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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 04. - ÉMK HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2018. május 16. - Kari Tanács részvétel 
2018. június 06. - Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Rendezvényszervező Bizottság  

 A fent említett időszakban felügyeltem és segítettem a bizottság tagjainak munkáját.  

 Elkészítettem a bizottság tagok jutalmazásának javaslatát az elmúlt időszakra vonatkozóan. 

 Dr. Dunai László Dékán Úrral egyeztettem a Kari Állófogadás helyszínéről és időpontjáról. 

 Részt vettem egy Külső Kollégiumi Bizottság ülésen. 

 A Kari Állófogadáson átadásra kerülő HÖK kitüntetések megrendelését intéztem, részt 
vettem személyes egyeztetéseken, rendszeresen tartottam a kapcsolatot a cégekkel. 

 Személyesen vettem át a megrendelt plaketteket és tollakat. 

 Több alkalommal egyeztettem Gömöri Szabolccsal (MŰHASZ) a Kari Állófogadás 
cateringjével kapcsolatosan. 

 Többször egyeztettem Gődér Viviennel és Kovács Klementinával a Kari Állófogadás 
gazdasági kérdéseiben. 

 A Kari Állófogadásra meghívókat küldtem ki az oktatóinknak. 

 A kitüntetésekre való jelöltek méltatásait előkészítettem az eseményre. 

 A rendezvény előtt egyeztettem a Képítő Fotókörrel, a Vásárhelyi Videó Stúdióval és a 
Vásárhelyi Hang-és Fénykörrel. 

 Segédkeztem a Kari Állófogadás előkészületeiben, részt vettem a rendezvényen, majd 
segítettem a terem visszarendezésében, majd másnap az eszközök visszaszolgáltatásában. 

 Megkerestem 5db céget az ÉMK-TTK Gólyatábor anyagi támogatásával kapcsolatban. 

 Elkészítettem a Kari Tábor órarendjét, erről egyeztettem a bizottság tagjaival. 
 
Kollégiumi Bizottság  

 Elkészítettem a 2018/19 őszi félévre vonatkozó kollégiumi felvételi szabályzatot, melyről 
egyeztettem a Kollégiumok Igazgatósággal, Kovalovszki Mátéval (EHK) és Dr. Lovas 
Tamás dékánhelyettes úrral. 
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 Megírtam a felvételi szabályzathoz szükséges pályázati felhívást. 

 Külsős megkeresésekre válaszoltam a nyári kollégiumi szálláslehetőségekről. 

 Egyeztettem Kovalovszki Mátéval a végzős hallgatók nyári kollégiumi férőhelyre való 
jelentkezéséről. 

 Több kar kollégiumi referenseivel egyeztettem a más karos hallgatók nyári elhelyezéséről. 

 Egyeztettem Zeller Bálinttal a minisztériumi ösztöndíjas hallgatók kollégiumi 
elhelyezéséről. 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam belépőkártya problémákkal kapcsolatosan. 

 További hallgatói megkeresésekre válaszoltam a nyári kollégiumi felvételi pályázattal 
kapcsolatban. 

 Több alkalommal egyeztettem Csiki Tiborral és Hubay Mátyással (KI) a nyári költözési 
időpontokkal kapcsolatban. 

 Kezeltem a VPK nagyterem naptárát. 

 Az aktuális rendezvényeket bejelentettem a KI elektronikus rendezvénybejelentő 
rendszerében. 

 Kezeltem a K370 naptárát. 
 
Oktatási bizottság  

 A fent említett időszakban egy bizottsági ülésen vettem részt. 

 Elvégeztem négy tanszék vizsgaellenőrzését. 

 Bemutatkoztam a Hidak és szerkezetek tanszék, illetve a Tartószerkezetek mechanikája 
tanszék tanszékvezetőinek, átadtam nekik a megbízólevelemet és kihelyeztem a 
tanszékeken az elérhetőségeimet, melyeken a hallgatók kereshetnek probléma esetén. 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
Öntevékeny kör felelős  

 A Közösségi Ösztöndíj Pályázatra érkezett megkeresésekre válaszoltam, az ösztöndíjjal 
kapcsolatos új információkról tájékoztattam a köröket. 

 Összegyűjtöttem a Közösségi Ösztöndíj pályázatok értékeléséhez szükséges körvezetői 
büntetéseket. 

 Bekértem a körvezetőktől a májusi köri beszámolókat. 

 A körvezetőkkel egyeztettem a Kari Állófogadásról és a jelöltjeik méltatásairól. 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Kitöltöttem az ÉMK HK Nyári kimaradás naptárát 

 Egyeztettem az AISEC in BME hallgatói szervezet képviselőjével a HK adta platformokról, 
ahol elérhetik a hallgatóinkat. 

 Véleményeztem a levelezőlistára érkező anyagokat 
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Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 15 pont 

 Munka pont: 102 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 62 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 40 pont 

 Összesített pont: 117 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 76 050 Ft 
 


