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Koczkás Márk  

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2020. augusztus 1. – 2020. augusztus 31.

 

Alapfeladatok 

Kötelező ülések, bizottságok 

🗸 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (08.31.) 

 

Feladatkör – Gólyatanács elnök 

🗸 Építész Kari Napok szervezői megkeresés továbbítása a Gólyatanács tagok számára, 

Várostúra lebonyolítói részvételről. 

🗸 Gólyatanács kirándulás igényének felmérése. 

Kiegészítő feladatok 

Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok 

🗸 Kari tábor 

○ Előkészülés a táborra Walton Mihállyal és Pauilk Pannával. 

○ Reggeliztetések levezetése a tábor ideje alatt. 

○ Tábor teljes ideje alatt a lebonyolításban való segédkezés. 

○ Második napi vetélkedő előkészítése, levezetése. 

○ Főzés koordinálása. 

○ Takarításban és elpakolásban való segédkezés. 

 

🗸 Gólyatábor 

○ Gólyatábor szervezésével egybekötött csapatépítő hétvége Macsek Katával, Filep 

Richárddal és Szabó Dániellel. (08.01-02.) 

○ Előadás tartása Macsek Katával, Filep Richárddal és Szabó Dániellel a Gólyatábor 

programtervéről.  

○ Személyes beszélgetéseken való részvétel a tankörös seniorokkal. 

○ Gólyatábor ital- és eszközigényeinek összeírása, táblázatok továbbítása Filep 

Richárdnak. 

○ Részvétel a tábor előkészítésében. Étkeztetési névsorok összeállítása, nyomtatások 

elvégzése. (08.14.) 

○ Részvétel a tábor előkészítő, csapatépítő napon. (08.15.) 

○ Eszközbeszerzésen való részvétel. (08.16.) 

○ Segédkezés a Gólyatábor lebonyolításában 
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🗸 Hallgatói Képviselet utánpótlása 

○ Beszélgetésszervezése a Képviselet iránt érdeklődőkkel. 

○ Tudásátadó alkalom hirdetése Kommunikáció felelős poszttal kapcsolatban. (08.11.) 

○ Egyeztetés Péczeli Pannával a kommunikációs alkalomról. 

○ Tudásátadó alkalom hirdetése a Külügyi felelős posztról. (08.25.) 

○ Egyeztetés Szabó Dániellel a külügyi alkalomról. 

○ Tudásátadó alkalom hirdetése Hallgatóicsoport-felelős valamint Szociális referensi 

posztokkal kapcsolatban. (08.28.) 

○ Egyeztetés Jagudits Enikővel és Varga Saroltával a tudásátadó alkalomról. 

○ Képviselők kéréseinek folyamatos továbbítása az érdeklődők felé. 

 

🗸 Belső Kollégiumi Bizottságon való részvétel (08.03.) 

🗸 Belső Oktatási Bizottságon való részvétel, a Tárgygráf projektről. (08.09.) 

 

Feladatkör segítése 

🗸 Senior Kör-vezető 

○ Gólyák tanszer rendelésével kapcsolatos egyeztetések lefolytatása Czinkoczki 

Péterrel. 

○ Elkészült tanszer rendelő lapok továbbítása a tankörös seniorok számára. (08.23.) 

○ Személyes beszélgetések a Senior kör tagjaival a Kari Tábor ideje alatt.  

 

Általános képviselői feladatok, egyebek. 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 6,04 %. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 26 500 Ft. 

A Hallgatói Képviselet 2019. szeptember 16-i ülésén, a 110./2019. sz. határozatával elfogadta az 

elnökség által a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 
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