
Beszámoló Zsótér Emese Vanda

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2021. szeptember 1. és 2021. szeptember 30. közötti
időszakban végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel

● 2021.09.06. - HK ülés részvétel
● 2021.09.10. - Rendkívüli HK ülés részvétel
● 2021.09.13. - HK ülés részvétel
● 2021.09.16. - Elektronikus szavazás részvétel
● 2021.09.18. - Elektronikus szavazás részvétel
● 2021.09.23. - Elektronikus szavazás részvétel
● 2021.09.20. - HK ülés részvétel
● 2021.09.27. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

Kari Tanulmányi bizottság
● Kérvényeket bíráltam tizenhét alkalommal.

Bizottságban végzett tevékenység

Szociális Bizottság:
● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.
● Szabó Dániellel egyeztettem több alkalommal.
● Szociális alapú önköltség csökkentés pályázatokat bíráltam.
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Felelősi munkák

Elnök
● Egyeztettem a kollégiumban hagyott tárgyakkal kapcsolatban.
● Külföldi hallgatók számára szervezett programokról és ügyeletről egyeztettem a

képviselet tagjaival.
● Tisztújítással kapcsolatos Neptun üzenetet és ütemezést készítettem.
● Tisztújításról értesítettem az illetékeseket.
● Tisztújítással kapcsolatban egyeztettem a képviselet tagjaival.
● Dr. Rózsa Szabolccsal egyeztettem dékáni szünettel és Hallgatói Képviselet tisztújításával

kapcsolatban.
● Dr. Rózsa Szabolccsal és Dr. Lovas Tamással egyeztettem szociális pályázat személyes

bemutatással kapcsolatban.
● Csete Balázzsal egyeztettem Kari Tanáccsal kapcsolatban.
● Tanácskozási jogú tagokkal egyeztettem beszámolókkal kapcsolatban.
● Levelezőlistára érkező anyagokat néztem át, véleményeztem és szükség esetén

továbbítottam.
● Merkei Dórával egyeztettem Egyetemi Napok bérletekkel kapcsolatban.
● Hallgatói szavazás ütemezésének módosításáról egyeztettem Szalay Lucával.
● Ösztöndíj kiírásokkal kapcsolatban egyeztettem Szűcs Angelikával, valamint ezek

előterjesztésével foglalkoztam.
● A Hallgatói Képviselet augusztusi értékelését készítettem elő.
● A Hallgatói Képviselet augusztusi értékelését készítettük el.
● Hallgatói Képviselet Ösztöndíj bírálásához szükséges táblázatot szerkesztettük Szűcs

Angelikával.
● Teljesítményalapú táblázat ellenőrzésével foglalkoztam.
● Szűcs Angelikával egyeztettem pályázati kiírásokról.
● Szűcs Angelikával egyeztettem adatvédelmi tájékoztatókkal és törzslatokkal kapcsolatban.
● Puskely Gergővel egyeztettem több alkalommal általános ügyekben.
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● Hallgatói Képviselet és Külső Közösségi ösztöndíj adatvédelmi tájékoztatóját és
törzslapját szerkesztettem és juttattam el a Jogi igazgatósághoz.

● Dr. Rózsa Szabolcs és Dr. Lovas Tamás oktatói tájékoztatóján vettem részt.
● Dr. Rózsa Szabolccsal és Csete Balázzsal egyeztettem Építőmérnöki bállal kapcsolatban.
● Dr. Lovas tamással egyeztettem maszkviseléssel és órákon való részvétellel kapcsolatban.
● Dr. Lovas tamással egyeztettem jövőbeni HK ülésen való részvételéről.
● Szalay Lucával egyeztettem több alkalommal tisztújítással kapcsolatban.
● Normatíva számokkal kapcsolatban egyeztettem a Képviselet tagjaival.
● Csete Balázzsal közös megbeszélésen vettünk részt Dr. Rózsa Szabolccsal az aktuális

rendezvényekkel kapcsolatban.
● Elektronikus szavazások előterjesztésével foglalkoztam.
● Elnöki értekezleten vettem részt több alkalommal.
● Zielinski Szilárd Szakkollégium taggyűlésén vettem részt.
● Hallgatói Képviselet utánpótlással kapcsolatban egyeztettem.
● Juhász Attilával egyeztettem több alkalommal.
● Bodolóczki Fruzsinával és Vadász Diánával egyeztettem.
● Dékáni tanácson vettem részt.
● Papp Bendegúzzal egyeztettem több alkalommal kollégiumi ügyekkel és egyéb

aktualitásokkal kapcsolatban.
● Alakuló hétvége programját állítottam össze.
● Alakuló hétvége programjával kapcsolatban egyeztettem a Képviselet tagjaival.
● Csete Balázzsal egyeztettem több alkalommal általános ügyekben.
● Bátori Boglárkával és Papp Bendegúzzal egyeztettem elnöki értekezlettel és a képviselet

jövőjével kapcsolatban.
● Szabó Dániellel és Sinkó Zsanettel egyeztettem a Hallgatói Képviselettel kapcsolatos

tervekről.
● Kónya Évával egyeztettem több alkalommal tisztújítással kapcsolatos operatív ügyekről

és Kari Tanácsról.
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Egyéb feladatok

● Hallgatói megkeresésekre válaszoltam.
● VPK szobabeosztásban segédkeztem.
● Ösztöndíj Bizottság ülésén vettem részt.
● Stratégiai Bizottsági ülésen vettem részt.

Értékelés

A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 104,05 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj:  88.400 Ft
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