
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

Beszámoló Hadarics Réka 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. október 1. és 2020. október 31. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
 

● 2020. október 4. - elektronikus szavazás résztvétel 

● 2020. október 5. - HK ülés részvétel 

● 2020. október 12. - HK ülés részvétel 

● 2020. október 19. - HK ülés részvétel 

● 2020. október 29. - elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. október 30. - elektronikus szavazás részvétel 

 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
 

Kari Hallgatói Fegyelmi Testület 

 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

 

Kollégiumi Bizottság 

 

● Egyeztetés Göllei Mátéval és Molnár Zsanettet fegyelmi ügyekkel kapcsolatban  
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● Tájékoztató plakátok kihelyezése 

● Mosókonyhákra vonatkozó nyilatkozat véleményezése, valamint javaslat tétele annak 

módosítására 

● Tájékoztattam a köröket a VPK Könyvtár Öntevékeny kör megszűnéséről 

● Körvezetői megkeresésékre válaszoltam 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

● Többszöri egyeztetés Zsótér Emese Vandával  

● Körvezetők tájékoztatása köri leltár aláírásáról 

● Kollégiumi Bizottsági ülésen vettem részt (okt. 15) 

● Többszöri egyeztetés Molnár Zsanettel a Kollégiumi Bizottság jelenlegi és jövőbeli 

működéséről 

● Többszöri egyeztetés köröket érintő ügyekben Csete Balázzsal 

● Kollégiumi Bizottsági ülésre “A bizottság munkásságát bemutató” prezentáció 

elkészítésében segédkeztem 

● Körök levelező listára érkező kérdésekre válaszoltam 

● Projektlista és bizottság ülési ütemterv készítése Molnár Zsanettel 

● Szűcs Angelikával és Molnár Zsanettel egyeztettünk a Közösségi ösztöndíj belső 

határidejéről és menetéről  

● Szűcs Angelikával egyeztettem több alkalommal az öntevékeny körök idei közösségi 

ösztöndíjával kapcsolatban 

● Közösségi ösztöndíjjal kapcsolatos dokumentumok összegyűjtése, rendszerezése, majd a 

körvezetőkkel való megosztása 

● Kibővített Kollégiumi Bizottsági ülés időpontra ráérést mértem fel a körvezetők között 

● Öntevékeny köri taglisták frissítésével foglalkoztam 

● Egyeztetés aktuálusokról Molnár Zsanettel és Göllei Mátéval 

● Kibővített Kollégiumi Bizottsági ülés tartása, majd azon való részvétel 

● Kollégiumom belüli átköltözéssel kapcsolatban egyeztettem Haász Alidával 

 

Felelősi munkák
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Fegyelmi felelős 

 

● Fénykép keresése a fegyelmi kártya elkészítéshez  

● Átvettem a fegyelmi kártyámat 

 

Egyéb feladatok

 
 

● Személyes egyeztetés Zsótér Emesével és Molnár Zsanettel 

● Határidőre töltöttem doodkat és válaszoltam a levelezőlistára érkezett kérdésekre 

● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Zsótér Emese Vandával 

● PR munkacsoport működésével kapcsolatos ötleteket gyűjtöttem  

● PR munkacsoport ülésen vettem részt 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 31,03 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 26.400 Ft 


