
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

Beszámoló Pásztor Nikolett 

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. március 1. és 2019. március 31.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. március 4. - Ülés részvétel 
2019. március 6. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. március 6. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. március 6. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. március 11. - Ülés részvétel 
2019. március 21. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. március 25. - Ülés részvétel 
2019. március 27. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. március 27. - Elektronikus szavazás részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. március 13. - Kari Tanács részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Oktatási Bizottság (vezető) 
 

 Bizottsági ülést tartottam 2 alkalommal. 

 TATU oktatási előadásának plakátjához anyagot gyűjtöttem, az előadás diasorát 
elkészítettem és előadtam.  

 Oktatási fogadóóra tartása 3 alkalommal.  

 Elkészítettem a bizottság tagjaink februári pontozását.  

 A KOB listára érkező anyagokat véleményeztem, továbbítottam a Belső Oktatási Bizottság 
tagjainak. 

 Külső Oktatási Bizottsági ülésen vettem részt.  

 Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.  
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Alelnök 
 

 Puskely Gergővel és Katona Rebekával egyeztettem az utánpótlásról.  

 A Hallgatói Képviselet alakuló hétvégéjének szervezésével foglalkoztam, szálláshellyel 
egyeztettem.  
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 Gődér Vivien távolléte miatt egy ülést félig én vezettem le.  

 Személyes megbeszélésen vettem részt Boldizsár Nórával.  

 Személyes megbeszélésen vettem részt Puskely Gergővel. ?  

 Személyes megbeszélésen vettem részt Molnár Zsanettel.  

 Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázat 
o 2018. februári időszak 

 Gődér Viviennel és S. Nagy Roland Leventével elkészítettük a beszámolók 
értékelését.  

 Egyeztetések után kétszer is átdolgoztuk Gődér Viviennel és S. Nagy 
Roland Leventével a beszámolók értékelését.  

 S. Nagy Roland Leventének segítettem átnézni és véglegesíteni a 
beszámolók dokumentációját, valamint bevittük Molnár Gyulához a 
szükséges papírokat.  

 Puskely Gergővel elkészítettem az alakuló hétvége programtervét. 

 Kovács Klementinával és Puskely Gergővel egyeztettem az alakuló hétvége 
költségvetéséről.  

 Többször egyeztettem Puskely Gergővel a tisztújítás után várható poszt cserékről, alakuló 
hétvégéről és minden egyéb felmerülő problémákról, teendőkről. 

 A Kari Tanácson Gődér Vivien távollétében én képviseltem a HK-t, erről egyeztettem 
Viviennel, összegyűjtöttem az aktuális eseményeket/híreket, valamint a HÖK SZMSZ 
módosítás főbb pontjait és ezeket a Kari Tanács elé terjesztettem.  

 Meghívót és eseményt készítettem a beszámolók írásához. 

 Doodlet készítettem a személyes egyeztetésekhez, erről egyeztettem Gődér Viviennel és S. 
nagy Roland Leventével. 

 Emailben egyeztettem a Dékáni Hivatallal. 

 Teremigénylésekről egyeztetés a portán, aláírások.  

 Folyamatos kapcsolattartás Gődér Viviennel és S. Nagy Roland Leventével. 
 

Kari Tanulmányi Bizottság 
 

 Hallgatói kérvényeket véleményeztem.  
 

Kari Kreditátviteli Bizottság 
 

- 
 

Kari Oktatási Bizottság 
 

- 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 Segítettem a GB iroda festésében, pakolásában, valamint a festéshez szükséges anyagok 
beszerzésében.  

 A Mentorgárdával közös megbeszélésen vettem részt.  
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 A WCPress kihelyezésében segítettem.  

 A HK vacsi után mosogattam.  

 Az irodatakarítási rend szerint a HK vacsi után pakoltam az irodában, kivittem a szemetet, 
stb.  

 A KVZoo-s nyitáson jelen voltam.  

 Eszközök kiadásában többször segítettem (projektor, kulcsok, egyebek).  

 Véleményeztem a levelező listára érkező anyagokat.  

 Az emlékeztetővezető távozása után emlékeztetőt vezettem az egyik ülés felén. 

 Egyéb nem a posztjaimhoz köthető hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 17 pont 

 Munka pont: 59,63 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 19,05 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 40,58 pont 

 Összesített pont: 76,63 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 68 967 Ft 
 


