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Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2020. augusztus 1. és 2020. augusztus 31. 
közötti időszakban végzett tevékenységéről

 
Üléseken való részvétel 

 
 
2020. augusztus 3. – HK ülés részvétel
2020. augusztus 10. – HK ülés 
2020. augusztus 17. – HK ülés részvétel
2020. augusztus 29. – HK ülés részvétel
 
 
Bizottságban végzett tevékenység

 
 
Kollégiumi Bizottság tag 
 

● KEFIR hír készítése és kiküldése
● Facebookra kerülendő hír írása, majd elküldése Miski 
● Hallgatói általános kérdések megválaszolása
● KEFIR hír javítása 
● FIR rendszerben fotók elfogadása
● KEFIR GYIK aktualizálása
● Jelentkezési űrlapok ellenőrzése, majd tesztelése
● A férőhely osztáshoz szükséges adattábla ellenőrzése Molnár Zsanettel
● Nyári szobaosztás készítése Molnár Zsanettel
● Nyári szobabeosztással kapcsolatban hallgatóval egyeztetés
● Beérkezett kollégiumi mentor pályázatok átnézése
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● Egyeztetés üzenetben és telefonon Báthory Fruzsinával
● Koli infografika javítása, valamint kísérő szöveg írása a honlapra kerülés előtt
● Kollégiumi mentorok számára kijelölt szobákkal foglalkoztunk Molnár Zsanettel
● Kollégiumi mentorokkal 
● Egyeztetés Molnár Zsanettel őszi kollégiumi osztással, szobabosztással és általános 

kérdésekkel kapcsolatban
● Őszi féléves próbaosztás
● VPK karok közötti felosztásához új excel készítés, valamint felos

egyeztetés Molnár Zsanettel
● Őszi féléves kollégiumi osztás elkészítése Molnár Zsanettel
● Egyeztetések Haász Alidával
● Őszi féléves szobabeosztás elkészítése
● PR anyag készítése az óvintézkedésekről

 
 
 
Felelősi munkák 

 
 
Öntevékeny köri felelős 
 

● Körvezetői megkeresésekre válaszoltam
● Bátori Boglárka Nyári ÉMK HK ZH

megválaszolása 
● Többszöri egyeztetés Puskely Gergővel
● Közösségi ösztöndíj pályázatok bekérése
● Feladatok táblázat naprakészen tartása
● Kiemelkedő kör form kiértékelése
● Egyeztetés Halászi Noémivel és Fekete Ádámmal a Képítő Fotókör honlapjával 

kapcsolatban 
● Friss taglisták bekérése a 
● Féléves beszámoló rendszerezése
● Közösségi ösztöndíjhoz féléves beszámolók összesítése
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● Féléves tagtoborzásra excel készítés, valamint gyűlések időpontjának bekérése
 

 
Egyéb feladatok 

 
 

● Nyári HK ZH csoportmunka koli
Zsanettel 

● Nyári HK ZH csoportmunka Bálozzunk, de hogyan? téma kidolgozása Csete Balázzsal és 
Miski Gergővel 

● Repohár ötletelés, fotók keresése és cég felhívása
● Készülés a Nyári HK ZH
● HK jövőképét érintő kérdésekkel kapcsolatos megbeszélésen vettem részt
 
 

Értékelés 

 

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

 
● Jelenlét pont: 10,50 pont
● Munka pont: 138,29 pont

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

● Összesített pont: 148,79 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 
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Féléves tagtoborzásra excel készítés, valamint gyűlések időpontjának bekérése

Nyári HK ZH csoportmunka koli infografika és koli jelentkezés kisokos készíté

Nyári HK ZH csoportmunka Bálozzunk, de hogyan? téma kidolgozása Csete Balázzsal és 

Repohár ötletelés, fotók keresése és cég felhívása 
Nyári HK ZH-ra Molnár Zsanettel 

HK jövőképét érintő kérdésekkel kapcsolatos megbeszélésen vettem részt

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

pont 
pont 

Bizottságban végzett tevékenység: 100 pont 
Egyéb feladatok, felelősi munkák: 38,29 pont 

148,79 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 126.500 Ft 
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Féléves tagtoborzásra excel készítés, valamint gyűlések időpontjának bekérése 
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Nyári HK ZH csoportmunka Bálozzunk, de hogyan? téma kidolgozása Csete Balázzsal és 

HK jövőképét érintő kérdésekkel kapcsolatos megbeszélésen vettem részt 

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


