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Beszámoló Oltvári Sándor 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
2020. március 2. – HK ülés részvétel 
2020. március 9. – HK ülés részvétel 
2020. március 11. – HK Rendkívüli ülés részvétel 
2020. március 18. – HK ülés részvétel 
2020. március 23. – HK ülés részvétel 
2020. március 30. – HK ülés részvétel 
 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
Kari Tanulmányi Bizottság 

● Kérvényeket bíráltam három turnusban 
 
Kari Kreditátviteli Bizottság 

● Kérvényeket bíráltam egy turnusban 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Oktatási Bizottság vezető 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

 

● Projektlistát készítettem 

● Oktatási fogadóórát tartottam 

● Hallgatói megkeresésekre reagáltam 

● Petrik Krisztiánnal egyeztettem a Földalatti műtárgyak, mélyalapozás zárthelyi 
időpontjával kapcsolatban 

● Dr. Lovas Tamással egyeztettem a Földalatti műtárgyak, mélyalapozás zárthelyi 
időpontjával kapcsolatban 

● Távoktatással kapcsolatos kérdéseket gyűjtöttem 

● Bizottsággal foglalkoztam 
o Bizottsági ülés meghatározásához doodlet készítettem 
o Projekteket osztottam ki 
o Összegyűjtöttem az aktualitásokat oktatás területén és email formájában 

tájékoztattam róluk a Bizottság tagjait és a HK érdeklődőket 
o Ellenőriztem és értékeltem az elkészített projekteket 
o Érdeklődéskör felmérést végeztem a Bizottság és a HK érdeklődők körében 
o Egyeztettem a Bizottság tagjaival és a HK érdeklődőkkel 

● Microsoft Teamsen keresztül távoktatás kérdéseit érintő értekezleteken vettem részt 

● KOB listára érkező emaileket olvastam 

● BME honalpon feltüntetett elérhetőségek módosításait küldtem a KOB listára 

● ÉMK-n tapasztaltakat gyűjtöttem a távoktatással kapcsolatban 

● Távoktatással kapcsolatos emaileket és anyagokat tanulmányoztam 

● Dr. Lovas Tamással egyeztettem email formájában a távoktatásról 

● Google formot készítettem a hallgatói vélemények felmérésére a távoktatást illetően 

● Építő250 ösztöndíjról szóló Dékáni utasítást néztem át 

● Átnéztem a HK honlap oktatási felületét 

● Csete Balázzsal egyeztettem a HK honlapjának oktatási felületéről 

● Csete Balázzsal egyeztettem az elsőéves Geodézia II. és a Hidraulika I. pótzárthelyi 
időpontjainak ütközéséről 

● Összegyűjtöttem az aktuális témákat oktatás területén 

● Dr. Lovas Tamással egyeztettem oktatási aktualitásokról 

● Zsótér Emesével felülvizsgáltuk az építő250 ösztöndíjat 

● Szűcs Angelikával egyeztettem oktatási projektről 
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● Elküldtem Dr. Lovas Tamásnak a kérdőív kiértékelt eredményeit 

● Dr. Lovas Tamással egyeztettem az Építőmérnöki kommunikációs készségfejlesztés 
tárgyáról 

● Fogadóórát tartottam Dr. Lovas Tamással és Puskely Gergővel 

● Oktatási Bizottságnak és vezetőjének a feladatait gyűjtöttem össze 

● Kocsi Józseffel egyztettem tárgygráffal kapcsolatosan emailben 

● Kari vezetés által tartott hallgatói tájékoztatókon vettem részt 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
Karima felelős 

● Email formájában érdeklődtem Szolnoki Roxánától a Karimát érintő aktualitásokról 
Fegyelmi felelős 

● Szobaellenőrzésen vettem részt a  B1-B3, illetve az A6 szinteken 

 

Egyéb feladatok 

 
 

● Elvittem a Dékáni Hivatalba a vagyonnyilatkozatom kivonatát 

● KHK Továbbképzésen vettem részt 

● KKB-n vettem részt 

● Vezettem a KKB Emlékeztetőjét 

● Rendkívüli KKB-n vettem részt 

● Email formájában felkértem a HK-t, hogy a távoktatással kapcsolatos segítő 

lehetőségeket gyűjtsék össze a hallgatók számára 

● A levélfolyamra érkező emaileket olvastam 

● Posztomhoz nem köthető hallgatói megkeresésekre reagáltam 

● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Puskely Gergővel 

● A Szociális Bizottság munkájában segédkeztem 
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● Csapatépítésen vettem részt a HK érdeklődőkkel 

● HK érdeklődőknek tartott oktatáson vettem részt 

● Csete Balázzsal irodaszereket vettem át 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 12,25 pont 

● Munka pont: 71,91 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 41,83 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 30,08 pont 

● Összesített pont: 84,16 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 71.536 Ft 

 
 


