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Beszámoló Gődér Vivien 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2018. december 3. - HK ülés részvétel 
2018. december 10. - HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Ösztöndíj Bizottság  
 

 S. Nagy Roland Leventének segítettem a VN főszervezői pályázattal kapcsolatban 
 
Szociális Bizottság  
 

 2018. december 2. – Megbeszélésen vettem részt Boldizsár Nórával 

 2018. december 2. – Bizottsági ülésen vettem részt 

 Boldizsár Nórával egyeztettem a tisztújítással kapcsolatban felmerült kérdésekről 

 Elkészítettem a jelölőlapot a tisztújításra való jelentkezéshez 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Elnök 
 

 Folyamatos kapcsolattartás a Dékáni Hivatallal  

 Napirendet készítettem az ÉMK HK üléseire, felkészületem rájuk és levezettem azokat 

 Kezeltem a HK levelező listáit 

 Hivatalos leveleket készítettem a HK folyó ügyeivel kapcsolatban 

 Folyamatos kapcsolattartás alelnökeimmel, Boldizsár Nórával és Pásztor Nikolettel 

 A dékáni vezetéssel egyeztettem a tavaszi félévben esedékes dékáni szünettel kapcsolatban 

 Továbbítottam az ÉMK HK tagjainak az EHK felől érkező kéréseket, projekt felkéréseket, 
ezekkel kapcsolatban egyeztettem a HK tagjaival 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 
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 Kezeltem a Rendezvénybejelentő rendszert 

 Folyamatosan tájékoztattam a Hallgatói Képviselet tagjait a HK elnök levelezőlistára érkező 
aktualitásokról 

 Határidőre elvégeztem a HK elnök listán kiadott feladatokat 

 A HK ülések emlékeztetőit véglegesítettem majd megküldtem őket az illetékeseknek 

 Többszöri egyeztetés Pásztor Nikolettel, Kovács Klementinával, Szili Ákossal és a 
Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság munkatársaival a Hallgatói Képviselet évértékelő 
vacsorájával és a leköszönő képviselők ajándékaival kapcsolatban 

 Az évértékelő vacsorával kapcsolatos számlázási feladatokat intéztem 

 Alternatív partnereket kerestem az árajánlatkéréshez a leköszönő képviselők ajándékai 
kapcsán 

 Többszöri telefonos és emailes egyeztetés az ajándékokat készítő céggel 

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

 Folyamatos kapcsolattartás a Gondoksággal 

 2018. december 11. – Elnöki megbeszélésen vettem részt 

 Többszöri egyeztetés a többi KHK elnökkel a HNOR módosítás és az EGYHDK keretek 
kapcsán felmerült kérdésekben 

 Egyeztetésen vettem részt Kovács Klementinával, Katona Rebekával és Boldizsár Nórával 
az elnöki levél kapcsán  

 2018. december 20. – Gólyabál értékelő megbeszélésen vettem részt 

 Folyamatosan tájékoztattam a Hallgatói Képviselet tagjait az Educatio kiállításon való 
megjelenéssel kapcsolatos szervezési feladatok állásáról 

 Kovács Klementinával egyeztettem a 2018. évi MŰHASZ zárásról 

 A közérdekű adatigényléshez szükséges anyagokat állítottam össze 

 Dr. Lovas Tamás oktatási dékánhelyettes úrral egyeztettem a hallgatói létszámokkal 
kapcsolatban 

 A határidőnapló/füzet rendeléssel kapcsolatos igények összesítettem és adtam le 

 Dékán urat tájékoztattam a Szociális Bizottság tisztújító szavazásával kapcsolatos 
fejleményekről 

 A decemberben kiírt, tavaszi féléves különeljárási díjakkal kapcsolatban egyeztettem az 
Egyetemi Hallgatói Képviselettel 

 
Kari Tanulmányi Bizottság 
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem 

 
Kari Oktatási Bizottság 
 

 Kari Tanács előterjesztést véleményeztem 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 Fogadóórát tartottam 2 alkalommal 

 Részt vettem a Hallgatói Képviselet évértékelő vacsoráján 
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 Nem posztjaimhoz kötődő hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Véleményeztem a Kollégiumi Felvételi Szabályzat módosítás tervezetét 

 Részt vettem a Hallgatói Képviselet fotózásán 

 Véleményeztem a levelezőlistára érkező egyéb anyagokat 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 2 pont 

 Munka pont: 89 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 4 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 85 pont 

 Összesített pont: 91 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 59 150 Ft 
 
 
 


