illetően 
o Neptunban nem látszódó tárgyak miatt 
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Egyéb felelősi munkák 

 
 
Fegyelmi felelős: 
 

 - 
 
Kari Tanulmányi Bizottság: 
 

 Elolvastam és véleményeztem méltányossági kérelmeket, kérvényeket és fellebbezéseket 6 
turnusban az időszak alatt  

 Szavazategyenlőség miatt kialakult kérvények esetében foglaltam ismételten állást 

 További OHV értékeléssel kapcsolatos fejleményekkel többször e-mailt fogalmaztam és 
küldtem fel listára véleményezésre 

 
Kari Tudományos Bizottság: 
 

 Ülésrészvételem helyettesítése ügyében intézkedtem hallgatói körben és e-mailt 
fogalmaztam az oktatóknak ezügyben 

 
Kari Kreditátviteli Bizottság: 
 

 Elolvastam és véleményeztem kreditelismertetéssel kapcsolatosan kérelmet, kérvényt 1 
turnusban az időszak alatt 

 
Kari Oktatási Bizottság: 
 

 - 
 
Kari Fegyelmi Bizottság: 
 

 - 
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Egyéb feladatok 

 
 

 Emlékeztetőt korrektúráztam az időszak alatt 2 alkalommal 

 VPK Szilveszterrel foglalkoztam: 
o Részt vettem az eseményen 
o Segítettem az elpakolás és feltakarításban 

 HK ZH felkészítéssel foglalkoztam: 
o Összegeztem a segédanyagokat és aktualizáltam a ppt-t 
o E-mailt fogalmaztam és segédanyagot adtam az első teszthez 
o Kinyomtattam a teszteket 
o Messenger csoportot hoztam létre a résztvevőkkel 
o Megírattam a résztvevőkkel a tesztet és megbeszéltük az eredményeket 
o További segédanyagok kiadásával és azok sokszorosításával kapcsolatban 

értekeztem 

 HK ZH felkészüléssel foglalkoztam általános témakorben: 
o Felkészültem a teszekre 
o Megírtam a teszteket 

 VBK HK-val közösen tartott vacsorával kapcsolatosan tevékenykedtem: 
o Előkészületek alatt segédkeztem 
o Részt vettem az eseményen 

 Személyi teljesítményértékelés Puskely Gergővel 

 Véleményeztem a levelező listára érkező legtöbb egyéb anyagot 

 Posztomhoz nem kapcsolódó kérdésekre reagáltam 

 Időre kitöltöttem a doodle-kat 

 Időre frissítettem és közzé tettem a beszámoló dokumentumomat 

 Slacket alkalmazást használtam (nyomon követtem az eseményeket és írtam azon) 
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Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 9 pont 

 Munka pont: 56,83  pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 37,92 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 18,91 pont 

 Összesített pont: 65,83 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 55.952 Ft 
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