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Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. március 1. és 2021. március 31. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
2021. március 1. - HK ülés részvétel 

2021. március 8. - HK ülés részvétel 

2021. március 15. - HK ülés részvétel 

2021. március 22. - HK ülés részvétel 

2021. március 29. - HK ülés részvétel 

 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 
 2021. március 10. - Kari Tanács részvétel 

 

Kari Tanulmányi Bizottság: 

● Kérvényeket bíráltam hét alkalommal. 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 
Szociális Bizottság: 

● Hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 

● Szabó Dániellel egyeztettünk a területtel kapcsolatos aktualitásokról. 

● Bizottsági ülésen vettem részt március 8-án. 

 

Kollégiumi Bizottság: 
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● Bizottsági ülésen vettem részt március 1-jén. 

● Kibővített Kollégiumi Bizottságon vettem részt. 

● Körvezetői megkeresésekben segítettem. 

● Minta dokumentumot készítettem a körvezetők számára. 

● Bizottsági ülésen vettem részt március 24-én. 

 

Felelősi munkák

 
Alelnök: 

● Az elnökséggel elkészítettük a képviselet februári értékelését. 

● A HK érdeklődők személyes teljesítményértékelésével foglalkoztam. 

● Schwendtner Rékával és Zsótér Emesével egyeztetünk a szakkollégiumi képviselőivel a 

ZIE konferencia kapcsán. 

● Közös irodai jelenléti igényről mértem fel a képviseletnek az érdeklődését. 

● TATU előadáson vettem részt március 9-én. 

● Személyes teljesítményértékeléseket tartottam a képviselet tagjainak számára. 

● TATU ülést tartottam március 16-án, valamint készültem fel rá 

● Projektlista szerkesztésben vettem részt. 

● Tanácskozási jogú tagságra készítettem elő pályázati felhívást. 

● Napirend módosításokkal és előterjesztésekkel foglalkoztam. 

● Zsótér Emesével egyeztettünk a képviselet jövőjéről és teljesítményéről. 

● Vezetőségi megbeszélésen vettem részt március 22-én. 

● Az ÉMK HK teljesítménycentrikus fejlesztéséről és a kapott visszajelzésekből 

készítettem előadást a képviselet számára. 

● Előterjesztésekhez szükséges kiugrót írtam össze. 

● A képviselet ráérését mértem fel tudásátadásokhoz. 

● Normatíva tábla szerkesztéssel foglalkoztam. 

● Zsótér Emesével egyeztettünk hallgatói szavazás ütemezéséről. 

● Beosztást készítettem a belső tudásfelmérések ütemezésére. 

● Előadást tartottam a kollektív jogok szabályzatából. 
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● Visszakérdeztem a képviselet tagjaitól az előadás anyagát. 

● Projektlista ellenőrzéssel foglalkoztam. 

● Vezetőségi megbeszélésen vettem részt március 29-én. 

 

Gazdasági referens: 

● Barabás Zoltánnal egyeztettünk a MISZISZ-szel való támogatási együttmüködések 

lehetőségéről. 

● Schwendtner Rékával egyeztettünk az iskolaszövetkezet és az RB közötti lehetőségekről. 

● Dr. Joó Attila Lászlóval és Dr. Dunai Lászlóval egyeztettem kari együttműködések 

lehetőségeiről. 

● Gerner Alexandrával egyeztettem gazdasági ügyekben. 

● Öntevékeny körök gazdasági kérdéseivel foglalkoztam. 

● Köri beszerzési igények összegzését végeztem el. 

● MŰHAL adatokat ellenőriztem. 

● Külső bizottsági értékeléssel foglalkoztam. 

● Gólyatábor helyszín bejáráson vettem részt. 

 

Egyéb feladatok

 
● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

● Előterjesztések átnézésével és véleményezésével foglalkoztam állandó jelleggel. 

● Bátori Boglárkával egyeztettünk aktualitásokról. 

● Én még soha… közösségi média kampányhoz ötleteltem. 

● Stratégiai bizottsági ülésen vettem részt március 9-én. 

● Pakolási és egyéb fizikai munkálatokat végeztem több alkalommal. 

● Emlékeztető korrektúrázásával foglalkoztam. 

● Gólyatábor szervezői pályázati kiírást készítettem el. 

● Dr. Lovas Tamással egyeztettem hallgatói megkeresésekkel kapcsolatosan. 

● Vásárhelyi Napok főszervezői pályázati kiírást véleményeztem. 

● Szűcs Angelikával egyeztettünk normatíva kiosztás kapcsán. 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

● Tudtad-e bejegyzéseket írtam össze a gólyatáborral kapcsolatosan. 

● Repohárral kapcsolatos pályázati felhívást véleményeztem. 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 103,64 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 88.100 Ft 

 

 


