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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 (vezető) 
 

 Hangadó pályázathoz szükséges hallgatók listájának bekérése (Önkéntes Nap, Szakmai Hét, 
OHV, Fórum, Tisztújító szavazás, Vásárhelyi Napok, Sportnap) 

 A Közösségi Ösztöndíj elbírálása Kovács Klementinával és Puskely Gergővel 

 A Sportösztöndíj elbírálása Gődér Viviennel 

 A Gólyatábor szervezői ösztöndíj frissítése, a főszervezőhöz tartozó maximum összeg 
meghatározása 

 A Hangadó ösztöndíj elbírálása 

 Pályázati leadás során ügyelet a HK irodájában  

 A Közösségi ösztöndíj előzetes eredményének táblázatba foglalása  

 A Sportösztöndíj előzetes eredményének táblázatba foglalása  

 A Gólyatábor szervezői ösztöndíj előzetes eredményének táblázatba foglalása  

 A Hangadó ösztöndíj előzetes eredményének táblázatba foglalása  

 A Kari BME ösztöndíj előzetes eredményének táblázatba foglalása  

 Hallgatók megkeresése a pályázatok javításával kapcsolatban 

 A Közösségi ösztöndíj végleges eredményeinek összesítése  

 A Sportösztöndíj végleges eredményeinek összesítése  

 A Gólyatábor szervezői ösztöndíj végleges eredményeinek összesítése  

 A Hangadó ösztöndíj végleges eredményeinek összesítése  

 A Kari BME ösztöndíj végleges eredményeinek összesítése  

 Az előzetes és végleges pályázati eredmények előterjesztése a HK felé 
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 Pályázatok dokumentációja Gődér Viviennel  

 Pályázatok leadása a HSZI-nek, egyeztetés a pályázatokkal kapcsolatban 

 Hallgatók megkeresése a hiánypótlással kapcsolatban 

 Hiánypótlás alatti ügyelet a HK irodájában 

 Hiánypótlások leadása a HSZI-nek 

 A csapatmeghajtó aktualizálása, a mappák rendszerezése 

 Hallgatói kérdések megválaszolása az ösztöndíjakkal kapcsolatban 

 Folyamatos kapcsolattartás a HSZI-vel 
 

 
Kollégiumi Bizottság (bizottsági tag) 
 

 Bizottsági üléseken való részvétel 

 KB-n való részvétel a körökkel a közösségi ösztöndíjjal kapcsolatban 

 Folyamatos kapcsolattartás a portával 

 Kártyaigényléssel kapcsolatos e-mailekre való reagálás 

 KFSZ véleményezése és közös korrektúrázása a bizottsági tagokkal 

 Hallgatói kérdések megválaszolása a kollégiummal kapcsolatban 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
VVS felelős 
 

 VVS videók értékelése, véleményezése  
 

Egyéb feladatok 

 
 

 2018. november 6. – Részvétel az ütemezési megbeszélésen 

 Pályázatok bevétele a hallgatóktól a HK irodájában 

 Diplomaátadón való részvétel, segítségnyújtás az ünnepség lebonyolításában 

 Csapatépítésen való aktív részvétel 

 HÖOK vezetőképzőn való részvétel 

 BME Nyílt Napon való részvétel a kar népszerűsítésének céljából  

 Pakolásban való segédkezés a HÖOK vezetőképzőn 

 A szóróanyagok véleményezése 

 A honlaphoz kapcsolódó anyagok véleményezése 

 Emlékeztetők véleményezése 

 Egyéb, nem a posztjaimhoz kapcsolódó hallgatói megkeresések megválaszolása 
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Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 5 pont 

 Munka pont: 80 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 55 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 25 pont 

 Összesített pont: 85 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 55 250 Ft 


