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Beszámoló Szűcs Ákos  

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2020.02.02. – Elektronikus szavazás 
2020.02.04. – HK kihelyezett ülés részvétel 
2020.02.09. – Elektronikus szavazás 
2020.02.10. – HK ülés részvétel 
2020.02.14. – Elektronikus szavazás 
2020.02.17. – HK ülés 
2020.02.21. – Elektronikus szavazás 
2020.02.23. – HK ülés 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 

2020.02.05. – Kari Tanács részvétel 
2020.02.05. – Kari Tanulmányi Bizottság megbeszélés 

 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Oktatási Bizottság vezető: 
 

● Belső Oktatási Bizottsággal foglalkoztam: 
o Bejelentettem az ülést 
o Elkészítettem előre a teszteket 
o Ülést tartottam 1 alkalommal az irodában 
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▪ TVSZ lezáró utolsó teszt miatt 
o Megbeszéltük a tesztek feladatait és azok megoldásait 
o Ülés utáni prezentációt tartottam a Bizottság bemutatása végett 1 alkalommal az 

irodában 

▪ HK érdeklődők miatt 
o Megbeszéltük még ezen felül egy teszt kérdéseit és azok megoldásait 

● Már nem általam tartott Belső Oktatási Bizottsági ülésen vettem részt 
o Nemzeti felsőoktatási törvénnyel kapcsolatos kahoot tesztet töltöttem ki 

● Külső Oktatási Bizottsággal foglalkoztam: 
o Listára felküldött anyagot véleményeztem 1 alkalommal az időszak alatt 
o Listára felküldött anyagot továbbítottam belső listára 2 alkalommal az időszak alatt 
o Lemondó e-mailt fogalmaztam 

● Oktatásos projektekkel intézkedtem: 
o Projektek befejezését szorgalmaztam 
o Projektek befejezéséhez nyújtottam további segítséget 

● OHV értékeléssel foglalkoztam: 
o Arányok lekérése miatt dolgoztam kérésre az értékelésben 
o Továbbítottam az arányokat és mutatókat Lovas Tamásnak 

● Mintatantervi órarendi ütközések összegzése és továbbítása Lovas Tamásnak 

● Kedvezményes tanulmányi rend esetleges igénylésére hívtam fel a Képviselet figyelmét 
levélfolyamban 

● TVSZ Kisokos korrektúrázását ellenőriztem 

● Tudásátadással foglalkoztam és felmerülő kérdésekre válaszoltam többször 

● Németh Róberttel egyeztettem személyes találkozó időpontot 
o Németh Róberttel és Oltvári Sándorral értekeztünk OHV ügyben 

● Lovas Tamással egyeztettem személyes találkozó időpontot 
o Lovas Tamással és Oltvári Sándorral értekeztünk oktatási ügyekben 

● Hallgatói megkeresésekre reagáltam 
o Mintatantervi órarendi ütközések miatt 
o Tantárgyfelvétel miatt 
o Neptun-os kérdésekben 
o Félév megkezdését illetően 
o Utólagos aktiválás miatt 
o Utólagos tantárgyfelvétel kérdésében 
o Utólagos passziválást illetően 
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Egyéb felelősi munkák 

 
 
Fegyelmi felelős: 

 

● - 
 

Kari Tanulmányi Bizottság: 
 

● Elolvastam és véleményeztem méltányossági kérelmeket, kérvényeket és fellebbezéseket 4 
turnusban az időszak alatt  

● Elolvastam és véleményeztem elbocsájtás elleni méltányossági kérelmeket, kérvényeket 5 
turnusban az időszak alatt 

● Lemondó e-mailt fogalmaztam 
 

Kari Tudományos Bizottság: 
 

● Lemondó e-mailt fogalmaztam 
 

Kari Kreditátviteli Bizottság: 
 

● Lemondó e-mailt fogalmaztam 
 

Kari Oktatási Bizottság: 
 

● - 
 

Kari Fegyelmi Bizottság: 
 

● - 
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Egyéb feladatok 

 
 

● Emlékeztetőt korrektúráztam az időszak alatt 2 alkalommal 

● HK ZH teszt felkészítéssel foglalkoztam: 
o Kiadtam sokszorosításra a minta teszteket 
o Készültem és prezentációt állítottam össze a közös tanulásra 
o Megtartottam az oktatásos felkészítést a közös tanuláson 

● HK ZH teszt felkészüléssel foglalkoztam különböző témakörben: 
o Tanultam a tesztekre 
o Megírtam a teszteket 

● HK ZH felkészüléssel foglalkoztam: 
o Tanultam a dolgozatra 
o Megírtam a dolgozatot 

● Széchenyi bálon vettem részt 

● Megjelentem a HK ZH utáni alagsori megbeszélésen és mulatságon 

● Lemondtam a mandátumomat hivatalos e-mail formában 

● 4 oktatással kapcsolatos kérdéssel lebbeztem fel a HK ZH kapcsán 

● 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) 

● Lemondtam a Hallgatói Képviselet mandátumomról 
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Értékelés 

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

● Jelenlét pont: 7,13 pont 

● Munka pont: 20,00 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 0 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 20,00 pont 

● Összesített pont: 27,13 pont 
 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 23.056 Ft 


