
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

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

Hallgatói Képviselet emkhk.bme.hu 

Beszámoló Boldizsár Nóra 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. szeptember 1. és 2018. szeptember 30.  

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018.09.02. - ÉMK HK rendkívüli ülés részvétel 
2018.09.03. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018.09.06. - ÉMK HK rendkívüli ülés részvétel 
2018.09.09 - ÉMK HK ülés részvétel 
2018.09.17. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018.09.23. - ÉMK HK rendkívüli ülés részvétel 
2018.09.24. - ÉMK HK ülés részvétel 
2018.09.25. - Elektronikus szavazáson való részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2018.09.12. - Kari Tanács részvétel 
2018.09.24. - Rendkívüli Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Kollégiumi Bizottság: 
 

 Részt vettem egy kollégiumi bizottsági ülésen 2018.09.19-én. 
 
Szociális Bizottság: 
 

 A HK irodában ügyeltem több alkalommal is, és hallgatói megkeresésekre válaszoltam 
személyesen és e-mailben egyaránt. 

 Hirdetményeket készítettem a szociális juttatásokat érintő ügyekben 

 Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatokat bíráltam elő. 

 Személyes bemutatási időpontokat hoztam létre az ESZR felületén  

 A Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázatok szóbeli bírálását és bizottság munkáját 
koordináltam. 

 Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázatok szóbeli bírálását végeztem el.  

 Az HÖK SzMSz-ben megtalálható Szociális bizottság ügyrendjét formáztam.  

 A HK közeli Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázatokat bevittem az EHK irodába. 

 Rövid ismertetőt írtam a Szociális Bizottság munkájáról. 

 A hibás pontszámmal rendelkező Rendszeres Szociális Ösztöndíj Pályázatokat felvezettem 
az EHK által megadott online excel táblázatba. 

 Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázatokat bíráltam elő.  

 Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázatok szóbeli bírálását végeztem 
el.  

 2018.09.19. -  Ponthúzó Külső Szociális Bizottsági ülésen vettem részt  
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 2018.09.26. - Az EHK az ESZR fejlesztésével kapcsolatos Külső és Belső Szociális 
Bizottsági ülésén vettem részt.  

 2018.09.26. - Külső Szociális Bizottsági ülésen vettem részt. 
 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Elkészítettem a 2018. szeptember 02-ei ülés emlékeztetőjét. 

 Elkészítettem a 2018. szeptember 03-ai ülés emlékeztetőjét. 

 Részt vettem a Mentorgárdával való megbeszélésen. 

 Kari Tanács ülés előtti megbeszélésen való részvétel (HÖK SZMSZ) 

 Pásztor Nikolettel és Katona Rebekával nyílt levelet készítettünk a Mentorgárda számára a 
HÖK SzMSz módosításával kapcsolatban. 

 2018.09.16. - KKB-n vettem részt. 

 Egyeztettem Paulik Danival az irodában lévő nyomtató és router beüzemeléséről. 

 A levlistára felküldött doksik kitöltése (HK naptár, általános ráérőség, érdeklődés) 

 Részt vettem az ÉMK HK fotózásán. 

 A kollégiumi mentorokkal a kollégiumi szobák ellenőrzésén vettem részt.  

 Kállai Lászlónak segítettem az ellenőrzéshez szükséges szobalisták formázásában és 
nyomtatásában. 

 Jelenléti kártyákat készítettem a tisztújító fórumon részt vevőknek. 

 Részt vettem a tisztújító fórum előtti pakoláson. 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 21 pont 

 Munka pont: 74 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 37 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 37 pont 

 Összesített pont: 95 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 76 000 Ft 
 


