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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. november 7. - Elektronikus szavazás részvétel 
2018. november 12. - Ülés részvétel 
2018. november 19. - Ülés részvétel 
2018. november 26. - Ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Ösztöndíj Bizottság  
 

 Átnéztem és véleményeztem a pályázataink kiírásait és adatlapjait  

 A Közösségi Ösztöndíj elbírálása S. Nagy Roland Leventével és Puskely Gergővel  

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Gazdasági referens  
 

 Folyamatosan tájékoztattam a HK tagjait a gazdasági ügymenetekkel kapcsolatosan 

 A HK igényeinek megfelelően elkészítettem az informatikai beszerzések igényléshez 
szükséges táblázatot, majd leadtam az EHK Gazdasági referensének  

 Decemberi költéseink igénylését elkészítettem és leadtam az EHK-ban 

 Nagy Gábor igazgató urat tájékoztattam igényléseink részleteiről 

 Nyíltnap ajándéktárgyakat készítő partnerrel egyeztetés a kifizetésről, megfelelő 
átláthatósági nyilatkozat bekérése 

 Beszerzések alternatíváit gyűjtöttem össze 

 Szórólapok, karácsonyi lapok, szóróanyagok nyomtatását küldtem a HSZI részére 

 Folyamatos egyeztetés Szili Ákossal, Gődér Viviennel és Pásztor Nikolettel a decemberi 
igénylésekkel kapcsolatban 
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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 

 
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 

 Feltöltöttem az előző időszak beszámolóit 

 Feltöltöttem az aktuális emlékeztetőket 

 Szóróanyag grafikát késztettem a Nyílt Napra és az Educatio kiállításra 

 Szórólapról egyeztetés Dr. Baráti Ilonával és Dr. Joó Attilával 
  

 

Egyéb feladatok 

 
 
 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 24 pont 

 Munka pont: 54 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 29 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 25 pont 

 Összesített pont: 78 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 50 700 Ft 
 
 


