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Beszámoló Gődér Vivien 

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2018. október 1. és 2018. október 31.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. október 1. - HK ülés részvétel 
2018. október 5. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
2018. október 8. - Alakuló ülés részvétel 
2018. október 15. - HK ülés részvétel 
2018. október 24. - HK ülés részvétel 
2018. október 28. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2018. október 2. - Dékáni Tanács részvétel 
2018. október 10. - Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Ösztöndíj Bizottság  
 

 Részt vettem egy bizottsági ülésen 

 Folyamatos segítségnyújtás S. Nagy Rolandnak a területen felmerülő kérdésekkel 
kapcsolatban 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Elnök 
 

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

 Napirendet készítettem az ÉMK HK üléseire, felkészületem rájuk és levezettem azokat 

 Kezeltem a HK levelező listáit 

 Az ÉMK HK tagjaival egyeztettem az új email címekkel kapcsolatban 

 Hivatalos leveleket készítettem a HK folyó ügyeivel kapcsolatban 

 2018. október 1. – Személyes egyeztetésen vettem részt Szolnoki Roxánával a Karimával 
kapcsolatban 

 2018. október 2. – Részt vettem egy megbeszélésen, melynek témája a HÖK gazdálkodása 
volt  
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 2018. október 3. – Részt vettem a Mentorgárda körgyűlésén  

 2018. október 11. – Elnöki értekezleten vettem részt 

 Értesítettem a Rendezvényszervező Bizottság utánpótlására jelentkezőket a meghallgatás 
eredményéről  

 2018. október 17. – Elnök-Alelnökök megbeszélésen vettem részt  

 2018. október 18. – Egyeztetésen vettem részt Balassa Péterrel a klubokkal kapcsolatban 

 2018. október 18. – Egyeztetésen vettem részt a HK tagjaival és Károlyi Rolanddal a 
VHFK-val kapcsolatban  

 2018. október 18. – Személyes megbeszélésen vettem részt Krizsán Tündével a Vásárhelyi 
Videó Stúdió  

 2018. október 18. – Szakkollégiumi elnökségi ülésen vettem részt  

 2018. október 19. – Elnök-Alelnökök-EHK képviselők megbeszélésen vettem részt  

 2018. október 24. – Személyes egyeztetésen vettem részt R. Nagy Tibor Endrével  

 2018. október 26. – Elnök-Alelnökök-EHK képviselők megbeszélésen vettem részt  

 2018. október 26. – Utánpótlás képzéssel kapcsolatos megbeszélésen vettem részt  

 2018. október 31. - Elnök-Alelnökök megbeszélésen vettem részt  

 Folyamatos kapcsolattartás alelnökeimmel Boldizsár Nórával és Pásztor Nikolettel 

 Többszöri egyeztetés Süveges Imrével az emlékeztetőkkel kapcsolatban 

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

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 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 szeptemberi időszakának 
értékelését és a hozzá kapcsolódó dokumentációkat 

 Kovács Klementinával és Katona Rebekával egyeztettem a HK alakuló hétvégéjének 
szervezéséről 

 Suhajda Richárddal és a HK tagjaival egyeztettem a K370 használatáról 

 Az újonnan bekerült és a visszavonult képviselőkkel egyeztettem a vagyonnyilattételi 
kötelezettségükről 

 Bekértem az új képviselők adatait 

 Más karok képviselőivel egyeztettem a kari lapos hirdetésekkel kapcsolatban 

 Értesítettem a dékáni vezetést, a tanszékvezetőket és bizonyos egyetemi igazgatóságok 
vezetőit a HK elérhetőségeinek változásáról 

 A HK iroda beléptetőjének megszerelésével kapcsolatban egyeztettem az illetésekkel 

 Hadarics Rékával egyeztettem a MovieNight kapcsán felmerült problémák megoldásáról 

 Alumni tagokkal egyeztettem régi beszerzésekkel és leltáras eszközökkel kapcsolatban, 
illetve Szabó Krisztinával átnéztük az iktatást ehhez kapcsolódóan 

