
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

 

 

Beszámoló Szűcs Angelika 

 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. szeptember 1. és 2020. szeptember 30. 
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 

● 2020.09.07 – HK ülés részvétel 

● 2020.09.14 – HK ülés részvétel 

● 2020.09.21 – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 

Ösztöndíj Bizottság 
● Kindling Attilával átnéztük az eddigi bírálásokat. 

● Dokumentáció elkészítésében segédkeztem. 

● 2020/21/1 féléves ütemtervet készítettem. 

● Pályázati kiírások változásával kapcsolatban készítettem előadást. 

● Egyeztettem Kindling Attilával a korábbi pályázatok hiánypótlásáról. 

● Az Ösztöndíj Bizottság részére készítettem a juttatásokból tudásellenőrző űrlapot. 

● Ösztöndíj kisokos szövegezésével foglalkoztam. 
 

 
Felelősi munkák 
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Egyéb feladatok 

 

● Bátori Boglárkával egyeztettem a gólyatanács kapcsán. 

● Gólyatanácshoz készítettem plakátot. 

● Tárgyalót és irodát takarítottam. 

● Csete Balázzsal egyeztettünk a jövőképpel kapcsolatban. 

● Csete Balázzsal és Puskely Gergővel beszéltük át a gólyatanács tematikát. 

● Gólyatanács tematikának vezettem az összefoglalóját, továbítottam az előadók felé. 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

● Kindling Attilával egyeztettem a jövőbeli posztommal kapcsolatban. 

● Többszöri egyeztetés Lengyel Szilárddal. 

● Zsótér Emesével egyeztettünk a problémákról. 

● Gólyatanács plakátolással foglalkoztam. 

● 2020.09. 11-én BOB ülésen vettem részt. 

● Közeli helyeken című előadáshoz készültem elő. 

● Elsőéveseknek állítottam össze egy szórólap csomagot Csete Balázzsal. 

● Tisztújításhoz készítettem plakátot. 

● Vezettem a 2020.09.14-ei ülés emlékeztetőjét. 

● Tisztújítás plakátolásával foglalkoztam. 

● Gólyatanács eseményhez készítettem űrlapokat és képeket. 

● Kovács Klementina által tartott photohop felkészítőn vettem részt. 

● Gólyatanács 1. alkalmának a kiértékelésével foglalkoztam. 

● Részt vettem és ismertettem motivációmat a 2020-as Kari Hallgatói Fórumon. 

● Egyeztettem Tóth Ádámmal az emlékeztetővezetésével kapcsolatban. 

● Emlékeztető korrektúrázásával és formálásával foglalkoztam. 

● Gólyatanács 2. alkalmára készítettem Csete Balázzsal tesztet az előadásról az 
elsőéveseknek. 

● Gólyatanács 2. alkalmának a jelenléti és teljesítményértékelési űrlapjainak kiértékelésével 
foglalkoztam. 
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● Gólyatanács Közeli helyeken című előadásához készítettem prezentációt Csete Balázzsal. 

● Hallgatói Képviseleti fotózáson vettem részt. 

● Egyeztetés a képviselettel. 

● Puskely Gergővel egyeztettünk az aktuális feladatokról. 
 

PR munkacsoport 

● Bejegyzések készítésével foglalkoztam. 

● Sablonképeket készítettem instagramra és facebookra. 

● Borítóképet készítettem egy eseményre. 

● Csete Balázzsal egyeztettünk PR területével kapcsolatos információkról. 

● 2020. szeptember 7-ei ülés emlékeztetőjét tettem elérhetővé a Hallgatói Képviselet 
oldalán. 

● Gólyatanács eseményéhez készítettem borítóképeket. 

● 2020. szeptember 14-ei ülés emlékeztetőjét tettem elérhetővé a Hallgatói Képviselet 
oldalán. 

● Újra terveztem a közösségi oldalakon való megjelenést és továbbítottam a képviselet felé 
javaslataimat. 

● Facebook esemény elkészítésében segítettem Csete Balázsnak. 

● Hallgatói Képviselet oldal felülvizsgálatával foglalkoztam. 

● A Képviselet beszámolóit formáztam át és alakítottam online formára. 

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

 
● Jelenlét pont: 11,25 pont 
● Munka pont: 77,21 pont 

● Bizottságban végzett tevékenység: 6,96 pont 
● Egyéb feladatok, felelősi munkák: 70,25 pont 

● Összesített pont: 88,46 pont 
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A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 75.200 Ft 
 


