
Beszámoló Papp Bendegúz

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

Üléseken való részvétel

● 2021. augusztus 02. - HK ülés részvétel
● 2021. augusztus 17. - HK ülés részvétel
● 2021. augusztus 29. - HK ülés részvétel

Bizottságban végzett tevékenység

Ösztöndíj Bizottság:
● Tudásfelmérésekre készültem és írtam meg

Kollégiumi Bizottság:
● Kollégiumba érkező levelekről értesítettem ki az érintett hallgatókat
● Kollégiumi férőhelyosztó táblázat aktualizálásával és felülvizsgálatával foglalkoztam
● Felsőbbéves kollégiumi férőhely osztást készítettem elő
● Belső kollégiumi informatikai rendszer frissítését végeztem
● A Hallgatói Szolgáltatási Igazgatósággal közösen felsőbbéves kollégiumi

férőhelyosztásban vettem részt
● S. Nagy Rolanddal egyeztettem a kollégiumi mentorok elhelyezéséről
● KKB listára érkező levelekre reagáltam
● VPK karok közötti osztásával foglalkoztam
● Más kollégiumban való elhelyezési igényeket bíráltam el
● Radácsi Kristóffal egyeztettem kollégiumot érintő kérdésekben
● Az időszak alatt többször részt vettem KKB ülésen
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● Közösségi pontozás tábla frissítésével, pontok összesítésével foglalkoztam
● Kollégiumi híreket írtam és tettem közzé a KEFIR-ben
● VPK teremigénylésekkel foglalkoztam
● Kollégiumi eseményeket töltöttem fel a FIR-be
● KEFIR űrlapok készítésével és frissítésével foglalkoztam
● Felsőbbéves kollégiumi férőhely pályázat felszólalásokat bíráltam el
● Felsőbbéves kollégiumi férőhely pályázat előzetes eredményeit publikáltam
● Kollégiumi mentorok névsorát összesítettem
● Nyári kollégiumi információk szűrésével foglalkoztam a NEK alatti kollégium használat

kapcsán
● Elsőéves kollégiumi férőhely osztást készítettem elő
● A Hallgatói Szolgáltatási Igazgatósággal közösen elsőéves kollégiumi férőhelyosztásban

vettem részt
● Felsőbbéves kollégiumi férőhely pályázat végleges eredményeit publikáltam
● VPK Várólistákat készítettem és frissítettem
● VPK Szoba jelentkezési űrlap elkészítésével foglalkoztam
● VPK Szobabeosztó táblázatot aktualizáltam
● Puskely Gergővel egyeztettem kollégiumot érintő kérdésekben
● Szabó Dániellel egyeztettem a szociális pályázat kollégiumi területet érintő ügyeiről
● VPK kollégiumi mentoraival egyeztettem a kollégiumot és a NEK alatti időszakot érintő

kérdésekről
● KHK-k kollégiumi referenseivel egyeztettem a NEK kapcsán felmerülő kérdésekről és a

VPK-ról
● Statisztikákat és adatszűréseket készítettem a kollégiumi elhelyezésről a NEK és az őszi

kollégiumi elhelyezés miatt
● Elsőéves kollégiumi férőhely pályázat végleges eredményeit publikáltam
● Elsőéves várólistát töltöttem fel a KEFIR-be
● Elsős szobajelentkezés igényeket dolgoztam fel
● KTK szobajelentkezés és időpontra jelentkezés űrlapot készítettem és kezeltem
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● KTK szobabeosztással foglalkoztam
● Férőhely lemondásokkal és várólistáról való felvétellel foglalkoztam

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

● Zsótér Emesével egyeztettem a képviselet aktualitásairól
● NEK-kel kapcsolatos állásfoglalás megfogalmazásában és korrekciójában vettem részt
● Stratégiai bizottsági ülésen vettem részt
● Gólyatáborban kollégiumi állomást tartottam információátadás céljából
● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam

Értékelés

A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 148,26 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 126.000 Ft

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