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Beszámoló Molnár Zsanett 

 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. február 1. és 2020. február 29.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2020. február 2. – Elektronikus szavazás részvétel 
2020. február 4. – Kihelyezett HK ülés részvétel  
2020. február 9. – Elektronikus szavazás részvétel 
2020. február 10. – HK ülés részvétel 
2020. február 17. – HK ülés részvétel 
2020. február 20. – Elektronikus szavazás részvétel 
2020. február 23. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2020. február 5. – Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 
Kollégiumi Bizottság vezető: 

 

● Többszöri egyeztetés Varga Ferenccel 

● BME Tíztánccal egyeztettem több alkalommal 
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● Bátori Boglárkával folyamatosan egyeztettünk a kollégiumi aktualitásokról 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam kollégiummal kapcsolatos kérdésekben 

● Többszöri egyeztetés Hadarics Rékával 

● Módos Dáviddal egyeztettem több alkalommal a BME Tíztánccal kapcsolatban  

● Gondoksággal egyeztettem az új beköltözőkről  

● Kollégiumi referensekkel egyeztettem a változásokról 

● Szobabeosztást készítettük el Hadarics Rékával és Puskely Gergővel 

● Változtatások megküldése a KFI-nek 

● Fegyelmi kártyákkal kapcsolatban egyeztettem az új, valamint a régi mentorokkal 

● Füstös Márkkal egyeztettem a kártyákkal kapcsolatban 

● Gondnoksággal egyeztettem a kártyákkal, valamint a tárgyalóban lévő lámpák nem 
működésével kapcsolatban 

● Fegyelmi tárgyaláson vettem részt 

● Várólista folyamatos frissen tartása 

● KKB levlistára érkező anyagok véleményezése 

● Hallgatók szobaosztásának feltöltése a KEFIR-be 

● Többszöri egyeztetés a portával 

● KI Rendezvénybejelentőn rendezvényt jelentettem be 

● Jelenleg bent lakó hallgatók összegyűjtése a VPKLakók Facebook csoport kezelése 
miatt 

● Ingyenes éjszakák összegyűjtése és megküldése az illetékeseknek  

● Kiértesítettem a várólistán lévő hallgatókat, hogy kívánnak-e továbbra is a várólistán 
maradni 

● Csiki Tiborral személyes egyeztetés több alkalommal 

● Megüresedett férőhelyre hallgatókat értesítettem ki várólistáról 

● Karokkal egyeztettem a VPK férőhelyeit illetően 

● Nagyterem igénylésről egyeztettem Csiki Tiborral és Lipcsei Attilával  

● Elkészítettem és elküldtem a KFI számára az ÉMK 2019/2020/2 VPK beosztását 

● Böröndy Júliával egyeztettem a kollégiumi mentor pótpályázatról  

● Hargitai Tamással és Varga Flóriánnal egyeztettem a VIK-es férőhely cserékkel 
kapcsolatban 

● Haász Alidával egyeztettem a KJK-s férőhely cserékkel kapcsolatban 
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● Végleges férőhelyosztás elkészítése 

● Végleges férőhelyosztás elküldése az EHK és a KFI számára 

● Végleges eredmények feltöltése a KEFIR-be 

● Utólagos jelentkezőkkel egyeztettem több alkalommal 

● Tüske Zoltán kollégiumi mentorral egyeztettem több alkalommal 

● Plakátokat pecsételtem le és helyeztem ki a kollégiumba több alkalommal 

● Pollák Zsomborral egyeztettem teljesítmény alapú táblázattal kapcsolatban 
 
  

Egyéb felelősi munkák 

 
Alelnök: 

● Személyes teljesítmény értékelésen vettem részt 

● Folyamatos egyeztetés Puskely Gergővel az aktualitásokról 
 
 

Egyéb feladatok  

 
● Aktívan részt vettem a  HK-k közti Sportnapon 

● HK Zh felkészítőn vettem részt 

● HK Zh felkészítőt tartottam kollégium területen  

● Posztomhoz nem kapcsolódó megkeresésekre válaszoltam 

● Közös tanuláshoz készítettem tudás felmérőt 

● Csoportmunkát készítettük el Hadarics Rékával és Szabó Dániellel 

● Hadarics Rékával többszöri egyeztetés a HK ZH-val kapcsolatban 

● Kitakarítottam az irodát  

● Megírtam a Hallgatói Képviselők ZH-ját 

● Kindling Attilával és a Rendezvényszervező Bizottsággal egyeztettem a Külső 
Közösségi Ösztöndíj pályázattal kapcsolatban 
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Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 11,75 pont 

● Munka pont: 107,76 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 80,76 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 27,00 pont 

● Összesített pont: 119,51 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 101.584 Ft 

 

 
 


