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Beszámoló Kövér Fanni 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
 

2019. október 7. – HK alakuló ülés részvétel 

2019. október 14. – HK ülés részvétel 

2019. október 21. – HK ülés részvétel 

2019. október 28. – HK ülés részvétel 

 

 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Oktatási Bizottság 

 Részt vettem a Bizottság október 10-i ülésén  

 Részt vettem a Bizottság október 17-i ülésen 

 Részt vettem a Bizottság október 24-i ülésén 

 Bemutatkoztam a tanszékeknek melyeken tanszéki felelős címet töltöm be 

 Az FT Tanszékkel egyeztettem diákok megkeresése miatt mivel nem voltak ott 

a kiírt ZH megtekintés időpontjában 

 Felkészültem a kiadott témakörből a TVSZ tesztekre 

 Külső Oktatási Bizottsághoz tartozó e-maileket olvastam 

 Kivettem a részem a bizottság egyeztetéseiből 

 A kiadott három hetes projektfeladattal foglalkoztam 

 

Ösztöndíj Bizottság 

 Kindling Attilával elkészítettük a Külső Közösségi Ösztöndíj és a Hallgatói 

Képviselet Ösztöndíj dokumentálását 

 Személyesen leadott ösztöndíjpályázatokat vettem be 



 

 

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

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
VVS felelős 

 Átnéztem és véleményeztem a KKV, a Sörpong és a Slav Party videóját 

 Beszélgettem Fái Szilveszterrel a körben végzett munkájáról 

 Átnéztem és véleményeztem a Gólyaadást, majd a javítottat még egyszer 

 

 

Egyéb feladatok 

 
 Alakuló hétvégén vettem részt 

 Hallgatói célú helyiségek átköltöztetésében vettem részt 

 Időre kitöltöttem a levelező listára felküldött dokumentumokat 

 Véleményeztem a levelezőlistára érkező anyagokat 

 HK fotózáson vettem részt 

 Iroda takarításban vettem részt 

 Részt vettem 3 Gólyatanácson 

 Segédkeztem az elpakolásban 

 Részt vettem a Békéscsabai Kolbászfesztiválon 

 Részt vettem a Szociális Bizottság Fórumán 

 Véleményeztem a levelező listára érkező legtöbb dolgot 

 Csete Balázs megcsináltam a VPK HK vitrin díszítését 

 

Értékelés 

 

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

 

 Jelenlét pont: 10 pont 

 Munka pont: 36,6 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 20,08 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 16,52 pont 

 Összesített pont: 46,6 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 34.951 Ft 

 

 

 

 

 


