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Beszámoló Modori Márton 

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

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2020. március 2. – HK ülés részvétel 
2020. március 4. – RB gyűlés megtartása 
2020. március 9. – HK ülés részvétel 
2020. március 11. – Rendkívüli HK ülés részvétel 
2020. március 23. – HK ülés részvétel 
2020. március 30. – HK ülés részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Rendezvényszervező Bizottság (vezető):  
      

● tájékoztató e-mailek írása a teendőkről 

● RB ülés emlékeztetőjének megírása 

● Petrik Krisztiánnal egyeztetés a VN 2020-ról 

● szerződések továbbítása, és egyeztetés Orbán Balázzsal 

● RB tagjainak megkereséseire válaszoltam 

● februári külső közösségi ösztöndíjak elbírálása, leadás előtti átnézése 

● RB karantén projektek kitalálása, felosztása, segítése 

● Egyeztetés Puskely Gergővel a rendkívüli helyzet miatt a rendezvényeket illetően 

● Pótpályázat elkészítése a RB utánpótlásához 

● Folyamatos teljesítményértékelése az RB-seknek, a szükséges táblázat vezetése 
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● RB tagok feladatinak kontrollálása, felügyelete, segítése 

● a beérkezett pótpályázat értékelése, a pályázó kiértesítése 

● A Rendezvényszervező Bizottsághoz érkező megkeresésekre válaszoltam 

● RB-s oldal postjainak megírása, memek, sorozatajánlók készítése 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Fegyelmi felelős: - 

 

 

Egyéb feladatok 

 
 
● Véleményeztem és válaszoltam a levelezőlistára érkező anyagok nagy részét 

● Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói kérdésekre válaszoltam 

● Dr. Lovas Tamással való megbeszélés a rendkívüli helyzetről, információk átadása 

● Távoktatással kapcsolatos Microsoft Teams meetingen való részvétel 

● KHK továbbképző hétvégén való részvétel 

● Hallgatói Képviselet helyiségeinek kitakarítása 

● emlékeztető korrektúrázása 

● személyes teljesítményértékelésen vettem részt Puskely Gergővel 

 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 11,25 pont 

● Munka pont: 35,95 pont 
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o Bizottságban végzett tevékenység: 24,03 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 11,92 pont 

● Összesített pont: 47,2 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 40.120 Ft 


