
Beszámoló Csapó Boglárka

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2022. április 1. és 2022. április 30. közötti időszakban
végzett tevékenységéről

Üléseken való részvétel

● 2022. április 1. - Elektronikus szavazás részvétel
● 2022. április 4. - HK ülés részvétel
● 2022. április 9. - Elektronikus szavazás részvétel
● 2022. április 11. - HK ülés részvétel
● 2022. április 25. - Alakuló ülés részvétel
● 2022. április 25. - HK ülés részvétel

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel

● 2022. április 6. - Kari Tanács ülés részvétel

Bizottságban végzett tevékenység

Oktatási Bizottság:

Ösztöndíj Bizottság vezető:
● Elkészítettem a Jó tanuló, jó közélő ösztöndíj végleges eredményét.
● Elkészítettem a Sport ösztöndíj végleges eredményét.
● Elkészítettem a Közösségi ösztöndíj végleges eredményét.
● Hivatalos dokumentumok véglegesítésével foglalkoztam.
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● Megosztottam a képviselet honlapján a Jó tanuló, jó közélő-, a Közösségi- és a
Sportösztöndíj és a Külső közösségi ösztöndíj márciusi időszakának végleges
eredményeit.

● Külső Pályázati Bizottsági email-ekkel foglalkoztam.
● Megosztottam a képviselet honlapján a márciusi képviseleti beszámolókat.
● Kékesi Márton Gáborral és Lőrincz Martinnal elkészítettük a május 10-ei kifizetés

dokumentációját.
● Elkészítettem a dokumentáció hiánypótlását.
● Czobori Dorinával egyeztettem a Külső közösségi ösztöndíj pontozását illetően.
● Elkészítettem a Kari BME-, a Közéleti, a Hallgatók az oktatásért-, a Közösségi- és a

Hallgatói képviseleti ösztöndíjak pályázati kiírásait, törzslapjait, illetve adatkezelési
tájékoztatóit a 2022/23/1-es félévre.

● Zsótér Emese Vandával elkészítettük a tanulmányi ösztöndíj korrekciózását.
● Szabó Tamással és Pauza Zsuzsannával egyeztettem a Külső közösségi ösztöndíjat

illetően.

Felelősi munkák

● Elkészítettem az április 1-ei elektronikus szavazásról készült kivonatot, melyet a
képviselet honlapján meg is osztottam.

● Elkészítettem az április 4-ei ülés emlékeztetőjét.
● Elkészítettem a március 28-ai és az április 4-ei ülésről készült kivonatot.
● Megosztottam a képviselet honlapján a március 28-ai és az április 4-ei ülésről készült

kivonatot.
● Elkészítettem az április 9-ei elektronikus szavazásról készült kivonatot.
● Megosztottam a képviselet honlapján az április 9-ei elektronikus szavazásról készült

kivonatot.
● Elkészítettem az április 11-ei ülés emlékeztetőjét.
● Elkészítettem az április 25-ei Alakuló ülés emlékeztetőjét.
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● Elkészítettem az április 25-ei ülés emlékeztetőjét.

Egyéb feladatok

● 2022. április 4-én ügyeletet tartottam az irodában.
● 2022. április 11-én ügyeletet tartottam az irodában.
● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Szabó Dániellel.
● 2022. április 28-án a Lányok Napján segédkeztem.
● Részt vettem az április 29-30-ai KHK Továbbképzőn.

Értékelés

A fenti időszakban végzett tevékenységért a képviselő az alábbi pontokat kapja:
● Összesített pont: 53,45 pont

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 53.500 Ft
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