
Beszámoló Papp Bendegúz

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. szeptember 1. és 2021. szeptember 30. közötti
időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel

● 2021.09.06. - HK ülés részvétel
● 2021.09.10. - Rendkívüli HK ülés részvétel
● 2021.09.13. - HK ülés részvétel
● 2021.09.16. - Elektronikus szavazás részvétel
● 2021.09.20. - HK ülés részvétel
● 2021.09.18. - Elektronikus szavazás részvétel
● 2021.09.23. - Elektronikus szavazás részvétel
● 2021.09.27. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

● 2021. szeptember 8. - Kari Tanács részvétel

Bizottságban végzett tevékenység

Ösztöndíj Bizottság:
● Szűcs Angelikával egyeztettem a Tanulmányi Ösztöndíj osztással kapcsolatban
● Tanulmányi Ösztöndíj osztásban vettem részt
● Pályázati kiírásokkal kapcsolatban egyeztettem Szűcs Angelikával

Kollégiumi Bizottság:
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● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
● Teremigényléseket bíráltam el a képviselettel és egyeztettem azokkal kapcsolatban
● NEK miatti kollégiumi szűréseket készítettem
● Gödi elhelyezésről készítettem űrlapot
● Gödi elhelyezésről készítettem hírt a KEFIR-ben
● KEFIR hírek írásával foglalkoztam
● Csiki Tiborral egyeztettem kollégiumot érintő kérdésekben
● Juhász Attilával egyeztettem a gödi elhelyezésről
● A szobaosztásról és a költözésről szóló KKB ülésen vettem részt
● VPK karok közötti osztást készítettem el és módosítottam az időszak során
● ÉMK szobabeosztás előkészítésével foglalkoztam
● ÉMK szobabeosztását készítettem el a képviselet segítségével
● A karok kollégiumért felelős képviselőivel egyeztettem a VPK beosztásával kapcsolatban
● Radácsi Kristóffal az EHK kollégiumi referensével egyeztettem több alkalommal

kollégiumot érintő kérdésekről
● Kollégiumi események és várólisták importálását végeztem a KEFIR-ben
● Körvezetőknek küldtem emailt a feladataikkal kapcsolatban
● Kollégiumi tájékoztató frissítésével foglalkoztam
● Többszöri alkalommal egyeztettem a VPK gondnokságával a beköltözésről és más

kollégiumot érintő kérdésekről
● Dr. Lovas Tamás dékánhelyettes úrnak küldtem szűréseket a nem beköltözött és az át-,

beköltöző hallgatókról tájékoztatás céljából
● Férőhelyüket lemondó hallgatók belső adminisztrációjával és a férőhelyek várólistáról

való feltöltésével foglalkoztam
● Kollégiumi díjmentes éjszakák táblázatot készítettem el a képviselettel egyeztetve és

továbbítottam az EHK kollégiumi referensének
● VPK-ba be nem költözött vagy férőhelyét lemondó hallgatók adminisztrációjával

foglalkoztam
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● Körvezetőkkel egyeztettem az öntevékeny körökkel és a kollégiummal kapcsolatos
kérdésekben

● Hallgatókat értesítettem és tájékoztattam KEFIR-en keresztül
● Köri taglisták frissítésével és portára juttatásával 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

● Kari hallgatói normatíva osztáson vettem részt
● 2021.09.08. -Stratégiai bizottsági ülés részvétel
● Zsótér Emese Vandával egyeztettem a képviselet aktualitásairól
● Bátori Boglárkával egyeztettem a képviselet aktualitásairól
● Erasmus pályázatok elbírálásában segítettem a Kari Erasmus Bizottság munkáját
● Tallinni BuildIT konferenciával kapcsolatban egyeztettem a Tallinni egyetem

képviselőjével és a pályázaton nyert hallgatókkal

Értékelés

A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 128,80 pont
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A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 109.500 Ft

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