
 

 

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. szeptember 1.és 2018. szeptember 30.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. szeptember 2. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
2018. szeptember 3. - HK ülés részvétel 
2018. szeptember 6. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
2018. szeptember 9. - HK ülés részvétel 
2018. szeptember 17. - HK ülés részvétel 
2018. szeptember 23. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
2018. szeptember 24. - HK ülés részvétel 
2018. szeptember 25. - Elektronikus szavazás 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2018. szeptember 5. - Dékáni Tanács részvétel 
2018. szeptember 12. Kari Tanács részvétel 
2018. szeptember 24. - Rendkívüli Kari Tanács részvétel 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Szociális Bizottság 
 

 Szociális ügyekkel kapcsolatos megkeresésekre válaszoltam 

 Boldizsár Nórával egyezettem a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban 

 Önköltség és költségtérítés csökkentés pályázatokat bíráltam 
 
Ösztöndíj Bizottság 
 

 Részt vettem egy bizottsági ülésen 

 Elkészítettem a HSZI-től visszaérkezett pályázati kiírások szükséges módosításait, majd 
visszaküldtem azokat további véleményezésre 

 Frissítettem a felvi.hu-n található ösztöndíj összegekről szóló tájékoztató ránk vonatkozó 
részét 

 A pályázati kiírásokról egyeztettem Varga Ferenccel és a Külső Pályázati Bizottság tagjaival 

 Elkészítettem a 2018/19. tanév őszi félévre vonatkozó tanulmányi ösztöndíj osztást, illetve 
a hozzá kapcsolódó dokumentációt 

 Elkészítettem a tanulmányi ösztöndíj eredmény hirdetményét, illetve a teljesítményindex 
számításhoz szükséges segítő táblázatot. 

 S. Nagy Rolanddal egyeztettem a tanulmányi ösztöndíj osztásról 

 Leírást készítettem a Bizottság munkájáról a Tisztújító szavazás hirdetésére 
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Egyéb felelősi munkák 

 
Elnök 
 

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

 Segítettem a kedvezményes tanulmányi rend és a költségtérítés és önköltség csökkentés 
határozatok elkészítésében 

 Kezeltem a HK levelező listáit 

 Az ÉMK HK tagjaival és Rácz Tamással egyeztettem az új email címekkel kapcsolatban 

 Hivatalos leveleket készítettem a HK folyó ügyeivel kapcsolatban 

 Elvégeztem az EHK által kiadott feladatokat (Gólyatábor értékelés, normatíva, kari 
pályázatok, öntevékeny körök nyilvántartása stb.) 

 2018. szeptember 3. - Hídépítő versennyel kapcsolatos megbeszélésen vettem részt 

 2018. szeptember 5. - Személyes egyeztetésen vettem részt Szolnoki Roxánával 

 2018. szeptember 12. - Gólyatábor értékelő megbeszélésen vettem részt Gerner 
Alexandrával, Katona Rebekával, Kovács Szilviával és Szabó Krisztinával 

 2018. szeptember 16. - Megbeszélésen vettem részt a Mentorgárda a HK tagjaival a 
körvezető személyét érintő kérdésekkel kapcsolatban 

 2018. szeptember 16. - Kibővített Kollégiumi Bizottsági ülésen vettem részt 

 2018.szeptember 19. - Szponzorációkkal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt Orbán 
Balázzsal, Vidák Miklóssal, Kovács Klementinával, Kóródi Eszterrel és Szabó Krisztinával 

 Folyamatos kapcsolattartás Kóródi Eszterrel a Szakmai hét szervezésével kapcsolatban 

 2018. szeptember 19. - Megbeszélésen vetem részt a MŰHASZ képviselőivel, a bevételes 
köreink vezetőivel és Kovács Klementinával a klubok őszi féléves nyitásaival kapcsolatban, 
majd elkészítettem a megbeszélés emlékeztetőjét 

 2018. szeptember 19. - Gólyabálos megbeszélésen vettem részt Rácz Miklóssal, Károlyi 
Rolanddal, Tóth Amandával és Lukács Bálinttal 

 Folyamatos kapcsolattartás és többszöri egyeztetés Rácz Miklóssal a Gólyabállal 
kapcsolatban 

