
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

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

Hallgatói Képviselet emkhk.bme.hu 

Beszámoló Gődér Vivien 
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közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. május 14. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018. május 18. - Elektronikus szavazás részvétel 
2018. május 22. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018. május 28. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018. június 4. - ÉMK HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2018. május 16. - Kari Tanács részvétel 
2018. június 6. - Kari Tanács részvétel 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Ösztöndíj Bizottság 
 

 Bizottsági ülés tartottam 

 Elkészítettem a Kari BME, a Közösségi, a Hallgatói Képviselet és a Külső közösségi 
ösztöndíj pályázatok őszi félévre vonatkozó kiírásait  

 Elkészítettem a Kari BME és a Közösségi ösztöndíj pályázatok pontozását 

 Dokumentáció készítés a júliusi kifizetési időponthoz (Kari BME, Sport és Közösségi 
ösztöndíjak) 

 Elkészítettem az őszi féléves pályázatokhoz tartozó ütemezést, és ezzel kapcsolatban 
egyeztettem a Bizottság tagjaival  

 Tanulmányi ösztöndíj korrekció kérvényeket véleményeztem  

 Elkészítettem a Tanácskozási jogú tagok pályázati kiírását  

 Körvezetőkkel egyeztettem a Közösségi ösztöndíjjal kapcsolatban  

 Pásztor Nikolettnek segítettem a Bizottság munkájához tartozó kérdésekben  

 Az ösztöndíj pályázataink előzetes eredményeivel kapcsolatos felszólalásokra válaszoltam  

 Elkészítettem a Konzultáció pályázat felhívását  

 Folyamatos kapcsolattartás a Bizottság tagjaival 
 
Szociális Bizottság 
 

 Boldizsár Nórának segítettem a referensi vizsgára való felkészülésben  

 Szociális ügyekkel kapcsolatos felkészítést tartottam Boldizsár Nórának  
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Egyéb felelősi munkák 

 
Elnök 
 

 Vezettem az ÉMK HK üléseit 

 Folyamatos kapcsolattartás a Dékáni Hivatallal, kéréseik közvetítése a HK tagjai felé 

 Kezeltem a HK levelező listáit 

 Kezeltem a KI rendezvénybejelentő felületet  

 Egyeztetésen vettem részt a Gólyatáborral kapcsolatban a TTK HK képviselőivel  

 Lestyan Bencével véleményeztem az ÉMK-TTK Gólyatábor programtervét  

 A HÖOK Gólyatábori Sportprogram pályázatára készítettünk pályázatot Lestyan Bencével  

 Hubay Mátyással és a Gondoksággal egyeztettem kollégiumi ügyekben  

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

 Személyes megbeszélésen vettem részt Baráz Csongor Dömötörrel és Kertész Bálinttal a 
Szakkollégium, a Vásárhelyi Videó Stúdió és HK együttműködése kapcsán  

 Személyes megbeszélésen vettem részt Horváth Norberttel, a WhiteFÜL körvezetőjével  

 Személyes megbeszélésen vettem részt Tóth Nándorral, a Tanuló kör körvezetőjével  

 Személyes megbeszélésen vettem részt Paulik Dániellel és a VPKNet több tagjával  

 Személyes megbeszélésen vettem részt Lányi Györggyel, a Drönk körvezetőjével  

 Személyes megbeszélésen vettem részt Gosztola Ágnessel és a Képítő Fotókör több 
tagjával  

 Személyes megbeszélésen vettem részt Hadarics Rékával, a KVZoo körvezetőjével  

 Többszöri egyeztetés Pozsár Bélával és Krizsán Tündével a VVS Happening rendezvénye 
kapcsán  

 Károlyi Rolanddal egyeztettem több alkalommal a Vásárhelyi Napok szervezők 
ösztöndíjával kapcsolatban  

 Körvezetőkkel egyeztettem a Kiemelkedő kör szavazás kapcsán  

 Többszöri egyeztetés Kovács Klementinával és Szabó Krisztinával a Kari Állófogadás 
szervezése kapcsán  

 Személyes megbeszélésen vettem részt a HK több tagjával  

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam  

 Az ÉMK HK tagjaival egyeztettem az aktuális projektek állásáról  

 Elkészítettem az előző beszámolási időszak értékelését  

 Elkészítettem a júniusi kifizetési időponthoz tartozó Hallgatói Képviselet ösztöndíj és 
Külső közösségi ösztöndíj pályázatok dokumentációit  

 Többszöri egyeztetés Paulik Dániellel informatikai kérdésekben  

 Beugrókat készítettem a HK üléseire, majd kijavítottam azokat  

 Jubileumi Diplomaátadó ünnepségen vettem részt  

 Folyamatos egyeztetés Kovács Klementinával gazdasági kérdésekben 

 Vörös Dániellel és Pekár Zoltánnal egyeztettem a DSK ösztöndíjával kapcsolatban 

 Kovács Szilviával egyeztettem a Gólyatábor költségvetésével kapcsolatban 

 Tanszékvezetői pályázók meghallgatásával kapcsolatban egyeztettem a HK tagjaival és a 
tanszékvezetőkkel  

 Egyeztetés Mónus Péterrel kollégiumi mentori kérdésekben 
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Kari Tanulmányi Bizottság 
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem  

 Lovas Tamás dékánhelyettes úrral egyeztettem kari oktatási kérdésekben  
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Méltatásokat írtam a Kari Állófogadásra 

 Segítettem a Kari Állófogadás utáni elpakolásban  

 Pásztor Nikolettel a Jubileumi Diplomaátadó ünnepség előtti és utáni feladatok 
lebonyolításában segítettünk a Dékáni Hivatalnak  

 Katona Rebekának segítettem az OHV eredmények kiértékelésében  

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

 Részt vettem a Kari Állófogadáson 

 Emlékeztetőket véleményeztem és véglegesítettem, majd megküldtem az illetékeseknek  

 Részt vettem a Csatlakozó kiadvány véleményezésében  

 Többször tettem az iroda tisztaságáért 

 Véleményeztem a levelező listára érkező anyagokat 

 Libri utalványok beszerzésével foglalkoztam  

 Többszöri egyeztetés a beszerelést végző céggel az irodai beléptető rendszerrel 
kapcsolatban  

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 15 pont 

 Munka pont: 218,5 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 87 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 131,5 pont 

 Összesített pont: 233,5 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 151 775 Ft 
 


