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Beszámoló Kovács Klementina 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

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

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Ösztöndíj Bizottság  
 

 Átnéztem és véleményeztem a pályázataink kiírásait és adatlapjait 

 Elküldtem S. Nagy Rolandnak a Hangadó Ösztöndíj bírálásához szükséges 
rendezvényrésztvevők listáját 

 Ösztöndíjaink leadásával kapcsolatos hallgatói kérdések megválaszolása 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Gazdasági referens 
 

 Folyamatosan tájékoztattam a HK tagjait a gazdasági ügymenetekkel kapcsolatosan 

 Gazdasági megújulással kapcsolatos feladatok HK szintű kidolgozáshoz kapcsolódóan 
tartottam két bizottsági ülést, melyekre felkészültem és minden felmerülő kérdésre 
válaszoltam 

 A félév végén tartandó HK rendezvények igényeinek összeszedéséről tájékoztattam a HK 
tagjait, az esetleges lehetőségeknek utánajártam 

 A HK igényeinek megfelelően előkészítettem az irodaszer igényléshez szükséges táblázatot, 
majd leadtam az EHK Gazdasági referensének 

 Elszámoltam a MŰHASZ részére a Szakmai7 és a HK hétvége számláit  

 Részt vettem az EHK által tartott gazdasági megújulás megbeszélésen 
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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 

 Heti rendszerességgel tájékoztatjuk Katona Rebekával az EHK ülést követően Gődér 
Vivient és az Alelnököket az elhangzottakról 

 
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 

 ÉMK HK Instagram fiókján folyamatosan friss tartalmakat készítek és osztok meg 

 Aktuális híreinket közzétettem a BMEApp-on 

 Feltöltöttem az előző időszak beszámolóit 

 Feltöltöttem az aktuális emlékeztetőket 

 Egy HK PR ülést tartottam 

 Tájékoztattam az Alakuló ülést követően a PR Felelősi poszt változásról az EHK 
felelősét és kértem a levelezőlistára vételét 

 Gazsi Dorothyval átnéztük a felületeink kezelését 

 Frissítettem a Facebook oldal és a honlap kezelőinek jogosultságait 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 Elkészítettem egy emlékeztetőt 

 Véleményeztem a levelező listára érkező anyagokat, emlékeztetőket 

 Véleményeztem a WCPress-t 

 Egyeztettem Puskely Gergővel utánpótlás és sport területekkel kapcsolatosan 

 Részt vettem a GHK ÉMK közös megbeszélésen a Gólyabálról 

 Részt vettem két megbeszélésen a bevételes körökkel, majd tájékoztattam őket a hirdetési 
és szórólapozás engedélykéréséről 

 Segédkeztem az eszközök GB irodába történő visszapakolásában 

 Részt vettem a Hallgatói Képviselet alakuló hétvégéjén 

 Fotózáson való részvétel 

 Szakmai7 állófogadás előkészületeinek segítése 
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Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 28 pont 

 Munka pont: 78 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 30 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 48 pont 

 Összesített pont: 106 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 84 800 Ft 
 
 


