Beszámoló Gődér Vivien
Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. január 1. és 2019. január 31.
közötti időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
2019. január 6. - HK ülés részvétel
2019. január 7. - Rendkívüli HK ülés részvétel
2019. január 9. - Rendkívüli HK ülés részvétel
2019. január 13. - HK ülés részvétel
2019. január 27. - Rendkívüli HK ülés részvétel
2019. január 28. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
2019. január 8. - Kari Tanulmányi Bizottság ülés részvétel
2019. január 30. - Dékáni Tanács részvétel

Bizottságban végzett tevékenység
Szociális Bizottság










2019. január 7. - Közös tanuláson vettem részt
2019. január 8. - Az EHK által szervezett közös tanuláson vettem részt
Felkészültem a bírálói vizsgára
2019. január 10. - Bírálói vizsgán vettem részt
Boldizsár Nórával egyeztettem a tisztújítással kapcsolatban felmerült kérdésekről
Szociális alapú kollégiumi férőhely pályázatok bírálásával foglalkoztam
Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok előbírálásával foglalkoztam
Boldizsár Nórával és bizottság többi tagjával egyeztettem a bírálás során felmerülő
kérdésekről, bonyolult helyzetekről
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam
A szociális alapú kollégiumi férőhely pályázatok-, a rendszeres szociális ösztöndíj
pályázatok- és alaptámogatás pályázatok bírálása/előbírálása során végzett tevékenység
nem került jutalmazásra jelen pályázat során.
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Egyéb felelősi munkák
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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
o személyi változások
o Erasmus+ igazolások (HK és öntevékeny köri minta)
o kollégiumi mentor számok és személyi javaslatok
Folyamatosan vezettem az iktatást
Folyamatos kapcsolattartás alelnökeimmel az aktuális ügyekkel kapcsolatban
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam (rengeteg)
Kezeltem a Rendezvénybejelentő rendszert
Folyamatosan tájékoztattam a Hallgatói Képviselet tagjait a HK elnök levelezőlistára érkező
aktualitásokról (TJSZ, ked-ek, digitális tábla feltételek, előterjesztések, Pro Juventute, KHK
csapatépítés információk))
A HK ülések emlékeztetőit véglegesítettem majd megküldtem őket az illetékeseknek
Nagyterem és K370 igénylésekkel kapcsolatban egyeztettem az igénylőkkel, illetve
esetenként a portásokkal
Folyamatos kapcsolattartás a Gondoksággal
2019. január 10. – Részt vettem az Újévi Állófogadáson
2019. január 17. – Elnöki értekezleten vettem részt
2019. január 24. – Személyes megbeszélésen vettem részt S. Nagy Roland Leventével
2019. január 24. – Személyes megbeszélésen vettem részt Kovács Klementinával
2019. január 25. – Személyes megbeszélésen vettem részt Szabó Krisztinával
2019. január 25. – Személyes megbeszélésen vettem részt Puskely Gergővel
2019. január 25. – Személyes megbeszélésen vettem részt Szűcs Ákossal
2019. január 25. – Személyes megbeszélésen vettem részt Lányi Györggyel (VN főszervező)
Többszöri egyeztetés Károlyi Rolanddal és a Gondoksággal a VHFK leltárában szereplő
eszközök átvételéről
Többszöri egyeztetés Balassa Péterrel a VPK Nagyterem felújítással és a Buddy Holly
Clubbal kapcsolatban
Elkészítettem a tanácskozási jogú tagok felvételére vonatkozó pályázati felhívást
Többszöri egyeztetés Kállai Lászlóval a kollégiumi mentor pályázatra jelentkezőkkel
kapcsolatban
Többszöri egyeztetés Boldizsár Nórával, Pásztor Nikolettel és S. Nagy Roland Leventével
az alelnöki pozícióval kapcsolatos érdeklődésről, átadásról-átvételről
A januári ülések állandó időpontjának kijelölésével foglalkoztam, emlékeztető üzeneteket
küldtem a Hallgatói Képviselet tagjainak
Gazsi Dorothyval egyeztettem a mandátumáról való lemondás utáni feladatokról
2019. január 12. – Megbeszélésen vettem részt a HK értékelés elveiről
Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat
o 2018. novemberi időszak
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Boldizsár Nórával és Pásztor Nikolettel elkészítettük a beszámolók
értékelését
 S. Nagy Roland Leventével elkészítettük a dokumentációt és határidőre
leadtuk és elküldtem
 emlékeztető kivonat
 beszámolók véglegesítése
 bírálói táblázat
 kifizetési lista
o 2018. decemberi időszak
 Boldizsár Nórának és Pásztor Nikolettnek javaslatot készítettem a
képviselők beszámolójának értékelésére
 Elkészítettük a dokumentációt, határidőre leadtam és elküldtem
 emlékeztető kivonat
 beszámolók véglegesítése
 bírálói táblázat
 kifizetési lista
Elvégeztem az EHK által kiadott feladatokat
o HK zárthelyi dolgozat jelentkezés leadása
 Javaslatot készítettem a képviselők beosztására
 R. Nagy Tibor Endrével egyeztettem a jövendőbeli személyi változások
kapcsán
o HK zárhelyi dolgozat felkészítőkre való jelentkezés
o Utánpótlás felelősök elérhetőségeinek megadása
o JegesEst promóter elérhetőségeinek megadása
 Egyeztetés a Hallgatói Képviselettel a feladat vállalásáról
o Gödi férőhely igények leadása
 Egyeztetés Barabás Zoltánnal az ütközések feloldásának érdekében
o Féléves ütemezés leadása
 Egyeztetés a Hallgatói Képviselettel a még bizonytalan rendezvény
időpontokkal kapcsolatban
o KHK Csapatépítő nap jelentkezés leadása
o HÖK adatok táblázat folyamatos frissítése
Egyeztetés Lukács Bálinttal a 2018. évi Gólyabál elszámolással és eredményfelosztással
kapcsolatban
Egyeztetés a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatósággal a kollégiumi felvételi pályázat
elbírálásához szükséges szavazás részvételi adatok bekéréséről, majd ezek továbbítása a
Kollégiumi Bizottság számára
Lovas Tamás oktatási dékánhelyettessel egyeztettem az osztályfőnöki órák OHV
véleményeztetés alóli kivonásának lehetőségéről
Kovács Klementinával egyeztettem gazdasági kérdésekben
Többszöri egyeztetés az Építész Hallgatói Képviselet elnökével, Horváth Bálinttal illetve
Filep Richárddal is, a félévben tartandó közös vacsoráról
Barabás Zoltánnal egyeztettem egy az oktatási területen felmerült problémáról
Személyes egyeztetés Lovas Tamás oktatási dékánhelyettessel és Pásztor Nikolettel az
aktuális oktatási ügyekkel kapcsolatban
Elkészítettem a hallgatói képviselők közösségi pontozását a kollégiumi felvételi pályázathoz
Lovas Tamás oktatási dékánhelyettessel egyeztettem a kedvezményes tárgyfelvétel során
felmerült problémákról

