
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 
Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet emkhk.bme.hu 

Beszámoló Gődér Vivien 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. április 9. és 2018. május 13.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. április 9. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018. április 10. - Elektronikus szavazás részvétel 
2018. április 11. - Elektronikus szavazás részvétel 
2018. április 12. - Rendkívüli ÉMK HK ülés részvétel 
2018. április 16. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018. április 23. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018. május 3. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018. május 7. - ÉMK HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2018. április 18. - Dékáni Tanács részvétel 
2018. április 23. - Kari Tudományos Bizottság ülés részvétel 
2018. április 25. - Kari Tanács részvétel 
2018. május 9. - Dékáni Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Ösztöndíj Bizottság 
 

 Elkészítettem a tavaszi féléves pályázati kiírásokat és azok mellékleteit 

 Pályázati megbeszélésen vettem részt Gődér Nikolettával és Ferenczi Bernadettel 

 Tanulmányi ösztöndíj korrekció kérvényeket véleményeztem 

 Elkészítettem a Gólyatábor szervezői pályázat kiírását 

 Elkészítettem a Szakmai Hét főszervezői pályázat kiírását 

 Új beszámoló sablonokat készítettem a HK pályázataihoz 

 Tájékoztatásokat készítettem a VN főszervezőnek és a körvezetőknek a Közösségi 
ösztöndíj pályázat leadásával kapcsolatos tudnivalókról 

 Katona Dorothyval egyeztettem feladat átadás-átvétellel kapcsolatban 

 Értékelő táblázatot készítettem a Közösségi ösztöndíjhoz 
 
Szociális Bizottság 
 

 Boldizsár Nórának készítettem feladatlapot a felkészüléséhez, majd kijavítottam azt 

 Boldizsár Nórával egyeztettem szociális ügyekben 
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Egyéb felelősi munkák 

 
Elnök 
 

 Vezettem az ÉMK HK üléseit 

 Egyeztettem a Dékáni Hivatallal a folyó ügyekkel kapcsolatban 

 Kezeltem a HK levelező listáit 

 Elkészítettem a HK személyi változásaihoz kapcsolódó hivatalos leveleket 

 Benke Ádámmal egyeztettem a KI rendezvénybejelentő felhasználói jogosultságaival 
kapcsolatban 

 Kezeltem a KI rendezvénybejelentő felületet 

 Többszöri egyeztetés a Gólyatáborral kapcsolatban a TTK HK képviselőivel 
o 2018. április 9. 
o 2018. április 19. 
o 2018. május 9. 

 Kibővített Kollégiumi Bizottsági ülésen vettem részt, melynek témája a Vásárhelyi 
Emlékplakett adományozása volt  

 Részt vettem két kollégiumi fegyelmi tárgyaláson 

 Hubay Mátyással egyeztettem kollégiumi ügyekben  

 Továbbítottam az ÉMK HK tagjainak az EHK felől érkező kéréseket, projekt felkéréseket, 
ezekkel kapcsolatban egyeztettem a HK tagjaival 

 Kulcsfelvételi és vendégfogadási listákat készítettem a Kollégium portájára  

 Bekértem majd összesítettem az öntevékeny körök taglistáit és SZMSZ-eit, ezekkel 
kapcsolatban egyeztettem a körvezetőkkel, majd az anyagokat továbbítottam az EHK 
számára  

 Személyes megbeszélésen vettem részt Baráz Csongor Dömötörrel, Batka Rolanddal és 
Szabó Krisztinával a Szakkollégium és HK együttműködése kapcsán  

 Személyes megbeszélésen vettem részt Tóth Anitával, a VPK Könyvtár körvezetőjével 

 Személyes megbeszélésen vettem részt Subert Mátyással, a Vásárhelyi Klub körvezetőjével  

 Személyes megbeszélésen vettem részt Lipcsei Attilával, a Palibácsi körvezetőjével 

 2017. évi rendezvény-zárás megbeszélésen vettem részt Kovács Klementinával és Vidák 
Miklóssal  

 Vásárhelyi Napok elszámoláson vettem részt Orbán Balázzsal, Kovács Klementinával és 
Vígh Istvánnal  

 Személyes megbeszélésen vettem részt Pásztor Nikolettel  

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Az ÉMK HK tagjaival egyeztettem az aktuális projektek állásáról  

 Kovács Klementinával elkészítettük az előző beszámolási időszak értékelését  

 Elkészítettem a májusi kifizetési időponthoz tartozó Kari Hallgatói Tanács ösztöndíj és HK 
Külső közösségi ösztöndíj pályázatok dokumentációit  

 A HK tagjaival és Tanszékvezetőkkel egyeztettem a Tanszékvezetői pályázatok 
meghallgatásával kapcsolatban 

 Többszöri egyeztetés Paulik Dániellel informatikai kérdésekben  

 Kari lap hirdetésekkel kapcsolatban egyeztettem Szolnoki Roxánával 

 Beugrókat készítettem a HK üléseire, majd kijavítottam azokat  

 A levelezőlisták aktiválása kapcsán egyeztettem Kovács Klementinával és az EHK-val  
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 Kérdőívet készítettem a HK tagjainak szervezetfejlesztési céllal  

 Elkészítettem az ÉMK HK Projektlistáját és a nyári kimaradás naptárat  
 
Kari Tanulmányi Bizottság 
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem  

 Átnéztem és véleményeztem a saját kérésre elbocsátott hallgatók értékelő kérdőívét  
 
Kari Tudományos Bizottság 
 

 Felkészültem a Bizottság ülésére (tanszékvezetői és docensi pályázatok véleményezése) 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Gólyatábor szervezői meghallgatáson vettem részt  

 Kivonatot és szavazólapot készítettem a Vásárhelyi Emlékplakett szavazásra a jelöltekről  

 Elkészítettem a Karima HK híreket tartalmazó cikkét 

 Elkészítettem az ÉMK HK GDPR rendelettel kapcsolatos adatszolgáltatását, valamint 
Beluzsár Ádámmal egyeztettem a felmerülő kérdésekben  

 A Vásárhelyi Napok oktatói meghívóinak elkészítésével és kiküldésével foglalkoztam  

 Emlékeztetőket véleményeztem és véglegesítettem, majd megküldtem az illetékeseknek  

 A Gépész Design Szakosztállyal és a HK tagjaival egyeztettem az új logóról  

 Segítettem a Rendezvényszervező Bizottságnak a molinózásban a Vásárhelyi Napok előtt  

 Többször tettem az iroda tisztaságáért 

 Véleményeztem a levelező listára érkező anyagokat 

 Átnéztem és véleményeztem a Mentorgárda TJSZ felkészítő előadásának anyagát  

 Segítettem az Oktatási Bizottság munkáját 
 

Értékelés 

 
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja: 
 

 Jelenlét pont: 14 pont 

 Munka pont: 186 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 45 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 141 pont 

 Összesített pont: 200 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 130 000 Ft 
 


