
 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építőmérnöki Kar

Hallgatói Képviselet

 

 

 
Beszámoló Modori Márton

 
Építőmérnöki Kar Hallgatói 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
 

Bizottságban végzett tevékenység

 
 

Rendezvényszervező Bizottság (vezető): 
 

● tájékoztató e-mailek írása a teendőkről
● RB tagjainak megkereséseire válaszoltam
● teljesítésigazolások előkészítése
● VN egyeztetések Petrik Krisztiánnal és Puskely Gergővel
● hallgatói igényfelmérő készítése, kiértékelése a VN
● személyes egyeztetés Orbán Balázzsal
● RB irodatakarítás  
● Támogatások táblázat aktualizálása
● folyamatos kapcsolattartás a bizottság tagjaival, a megkeresések segítése

koordinálása 
● szerződésben foglalt vállalásaink teljesítése

 
Felelősi munkák 
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folyamatos kapcsolattartás a bizottság tagjaival, a megkeresések segítése, munkájuk 



 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Építőmérnöki Kar

Hallgatói Képviselet

 

 

Fegyelmi felelős: - 

 
Egyéb feladatok 
 

● Véleményeztem és válaszoltam a levelezőlistára érkező anyagok nagy részét
● Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói kérdésekre válaszoltam
● korrektúrázás 
● nyári HK ZH megírása
● személyes teljesítményértékelés Puskely Gergővel

 
Értékelés 

 

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

 
● Jelenlét pont: 9 pont 
● Munka pont: 12,80 pont

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

● Összesített pont: 21,80

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 
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Véleményeztem és válaszoltam a levelezőlistára érkező anyagok nagy részét
Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói kérdésekre válaszoltam 

nyári HK ZH megírása 
személyes teljesítményértékelés Puskely Gergővel 

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

pont 
Bizottságban végzett tevékenység: 7,13 pont 
Egyéb feladatok, felelősi munkák: 5,67 pont 

21,80 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 18.500 Ft 
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Véleményeztem és válaszoltam a levelezőlistára érkező anyagok nagy részét 

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


