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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 15. – HK ülés részvétel
2020. június 22. – HK ülés részvétel
2020. június 24. – Elektronikus szavazás részvétel
2020. június 29. – HK ülés részvéte
 
 
Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
2020. június 16. – Dékáni Tanács részvétel
 
2020. június 17. – Kari Tanács részvétel
 
Kari Oktatási Bizottság 

● TAD ellenőrzéseket hajtottam végre, valamint jeleztem 
tagjainak. 

 
Kari Tanulmányi Bizottság 
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● Kérvényeket bíráltam öt alkalommal.
Bizottságban végzett tevékenység

 
 

Egyéb felelősi munkák 

 

Elnök 
● Kari Hallgatói Fórumra készültem fel, majd tartottam meg június 1
● A képviselet májusi beszámolóit ellenőriztem le.
● A Mentorgárdával egyeztettem a lellei tábor foglalásukkal kapcsolatosan.
● Elnöki értekezleten vettem részt június 3
● Tóth Ádámmal készítettük el a képviselet májusi 
● KKB tartásában vettem részt, mely során a Közösségi ösztöndíj jövőjéről tárgyaltunk.
● A HSZI munkatársaival egyeztettem a pályázati kiírásaink módosításával 

kapcsolatban. 
● Molnár Zsanettel egyeztettünk több alkalomm
● Bátori Boglárkával egyeztettünk az EHK aktualitásairól több alkalommal.
● A 2020-as költségvetés elkészítésével foglalkoztam, majd egyeztettünk Csete Balázzsal 

több alkalommal is. 
● Az EHK gazdasági 

problémáimmal kapcsolatban.
● Dr. Lovas Tamással egyeztettem hallgatói abszolválással kapcsolatos problémával 

kapcsolatban. 
● Külső Közösségi ösztöndíj bírálásával foglalko
● A képviselet kollégiumi közösségi pontjainak számításával foglalkoztam.
● Az ÉMK HK tudásfelmérőjének leírását készítettem el és terjesztettem a képviselet 

elé. 
● Pollák Zsomborral egyeztettem az 

kapcsolatban. 
● Schwendtner Rékával egyeztettem a Gólyatáborral kapcsolatban több alkalommal.
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Kérvényeket bíráltam öt alkalommal. 
Bizottságban végzett tevékenység 

Kari Hallgatói Fórumra készültem fel, majd tartottam meg június 1
A képviselet májusi beszámolóit ellenőriztem le. 
A Mentorgárdával egyeztettem a lellei tábor foglalásukkal kapcsolatosan.
Elnöki értekezleten vettem részt június 3-án. 
Tóth Ádámmal készítettük el a képviselet májusi értékelését. 
KKB tartásában vettem részt, mely során a Közösségi ösztöndíj jövőjéről tárgyaltunk.
A HSZI munkatársaival egyeztettem a pályázati kiírásaink módosításával 

Molnár Zsanettel egyeztettünk több alkalommal kollégiumi aktualitásokról.
Bátori Boglárkával egyeztettünk az EHK aktualitásairól több alkalommal.

as költségvetés elkészítésével foglalkoztam, majd egyeztettünk Csete Balázzsal 
 

Az EHK gazdasági referenséhez intézett levelet küldtem az illetékeseknek az aktuális 
problémáimmal kapcsolatban. 
Dr. Lovas Tamással egyeztettem hallgatói abszolválással kapcsolatos problémával 

Külső Közösségi ösztöndíj bírálásával foglalkoztam Modori Mártonnal.
A képviselet kollégiumi közösségi pontjainak számításával foglalkoztam.
Az ÉMK HK tudásfelmérőjének leírását készítettem el és terjesztettem a képviselet 

Pollák Zsomborral egyeztettem az elnökválasztással, valamint lellei időpontfoglalással 

Schwendtner Rékával egyeztettem a Gólyatáborral kapcsolatban több alkalommal.
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Kari Hallgatói Fórumra készültem fel, majd tartottam meg június 1-jén. 

A Mentorgárdával egyeztettem a lellei tábor foglalásukkal kapcsolatosan. 

KKB tartásában vettem részt, mely során a Közösségi ösztöndíj jövőjéről tárgyaltunk. 
A HSZI munkatársaival egyeztettem a pályázati kiírásaink módosításával 

al kollégiumi aktualitásokról. 
Bátori Boglárkával egyeztettünk az EHK aktualitásairól több alkalommal. 

as költségvetés elkészítésével foglalkoztam, majd egyeztettünk Csete Balázzsal 
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Dr. Lovas Tamással egyeztettem hallgatói abszolválással kapcsolatos problémával 

ztam Modori Mártonnal. 
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● Szili Ákos beszámolóit, valamint az EHK emlékeztetőit tanulmányoztam, az EHK 
elnökválasztással kapcsolatos fejlemények indokait és logikáját keresve.

● Marosvölgyi Martinnal egyeztettem a szakkollégium befogadását akadályozó feltételek 
megszűntetése érdekében.

