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Beszámoló Bátori Boglárka 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. január 1. és 2021. január 31. közötti időszakban 

végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2021. január 4. - HK ülés részvétel 

● 2021. január 11. - HK ülés részvétel 

● 2021. január 18. - HK ülés részvétel 

● 2021. január 25. - HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Ösztöndíj Bizottság 

○ 2021 január 10. - Bizottsági ülés részvétel 

○ “Jó tanuló, jó közélő” ösztöndíj kiírásának elkészítése 

○ “Jó tanuló, jó közélő” ösztöndíj kiírás tervezet bizottsági megbeszélés tartása 

Szociális Bizottság  

○ 2021. január 7. - Bizottsági ülés részvétel 
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Felelősi munkák

 
● Iroda felelős: 

○ A HK különböző helyiségeinek takarításával kapcsolatos teendők elvégzése 

○ Irodatakarítás ellenőrzése, ezzel kapcsolatos levelek megírása és táblázat vezetése 

○ Iroda takarítása 

● EHK delegált: 

○ A Kari Hallgatói Képviselet tagjainak tájékoztatása az EHK-ban folyó ügyekről, 

az EHK által kiadott feladatokról és azok határidejéről  

○ Az EHK és az ÉMK HK között az információk és felmerült kérdések közvetítése 

a Kari álláspont képviselete a tárgyalt ügyekben 

○ EHK-ban vállalt munkáim elvégzése 

 

Egyéb feladatok

 
● Emlékeztetők véleményezése 

● Egyeztetés Csete Balázzsal, Puskely Gergő Pállal és Zsótér Emese Vandával képviseleti 

aktualitásokról 

● Egyeztetés Barabás Zoltánnal az ÉMK-TTK közös Gólyatáborának szervezési múltjáról, 

annak pozitívumairól és negatívumairól  

● Tanácskozási jogú tagoknak szóló projektlista frissítése 

● Elnöki segítségnyújtás 

● 2020. január 16. - Stratégiai bizottsági ülés részvétel 

● “HK jövőkép” kérdőív kitöltése 

● “Tudtad-e” hírek írása 

● Egyeztetés Puskely Gergő Pállal az ÉMK HK jövőjével kapcsolatban 

● Rektorválasztással kapcsolatos egyeztetéseken való részvétel 

● Egyeztetés Puskely Gergő Pállal a “Jó tanuló, Jó közélő” ösztöndíj tervezett kiírásával 

kapcsolatban 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

● Posztomhoz nem kapcsolódó hallgatói megkeresések megválaszolása 

● A HK helyiségeinek közös takarításán való részvétel 

● Zsótér Emesével teljesítményértékelésen való részvétel 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 60,34 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 51.300 Ft 

A képviselő fenti időszakra vonatkozóan az EHK-ban végzett tevékenységért ösztöndíjat az 

Egyetemi Hallgatói Képviselettől kapott. 


