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Beszámoló Gődér Vivien 

 

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 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Ösztöndíj Bizottság  
 

 Segítettem a Kari BME pályázat, a Sportösztöndíj pályázat, a Közösségi ösztöndíj pályázat 
valamint a Hangadó pályázat előzetes és végleges eredményének elkészítésében 

 S. Nagy Roland Leventének segítettem a fenti pályázatok dokumentációjának 
elkészítésében 

 S. Nagy Roland Leventével egyeztettem a dokumentáció hiánypótlással kapcsolatos 
feladatokról és segítettem azok egy részét elkészíteni 

 Többszöri egyeztetés S. Nagy Roland Leventével a Hangadó ösztöndíjjal kapcsolatban 

 Segítségnyújtás a bizottság munkájával kapcsolatban felmerülő kérdések kapcsán 
 
Szociális Bizottság  
 

 Boldizsár Nórával egyeztettem a bizottsággal kapcsolatban, közösen elkészítettük a 
tisztújító szavazás ütemezését, és megvitattuk a felmerülő kérdéseket a szavazás kapcsán 

 

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 
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 Kezeltem a HK levelező listáit 

 Hivatalos leveleket készítettem a HK folyó ügyeivel kapcsolatban 

 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 októberi időszakának értékelését és 
a hozzá kapcsolódó dokumentációkat, valamint a Külső Közösségi ösztöndíj decemberi 
kifizetési időponthoz tartozó dokumentációját 

 A HK ülések emlékeztetőit véglegesítettem majd megküldtem őket az illetékeseknek 

 Többszöri egyeztetés Kóródi Eszterrel a Rendezvényszervező Bizottság munkájáról és a 
TDK főpróbáról 

 Egyeztetés Molnár Gyulával a decemberi kifizetési időpontra leadott dokumentációval 
kapcsolatban 

 Többszöri egyeztetés a végzett hallgatók képviselőjével a Diplomaátadó ünnepség kapcsán 

 Egyeztetés Boldizsár Nórával, Pásztor Nikolettel, Hadarics Rékával, S. Nagy Roland 
Leventével, Gazsi Dorothyval és Katona Rebekával a Diplomaátadó ünnepség helyszíni 
lebonyolításáról 

 2018. november 9. – Részvétel a Diplomaátadó ünnepségen. Az ünnepség előtt és után 
segítségnyújtás a pakolási feladatokban 

 Gólyabál 
o Elkészítettem a meghívókhoz tartozó borítékokat, amiket többszöri próbálkozás 

után sem sikerült kinyomtatnunk, így a saját költségemre lettek kinyomtatva 
o Aláírtam és kiosztottam a papír alapú meghívókat 
o Elkészítettem a VIP beléptetéshez a listát 
o Folyamatos kapcsolattartás Rácz Miklóssal és Szénási Andrással 
o Zat’ko Zsófiával egyeztettem a hard-ticket árulásról, illetve váltópénzt 

biztosítottam e célra a Mentorgárdának 
o A Rendezvényszervező Bizottsággal egyeztettem a tombolával kapcsolatban 
o Többszöri egyeztetés Lukács Bálinttal gazdasági kérdésekkel kapcsolatban 
o 2018. november 10. – szervezői megbeszélésen vettem részt 
o Szénási Andrástól átvettem a plakátokat és szórólapokat 
o Tóth Amandával egyezettem mindkét HK-t érintő kérdésekkel kapcsolatban 
o A Gólyabál napján segítettem az előzetes helyszíni feladatok lebonyolításában 

 2018. november 6. – megbeszélésen vettem részt a Hallgatói Képviselet tagjaival a 
következő féléves programok ütemezésével kapcsolatban 

 Nagyterem és K370 igénylésekkel kapcsolatban egyeztettem az igénylőkkel, illetve 
esetenként a portásokkal 

 Folyamatos kapcsolattartás a Gondoksággal 

 Leadtam a Hallgatói Képviselet tagjainak jelentkezését a HÖOK őszi vezető képzőjére, 
illetve egyeztettem az érintettekkel a szekciókínálatról és javaslatokat fogalmaztam meg, 
ezzel kapcsolatban 

 2018. november 8. – Elnöki megbeszélésen vettem részt 

 2018. november 10. – Előadást tartottam a Kari Nyílt Napon a közösségi életről 
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 Két alkalommal EHK-Elnökség megbeszélésen vettem részt 

 2018. november 22. – Gólyatábor értékelő megbeszélésen vettem részt 

 2018. november 28. – Fegyelmi tárgyaláson vettem részt 

 Többszöri egyeztetés a Hallgatói Képviselet évzáró vacsorájával kapcsolatban Pásztor 
Nikolettel és Kovács Klementinával 

 Folyamatosan tájékoztattam a Hallgatói Képviselet tagjait a Nyílt Nap szervezésének 
állásáról 

 Az ÉMK SZMSZ véleményezése, illetve többszöri egyeztetés Kónya Évával a Jogi 
Igazgatóság által javasolt módosításokról 

 Kapcsolattartás Balassa Péterrel és a bevételes körök vezetőivel a rendezvényeik kapcsán, 
illetve a Hallgatói Képviselet folyamatos tájékoztatása a fejleményekről 

 2018. november 11. – Gólyatábor szervezői értékelő megbeszélésen vettem részt 

 Paulik Dániellel egyeztettem a HK iroda informatikai ügyeit illetően 

 
Kari Tanulmányi Bizottság 
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem 

 
Kari Oktatási Bizottság 
 

 Kari Tanács előterjesztést véleményeztem 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 Elkészítettem az új mintabeszámolót 

 Kezelem a Hallgatói Képviselet naptárát 

 Fogadóórát tartottam 4 alkalommal 

 Eszközkiadásokkal kapcsolatban segítettem (főzőzsámoly, projektor, kulcs) 

 2018. november 14. - Részt vettem a Hallgatói Képviselet csapatépítésén 

 2018. november 30. – Részt vettem az egyetemi Nyílt Napon, illetve kivittem a szóró 
ajándékokat 

 Részt vettem a HK ütemezési megbeszélésén 

 Pásztor Nikolettnek segítettem az OHV kiértékeléssel kapcsolatban 

 Többször véleményeztem a Puskely Gergő által összeállított kérdőívet 

 Véleményeztem a pályaorientációval kapcsolatban összeállított anyagot 

 Véleményeztem a Hallgatói Képviselet beszerzéseiről összeállított javaslatot 

 Véleményeztem a Térítési és Juttatási Szabályzat megújítása kapcsán összeállított 
koncepciót 

 Egyéb a levelezőlistán felmerülő anyagok, ötletek véleményezése 

 A Hangadó ösztöndíj pályázat változásai kapcsán egyeztettem a pályázatot leadott 
hallgatókkal 

 Nem posztjaimhoz kötődő hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Palojtay Tamással egyeztettem az irodai beléptető rendszer javításával kapcsolatban, illetve 
segédkeztem a folyamatnál 
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Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 4 pont 

 Munka pont: 144 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 19 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 125 pont 

 Összesített pont: 148 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 96 200 Ft 
 
 
 


