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Beszámoló Szűcs Angelika 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. november 1. és 2020. november 30. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2020. 11. 01 - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. 11. 02 - HK ülés részvétel 

● 2020. 11. 03 - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. 11. 07 - Elektronikus szavazás részvétel  

● 2020. 11. 09 - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. 11. 10 - HK ülés részvétel 

● 2020. 11. 12 - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020. 11. 16 - HK ülés részvétel 

● 2020. 11. 23 - HK ülés részvétel 

● 2020. 11. 30 - HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Ösztöndíj Bizottság 

● Elvittem a pályázatok adatkezelési tájékoztatóját és törzslapját Dr. Frank Ágnesnek.  

● A területhez érkező hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

● Ütemezéshez készítettem naptárat. 

● Projektekkel kapcsolatos dokumentumokat ellenőriztem. 
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● Tanulmányi ösztöndíj korrekciójával foglalkoztam. 

● Ösztöndíjak bírálásához készítettem elő a szükséges dokumentumokat.  

● Sportösztöndíj, Konzultáció ösztöndíj pályázatainak bírálásával foglalkoztam. 

● Közösségi ösztöndíj próba osztásával foglalkoztam 2020. november 7-én. 

● Puskely Gergővel egyeztettem normatíva felosztással és Közösségi ösztöndíjjal 

kapcsolatban. 

● Puskely Gergővel egyeztettem az ösztöndíjak területével kapcsolatban. 

● Pályázatok dokumentációjával foglalkoztam december 9-ei kifizetési időpontra. 

● Pályázatok visszaküldésével foglalkoztam. 

● KBME, Hangadó ösztöndíj pályázatok bírálásával foglalkoztam. 

● Ösztöndíjak eredményeinek közlésével foglalkoztam. 

● Pályázati dokumentáció hiánypótlásával foglalkoztam december 9-ei kifizetési időpontra. 

● Bizottságon belüli személyes teljesítményértékelést tartottam Sinkó Zsanettnek 2020. 

november 22-én. 

● Bizottságon belüli személyes teljesítményértékelést tartottam Kövér Fanninak 2020. 

november 24-én. 

● Bizottságon belüli személyes teljesítményértékelést tartottam Bátori Boglárkának 2020. 

november 25-én. 

● Bizottságon belüli személyes teljesítményértékelést tartottam Papp Bendegúznak 2020. 

november 27-én. 

● Pályázatok dokumentációjával foglalkoztam december 15-ei kifizetési időpontra. 

● Bizottságon belüli személyes teljesítményértékelésen megbeszéltek alapján készítettem 

kiértékelést a jövőbeli tervekkel kapcsolatban.  

● Puskely Gergővel egyeztettem az ösztöndíjakkal kapcsolatban. 

 

Felelősi munkák
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Egyéb feladatok

 
● Megírtam és továbbítottam a 2020. november 2-ai ülés emlékeztetőjét. 

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

● Stratégiai megbeszélésen vettem részt 2020. november 6-án.  

● 2020. november 6-án ügyeletet tartottam. 

● Csete Balázzsal és Puskely Gergővel egyeztettem az utánpótlással kapcsolatban. 

● Iroda takarításon vettem részt. 

● Csete Balázzsal egyeztettem az aktualitásokról. 

● Megírtam és továbbítottam a 2020. november 10-ei ülés emlékeztetőjét. 

● Hadarics Rékával egyeztettem a Közösségi ösztöndíjjal kapcsolatban.  

● Stratégiai Bizottság megbeszélésen vettem részt 2020. november 15-én. 

● Megírtam és továbbítottam a 2020. november 16-ai ülés emlékeztetőjét. 

● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Zsótér Emesével 2020. november 20-án. 

● Vetési Dániellel egyeztettem egy oktatási projekttel kapcsolatban.  

● Gólyatanács 2020. november 22-ei jelenléti űrlapjának a kiértékelésével foglalkoztam.  

● Stratégiai Bizottság megbeszélésen vettem részt 2020. november 22-én. 

● Megírtam és továbbítottam a 2020. november 23-ai ülés emlékeztetőjét. 

● Hallgatói Képviseleti ülések emlékeztetőjét alakítottam át online formára. 

● Gólyatanács 2020. november 25-ei jelenléti űrlapjának a kiértékelésével foglalkoztam. 

● Gólyatanács 2020. november 25-ei teljesítményértékelési felület kiértékelésével 

foglalkoztam. 

● Online emlékeztetőhöz készítettem szöveges és videó anyagos segédletet. 

● Gólyatanács sorozat utolsó alkalmához készítettem teljesítményértékelési tesztet. 

● Irodát takarítottam 2020. november 29-én.  

● Megírtam és továbbítottam a 2020. november 30-ai ülés emlékeztetőjét. 

● Gólyatanács utolsó alkalmának a jelenléti űrlapjának kiértékelésével foglalkoztam.  

● Gólyatanács utolsó alkalmának a teljesítményértékelési felület kiértékelésével 

foglalkoztam. 

PR Munkacsoport: 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

● Képek és bejegyzések szerkesztésével foglalkoztam. 

● Facebook oldalon tettem közzé bejegyzéseket. 

● Elérhetővé tettem a honlapon az emlékeztetőket, illetve az emlékeztető kivonatokat. 

● A HK oldal ösztöndíj fülére készítettem a pályázatokról idővonalat.  

● Monday.com alkalmazás tesztelését végeztem. 

● Monday.com alkalmazás felület kialakításával foglalkoztam. 

● 2020. októberi képviseleti beszámolókat töltöttem fel az ÉMK HK honlapjára. 

● Belső informatikai rendszer aktualizálásával foglalkoztam.  

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 76,43 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 65.000 Ft 


