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Beszámoló Kovács Klementina 

 

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

 

Üléseken való részvétel 

 
2020. március 2. – HK ülés részvétel 
2020. március 9. – HK ülés részvétel 
2020. március 18. – HK ülés részvétel 
2020. március 23. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
2020. március 11. Kari Tanács részvétel 
2020. március 16. Távoktatási értekezlet részvétel 
2020. március 27.  KTB egyeztetés 

 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
2020. március 5. KTB kérvények véleményezése 
2020. március 19. KTB kérvények véleményezése 

 

Egyéb felelősi munkák 
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Sport referens 

● Egyeztetés a HK-val és Weimert Viktorral a sportszer igénylésről 
○ Igény lista bekérése 
○ HK-ban keret felosztásról érdeklődés 
○ Esetleges kérdések megválaszolása 
○ A megvalósult igénylés érmeiről egyeztetés személyesen 

 
Egyetemi Hallgatói Képviselet 

● A Kari Hallgatói Képviselet tagjainak tájékoztatása az EHK-ban folyó ügyekről, az EHK 
által kiadott feladatokról és azok határidejéről 

○ Aktualitások 
○ Koronavírussal kapcsolatos friss információk 
○ Távoktatással kapcsolatos információk 

● Az EHK és az ÉMK HK között az információk és felmerült kérdések közvetítése a Kari 
álláspont képviselete a tárgyalt ügyekben 

● Az EHK-ban vállalt feladataim elvégzése: 
○ EHK ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

■ 2020. március 5. - EHK ülés részvétel 
■ 2020. március 7. - Rendkívüli EHK ülés 
■ 2020. március 26. - EHK ülés részvétel 

○ BELSŐ BIZOTTSÁGI ÜLÉSEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 
■ 2020. március 3. – Stratégiai Bizottság 
■ 2020. március 11. – Belső Pályázati Bizottság 
■ 2020. március 11. – Stratégiai Bizottság 

○ BIZOTTSÁGI MUNKÁK 
■ Belső Pályázati Bizottságban végzett munkám: 
■ EBME pályázatok bírálása 
■ Közéleti pályázatok nyomtatása 
■ Közéleti pályázatok pontozásának átnézése, kiegészítése 

○ SAJÁT PROJEKTEK 
■ Projektek 
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● Sporteszköz beszerzések 
○ Egyeztetés az érintett karokkal 
○ Eszközök átadása, átnézése a karokkal 
○ Átvételi elismervények másolása, lefűzése 
○ Egyeztetés több partnerrel a szállításról és a rendelés 

aktuális 
○ állásáról 
○ MŰHAL részére a számlák átadása 

● Sportpálya támogatás pályázat 
○ Egyeztetés több alkalommal Antal Viktóriával, Péter 
○ Kingával, Varga Ferenccel és Pollák Zsomborral 
○ Új bírálat elkészítése 
○ Péter Kinga és Antal Viktória tájékoztatása az eredményről 
○ Megkeresések megválaszolása 

● KHK továbbképző hétvége 
○ Szervezéshez kapcsolódó táblázat folyamatos aktualizálása 
○ Többszöri egyeztetés Barabás Zoltánnal a szekciókkal 
○ kapcsolatban 
○ Többszöri egyeztetés Pollák Zsomborral 
○ Programfüzet véglegesítése, dokumentumok összefűzése 
○ Étlap továbbítása az EHK tagjainak, felmerült igények 
○ tolmácsolása 
○ Alapozó szekció eszköz keresése 
○ Esti programokhoz eszközök beszerzése 
○ Alapozó szekció anyagainak elkészítésében részvétel 
○ Jelenlétiívek elkészítése és nyomtatása 
○ Szállítandó eszközök rendszerezése 
○ Egyéb nyomtatások elvégzése 
○ HK ZH oklevelek átnézése 
○ Beszerzési lista átnézése és frissítése 
○ Helyszíni feladatokellátása 

■ Kulcsok átvétele és kiosztása 
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■ Házak számozása és egyéb információk ragasztása 
■ Szekciók terembeosztásainak elkészítése 
■ Résztvevők folyamatos tájékoztatása a 

programokról 
■ Étkezéssel kapcsolatos időpontok, igények 
■ egyeztetése a konyhával 
■ Termek és a szállás által biztosított eszközök 

elkérése 
■ Péntek esti megnyitó előkészítésében részvétel 
■ Péntek esti takarítás és zárás 
■ Szombati szekció termek berendezésében segítség 
■ Kávészünet előkészítése Vuics Mártonnal 
■ Szombat esti programhoz terem berendezése 
■ Szekciók eszközeinek előkészítése 
■ KHK hétvége értékelő kérdőív elkészítése 

○ Nálunk maradt kulcsok postázása 
○ Számlák átadása Pollák Zsombornak 

○ Egyéb: 
■ Az ehktitkarsag@ehk.bme.hu e-mail fiók heti szintű kezelése, a beérkező e-

mailek továbbítása az illetékeseknek 
■ Irodaszer rendelés lista átnézése, kiegészítése 
■ Költségvetés áttekintése Barabás Zoltánnal és kérdések megfogalmazása 
■ Kollégiumi pakolásokhoz szükséges eszközök listájának átnézése, 

kiegészítése 
■ Testneveléssel kapcsolatos kérdések megfogalmazása 
■ Testnevelés tárgy aláírás megszerzéséről készült dokumentum 

véleményezése, kiegészítése több alkalommal 
■ MŰHAL tevékenységének segítése 

● Facebook oldal kezelése 
● Adó 1% poszt készítése 
● Sport utazási pályázat poszt készítése 
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● Egyeztetés Suhajda Richárddal az aktuális pályázati kiírásokokkal 
kpacsolatban 

● Pecze Leventének hír küldése a Sport utazási pályázat módosult 
feltételeiről és az adó 1% felajánlásról 

● MŰHAL honlap fejlesztés előkészítés 
● Egyeztetés Suhajda Richárddal a koncepcióról 
● Egyeztetés Varga Ferenccel a szükséges adatokról 
● Beérkező levelek és számlák rendben tartása 

 
 

EGYÉB 
● Egyeztetés Puskely Gergővel és Csete Balázzsal a 2019. évi beszámolóval kapcsolatban 

○ igénylés követő táblázatok lekérése 
○ igénylések átnézése 
○ elkészült beszámoló átnézése 
○ hiányzó tételek gyűjtése 
○ táblázat formai hiba javításának javaslata 

● Csete Balázsnak segítségnyújtás az NKOH bejelentésekkel kapcsolatban 
○ korábbi leadott anyagok megkeresése és továbbítása 

● Csete Balázs emlékeztetése a MŰHAL határidőkkel kapcsolatban 
● KGB listával levél írás Lukács Bálintnak 
● bmejegy.hu ÉMK HK fiók megosztása Csete Balázzsal 
● Gólyatáborral kapcsolatos levelekre reagálás 
● 2020-as KHK Továbbképző Hétvégén való részvétel 
● Több alkalmas egyeztetés Puskely Gergő Pállal és Bátori Boglárkával az EHK-t is érintő 

ügyek kapcsán 
● Kollégiumi kiköltöztetésekkel foglalkoztam 

 
A képviselő fenti időszakra vonatkozóan az EHK-ban végzett tevékenységért ösztöndíjat az 
Egyetemi Hallgatói Képviselettől kapott. 
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Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 14,5 pont 

● Munka pont: 14,5 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 6,75 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 7,75 pont 

● Összesített pont: 29 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 24.650 Ft 
 


