
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

 

 

Beszámoló Kindling Attila 

 

Építőmérnöki Kar Hallgató Képviseletben 2020. április 1. és 2020. április 30.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2020. április 6. – HK ülés részvétel 
2020. április 20. – HK ülés részvétel 
2020. április 27. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
Oktatási Bizottság tag: 

● Részt vettem két bizottsági ülésen 

● Elkészítettem a 2016-ban felvettek oktatási kérdőívének kitöltését 
 

Ösztöndíj bizottság vezető: 
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● Pályázatok korrektúrázásával foglalkoztam 

● Elküldtem a körvezetőknek a korrektúrázott pályázatokat 

● Egyeztettem az EHK Pályázati referensével az ösztöndíjas Neptun kérvényről, és a hibásan 
leadott pályázatokkal kacsolatos teendőkről 

● Érdeklődtem a HSZI-nál egy hallgató Tanulmányi ösztöndíjával kapcsolatban 

● Módosítottam a pályázati kiírásainkat 

● HK ösztöndíj dokumentálását végeztem, illetve adtam ki ezzel kapcsolatos feladatokat 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

● Letöltöttem, rendszereztem és feltöltöttem a belső hálózatunkra a Közösségi ösztöndíjra 
beérkező Neptun kérvényeket 

● Közösségi ösztöndíjakat bíráltam a bizottsággal 

● Egyeztettem Szűcs Angelikával ösztöndíjas szóróanyagokról 

● Tanulmányi ösztöndíj korrekcióját végeztem el 

● Külső Pályázati Bizottsági ülésen vettem részt 

● Kari BME és Sport ösztöndíjakra leadott pályázatok átnézésével foglalkoztam 

● Egyeztettem Csete Balázzsal a honlapunk „Ösztöndíjak” fülének megreformálásáról 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
      

Egyéb feladatok 

 
 

●  Személyes teljesítményértékelésen vettem részt  

● Emlékeztetőt korrektúráztam 

● Részt vettem az áprilisi HK utóalakuló ülésen és az azt követő csapatépítésen 
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Értékelés 

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

● Jelenlét pont: 5,25 pont 

● Munka pont: 45,6 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 41,6 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 4 pont 

● Összesített pont: 50,85 pont 
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 43.223 Ft 

 


