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Macsek Kata   

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2020. augusztus 1. – 2020. augusztus 31.

 

Alapfeladatok 

Kötelező ülések, bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (08. 31.)  

 Kari Oktatási Értekezlet (08. 27.) 

 

 

Feladatkör – Oktatási referens 

 

 Hallgatói levelek megválaszolása 

 Egyeztetés a tanszéki oktatási felelősökkel a teljesítményértékelési terv kapcsán. 

○ Heincz Dániellel az épületszerkezettan tárgyak ütemezésével kapcsolatban  

○ Jancsó Miklóssal a teljesítményértékelési terv továbbításáról, határidőkről 

○ Vető Bálinttal a matematika EP1 c. tárgy ütemezésével, követelményeivel 

kapcsolatban 

 Folyamatos kapcsolattartás Filep Richárddal és Vidovszky Istvánnal az oktatásszervezéssel 

kapcsolatos témákkal kapcsolatban 

 Oktatási Értekezletről összefoglaló írása a Képviselet számára 

 Külső Oktatási Bizottság levelező listájának követése, anyagok véleményezése, továbbítása 

a Képviselet tagjainak 

○ Eltérő tárgyfelvételi időpont jelzése Lestyan Bence számára 

 Neptun rendszerben tárgyakhoz tartozó hiányzó adatok jelzése Lepel Adrienn számára 

 Kérvény probléma jelzése Lepel Adrienn és a KTH számára 

 A tárgyfelvétellel kapcsolatos hibák továbbítása a KTH munkatársainak és egyeztetés Lepel 

Adriennel 

 Személyes egyeztetés a HK irodában hallgatókkal a tanulmányi tovább haladásukkal 

kapcsolatban. 

 Oktatási ügyekkel kapcsolatos hirdetések, ezekről egyeztetés Péczeli Pannával 

○ Specializáció-választás pótjelentkezés szerkezeti szakirányra 

○ Előzetes tárgyfelvétel 2020/21 ősz, majd erről emlékeztető e-mail küldése 

 

Kiegészítő feladatok 

Egyéb bizottságok, munkacsoportok, elvégzett feladatok 

 Gólyatábor előkészületi nap Filep Richárddal, Szabó Dániellel és Koczkás Márkkal (08. 01-02.) 
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 Tankörökkel való közös beszélgetéseken való részvétel Filep Richárddal, Szabó Dániellel és 

Koczkás Márkkal 

 

 

Feladatkör segítése 

 Elnök 

○ Részvétel a Gólyatábor szervezésében, főszervező segítése 

○ Tankörbeosztás elkészítése, majd online szerkeszthető formában továbbítás 

a senioroknak 

○ Szobabeosztás elkészítése 

○ Szervezői, vendég és gólya vendégkönyv elkészítése és továbbítása Balatoni 

Attilának  

○ Gólyatábort megelőző, előkészületi nap szervezése, koordinálása Filep 

Richárddal és Koczkás Márkkal  

○ Szervezői feladatok beosztásához előzetes táblázat készítése, tábor alatti 

vezetése, aktuálizálása 

○ Helyszíni anyagok előkészítésében való segítés. 

○ Helyszínen való segítés Filep Richárdnak.  

○ Egészségügyi táblázat továbbítása Kertész Zoltánnak 

○ Elvett eszközökről táblázat vezetése,továbbítása Balatoni Attilának, 

visszaadás koordinálása 

○ Gólyatábor eszközök átnézése Koczkás Márkkal és Filep Richárddal 

○ Gólyatáborban az esti vetélkedő alatti felügyelőkkel teendők átbeszélése 

 

 Senior Kör-vezető 

○ Gólyatábor programterv átbeszéléséről szóló gyűlésen való segítés (08. 01) 

○ Oktatási anyagok tanulmányi részének átnézése  

○ Oktatási Csoport Ügyrendjének véleményezése 

○ Oktatási kivonatok készítése  

○ Egyeztetés Crisan Eszterrel a határon túli gólyáknak szóló kisokosról 

 

 

 Működési felelős 

○ HK érdeklődők felvétele a Hallgatói Képviselet belső levelező listájára 

 

Saját projektek 

 “Mit hozz magaddal” lista összeállítása a Gólyatáborra a szervezőknek 

 Gólyatábor GIF-tár bővítése, tematizálása 

 Érdeklődők felvétele a oktatas@ levelező listára 

 Tárgygráffal kapcsolatos bizottság tartása (08. 09.) 

 Oktatási poszt iránt érdeklődőkkel beszélgetések a poszttal kapcsolatban 

Általános képviselői feladatok, egyebek 
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 Segítés a lebonyolításban a Kari Táborban. (08.06-09.) 

 Részvétel beszélgetésen a HK-iránt érdeklődőkkel. (08.08.) 

 Hallgatói Képviselet belső levelezőlistájára érkező anyagok véleményezése. 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 12,30 %. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 54 000 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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