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Beszámoló Tóth Ádám 

 
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2019. augusztus 1. és 2019. augusztus 31.  

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. augusztus 1. - HK ülés részvétel 
2019. augusztus 14. – HK ülés részvétel 
2019. augusztus 30. – HK ülés részvétel 
 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Szociális Bizottság (vezető):  

 Rengeteg hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 

 Rendszeres szociális ösztöndíj, illetve szociális alapú kollégiumi férőhely pályázatokat 
bíráltam. 

 Hallgatói Képviselethez szociális pályázat tekintetében közelálló hallgatók definíciójáról 
foglaltam állást. 

 Időpont egyeztetésre szolgáló táblát töltöttem. 

 Az Egyetemi Szociális Bizottság ügyrendjét véleményeztem. 

 Rendkívüli szociális ösztöndíj pályázati kiírását véleményeztem. 
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 Határidőre összegyűjtöttem a felsőbbéves kollégiumhoz megfelelő szociális 
pályázatokat és továbbítottam azok pontszámait a kollégium osztást végző 
Képviselőknek. 

 Szociális bírálókat vizsgáztattam. 

 Speciális szociális helyzet esetét véleményeztem. 

 Határidőre összegyűjtöttem az elsőéves kollégiumhoz megfelelő szociális pályázatokat 
és továbbítottam azok pontszámait a kollégium osztást végző Képviselőknek. 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Alelnök: 

 A Hallgatói Képviselet előző havi munkájának értékelését készítettük el az elnökkel. 

 A Hallgatói Képviselet előző havi munkájának értékeléséről szóló táblázatot 
készítettem el. 

 
 

Irodafelelős:  

 Rendszeresen ellenőriztem a Hallgatói Képviselet irodájának rendjét. 

 A HK iroda rendben tartásáról gondoskodtam. 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 Posztomhoz nem kötődő hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 

 EHK Tábor értékelő kérdőívet töltöttem. 

 Kari Tábor ellátmány szállításában segédkeztem. 

 Vezettem és megírtam a 2019.08.14-i Hallgatói Képviseleti ülés emlékeztetőjét. 

 Elolvastam és véleményeztem a Fizetési Kedvezményekről szóló utasítást, illetve az 
erről szóló jelenleg hatályban lévő Dékáni Utasítást. 
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 Felvettem a kapcsolatot a Donkey Republic biciklikölcsönző céggel a későbbi, Kari 
programokon való együttműködések céljából. 

 

 

Értékelés 

 

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

 

 Jelenlét pont: 7 pont 

 Munka pont: 28,93 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 18,93 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 10 pont 

 Összesített pont: 35,93 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 26.948 Ft 


