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Beszámoló Tóth Ádám 

 
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2019. június 1. és 2019. június 30.  

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. június 4. - HK ülés részvétel 
2019. június 7. - Elektronikus szavazás részvétel 
2019. június 11. - HK ülés részvétel 
2019. június 18. - HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. június 12. - Ünnepi Kari Tanács részvétel 
2019. június 26. - Rendkívüli Kari Tanács részvétel 
 
Kari Erasmus Bizottság: - 
 

Kari Esélymentor: -  
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Szociális Bizottság (vezető):  

● KSZB ülésen vettem részt 2019.06.07.-én. 
- TJSZ 2. számú melléklet módosítását véglegesítettük és elfogadtuk. 
- TJSZ 3. számú melléklet módosítását véglegesítettük és elfogadtuk. 
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- Szociális bírálói és referensi vizsgáztatásokról egyeztettünk.  
- Súlyos betegségek pontozását beszéltük át. 

● Véleményeztem a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás kiírásokat 
2019/20/1 félévre vonatkozóan. 

● Összegyűjtöttem az ÉMK-s vizsgapályázatokat a szociális bírálók szóbeli 
vizsgáztatásához.   

● KSZB ülés megtartásának időpontjához küldött táblázatot töltöttem. 

● Bírálói vizsgáztatás megtartásának időpontjához küldött táblázatot töltöttem. 

● Kari bírálók listáját vezettem fel az ehhez rendelt táblázatba. 

● Tájékozattam a szociális bírálónak megválasztottakat a szociális bírálói vizsgák 
menetéről, illetve az ehhez szükséges tananyagot küldtem el nekik. 

● Elkészítettem a vizsgapályázatokat a szociális bírálók vizsgáztatásához. 

● Rendszeresen egyeztettem a kari szociális bírálókkal. 

● Szociális referensi vizsgára készültem fel és teljesítettem sikeresen. 

● Szociális Bírálókat vizsgáztattam. 

● Külföldiek számára szolgáló szociális segédletek és kivonatokat véleményeztem. 

● Hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 

● A Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás ösztöndíjakkal kapcsolatos 
tudnivalókról tettünk közzé hírt Csete Balázzsal.  

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Alelnök: 

● A Hallgatói Képviselet munkájának értékelését készítettük el az elnökséggel. 

● Az EHK elnökjelöltek vitáján vettem részt. 
      

Irodafelelős:  

● Rendszeresen ellenőriztem a HK iroda rendjét. 

● Ráérős doodle-t küldtem az irodafestést illetően a Képviseletnek. 

● Bővítettem az irodarendes táblázatot. 

● A Hallgatói Képviselet irodájának takarításán vettem részt. 
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● A Hallgatói Képviselet irodájának leltározásában vettem részt. 

      

Egyéb feladatok 

 
 

● Vezettem és megírtam a 2019.06.11-ei ülés emlékeztetőjét. 

● 2019. június 14. - Állófogadás részvétel. 

● Részt vettem a MŰHAL beszerzésekkel kapcsolatos megbeszélésen. 

● Bevásároltam Puskely Gergővel a Vásárhelyi Videó Stúdió öntevékeny kör Happening 
rendezvényére. 

● 2019. június 26. - Kari Pedagógus napi részvétel 

● A Puskely Gergő által készített Gólyatanács koncepciós dokumentumot néztem át és 
véleményeztem. 

● 1 alkalommal emlékeztetőt korrektúráztam. 

● A Kulturális és Szakmai hét főszervezői meghallgatásán vettem részt. 

● Posztomhoz nem kötődő hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 

      

 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 20,5 pont 

● Munka pont: 30,99 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 10,33 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 20,66 pont 

● Összesített pont: 51,49 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 38.618 Ft 


