
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

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

Hallgatói Képviselet emkhk.bme.hu 

Beszámoló Katona Rebeka 

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

 

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

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Oktatási Bizottság 
 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Pásztor Nikolettel egyeztettem a bizottság vezetésével kapcsolatos feladatokról, a várható 
féléves bizottsági teendőkről. 

 Egyeztettem Lovas Tamással az Építőmérnöki fizika zárthelyi időpontjával kapcsolatban 

 Pásztor Nikolettel egyeztettem arról, hogy mit tartalmazzon a Tisztújító Fórumon levetített 
tájékoztató a bizottsággal kapcsolatban. 

 Elkészítettem a Tiztújító Fórumra oktatással kapcsolatos statisztikákat 

 Részt vettem a Dékán Helyettesi fórumon, ahol bemutatkoztam az elsősöknek és 
elmondtam, hogy milyen ügyekben kereshetnek és hol érnek el. 

 
Szociális Bizottság 
 

 Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatokat bíráltam személyes bemutatáson 

 Ügyeltem az irodában szóbeli bemutatás idejében 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 
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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 
 
Kari Kreditátviteli Bizottság 
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem 
  
Kari Tanulmányi Bizottság  
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem 

 Kedvezményes tanrendeket pontoztam 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Véleményeztem a levelező listára érkező anyagokat 

 Részt vettem a Tisztújító fórumon és az azt megelőző pakoláson 

 Részt vettem egy HK fotózáson 

 Kari Tanács előtti megbeszélésen való részvétel a HÖK SZMSZ-ről 

 Pásztor Nikolettel és Boldizsár Nórával nyílt levelet készítettünk a Mentorgárda számára 

 a HÖK SzMSz módosításával kapcsolatban. 

 Az előző féléves normatíva összegek összesítésével kapcsolatban egyeztettem Barabás 
Zoltánnal, Kovács Klementinával és Gődér Viviennel 

 Az idei féléves normatíva felosztásról egyeztettem Kovács Klementinával és Gődér 
Viviennel 

 Tisztújító hétvége 
o Kovács Klementinával beszereztük a szükséges alapanyagokat 
o Kovács Klementinával elkészítettem a programtervet 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 39 pont 

 Munka pont: 54 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 21 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 33 pont 

 Összesített pont: 93 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 74 400 Ft 
 


