
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

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

Hallgatói Képviselet emkhk.bme.hu 

Beszámoló Kovács Klementina 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. szeptember 1. és 2018. szeptember 30.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

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

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2018. szeptember 12. - Kari Tanács részvétel 
2018. szeptember 24. - Kari Tanács részvétel 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
Egyetemi Hallgatói Képviselet 
 

 a Kari Hallgatói Képviselet tagjainak tájékoztatása az EHK-ban folyó ügyekről, az EHK 
által kiadott feladatokról és azok határidejéről  

 az EHK és az ÉMK HK között az információk és felmerült kérdések közvetítése a Kari 
álláspont képviselete a tárgyalt ügyekben 

 az EHK-ban vállalt feladataim elvégzése 
 
Gazdasági referens 
 
Ajándék termékek 

 A nyíltnapra szánt ajándékok listáját újra elküldtem a kiválasztott partnernek, melyről több 
alkalommal egyeztettem a partnerrel 

 Gődér Vivien által gyűjtött partnerek listáját elkészítettem a HSZI igényléséhez 

 A látványtervekről egyeztettem a partnerrel és továbbítottam a HK felé 

 a beszerzett termékeket és új listát készítettem a kimaradtakból 
Irodához kapcsolódó feladatok 

 Egyeztettem a maradék kanapé elszállításáról a Beruházási Igazgatósággal 

 Routert szereztem be az irodába 
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 Szünetmentes táp rendelését és átvételét intéztem 

 A beszerzésekhez kapott számlákkal elszámoltam a MŰHAL felé 
 
Tisztújító hétvége 

 Költségvetést és bevásárló listát készítettem 

 Ez alapján elkészítettem a HSZI igénylést és elküldtem a MŰHASZ-nak az igényeineket 

 Személyesen egyeztettem a beszerzésről Orbán Balázzsal 

 Katona Rebekával beszereztük a szükséges alapanyagokat 

 Katona Rebekával elkészítettem a programtervet 
 
Szakmai7 

 Átnéztem a rendezvény költségvetését 

 Több alkalommal tájékoztattam a szervezőket a tartandó határidőkről  

 Megválaszoltam a felmerülő gazdasági kérdéseket 

 Részt vettem egy egyeztetésen Szabó Krisztinával, Gődér Viviennel és Orbán Balázzsal 

 Vidák Miklóssal és Szabó Krisztinával egyeztettem a beszerzésről 
 
PR felelős  
 

 Az EHK részéről érkező híreket megosztottam Facebook oldalunkon  

 Aktuális híreinket közzétettem a honlapunkon, Facebook oldalunkon és az évfolyam 
csoportokban 

 Szerkesztettem a honlapunkat, több tartalmat frissítettem 

 Létrehoztam a Tisztújítás oldalt a honlapunkon 

 ÉMK HK Instagram fiókján folyamatosan friss tartalmakat késztek és osztok meg 

 Aktuális híreinket közzétettem a BMEApp-on 

 NagyKoncert és Egyetemi napok promóció 

 Feltöltöttem az előző időszak beszámolóit 

 Feltöltöttem az aktuális emlékeztetőket 

 Elkészítettem a végleges és a színes levelező papírunkat 

 Tartottam egy PR bizottság ülést 

 Részt vettem egy Külső PR bizottságon 
 

Kari Tanulmányi Bizottság  
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Véleményeztem a levelező listára érkező anyagokat 

 SZMSZ módosítás formai részeiben segítettem 

 Véleményeztem az SZMSZ módosítást 

 Részt vettem két megbeszélésen a Mentorgárdával és a HK tagjaival 

 Részt vettem a Tisztújító fórumon és az azt megelőző pakoláson 
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 Részt vettem egy megbeszélésen Gődér Viviennel, a bevételes körök és a MŰHASZ 
képviselőivel 

 Részt vettem egy beszélgetésen Hadarics Rékával és Gődér Viviennel 
 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 39 pont 

 Munka pont: 86 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 40 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 46 pont 

 Összesített pont: 125 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 100 000 Ft 
 


