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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 

 
 
2018. december 5. - Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Ösztöndíj Bizottság 

 VN főszervezői pályázat véleményezése  

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Gazdasági referens  
 

 Folyamatosan tájékoztattam a HK tagjait a gazdasági ügymenetekkel kapcsolatosan 

 Nyíltnap ajándéktárgyakat készítő partnerrel egyeztetés a kifizetésről a partnerrel, Szili 
Ákossal és Kugler Józsefnével 

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

 Évzáró vacsora partner keresés 

 Kiválasztott étteremmel és Szili Ákossal egyeztetés az ajánlatról 

 Megrendelések kiküldésének elmaradásának esetére esetleges lehetőségek gyűjtése 

 Tavaszi NKOH engedélyhez kötött rendezvényünk leadása, műszaki leírásának elkészítése  

 2017. évi MŰHASZ zárást átnéztem és esetleges hiányosságokat jeleztem Gődér Viviennek 

 2018. évi MŰHASZ analitikát átnéztem és esetleges meglátásaimat jeleztem Gődér 
Viviennek 

 VVS megkeresését továbbítottam a képviseletnek, utánajártam kérésük teljesíthetőségének 
és erről tájékoztattam minden érintettet 
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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 

 Karácsonyi grafika készítése, képeslap, borítókép 

 Karácsonyfadísz készítése 

 HK fotóinak utómunkája és feltöltés a honlapra 
 

 

Egyéb feladatok 

 
 
 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 22 pont 

 Munka pont: 49,5 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 28 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 21,5 pont 

 Összesített pont: 71,5 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 46 475 Ft 
 
 