 2018. szeptember 20. - Elnöki értekezleten vettem részt 

 2018. szeptember 23. - Hadarics Rékával és Kovács Klementinával egyezettem a KVZoo 
féléves terveiről 

 Többszöri egyeztetés és segítségnyújtás Hadarics Rékának a MovieNight rendezvény 
kapcsán 

 2018. szeptember 25. - Megbeszélésen vettem részt a Tóth Anitával a VPK Könyvtár 
féléves terveiről 

 2018. szeptember 26. - A bevételes körök nyitásaival kapcsolatos megbeszélésen vettem 
részt Horváth Norberttel, Lipcsei Attilával, Subert Mátyással és Szabó Krisztinával 

 Prezentációkat készítettem a Fórumra 

 Egyed Gáborral és Deák Ottó tanár úrral egyeztettem a Tisztújítással kapcsolatban 

 Feltöltöttem a Tisztújításon induló jelöltek motivációs leveleit a honlapra 

 Hubay Mátyással, a Gondoksággal és az öntevékeny körök vezetőivel egyeztettem 
kollégiumi felújítást érintő ügyekben 

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

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 
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 Szabó Krisztinával egyeztettem a Gólyatábor szponzorációval kapcsolatos problémákról 

 Az ÉMK HK tagjaival egyeztettem az aktuális projektek állásáról 

 Folyamatos egyeztetés Kovács Klementinával gazdasági kérdésekben 

 Kezeltem a Rendezvénybejelentő rendszert 

 Elkészítettem a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 3 időszakának értékelését és a hozzá 
kapcsolódó dokumentációkat 

 Az előző féléves normatíva összegek összesítésével kapcsolatban egyeztettem Barabás 
Zoltánnal, Kovács Klementinával és Katona Rebekával 

 Az idei féléves normatíva felosztásról egyeztettem Kovács Klementinával és Katona 
Rebekával 

 Javaslatot készítettem a HK tagjainak a 2018/19. tanév őszi félévre vonatkozó normatíva 
felosztásáról 

 A Dékáni Hivatallal egyeztettem a kari pályázatokról 

 A HK tagjaival egyezettem a kedvezményes tanrendjeikről 

 2018. szeptember 5. - Az ÉMK HK logójával kapcsolatban egyeztettem Szombat Zsolttal 
és Kovács Klementinával 

 Az ÉMK HÖK SZMSZ módosítások megszövegezésével és a Kari Tanácsra, illetve a 
Hallgatói Szavazásra előterjesztett anyagokat készítettem el 

 Az öntevékeny körök vezetőivel egyeztettem az őszi féléves taglistáikkal kapcsolatban 

 Kovács Klementinával és Katona Rebekával egyeztettem a HK alakuló hétvégéjének 
szervezéséről 

 Leírást készítettem az elnöki tevékenységekről a Tisztújító szavazás hirdetése kapcsán 

 A HÖOK Vezetőképző kapcsán felmerült kérdésekről egyeztettem más KHK elnökökkel 
 
Kari Tanulmányi Bizottság 
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem 

 Részt vettem a Bizottság által az elsőéves hallgatók számára szervezett tájékoztatón 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Eszközök kiadásában segédkeztem 

 Részt vettem az iroda nagytakarításon 

 Véleményeztem a levelező listára érkező anyagokat 

 Többször frissítettem a honlapot, híreket publikáltam 

 Nem posztomhoz kapcsolódó hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Véleményeztem a WCPress-t 

 Részt vettem a HK fotózásán 

 A HK tagjainak órarend bekérését koordináltam 

 Részt vettem az Önkéntes Napon 

 Az Építész Klubbal egyezettem a teremigénylésükkel kapcsolatban 

 Kezelem a Hallgatói Képviselet naptárát 

 Fogadóórát tartottam 3 alkalommal 

 Emlékeztetőket véglegesítettem 

 Egy HK megbeszélésen vettem részt (Mentorgárda) 
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 Tisztújító Fórum előtti és utáni pakolásban való segítségnyújtás 

 Szobaellenőrzésen vettem részt a kollégiumi mentorokkal és a fegyelmi felelősök egy 
részével két alkalommal 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 21 pont 

 Munka pont: 178 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 55 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 123 pont 

 Összesített pont: 199 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 159 200 Ft 
 


