Beszámoló Papp Bendegúz
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. április 1. és 2021. április 30. közötti időszakban
végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel
●
●
●
●

2021. április 5. - Elektronikus szavazás részvétel
2021. április 12. - HK ülés részvétel
2021. április 19. - HK ülés részvétel
2021. április 26. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel
●

Bizottságban végzett tevékenység
Kollégium Bizottság vezető
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Csábi Eszterrel egyeztettem hallgatói megkereséssel kapcsolatban
Bizottsági tagok feladatainak ellenőrzésével foglalkoztam
Kollégium és Öntevékeny kör Drive meghajtó rendszerezésével foglalkoztam
Kollégiumi GYIK és referensi segédlet készítésével foglalkoztam
Kollégiumi tudástárba dokumentumok összegyűjtésével foglalkoztam
Bizottsági tagoknak írtam e-mailt feladataikkal kapcsolatban
Körvezetői feladatok táblázatot frissítettem
Körvezetőknek írtam e-mailt a feladataikkal kapcsolatban
Körvezetői megkeresésekre válaszoltam
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Köri felelősökkel egyeztettem feladataikkal kapcsolatban
Egri Gabriellával egyeztettem e-HK szekcióval kapcsolatban
VPK gondnokságával egyeztettem kollégiumot érintő kérdésekben
2021. április 13. - Bizottsági ülés tartása
Köri SZMSZ-ek átnézésével foglalkoztam
Miski Gergővel egyeztettem a bizottsági üléssel kapcsolatban
Puskely Gergő által tartott körvezetői megebszélésen vettem részt
2021. április 23. - KKB (EHK) részvétel
Továbbképző hétvége kollégiumi szekcióra készültem fel
Hallgatóknak értesítettem a kollégiumba érkezett leveleikről
Továbbképző hétvégén adtam elő a területtel kapcsolatban
FIR Vonalhúzó moduljának tesztelésével és sablonok elkészítésével foglalkoztam
Puskely Gergővel egyeztettem a FIR Vonalhúzó modullal kapcsolatban
2021. április 27. - KKB (ÉMK) részvétel
Hallgatói megkeresésekre válaszoltam

Ösztöndíj Bizottság
●
●
●
●

2021. április 11. - Bizottsági ülés részvétel
Bizottsági feladat elkészítésével foglalkoztam
2021. április 27. - Bizottsági ülés részvétel
Szűcs Angelikával egyeztettem a területtel kapcsolatban

Felelősi munkák
Külügyi felelős
● Külügyi felelős segédlet készítésével foglalkoztam
● Kékesi Mártonnak tartottam tudásátadást külügyi témában
● Bodolóczki Fruzsinának tartottam tudásátadást külügyi témában
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● A terület után érdeklődőknek tartottam tudásátadást
● Továbbképző hétvége külügy szekcióra készültem fel
● Továbbképző hétvégén adtam elő a területtel kapcsolatban

EHK delegált
● Az ÉMK HK 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 feladataim elvégzése

Egyéb feladatok
●
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Egyeztettem Zsótér Emesével és Csete Balázzsal honlap szerkesztéssel kapcsolatban
Gazdasági megbeszélésen vettem részt
e-HK továbbképzésen vettem részt
Szabó Dániel által tartott tudásátadáson vettem részt
Vezetőségi megbeszélésen vettem részt
Belső informatikai rendszert frissítésével foglalkoztam
Zsótér Emesének segítettem a Tanácskozási Jogú Tagok e-mail címeinek elkészítésében
Stratégiai bizottsági ülésen vettem részt
ÉMK HÖK SZMSZ
○ átnézésével foglalkoztam,
○ melléklet készítésével foglalkoztam,
○ témában egyeztettem Bátori Boglárkával és Zsótér Emesével,
○ végleges verziójának elkészítésével foglalkoztam
● Csete Balázs által tartott tudásátadáson vettem részt
● Barabás Zoltán által tartott tudásátadáson vettem részt
● PR munkacsoport megbeszélésen voltam
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Továbbképző hétvégén vettem részt
2021. április 25. - Stratégiai Bizottsági ülés részvétel
Több alkalommal egyeztettem Zsótér Emesével a képviselettel kapcsolatos témában.
Több alkalommal egyeztettem Bátori Boglárkával EHK-val kapcsolatos témában.

Értékelés
A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 149,84 pont
A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 127.400 Ft
A képviselő fenti időszakra vonatkozóan az EHK-ban végzett tevékenységért ösztöndíjat az
Egyetemi Hallgatói Képviselettől kapott.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem
Építőmérnöki Kar
Hallgatói Képviselet

1111 Budapest, Kruspér utca 2.
Telefon: 463-1508
www.emkhk.bme.hu

