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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. november 5. – HK ülés részvétel 
2018. november 7. - Elektronikus szavazás részvétel 
2018. november 12. – HK ülés részvétel 
2018. november 19. – HK ülés részvétel 
2018. november 26. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Ösztöndíj Bizottság 
 

 Részt vettem egy bizottsági megbeszélésen a novemberi hónapban. 

 Részt vettem a közösségi- valamint sportösztöndíjak elbírálásában. 

 Az ösztöndíj leadások utolsó napján Molnár Zsanettel 18:00-24:00 között ügyeltem a 
Hallgatói Képviselet irodájában. 

 
Kollégiumi Bizottság 
 

 S. Nagy Roland Leventével közös feladatunkat, a porta bejárását és az információ 
áramlásának zavartalanságát szolgáló felkeresést egyszer hajtottam végre november hónapban. 

 Projektfeladatomat, mely az állandó vendégkártya igénylőlapjának átdolgozása volt, 
végrehajtottam. 

 Bizottsági üléseken minden alkalommal részt vettem, ahol többek közt a KFSZ 
felülbírálásában is részt vettem. 
 
Oktatási Bizottság 
 

 Részt vettem a bizottsági üléseken. 

 Az OHV eredmények összesítésében vettem részt november 24-én Molnár Zsanettel és 
Pásztor Nikolettel. 

 Hallgatói megkeresésekre reagáltam. 
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Egyéb felelősi munkák 

 
 
Utánpótlás felelős 
 

 Elkészítettem a közéleti és köri utánpótlást segítő kérdőíveket az elsőéves hallgatók 
számára, mely kitöltésre került a Mentorgárda és a mentor Hallgatói Képviselők 
segítségével, majd összegyűjtöttem a kitöltött kérdőíveket. 

 Volt egy megbeszélésem Egyed Gáborral (EHK) az utánpótlással kapcsolatban, ahol az 
egyetemi szintű összehangolásról egyeztettünk. 

 
Sport felelős 
 

 Megkaptam Mikolai Mátyás DSK vezetőtől a konditerem, illetve a kerékpártároló 
használatára vonatkozó szabályzatokat, melyeket továbbítottam Szabó Krisztinának, hogy 
elérhető legyen az emkhk.bme.hu oldalon. 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 Részt vettem a Hallgatói Képviselet nyílt napra elkészített szórólapjának tartalmi 
előkészítésében. 

 Részt vettem egy belső csapatépítésen november 14-én. 

 Részt vettem a HÖOK őszi vezetőképzőjén, Siófokon november 15-18. között. 

 A novemberi KKB-n részt vettem, ahol az öntevékeny körvezetőknek ismertettem a 
kérdőívet, valamint kértem véleményüket a kérdésekkel kapcsolatban. 

 A BME Nyílt Napon 8:00-13:00 között részt vettem az Építőmérnöki Kar 
népszerűsítésében. 

 Segítettem november során egy irodatakarításban. 

 Részt vettem a HK ütemezési megbeszélésén 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 5 pont 

 Munka pont: 53,5 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 22 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 31,5 pont 

 Összesített pont: 58,5 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 38 025 Ft 
 


