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Beszámoló Szabó Dániel 
 

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

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2020.11.02- HK ülés részvétel 

● 2020.11.02- Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020.11.04- Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020.11.07- Elektronikus szavazás résztvétel 

● 2020.11.07- Elektronikus szavazás résztvétel 

● 2020.11.10- HK ülés részvétel 

● 2020.11.12- Elektronikus szavazás részvétel 

● 2020.11.13- 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

 
● 2020.11.04- Kari Tanács részvétel 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Szociális Bizottság 

● Tudásanyag összeállításával foglalkoztam 

● 2020.11.09- ESZB ülés részvétel 
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● 2020.11.22. ESZB elektronikus szavazás részvétel 

● Bizottsági teljesítményértékeléshez minta feladatokat állítottam össze 

● Hallgatói kérdőív szerkesztésével foglalkoztam 

● ESZB ráérést töltöttem 

● Rózsár Petrával egyeztettem a teljesítmény értékelésről és tudásátadást tartottam neki 

● Dáni Eszterrel egyeztettem hallgató szociális helyzetéről 

● Oltvári Sándorral egyeztettem hallgató szociális helyzetéről 

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam 

● Teljesítményértékelés összeállítás 

● 2020.11.17- Szociális bizottsági ülés tartás és emlékeztető vezetés 

● TJSZ 3. mellékletet véleményeztem  

● Betegség számításhoz segédletet állítottam össze 

● Szociális bizottsági projekt keretében átnéztem és véleményeztem a Vegyész és 

Biomérnöki Kar HK honlapjának szociális fülét 

● aktualizáltam a szociális bizottság projekt listáját 

Kollégiumi Bizottság 

● 2020.11.07. Bizottsági ülés részvétel 

● 2020.11.28. Bizottsági ülés részvétel 

● 2020.11.29. Bizottsági ülés részvétel 

 

Felelősi munkák

 
●  

 

Egyéb feladatok

 
● Ügyelet 

○ 2020.11.02 14:00 és 15:00 között ügyeltem 

○ 2020.11.03 13:00 és 15:00 között ügyeltem 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

● Csete Balázsnak segítettem az iktatás előkészítésében és rendbe raktam a szociális 

bizottság iktatandó dokumentumait  

● Irodát takarítottam 

● Bizottsági ülések emlékeztetőjéhez sablont állítottam össze 

● Eszköz kiadás elnevezésű projekttel foglalkoztam  

● 2020.11.15 Stratégiai bizottság részvétel 

● személyes teljesítményértékelésen vettem részt Zsótér Emesével 

● gólyatanácsra prezentációt készítettem 

● gólyatanácson előadást tartottam 

● PR munkacsoport tag 

● szociális bizottság aktuális híreinek szerkesztésével foglalkoztam 

● tudásátadáson vettem részt 

 

● Google naptár használatával kapcsolatos tudásátadáson vettem részt 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 44,10 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 37.500 Ft 


