
Beszámoló Papp Bendegúz

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. július 1. és 2021. július 31. közötti időszakban
végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel

● 2021.07.07. - HK ülés részvétel
● 2021.07.19. - HK ülés részvétel

Bizottságban végzett tevékenység

Kollégiumi Bizottság:
● VPK gondnokságával egyeztettem a kollégiumot érintő kérdésekben
● VPK potajájával egyeztettem a kollégiumba érkező levelekről és a mosószoba

használatról
● Kollégiumi mentor és pótmentor pályázatok közös informatikai rendszerbe feltöltésésvel,

rendszerezésécel és a HK általtal támogatott mentorok adatainak továbbításával
foglalkoztam

● VPKnet képviselőjevel egyeztettem a HK iroda internet elérési problémáiról
● Nyári kollégiumi elhelyezése utólagosan jelentkezők beosztásával foglalkoztam
● Nyári kari kollégiumi rendezvények listájának továbbításával foglalkoztam
● Körvezetőket tájékoztattam feladataikkal kapcsolatban, illetve azok ellenőrzésével

foglalkoztam
● KKB listára érkező e-mailekre válaszoltam
● KKB listára érkező táblázatokat töltöttem ki
● VPK nagyterem igénylésekre válaszoltam
● VPK nagytermet igénylőkkel egyeztettem
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● Hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam
● Kollégiumi közösségi pontozótábla szerkesztésével foglalkoztam
● Körvezetők listáját továbbítottam a VPK gondnokságának
● KKB ülésén vettem részt (2021.07.23)
● Kollégiumi Bizottság ülést tartottam (2021.07.21)
● Őszi kollégiumi osztás előkészítésével foglalkoztam
● Kollégiumi Drive meghajtó frissítésével foglalkoztam

Ösztöndíj Bizottság:
● Pályázat és ösztöndíj témájú tudásfelmérőkre készültem és írtam meg
● Gyakorlati feladat megoldásával foglalkoztam
● Közösségi pályázatok generálásával foglalkoztam
● Szűcs Angelikával egyeztettem a beérkezett kollégiumi közösségi pályázatokról

Felelősi munkák

● EHK delegált:
○ A Kari Hallgatói Képviselet tagjainak tájékoztatása az EHK-ban folyó ügyekről,

az EHK által kiadott feladatokról és azok határidejéről
○ Az EHK és az ÉMK HK között az információk és felmerült kérdések

közvetítése a Kari álláspont képviselete a tárgyalt ügyekben
○ EHK-ban vállalt munkáim elvégzése

Egyéb feladatok

● Szociális területtel kapcsolatos témában egyeztettem Bátori Boglárkával, Zsótér Emesével
és Szabó Dániellel

● HK gólyatábori megjelenésének megtervezésével foglalkoztam
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● HK továbbképző részvétel (07.19. - 07.21.)
● EHK továbbképző részvétel (07.22. - 07.25.)
● Többször egyeztettem Bátori Boglárkával az EHK aktualitásaival kapcsolatban
● Emlékeztetők korrektúrázásával foglalkoztam

Értékelés

A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 53,96 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 45.900 Ft

A képviselő fenti időszakra vonatkozóan az EHK-ban végzett tevékenységért ösztöndíjat az
Egyetemi Hallgatói Képviselettől kapott.
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