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Beszámoló Szűcs Angelika 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. február 1. és 2021. február 28. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel

 
● 2021. február 1. - HK ülés részvétel  

● 2021. február 3. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2021. február 8. - HK ülés részvétel 

● 2021. február 15. - HK ülés részvétel 

● 2021. február 16. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2021. február 20. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2021. február 22. - Elektronikus szavazás részvétel 

● 2021. február 22. - HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

 

 

Bizottságban végzett tevékenység

 

Ösztöndíj Bizottság 

● Hallgató Képviselet zárthelyi dolgozatához frissítettem a rendelkezsére álló területhez 

köthető tudástárat.  

● Bizottsági tagok pályázati kiírások módosítási javaslatainak ellenőrzésével foglalkoztam. 

● A területtel kapcsolatos hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam.  

● Hallgatói megkeresések és kérdések felvezetését készítettem el a belső és külső GY.I.K-

hez kapcsolódóan.  
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● A területtel kapcsolatos Tudtad-e bejegyzések szövegezésével foglalkoztam.  

● Külső Pályázati Bizottság ülésen vettem részt 2021. február 5-én.  

● Területtel kapcsolatos hétindító hírek elkészítése a bizottság számára.  

● Segítettem a Hallgatói Képviseleti ösztöndíj pályázatainak véglegesítésében.  

● Konzultáció ösztöndíj pályázati kiírásának felülvizsgálatával és módosításával 

foglalkoztam. 

● A holnapon alakítottam ki a Kari pályázatokról szóló részt. 

● Dokumentáció elkészítésével foglalkoztam 2021. március 10-ei kifizetési időpontra. 

● Dokumentáció hiánypótlását készítettem el 2021. március 10-ei kifizetési időpontra. 

● Belső Ösztöndíj Bizottság ülést tartottam 2021. február 14-én.  

● Folyamatos tájékoztatást nyújtottam a bizottságnak az aktuális területi információkról. 

● Beérkező Kari BME kérvények átnézésével foglalkoztam. 

● Beérkező Konzultáció pályázatok kérvényeinek átnézésével foglalkoztam.  

● Belső projektlista aktualizálásával, belső projektek létrehozásával foglalkoztam. 

● Szűrést és tanulmányi adatokat kértem le Gődér Nikolettától a KBME és a Konzultáció 

ösztöndíjra beérkezett pályázatok elbírálása érdekében. 

● Bátori Boglárkával egyeztettem a terület ügyeivel kapcsolatban több alkalommal. 

● A terület vezetői beszámolójának írásával foglalkoztam. 

● Belső informatikai rendszer aktualizálásával foglalkoztam.  

● Hallgatói Képviselet jövőbeli potenciális tagjai számára tartottam előadást 2021. február 

16-án.  

● Külső közösségi pályázati kiírás módosítása miatt egyeztettem Bátori Boglárkával, Csete 

Balázzsal, Puskely Gergővel és Zsótér Emesével. 

● Külső Pályázati Bizottság ülésen vettem részt 2021. február 17-én. 

● Tanulmányi ösztöndíjat osztottam a 2020/21-es tavaszi tanévre vonatkozóan. 

● Konzultáció ösztöndíj pályázatok elbírálásával foglalkoztam.  

● Kari BME pályázatok elbírálásával foglalkoztam. 

● A tanulmányi ösztöndíj kifizetési listáját, elektronikus szavazásáról készült kivonatát 

készítettem el. 
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● Tanulmányi ösztöndíj osztásával kapcsolatban tartottam megbeszélést a HK jövőbeli 

potenciális tagjai számára, illetve a bizottsági tagok számára. 

● Tanulmányi ösztöndíj osztásával kapcsolatos dokumentumokat továbbítottam az illetékes 

személyeknek. 

● Belső területi projektek ellenőrzésével foglalkoztam.  

● Tanulmányi ösztöndíj osztás hiányosságainak javításával foglalkoztam.  

● Külső Pályázati Bizottság naptárába vezettem fel a kari ösztöndíjak leadási határidejét. 

● Kari BME és Konzultáció ösztöndíj előzetes eredményeinek kihirdetésével foglalkoztam. 

● Tanulmányi ösztöndíj eredményének a kihirdetésével foglalkoztam.  

● Zsótér Emese Vandával egyeztettünk a Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázati 

kiírásának módosításával kapcsolatban. 

● Belső Ösztöndíj Bizottság ülést tartottam 2021. február 28-án. 

● Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázati kiírásának módosítását végeztem el.  

 

 

Felelősi munkák

 

 

Egyéb feladatok

 
● Megírtam és továbbítottam a 2021. február 1-ei ülés emlékeztetőjét. 

● Középiskolás diákoknak válaszoltam meg a karral kapcsolatos kérdéseiket. 

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

● A területemmel nem kapcsolatos hallgatói megkeresésekre válaszoltam. 

● Szabó Dániel által tartott Hallgatói Képviselet jövőbeli potenciális tagjai számára tartott 

megbeszélésen vettem részt 2021. február 2-án.  

● Megírtam és továbbítottam a 2021. február 8-ai ülés emlékeztetőjét. 

● Érettségi munkacsoport tagság betöltésére való pályázati felhívást készítettem Sinkó 

Zsanettel. 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

● Fekete Ádámmal egyeztettem a honlap jogosultságával kapcsolatban.  

● Megírtam és továbbítottam a 2021. február 15-ei ülés emlékeztetőjét. 

● Bizottság vezetői értekezleten vettem részt 2021. február 16-án. 

● A képviselet tagjainak segítettem az adminisztrációs feladataik elvégzésében. 

● Bátori Boglárkának segítettem felületet keresni a kari ütemezésekhez. 

● Bene Balázs és Varga Ferenc által tartott szponzorációs előadáson vettem részt.  

● Megírtam és továbbítottam a 2021. február 22-ei ülés emlékeztetőjét. 

● Vadász Diával egyeztettem a képviselettel kapcsolatos általános információkról. 

● Papp Bendegúzzal egyeztettem a kari öntevékeny körök helyzetével kapcsolatban. 

● Papp Bendegúz által tartott Hallgatói Képviselet jövőbeli potenciális tagjai számára 

tartott megbeszélésen vettem részt 2021. február 23-án. 

 

PR Munkacsoport: 

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

● A Hallgatói Képviselet instagram oldalának folyamatos aktualizálásával és kezelésével 

foglalkoztam.  

● Facebook bejegyzések szerkesztésével foglalkoztam.  

● Az oldal aktualizálásával foglalkoztam. 

● Az oldalon lévő szabályzatok módosításával foglalkoztam.  

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 95,00 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 80.800 Ft 


