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Beszámoló Szűcs Ákos  

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2019. március 1. és 2019. március 31.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. március 4. - HK ülés részvétel 
2019. március 6. - Elektronikus szavazás 
2019. március 6. - Elektronikus szavazás 
2019. március 6. - Elektronikus szavazás 
2019. március 11. - HK ülés részvétel 
2019. március 21. - Elektronikus szavazás 
2019. március 25. - HK ülés részvétel 
2019. március 27. - Elektronikus szavazás 
2019. március 27. - Elektronikus szavazás 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
- 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Oktatási Bizottság (tag) 
 

 2019. március 5. Bizottsági ülés részvétel 

 2019. március 12. Bizottsági ülés részvétel 

 2019. március 13. Külső Bizottsági ülés részvétel  

 Az összes oktatásos levelezőlistára érkező e-mailt véleményeztem 

 Hallgatói megkeresésekre kerestem megoldást és reagáltam e-mailezés formájában  
o elbocsájtás, 
o újrafelvételi, 
o kreditakkreditálás és 
o egyéb más kisebb oktatással kapcsolatos dolgok 

 A tanterv felülvizsgálatos dokumentumot átszerkesztettem, átformáztam és felküldtem a 
Belső Oktatásos levelezőlistára  
  



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
 1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Képítő felelős 
 

 Szerkezetépítő szakestély képeinek átvizsgálása. 

 Várostervezési napok megnyitó képeinek átvizsgálása 

 Várostervezési napok képeinek átvizsgálása 

 Várostervezési napok backstage képeinek átvizsgálása 

 Várostervezési napok díjátadó képeinek átvizsgálása 

 Whitefül tehetségkutató képeinek átvizsgálása 

 Nőnapi drönk képeinek átvizsgálása 

 Palibácsis buli képeinek átvizsgálása 

 Drönkös bulik képeinek átvizsgálása 

 Valentin napi sarok képeinek átvizsgálása 

 
Egyéb feladatok 

 
 

 2019.03.1-3. részt vettem Városlődön a KHK továbbképző hétvégén 

 Utolsó éjszaka a továbbképző hétvégén segítettem feltakarítani az ebédlőt, kivinni a 
szemetet és visszapakoltam az asztalokat a helyükre 

 2019.03.04. HK - Mentorgárda megbeszélésen vettem részt  

 2019.03.05. irodatakarítás  

 2019.03.05. TATU Oktatásos szekció előadáson vettem részt  

 2019.03.08. személyi teljesítményértékeléses megbeszélés Gődér Viviennel  

 Állásbörzés matricát és kávét osztottam az A épület terasz felőli oldalán 

 2019.03.28. gólyatáboros megbeszélésen vettem részt a HK irodában  

 2019.03.31. GB irodafestés  

 Véleményeztem a levelező listára érkező legtöbb anyagot  

 Posztomhoz nem kapcsolódó megkeresésekre való reagálás 
 

Értékelés 

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

 Jelenlét pont: 12 pont 

 Munka pont: 25,5 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 11,5 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 14 pont 

 Összesített pont: 37,5 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 33 750 Ft 