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Telefon: 463-1508
www.emkhk.bme.hu








Elolvastam a tanácskozási jogú tagság pályázatra jelentkezők motivációs leveleit
Elolvastam a kollégiumi mentor pályázatra jelentkezők pályázati anyagait
Károlyi Rolandnak készítettem rövid összefoglalót az első lépésekkel kapcsolatban
A kedvezményes tanulmányi renddel kapcsolatos tudnivalókról egyeztettem Lovas Tamás
oktatási dékánhelyettessel és tájékoztattam azokról a Hallgatói Képviselet tagjait
Készítettem a HK iránt érdeklődők számára egy levelezőlistát
Suhajda Richárddal és Hallgatói Képviselet tagjaival egyeztettem a K370 teremmel
kapcsolatban

Kari Tanulmányi Bizottság


Hallgatói kérvényeket véleményeztem (kiemelkedően sok volt ebben az időszakban)

Egyéb feladatok

















Elkészítettem a 2018. december 3-i ülés emlékeztetőjét
Elkészítettem a 2019. január 6-i ülés emlékeztetőjét
Elkészítettem a 2019. január 7-i rendkívüli ülés emlékeztetőjét
Elkészítettem a 2019. január 9-i rendkívüli ülés emlékeztetőjét
Nem posztjaimhoz kötődő hallgatói megkeresésekre válaszoltam
Véleményeztem a levelezőlistára érkező egyéb anyagokat
Educatio kiállítás
o Folyamatosan tájékoztattam a Hallgatói Képviselet tagjait az Educatio kiállításon
való megjelenéssel kapcsolatos szervezési feladatok állásáról
o Elkészítettem a HK-sok jelentkezésére szolgáló táblázatot
o Többszöri egyeztetés Dr. Baráti Ilona tanárnővel az Educatio kiállításon való
megjelenéssel kapcsolatban
o Egyeztettem Hadarics Rékával a kiállításon való segítség nyújtásról
o Boldizsár Nórával és Pásztor Nikolettel beszereztem az egységes megjelenéshez
szükséges dolgokat (póló vásárlás, vasalható minta nyomtatása)
o Kiállítóként részt vettem az Educatio kiállításon az alábbi időszakokban:
 2019. január 10. 13:00-17:00
 2019. január 11. 9:00-13:00
 Illetve naponta 1-1 óra ki- illetve visszautazás
2019. január 30. – Gólyatáborral kapcsolatos közös megbeszélésen vettem részt a
Természettudományi Kar Hallgatói Képviseletének tagjaival
Kivonatot készítettem a január 29-i gólyatáboros megbeszélés jegyzőkönyvéből és azt
elküldtem az érintetteknek
Táborhelyszínt kerestem a gólyatábornak, árajánlatot kértem az általam kiválasztott tábortól
Elkészítettem a februári Karimába a HK híreket
Véleményeztem a WCPresst
Részt vettem a HK csapatépítésén
Véleményeztem a kollégiumi díjmentes éjszakákról szóló javaslatot
Ellenőriztem a Karima februári számát
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Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:



Jelenlét pont: 9 pont
Munka pont: 135 pont
o Bizottságban végzett tevékenység: 2,5 pont
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 132,5 pont



Összesített pont: 144 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 93 600 Ft
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