
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

 

 

Beszámoló Oltvári Sándor 

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2020. január 1. és január 31.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
2020. január 6. - HK ülés részvétel 
2020. január 14. – HK ülés részvétel 
2019. január 20. – HK ülés részvétel 
2019. január 27. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Oktatási Bizottság 

● Részt vettem a Bizottság január 9-i ülésén 
o Az ülés alkalmával a 2019/20 őszi félévet érintő oktatási anomáliákat 

gyűjtöttünk 

● Részt vettem a Bizottság január 23-i ülésén 
o Az ülés alkalmával átnézésre került az OHV kérdőív kiértékelése 

● Elolvastam a levélfolyamra érkező KOB emaileket 

● Aktívan kivettem a részem a Bizottsági egyeztetésekből 

● Egyeztettem Dr. Rózsa Szabolccsal egy az Építő250 ösztöndíjjal kapcsolatosan 
o Email formájában történő levelezés 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

 

o Személyes egyeztetés 

● Oktatással kapcsolatos hallgatói megkeresésre reagáltam 

● HK ZH-ra való felkészítő anyagokat készítettem és aktualizáltam 
o TVSZ kisokos aktualizálás 
o TVSZ-ről készült prezentáció aktualizálás 

● Szűcs Ákos HK ZH felkészítőjén vettem részt 
o Felkészültem a szintfelmérésekre 
o 3 feladatsor megírása 

● Aktualizáltam a HK honlapján található gyakori kérdéseket 

● Összegyűjtöttem a mintatanterv azon tantárgyait, amelyekhez nem lett TVSZ szerint 
meghatározott időre órarendi időpont rendelve 

Egyéb felelősi munkák 

 
Karima felelős 

● Összegyűjtöttem a Karima február és márciusi számaihoz a HK-val kapcsolatos 
híreket 

● Egyeztettem Szolnoki Roxánával a lapban elhelyezhető plakátok méretiről 

● Egyeztettem Kovács Klementinával a Jeges Est plakátjának elhelyezéséről a Karima 
februári számában 

Fegyelmi felelős 

● - 

 

Egyéb feladatok 

 
 

● Csete Balázzsal kifestettük a HK Tárgyalót 

o Anyagok beszerzése 

o Maszkolás 

o Festés 

● Az Educatio Kiállításra készítettem szóróanyagokat Csete Balázzsal 

● Képviseltem az Educatio Kiállításon az Építőmérnöki Kart és Egyetemünket 

● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Puskely Gergővel 
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● Posztomhoz nem köthető hallgatói megkeresésekre reagáltam 

● A Szociális Bizottság munkájában segédkeztem 

o Hallgatói megkeresésekre reagáltam 

o Bátori Boglárkának és Csete Balázsnak segítettem a bírálói vizsgára való 

felkészülésben 

o Segédkeztem Tóth Ádámnak az adatok leszűrésében a kollégiumi pontszámok 

kigyűjtéséhez 

● A VBK HK-val közös vacsorával foglalkoztam 

o Segédkeztem az elő- és utómunkálatokban 

o Részt vettem az eseményem 

● Pollák Zsombor szervezésében A HÖK Jövője megnevezésű Fórumán vettem részt 

● HK érdeklődőknek tartott előadáson vettem részt, illetve segédkeztem annak 

lebonyolításában 

● Vezettem és megírtam a január 27-i HK ülés emlékeztetőjét 

● Egyeztettem Paulik Dániellel a HK informatika problémáinak kijavításáról 

o Felhasználók készíttetése a HK Irodai gépekhez a legújabb képviselőinek 

o HK Iroda asztali gépeinek internethozzásférés biztosítás 

o HK Tárgyaló wifi kijavítása 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 8,25 pont 

● Munka pont: 65,58 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 19,35 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 46,23 pont 

● Összesített pont: 73,83 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 62.758 Ft 
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