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közötti időszakban végzett tevékenységéről

 
Üléseken való részvétel 

 
 2020. június 1. - HK ülés részvétel
 2020. június 5. – Elektronikus szavazás 
 2020. június 8. -  HK ülés részvétel
 2020. június 9. – Elektronikus szavazás részvétel
 2020.június 22. - HK ülés részvétel
 2020. június 24. – Elektronikus szavazás részvétel
 2020. június 29. - HK ülés részvétel

 
Bizottságban végzett tevékenység

 
Rendezvényszervező Bizottság (vezető): 

 
● tájékoztató e-mailek írása a teendőkről
● RB tagjainak megkereséseire válaszoltam
● megkeresendő cégek újraosztása, táblázat frissítése
● A Rendezvényszervező Bizottsághoz érkező megkeresésekre 
● Külső közösségi ösztöndíjak pontozásának elkészítése
● Közösségi pontok javaslatának elkészítése
● Király Nándor és Szabó Ákos betanítása
● RB összes projektjének határidőre való teljesítése
● RB belső kérdőív kiértékelése, a Képviselet tájéko
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Beszámoló Modori Márton 

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

 

HK ülés részvétel 
Elektronikus szavazás részvétel 
HK ülés részvétel 
Elektronikus szavazás részvétel 
HK ülés részvétel 
Elektronikus szavazás részvétel 
HK ülés részvétel 

Bizottságban végzett tevékenység 

Rendezvényszervező Bizottság (vezető):  

mailek írása a teendőkről 
RB tagjainak megkereséseire válaszoltam 
megkeresendő cégek újraosztása, táblázat frissítése 
A Rendezvényszervező Bizottsághoz érkező megkeresésekre válaszoltam
Külső közösségi ösztöndíjak pontozásának elkészítése 

javaslatának elkészítése 
Király Nándor és Szabó Ákos betanítása 
RB összes projektjének határidőre való teljesítése 
RB belső kérdőív kiértékelése, a Képviselet tájékoztatása 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

 

www.emkhk.bme.hu 

 június 30.  

 

 

válaszoltam 
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Építőmérnöki Kar

Hallgatói Képviselet

 

 

● RB vezető utánpótlásáról egyeztetések Király Nándorral és Schwendtner Rékával
● Gólyatábor szponzorációjával kapcsolatos egyeztetés Schwendtner Rékával

 
Egyéb felelősi munkák

 
Fegyelmi felelős: - 

 

 
Egyéb feladatok 

 
● Véleményeztem és válaszoltam a levelezőlistára érkező anyagok nagy részét
● Posztomhoz nem kapcsolódó 
● Emlékeztető korrektúrázása
● Tudásfelmérésen való részvétel

 
Értékelés 

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

● Jelenlét pont: 7 pont 
● Munka pont: 22,05 pont

o Bizottságban végzett tevékenység: 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 

● Összesített pont: 29,05
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 
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RB vezető utánpótlásáról egyeztetések Király Nándorral és Schwendtner Rékával
Gólyatábor szponzorációjával kapcsolatos egyeztetés Schwendtner Rékával

Egyéb felelősi munkák 

válaszoltam a levelezőlistára érkező anyagok nagy részét
Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói kérdésekre válaszoltam 

mlékeztető korrektúrázása 
udásfelmérésen való részvétel 

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

pont 
Bizottságban végzett tevékenység: 22,13 pont 
Egyéb feladatok, felelősi munkák: -0,08 pont 

29,05 pont 
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 24.693 Ft 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 
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RB vezető utánpótlásáról egyeztetések Király Nándorral és Schwendtner Rékával 
Gólyatábor szponzorációjával kapcsolatos egyeztetés Schwendtner Rékával 

 

 

válaszoltam a levelezőlistára érkező anyagok nagy részét 

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


