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Beszámoló Szűcs Angelika 
 

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

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2020. 10. 05 - HK alakuló ülés részvétel 

● 2020. 10. 05 - HK ülés részvétel 

● 2020. 10. 13 - HK ülés részvétel  

● 2020. 10. 19 - HK ülés részvétel 

● 2020. 10. 26 - HK ülés részvétel 

● 2020. 10. 29 - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. 10. 30 - Elektronikus szavazás részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Ösztöndíj Bizottság 

● 2020. őszi félévre vonatkozóan állítottam össze egy új naptárat az ösztöndíjak 

ütemezéséről. 

● Ösztöndíjak részletezését vezettem fel egy dokumentumban. 

● Vezettem a 2020. október 9-ei Ösztöndíj Bizottság ülését. 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

● A Hallgatói Képviselet honlapjára készítettem szöveget az ösztöndíjainkból. 

● Elektronikus pályázati dokumentációt készítettem novemberi kifizetési időpontra. 
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● Papír alapú pályázati dokumentációt készítettem novemberi kifizetési időpontra. 

● Frissítettem a terület belső informatikai rendszerét. 

● Tudás felmérést készítettem a bizottságnak a tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos 

általános tudnivalókból. 

● Véleményeztem a bizottság által elkészített feladatot. 

● A tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos általános tudásfelmérés kiértékelésével 

foglalkoztam. 

● 2020. október 22-én bizottsági ülést tartottam a bizottsági tagok számára.  

● Gyakorlati tudás felmérést készítettem a bizottsági tagok számára dokumentációval 

kapcsolatban. 

● Kibővített Kollégiumi Bizottság ülésre készítettem ösztöndíjjal kapcsolatos űrlapot a 

körvezetők számára.  

● Gyakorlati tudás felmérés kiértékelésével foglalkoztam. 

● Kibővített Kollégiumi Bizottsági ülésen töltött űrlapok értékelésével foglalkoztam. 

● Sportösztöndíj részletes általános tájékoztató leírását terveztem meg.  

● Kari BME részletes általános jellegű tájékoztatójának leírását terveztem meg. 

● Pályázatok bírálásával foglalkoztam. 

● Külső Pályázati Bizottsági ülésen vettem részt 2020. október 27-én. 

● Dokumentáció hiánypótlásával foglalkoztam.  

● Pályázati kiírásokkal foglalkoztam. 

 

Felelősi munkák

 

 

Egyéb feladatok

 
● Gólyatanács sorozat Közeli helyeken című előadásához készítettem kvízt az elsőévesek 

számára. 
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● Ráérős doodle-t készítettem az Ösztöndíj Bizottság számára a következő közös üléssel 

kapcsolatban. 

● Gólyatanács eseménysorozaton a Közeli helyeken című előadást tartottam meg az 

elsőéves hallgatók számára Csete Balázzsal. 

● Gólyatanács 3. alkalmának a jelenléti űrlap kiértékelésével, táblázatba vezetésével 

foglalkoztam. 

● Gólyatanács 3. alkalmának teljesítményértékelési űrlapjainak a kiértékelésével, táblázatba 

vezetésével foglalkoztam. 

● Megírtam és továbbítottam a 2020. október 5-ei alakuló ülés emlékeztetőjét. 

● Megírtam és továbbítottam a 2020. október 5-ei ülés emlékeztetőjét. 

● Karima kari lap korrekcióját végeztem. 

● Többszöri egyeztetés Kindling Attilával. 

● Segítettem a Központi épületből áthordani és elpakolni az italokat a Hallgatói Képviselet 

irodájába. 

● Az új érdeklődőket tájékoztattam a képviselettel kapcsolatos friss információkról, 

időpontokról. 

● Móczik Réka számára tartottam ismertetőt a Hallgatói Képviseletről Csete Balázzsal. 

● Megírtuk a nyereménylistát a Gólyatanács sorozatra Csete Balázzsal. 

● Zsótér Emesének segítetettem a képviselet 2020. júliusi beszámolóinak a 

véglegesítésében. 

● Megírtam és továbbítottam a 2020. október 9-ei Ösztöndíj Bizottság ülés emlékeztetőjét. 

● Megírtam és továbbítottam a 2020. október 13-ai HK ülés emlékeztetőjét. 

● Bátori Boglárkával egyeztettünk a bizottsági üléssel kapcsolatban. 

● A levelezőlistára érkező egyéb anyagokat olvastam át és válaszoltam rájuk. 

● Ráérős doodle-t készítettem a bizottság vezetők számára a következő közös 

megbeszéléssel kapcsolatban. 

● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Zsótér Emesével. 

● Stratégiai Bizottság megbeszélésen vettem részt. 

● Megírtam és továbbítottam a 2020. október 19-ei ülés emlékeztetőjét. 

● Puskely Gergővel egyeztettem az aktualitásokról. 
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● Gólyatanács 4. alkalmának a jelenléti űrlap kiértékelésével, táblázatba vezetésével 

foglalkoztam. 

● Projektlistára vezettem fel feladatokat az ösztöndíj-és a PR területén. 

● Zsótér Emese Vandával beszéltük át az éppen aktuális területi információkat. 

● Bátori Boglárkával egyeztettem több alkalommal a pályázatokat illetően. 

● Hadarics Rékával egyeztettem a 2020. október 25-én megrendezésre kerülő KKB-val 

kapcsolatban. 

● Bátori Boglárkával egyeztettem az aktuális helyzetről.  

● Kibővített Kollégiumi Bizottsági ülésen vettem részt 2020. október 25-én. 

● Gólyatanács 5. alkalmának a jelenléti űrlap kiértékelésével, táblázatba vezetésével 

foglalkoztam. 

● Molnár Zsanettel egyeztettem több alkalommal a Gólyatanáccsal kapcsolatban. 

● Szabó Dániellel egyeztettem a a bizottság vezetői megbeszélést illetően. 

● Megírtam és továbbítottam a 2020. október 26-ai ülés emlékeztetőjét. 

 

PR Munkacsoport: 

● Bejegyzések készítésével foglalkoztam. 

● 2020. október 5-én megalakuló képviselet részére készítettem Hallgatói Képviselet 

tablóképet. 

● Tisztújítás után a Hallgatói Képviselet honlapjának a frissítésében segédkeztem Csete 

Balázsnak. 

● A közösségi oldalakon való megjelenéshez készítettem és továbbítottam mintákat a 

képviselet számára.  

● Instagramra a Képviselet posztok szerinti ismertetését készítettem el. 

● Ösztöndíjak fül megvalósításához terveztem meg az alapokat és a kivitelezésével 

foglalkoztam. 

● A képviselet aláírásának a tervezésével foglalkoztam. 

● Csete Balázzsal egyeztettem több alkalommal a PR területet illetően. 

● PR Munkacsoport stratégiai megbeszélésén vettem részt 2020. október 24-én. 

● Elérhetővé tettem a honlapon az emlékeztetőket, illetve az emlékeztető kivonatokat. 
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● Gólyacsoportokban posztoltam híreket általános tudnivalókból. 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 140,88 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 119.700 Ft 


