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Beszámoló Gődér Vivien 

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. február 1. és 2019. február 28.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. február 11. - HK ülés részvétel 
2019. február 17. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
2019. február 21. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. február 21. – Elektronikus szavazás részvétel  
2019. február 25. - HK ülés részvétel 
2019. február 26. - Rendkívüli HK ülés részvétel 
2019. február 28. – Elektronikus szavazás részvétel  
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. február 6. - Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Szociális Bizottság  
 

 Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok szóbeli bírálásával foglalkoztam 

 Boldizsár Nórával és bizottság többi tagjával egyeztettem a bírálás során felmerülő 
kérdésekről, bonyolult helyzetekről 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 
 
Ösztöndíj Bizottság  
 

 S. Nagy Roland Leventével egyeztettem a tanulmányi ösztöndíj dokumentációjához 
szükséges igazolásokról 

 S. Nagy Roland Leventével elkészítettük a 2018/19. tanév tavaszi féléves tanulmányi 
ösztöndíj osztását 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Elnök 
 

 Kapcsolatot tartottam a Dékáni Hivatallal  
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 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 

 Folyamatos kapcsolattartás alelnökeimmel az aktuális ügyekkel kapcsolatban 

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam  

 Kezeltem a Rendezvénybejelentő rendszert 

 Folyamatosan tájékoztattam a Hallgatói Képviselet tagjait a HK elnök levelezőlistára érkező 
aktualitásokról (Napirendek, normatíva, teljesítményalapú eredmény, HK ZH információk, 
KHK továbbképző hétvége információk) 

 A HK ülések emlékeztetőit véglegesítettem majd megküldtem őket az illetékeseknek 

 2019. február 5. – Gólyatábor megbeszélésen vettem részt az ÉMK HK és a TTK HK 
tagjaival 

 2019. február 7. – Személyes megbeszélésen vettem részt Filep Richárddal 

 2019. február 7. – Lelleosztó értekezleten vettem részt 

 2019. február 12. – HK ZH felkészítőn vettem részt 

 2019. február 12. – Személyesen egyeztettem Suhajda Richárddal az ÉMK HK teljesítmény 
alapú értékelése kapcsán felmerült kérdésekről 

 2019. február 12. – Személyes megbeszélést tartottam Kovács Klementinával 

 2019. február 12. – Személyes megbeszélést tartottam Szűcs Ákossal 

 2019. február 12. – Személyes megbeszélést tartottam Szabó Krisztinával 

 2019. február 12. – Személyes megbeszélést tartottam Molnár Zsanettel 

 2019. február 13. – Személyes megbeszélést tartottam Boldizsár Nórával 

 2019. február 13. – Filep Richárddal egyeztettem a Balatonlellei tábor férőhely elosztásával 
kapcsolatban 

 2019. február 14. – Személyes megbeszélést tartottam Puskely Gergővel 

 2019. február 14. – Személyes megbeszélést tartottam Szolnoki Roxánával, Károlyi 
Rolanddal és Kóródi Eszterrel 

 Felkészültem a HK ZH-ra, illetve részt vettem a közös felkészüléseken 

 2019. február 19. – Részt vettem a HK ZH-n 

 2019. február 20. – Részt vettem a HK TATU-n 

 2019. február 25. – HK megbeszélésen vettem részt 

 2019. február 28. – Részt vettem a Miénk a pálya! programsorozat építőmérnöki témájú 
alkalmán, ahol képviseltem a Kart 

 2019. február 28. – Részt vettem a HK TATU-n 

 Többszöri egyeztetés Filep Richárddal az Építész HK-val közösen szervezett vacsora 
kapcsán 

 Elkészítettem az ÉMK HK elnöki tisztség betöltésére vonatkozó pályázati felhívást 

 Elkészítettem a 2018/19. tanév tavaszi félévi tisztújítás menetrendjét 

 Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 
o 2018. januári időszak 

 Pásztor Nikolettel elkészítettük a beszámolók értékelését 

 Molnár Gyulával egyeztettem a pályázat dokumentációja kapcsán 

 Elvégeztem az EHK által kiadott feladatokat 
o KHK továbbképző hétvége 

 Jelentkezés koordinálása 
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 Visszamondások leadása 

 Egyeztetés az EHK-val utolsó pillanatos lemondással kapcsolatban 
o Tavaszi féléves tréning igények 

 Kérdőívet készítettem az ÉMK HK igényeinek felmérésére majd a válaszok 
alapján kiválasztottam a leginkább szükségeseket 

o Normatíva felosztás 

 Javaslatot készítettem a képviselők számára az összegek felosztására 

 További körös felmerülő feladatok megküldése határidőre 
o Balatonlellei Ifjúsági Tábor igények leadása 

 Többszöri egyeztetés a képviselőkkel, valamint a Természettudományi Kar 
Hallgatói Képviseletének tagjaival 

o HÖK adatok táblázat folyamatos frissítése 

 HK ZH megoldásokkal kapcsolatos teendők 
o Felszólalások írása a nem egyértelmű kérdésekkel kapcsolatban 
o 3. rész részletes pontozásainak kikérése 

 Gazdasági rész továbbítása Kovács Klementinának 

 Szociális juttatási résszel kapcsolatban egyeztetés Boldizsár Nórával és 
Török Lilivel 

 Levelekkel kapcsolatban egyeztetés az illetékes EHK képviselőkkel 

 Pályázati résszel kapcsolatban egyeztetés az illetékes EHK képviselőkkel 

 Kollégiumi rész továbbítása Szabó Krisztinának 

 Organogram továbbítása Kóródi Eszternek és Károlyi Rolandnak 

 Kovács Klementinával egyeztettem gazdasági kérdésekben (Szakest, VN, hétvége) 

 Egyeztetés Puskely Gergővel a Hallgatói Képviselet utánpótlását érintő témában 

 Elküldtem a Gondokságnak a körvezetők listáját és elérhetőségeit 

 Előkészítettem az ÉMK HÖK SZMSZ módosításhoz az anyagokat a képviselők számára 

 Többszöri egyeztetés Molnár Krisztinával a Szakesttel kapcsolatban 

 A Szakest meghívókhoz készítettem borítékokat 

 Többszöri egyeztetés Lányi Györggyel a Vásárhelyi Napokkal kapcsolatban 

 Bakos Benjáminnal egyeztettem az YBL Szakmai Nap, illetve hosszabb távú 
együttműködés kapcsán 

 Javaslatot készítettem a költségtérítés/önköltség csökkentés kérelmek elbírálására 

 
Kari Tanulmányi Bizottság 
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem  

 
 

Egyéb feladatok 

 
 

 Elkészítettem a 2019. január 27-i rendkívüli ülés emlékeztetőjét 

 Elkészítettem a 2019. február 21-i elektronikus szavazás emlékeztetőjét 

 Elkészítettem a 2019. február 21-i elektronikus szavazás emlékeztetőjét 

 Elkészítettem a 2019. február 28-i elektronikus szavazás emlékeztetőjét 

 Nem posztjaimhoz kötődő hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

 Véleményeztem a levelezőlistára érkező egyéb anyagokat  
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 2019. február 26. – Segítettem az Építész HK-val közösen szervezett vacsora 
előkészületeiben 

 Megírtam a HK híreket a Karima márciusi számába 

 Ellenőriztem a Karima márciusi számát 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: - pont 

 Munka pont: - pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: - pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: - pont 

 Összesített pont: - pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: - Ft 
 
 
 


