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Beszámoló Schwendtner Réka 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. február 1. és 2021. február 28. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2021.02.01. - HK ülés részvétel 

● 2021.02.03. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2021.02.08. - HK ülés részvétel 

● 2021.02.15. - HK ülés részvétel 

● 2021.02.16. - Elektronikus szavazás részvétel  

● 2021.02.20. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2021.02.22. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2021.02.22. - HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Rendezvényszervező Bizottság 

● 2021.02.04- RB ülés tartása 

● 2021.02.10- RB ülés tartása 

● 2021.02.17- RB ülés tartása 

● 2021.02.24. -RB ülés tartása 

● 2021.02.04. RB ülés emlékezetetőjének megírása és felküldése 

● Email írása Orbán Balázsnak szponzorációval kapcsolatban 

● 2021 éves megkereső aktualizálása 
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● Puskely Gergővel egyeztettem szponzorációval kapcsolatban 

● RB tagok januári pontozását végeztem el 

● Zsótér Emese tájékoztatása a bizottsági tagok értékeléséről 

● Bizottsági tagok emlékeztetése különböző feladataikra 

● Emailek írása szponzorációval kapcsolatban 

● RB bemutató ppt készítése a HK érdeklődőknek 

● Előadás tartása a HK érdeklődőknek 

● Bene Balázs előadásának leszervezése 

● Aktív részvétel és közös ötletelés Bene Balázs előadásán 

● RB csapatépítés részvétel 

● Új cégek összegyűjtése 

● Cégosztás elvégzése 

● Alternatív szponzorációs módszer kidolgozása 

● Éves megkereső brosúra módosítása 

● Egyeztetés a PR munkacsoporttal a HK honlap RB fülének módosításával kapcsolatban 

● Suhajda Richárd felkeresése szponzorációval kapcsolatban 

● Egyeztetés Modori Mártonnal és Szabó Krisztinával, volt RB vezetőkkel alternatív 

szponzorációs lehetőségekről 

● Megbeszélés bizottsági vezetőkkel pontozásokkal kapcsolatban 

● Közös szponzoráció megszervezése (doodle készítése +eredmény megírása) 

● Email írása tagoknak szponzorációval kapcsolatban 

● Email írása tagoknak aláírás beállításával kapcsolatban 

● Egyeztetés Marosvölgyi Martinnal a ZIE konferencia szponzorációjával kapcsolatban 

● Egyeztetés Telek Bencével Szakkollégiumi szponzorációval kapcsolatban 

● Szponzorációs oktatás részvétel 

● Megkereső megbeszélés tartása 

 

Felelősi munkák
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Egyéb feladatok

 
● Egyeztetés Kékesi Mártonnal, HK érdeklődővel projekttel kapcsolatban 

● BuilIT pályázati kiírás véleményezése 

● HK ülés emlékeztető véleményezése 

● Ráérős táblákra és határidős emailekre válaszoltam 

● BuildIT pályázók meghallgatása 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 40,56 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 34.500 Ft 