● Csete Balázzsal a 2020
● Az EHK június 11

témájú vitában képviseltem az etikus viselkedés elveit.
● Merkei Dórával és Kasnyik Mártonnal egyeztettem a gólyatábori eszközparkkal 

kapcsolatban. 
● A Gólyatábor végleges programtervével, valamint a dékáni engedélyeztetésével 

foglalkoztam. 
● Az EHK egyes területeinek információáramlásáról jeleztem panaszomat az érintettek 

felé. 
● A Képviselet beszámolóinak véglegesítésével 
● Az EHK elnök jelöltek kérdéseire készítettem egy felmérést, valamint meginvitáltam 

őket az ÉMK HK soron következő ülésére.
● A Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium befogadását intéztem el a Képviselet 

döntése következtében.
● Az ÉMK HK nyári tudásfelmérőjének jelentkeztetésével foglalkoztam, valamint 

gyűjtöttem össze a szükséges tudásanyagokat, a régieket aktualizáltam.
● A 2020/21-es tanévre vonatkozó pályázati kiírásokra készítettem javaslatokat.
● Zsótér Emesével egyeztettünk elnöki aktualitásokról.
● A Képviselet tudásfelmérőjének első tesztjét készítettem elő, valamint irattam meg 

június 24-én. 
● Szűcs Angelikával egyeztettünk aktualitásokról.
● Csete Balázzsal egyeztettünk költségvetési és lellei táborfizetéssel kapcsolatos 

kérdésekről több alkalommal.
● Szolnoki Roxánával és Szűcs Angelikával egyeztettem a Karimával kapcsolatban.
● Doodle-t küldtem ki a képviselet tagjainak a személyes teljesítmén

kapcsolatban. 
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Szili Ákos beszámolóit, valamint az EHK emlékeztetőit tanulmányoztam, az EHK 
elnökválasztással kapcsolatos fejlemények indokait és logikáját keresve.
Marosvölgyi Martinnal egyeztettem a szakkollégium befogadását akadályozó feltételek 
megszűntetése érdekében. 
Csete Balázzsal a 2020-as költségvetés elkészítésében vettem részt.
Az EHK június 11-ei ülésén, valamint az azt követő elnökválasztással kapcsolat
témájú vitában képviseltem az etikus viselkedés elveit. 
Merkei Dórával és Kasnyik Mártonnal egyeztettem a gólyatábori eszközparkkal 

A Gólyatábor végleges programtervével, valamint a dékáni engedélyeztetésével 

Az EHK egyes területeinek információáramlásáról jeleztem panaszomat az érintettek 

A Képviselet beszámolóinak véglegesítésével foglalkoztam. 
Az EHK elnök jelöltek kérdéseire készítettem egy felmérést, valamint meginvitáltam 
őket az ÉMK HK soron következő ülésére. 
A Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium befogadását intéztem el a Képviselet 

ztében. 
Az ÉMK HK nyári tudásfelmérőjének jelentkeztetésével foglalkoztam, valamint 
gyűjtöttem össze a szükséges tudásanyagokat, a régieket aktualizáltam.

es tanévre vonatkozó pályázati kiírásokra készítettem javaslatokat.
Zsótér Emesével egyeztettünk elnöki aktualitásokról. 
A Képviselet tudásfelmérőjének első tesztjét készítettem elő, valamint irattam meg 

Szűcs Angelikával egyeztettünk aktualitásokról. 
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Egyéb feladatok 

 
 

● Emlékeztetők korrektúrázásával foglalkoztam.
● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.
● A levelezőlistára érkező e

foglalkoztam általános jelleggel.
● A Mentorgárdával egyeztettem a balatonlellei foglalásuk véglegesítéséről.
● A szavazási bizottság tagjaként a hallgatói szavazással kapcsolatos jegyzőkönyvek 

ellenőrzésében és aláírásában vettem részt.
● Aktuális szabályzatmódosítások véleményezésével és ellenőrzésével foglalkoztam.
● Álláslehetőség továbbítását intéztem.
● Kari BME igazolások, valamint NFÖD igazolások hitelesítésével foglalkoztam.
● A Gólyatábor főszervezőségével egyeztettünk több alkalommal is.
● EFOP táborral kapcsolatban egyeztettem az érintettekkel.

 
Értékelés 

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

● Jelenlét pont: 13 pont 
● Munka pont: 64,08 pont

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

● Összesített pont: 77,08
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 
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Emlékeztetők korrektúrázásával foglalkoztam. 
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 
A levelezőlistára érkező e-mailekkel, valamint a képviseletben felmerülő kérdésekkel 
foglalkoztam általános jelleggel. 
A Mentorgárdával egyeztettem a balatonlellei foglalásuk véglegesítéséről.
A szavazási bizottság tagjaként a hallgatói szavazással kapcsolatos jegyzőkönyvek 
ellenőrzésében és aláírásában vettem részt. 
Aktuális szabályzatmódosítások véleményezésével és ellenőrzésével foglalkoztam.
Álláslehetőség továbbítását intéztem. 
Kari BME igazolások, valamint NFÖD igazolások hitelesítésével foglalkoztam.

főszervezőségével egyeztettünk több alkalommal is. 
EFOP táborral kapcsolatban egyeztettem az érintettekkel. 

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

pont 
Bizottságban végzett tevékenység: 9,67 pont 
Egyéb feladatok, felelősi munkák: 54,41 pont 

77,08 pont 
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 65.518 Ft 
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