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Beszámoló Zsótér Emese Vanda 
 

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

 
2021. február 3. - Kari Tanács részvétel 

 

Kari Tanulmányi Bizottság: 

● Kérvények bírálásával foglalkoztam öt turnusban. 

● Átsorolás elleni fellebbezésekkel foglalkoztam két turnusban. 

● Vendéghallgatói kérelmeket bíráltam három alkalommal. 

● Javító célú tárgyfelvételi kérvényekkel foglalkoztam öt alkalommal. 

● Részismereti képzésekkel kapcsolatos kérvényekkel foglalkoztam. 

● Elbocsátás elleni kérvényekkel foglalkoztam. 
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Bizottságban végzett tevékenység

 

Szociális Bizottság 

● Hallgatói megkeresésre válaszoltam. 

● Szabó Dániellel egyeztettem a szociális pályázatokkal, bírálással és a terület aktualitásaival 

kapcsolatban. 

● Szociális pályázatokkal kapcsolatos adminisztrációt végeztem. 

 

Felelősi munkák

 
Elnök 

● A Képviselet tagjaival egyeztettem jövőképpel kapcsolatban. 

● A képviselet januári értékelését készítettük el. 

● Bizottság vezetői megbeszélésről egyeztettem Csete Balázzsal. 

● Projekteklistát szerkesztettünk Csete Balázzsal. 

● Határidős feladatok és ráérések felvezetésére szolgáló táblázatokat szerkesztettem. 

● Szili Ákossal egyeztettem. 

● A Hallgatói Képviselet személyi változásáról értesítettem az illetékeseket. 

● Telefonon egyeztettem Kónya Évával a Hallgatói Képviselet személyi változásairól. 

● A Külső közösségi ösztöndíj kiírásának módosításával kapcsolatos megbeszélésen vettem 

részt. 

● Csete Balázzsal egyeztettem Bizottságvezetői megbeszéléssel kapcsolatban. 

● Öntevények körök adatait frissítettem az EHK rendszerében. 

● Szűcs Angelikával egyeztettem ösztöndíj kiírások módosításáról. 

● Szűcs Angelikával módosítottuk a Hallgatói Képviselet ösztöndíj kiírását. 

● Elnökségi egyeztetésen vettem részt. 

● Puskely Gergővel egyeztettem a jövőjével kapcsolatban. 

● A Hallgatói Képviselet ösztöndíj kiírásáról egyeztettem Puskely Gergővel. 
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Egyéb feladatok

 
● Kari gazdasági és oktatási fórumon vettem részt és ezzel kapcsolatban egyeztettem Dr 

Lovas Tamással. 

● “BuildIT” konferenciára jelentkező pályázókat hallgattam meg és bíráltam. 

● Emlékeztetőt korrektúráztam. 

● Ösztöndíj Bizottság ülésén vettem. 

● HÖOK ONx eseményen vettem részt. 

 

Értékelés

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

● Összesített pont: 65,88 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 56.000 Ft 


