
 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 
 Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu  -  hk@vik-hk.bme.hu 
 Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

Molnár Tamara 

Július havi beszámoló 
(2015. június 16-től 2014. július 15-ig) 

(2015. június 16-tól - 2015. július 15-ig) 

Általános HK-s teendők 
 Részt vettem: 

 1 HK ülésen a(z) 2-ből. (egy rendkívüli) 

 Kari Tanácson 

 Kati Tanulmányi Bizottsági ülésen 

 ahol a vizsgaidőszakon túli vizsga kérvényeket bíráltuk el 

 Tárgyi jutalmazások workshopon 

 Alelnöki workshopon 

 Gólyaimpulzus workshopon 

 Juttatási Bizottság ülésen 

 Tanulmányi munkacsoport ülésen 

 Ügyeletet tartottam 1 alkalommal 

 Válaszoltam hallgatói kérdésekre levelezőlistákon (tanulmanyi@, szoc@) 

Poszttal kapcsolatos teendők 
 Szociális referens 

 Tartottam egy munkacsoportülést (egyben újoncbemutatkozós ülés) 

 Átnéztük az igazoláslistát és a TJSZ 2. számú mellékletét, és beküldtem a KSZB-

nek (Külső Szociális Bizottság) az észrevételeinket 

 Mintaigazolásokat készítettem az ESZR-hez (Egységes Szociális Rendszer) 

 Összegyűjtöttem a munkacsoport feladatokhoz a tagok részvételi szándékait 

 Telefonügyelet beosztást küldtem ki 

 Elkedztem szervezni az őszi szocidőszakot 

 Intéztem termet a gólyák kolis szocbírálásához 

 Összegyűjtöttem, kiknek kell a bírálás alatt férőhely 

 GólyaDVD-hez frissítettem a hozzám tartozó anyagokat 

 Utánpótlás-felelős 

 Felkerestem a lehetséges újoncokat 

 Beluzsár Ádámmal és Kecskeméty Olivérrel beszélgettem a juttatási bizottságról 

 Felmértem az újoncok ráéréseit 

 Felvettem az újoncokat a megfelelő levelezőlistákra 

Egyéb 
 Gólyaimpulzus cikkeket aktualizáltam és írtam át 



 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 1117 Budapest, Irinyi József utca 42. 104 
 Villamosmérnöki és Informatikai Kar http://vik-hk.bme.hu  -  hk@vik-hk.bme.hu 
 Hallgatói Képviselet Tel.: 06-1-463-3657 

 Gődény Dáviddal egyeztettem a területeim alá tartozó feladatokkal kapcsolatban 

 Konzultáció pályázatot szavaztam meg listán 

 HK-Hetek-NTG vacsorán intéztem a vacsorát és hozzá a beszert 

 Iván napon voltam 

 

Rövid szöveges értékelés 
A hónapban már elkezdődött a szoc időszakra készülés, ezzel egybekötve az újoncozás, ami 

eddig egész jónak ígérkezik. Eddig minden rendben, a feladataimmal lépésről-lépésre 

haladok, bár most nagyon sokat foglalkoztam a HK-zás mellett a KFB-ben a nyári 

szobabeosztással és költözéssel is. 

Hónapra kapott jutalmazás összege: 
25.000 Ft 


