
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

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

Hallgatói Képviselet emkhk.bme.hu 

Beszámoló Pásztor Nikolett 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. május 14. és 2018. június 10.  

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. május 14. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018. május 18. - Elektronikus szavazáson való részvétel 
2018. május 22. - ÉMK HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2018. május 16. - Kari Tanács részvétel 
2018. május 31. - Kari Tanács Tudományos Bizottság részvétel 
2018. június 6. - Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Kari Tudományos Bizottság 
 

 Az Építőanyagok és Magasépítés Tanszék tanszékvezetői pályázatát elolvastam, 
véleményeztem. 

 
Belső Oktatási Bizottság 
 

 Részt vettem egy Bizottsági ülésen. 

 A vizsgaellenőrzésben segédkeztem.  

 Építőmérnök hallgatók MSc felvételijéről készítettem egy összefoglaló tájékoztatást.  

 Levelezést folytattam az Építőanyagok és Magasépítés Tanszékkel többször is az 
Építőanyagok I. tárggyal kapcsolatban.  

 Levelezést folytattam az Építőanyagok és Magasépítés Tanszékkel az Újrahasznosítás az 
építőiparban tárggyal kapcsolatban.  

 Levelezést folytattam a Fotogrammetria és Térinformatika Tanszékkel az Építőmérnöki 
informatika tárggyal kapcsolatban.  

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam tanulmányi alapú átsorolás menetével, önköltség 
fizetéssel és szociális alapú támogatás igényléssel, valamint pótpótzárthelyiket érintő 
információkkal kapcsolatban.  

 Véleményeztem a belső levelezőlistára érkező anyagokat. 
 
Belső kollégiumi bizottság: 
 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam nyári kollégiummal, külsős jelentkezésével és 
önköltségességgel kapcsolatban. 

 
 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 
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Hallgatói Képviselet emkhk.bme.hu 

Belső ösztöndíj bizottság: 

 Egy bizottsági ülésen részt vettem. 

 Pályázatok előzetes eredményét elkészítettem. 

 Pályázati kiírásokat készítettem.  

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam pályázatok megírásával és leadásával kapcsolatban.  
 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
Képítő felelős: 
 

 A következő eseményeken készült képeket véleményeztem és egyeztettem róluk a Képítő 
tagjaival: 

o Drönkátadás  
o Klubzáró  
o Sörterasz + Drönkzáró  
o MAFC sportnap  

 

Egyéb feladatok 

 
 

 Gődér Viviennel egyeztettem a havi munkámról.  

 Részt vettem a jubileumi diplomaosztón és segédkeztem az esemény lebonyolításában.  

 Utánpótlással kapcsolatban megkerestem pár hallgatót és beszélgettem velük.  

 Részt vettem egy Kibővített Kollégiumi Bizottság ülésen.  

 Véleményeztem a levelezőlistára érkező anyagokat 

 A pályázatok leadásának napján ügyeltem.  

 Az iroda takarításban segédkeztem.  

 Eszközbeszerzés kollégiumba szállításában segédkeztem. 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 13 pont 

 Munka pont: 87 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 35 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 52 pont 

 Összesített pont: 100 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 65 000 Ft 
 