 Elkészítettem az általános ráérőség alapján a javaslataimat a bizottsági időpontokra, 
melyeket megküldtem a bizottságvezetők számára 

 Többször egyeztettem a Tisztújító szavazással kapcsolatban a Szavazási Bizottság tagjaival 

 Szolnoki Roxánával egyeztettem a Karima közbeszerzésével kapcsolatban 

 A HK ülések emlékeztetőit véglegesítettem majd megküldtem őket az illetékeseknek 

 Többszöri egyeztetés Kóródi Eszterrel a Rendezvényszervező Bizottság munkájáról 
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 Többszöri e-mailes és személyes egyeztetés a Kollégiumok Igazgatóságával a B004 iroda 
használatáról, illetve az ehhez kapcsolódó anyagok összegyűjtése, megírása 

 Egyeztetés Molnár Gyulával a novemberi kifizetési időpontra leadott dokumentációval 
kapcsolatban 

 Egyeztetés Pásztor Nikolettel a póló-pulcsi rendeléssel kapcsolatos dolgokról 

 Beugrót készítettem az október 24-i ülésre, majd kijavítottam 

 Többszöri egyeztetés a Diplomaátadó ünnepség kapcsán Kónya Évával, valamint a végzett 
hallgatók képviselőjének felkutatása 

 Gólyabál 
o 2018. október 3. – Személyes egyeztetésen vettem részt a Gólyabállal kapcsolatban 
o 2018. október 7. – Gólyabállal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt 
o 2018. október 13. – Gólyabállal kapcsolatos megbeszélésen vettem részt 
o Folyamatos kapcsolattartás Rácz Miklóssal és Szénási Andrással 
o A Rendezvényszervező Bizottsággal egyeztettem a tombolával kapcsolatban 
o Többszöri egyeztetés Lukács Bálinttal gazdasági kérdésekkel kapcsolatban 
o Elkészítettem a Gólyabál meghívó szövegét, illetve frissítettem a meghívandó 

tanárok listáját, majd ezeket elküldtem Tóth Amandának 
o Egyeztettem a gólyatánc előre haladásáról 
o Szénási Andrástól átvettem a hard-ticketeket 
o Tóth Amandával egyezettem mindkét HK-t érintő kérdésekkel kapcsolatban 

 
Kari Tanulmányi Bizottság 
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 2018. október 4. – Segítettem a Szakmai Hét Állófogadás utáni takarításban  

 2018. október 29. – Gazdasági megbeszélésen vettem részt 

 2018. október 31. – Boldizsár Nórával és Pásztor Nikolettel átvettem a HK irodaszer 
rendelését  

 Prezentációkat készítettem az alakuló hétvégére a Hallgatói Képviselet különböző 
területiről  

 Szavazó cédulákat készítettem az alakuló ülésre, illetve a későbbi ülésekre  

 Frissítettem a HK elérhetőségeit a honlap több részén  

 Gazsi Dorothynak segítettem a WCPress összeállításában  

 Véleményeztem a minta köri SZMSZ-t  

 Levelezőlistát készítettem a kollégiumi mentorok és gondokok számára 

 Véleményeztem az utánpótlás kérdőívet  

 Eszközök kiadásában segédkeztem 

 Nem posztomhoz kapcsolódó hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 A HK tagjainak órarend bekérését koordináltam 

 Kezelem a Hallgatói Képviselet naptárát 

 Fogadóórát tartottam 4 alkalommal 

 Segítettem az eszközök GB irodába történő visszapakolásában 
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 Véleményeztem a Gazdasági megbeszélésen összeállított anyagot  

 Véleményeztem az utánpótlásról szóló anyagot  

 Részt vettem a Hallgatói Képviselet alakuló hétvégéjén 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 13 pont 

 Munka pont: 137 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 8 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 129 pont 

 Összesített pont: 150 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 120 000 Ft 
 
 
 


