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Beszámoló Zsótér Emese Vanda 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2022. június 01. és 2022. június 30. közötti 

időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 

2022.06.07. - HK ülés részvétel 

2022.06.08. - Kari Tanács ülés részvétel 

2022.06.21. - HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács-, Kari Bizottságokban való részvétel 

 

Kari Tanulmányi Bizottság 

- Kérvényeket bíráltam hat alkalommal. 

Bizottságban végzett tevékenység 

 

Felelősi munkák 

 

Elnök 

- Levelezőlistára érkező anyagokat néztem át, véleményeztem és szükség esetén továbbítottam. 

- Dékáni Tanácson vettem részt. 

- A Hallgatói Képviselet tagjaival és alumni tagokkal egyeztettem EHK tábor részvétellel 

kapcsolatban. 

- A Hallgatói Képviselet értékelésének előkészítésével foglalkoztam. 

- Szabó Dániellel egyeztettem TJSZ módosítással kapcsolatban. 

- Felföldi Árpáddal és Szabó Dániellel egyeztettem HK ülés témáiról és a Képviselet 

aktualitásairól. 

- Beszámolási rendszer hibáinak javítását végeztem. 

- ÉMK HK ösztöndíj dokumentációjának előkészítésével foglalkoztam. - Iktatással 

foglalkoztam. 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar kepviselet@emkhk.hu 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

- Csapó Boglárkával egyeztettem öntevékeny körök közösségi pont osztásával kapcsolatban. 

- Czobori Dorinával egyeztettem a Rendezvényszervező Bizottság aktualitásairól. 

- Elkészítettük a Hallgatói Képviselet májusi értékelését. 

- A Hallgatói Képviselet ösztöndíj dokumentációjának hiánypótlásával foglalkoztam. 

- Lőrinczi Martinnal egyeztettem kollégiumi férőhely osztással kapcsolatban. 

- MŰHASZ eszközpályázaton rendelt eszközök átvételével foglalkoztam. - A Karima 

öntevékeny kör felfüggesztéséről értesítettem a kör vezetőjét. 

- Stratégiai Bizottsági ülést tartottam. - 2022.06.23. 

- Egyeztettem Czobori Dorinával és Móczik Rékával kari lappal kapcsolatban. 

- A Zielinski Szilárd Építőmérnöki Szakkollégium tagjai számára hitelesítettem igazolásokat az 

NFÖD pályázatukhoz. 

- Teams csoport létrehozásával foglalkoztam. 

- A következő tanév beosztásáról egyeztettem Dr. Kovács Nauzikával. 

- A Képviselet tagjaival egyeztettem EHK elnökválasztással kapcsolatban. 

- Czobori Dorinával és Egri Gabriellával egyeztettem a gazdasági feladatokkal kapcsolatban. 

- A Képviselet felépítésében tervezett változtatásokhoz készítettem tervezetet. 

- Stratégiai Bizottsági ülést szerveztem és annak tartására készültem elő. 

- A Karima öntevékeny kör felfüggesztéséről egyeztettem a kör vezetőjével. 

- Kibővített Kollégiumi Bizottság ülésén vettem részt. - 2022.06.28. 

- Czobori Dorinával egyeztettem Építőmérnöki Bállal kapcsolatban. 

- Lőrinczi Martinnal egyeztettem kollégiumi terület aktualitásaival kapcsolatban. 

- EHK elnökválasztással kapcsolatos stratégiai bizottsági ülést tartottam. - 2022.06.30. 

- A Hallgatói Képviselet júliusi havi beszámolóihoz készítettem elő táblázatot. 

- Felföldi Árpáddal és Szabó Dániellel egyeztettem a Hallgatói Képviselet ösztöndíj bírálásával 

kapcsolatban. 

- Tudásátadást tartottam Felföldi Árpádnak elnöki feladatkörrel kapcsolatban. 

 

 

Egyéb feladatok 

 

Egyéb 

- A Hallgatói Képviselet irodájának rendezésével és takarításával foglalkoztam. 

- Kollégiumi Bizottság ülésén vettem részt. 
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- Kibővített Kollégiumi Bizottság ülésén vettem részt. - 2022.06.12. - Hallgatói 

megkeresésekre válaszoltam. 

- Szociális Bizottság tudásátadásán vettem részt. 

- Szabó Dánielnek segédkeztem szociális bizottság tudásátadásának előkészítésében. 

- MŰHASZ eszközpályázaton rendelt eszközök szállításával, rendezésével foglalkoztam. 

- Papp Bendegúzzal egyeztettem a képviselet aktualitásairól. 

- Normatíva osztó táblázat szerkesztésével foglalkoztam. 

- A jövő tanév beosztási tervezetének véleményezésével foglalkoztam. 

- Az ÉMK HK honlapjának frissítésével foglalkoztam 

- A Hallgatói Képviselet üléseinek emlékeztetőit korrektúráztam. 

 

Értékelés 

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

Összesített pont: 77,23 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 77 200 Ft 

 

 


