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Beszámoló Molnár Zsanett 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. november 1. és 2020. november 30. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2020. november 2. - HK ülés részvétel 

● 2020. november 2. - Elektronikus szavazás résztvétel 

● 2020. november 3. - Elektronikus szavazás résztvétel 

● 2020. november 7. - Elektronikus szavazás résztvétel 

● 2020. november 7. - Elektronikus szavazás résztvétel 

● 2020. november 10. - HK ülés részvétel 

● 2020. november 12. - elektronikus szavazás résztvétel 

● 2020. november 13. - elektronikus szavazás résztvétel 

● 2020. november 16. - HK ülés részvétel 

● 2020. november 23. - HK ülés részvétel 

● 2020. november 30. - HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
● 2020. november 4. - Kari Tanács részvétel 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Kollégiumi Bizottság vezető: 

 

● Csiki Tiborral és Hadarics Rékával egyeztettem a körök közötti körhelyiség cseréről 
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● Tóth Józseffel és Hadarics Rékával egyzetettem a körhelyiség cserékről 

● Hadarics Rékával, Szántai Péterrel és Varga Tamással egyeztettünk a körhelyiségek 

cseréjéről 

● Felkészültem a bizottsági ülés megtartására 

● Kollégiumi Bizottsági ülés tartása november 7-én 

● Gondnoksággal egyeztettem több alkalommal a kiköltözést illetően 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

● KKB levelezőlistára érkező e-mailekre válaszoltam 

● Tavaszi féléves kollégiumi férőhely osztás ütemezésének véleményezése több alkalommal 

● Hadarics Rékával egyeztettünk az öntevékeny körök felosztásáról 

● Kollégiumi Felvételi Szabályzat átnézésével, aktualizálásával foglalkoztam 

● Göllei Máté vezető mentorral egyeztettünk az aktualitásokról 

● Gondnoksággal egyeztettem a szobák állapotát illetően  

● Hadarics Rékával bizottsági ülés tartása november 28-án 

● Folyamatos egyeztetés Hadarics Rékával a felmerülő kollégiummal kapcsolatos 

kérdésekben 

● Puskely Gergővel egyeztettem a kollégiumi bizottsági tagságról és az öntevékeny körökről 

● Miski Gergővel egyeztettem kollégiumi bizottsági tagságról 

● Hadarics Rékával egyeztettünk több alkalommal az öntevékeny körök jelenlegi és jövőbeli 

helyzetéről 

● Bizottsági ülés tartása november 29-én 

 

 

Felelősi munkák

 
●  

 

Egyéb feladatok
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● Személyes teljesítmény értékelés Zsótér Emesével 

● Stratégiai bizottságon való részvétel 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 32,98 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 28.000 Ft 


