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Beszámoló Tóth Ádám 

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

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. szeptember 2. – HK ülés részvétel 
2019. szeptember 5. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. szeptember 9. – HK ülés részvétel 
2019. szeptember 16. – HK ülés részvétel 
2019. szeptember 23. – HK ülés részvétel 
2019. szeptember 25.– Elektronikus szavazás részvétel 
2019. szeptember 27. – Elektronikus szavazás részvétel 
2019. szeptember 30. – HK ülés részvétel 
 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2019. szeptember 4. - Kari Tanács részvétel 
 
 
Kari Erasmus Bizottság: - 
 
Kari Esélymentor: -  
 

Bizottságban végzett tevékenység 
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Szociális Bizottság (vezető):  

 Állandó jelleggel hallgatói megkereséssel foglalkoztam. 

 Koordináltam az Építőmérnöki Kar Rendszeres szociális ösztöndíj/Alaptámogatás 
pályázatok bírálásával kapcsolatos bizottsági munkákat. 

 Rendszeres szociális ösztöndíj/Alaptámogatás pályázatokat bíráltam elektronikusan, 
illetve szóban. 

 Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázatot bíráltam. 

 Ráérős táblát töltöttem egész hónapra vonatkozóan. 

 Egyetemi Szociális Bizottság ülésen vettem részt 2019.09.04-én. 

 Összegyűjtöttem, átvizsgáltam és továbbítottam az EHK felé a HK közeli szociális 
ösztöndíj pályázatokat. 

 Egyetemi Szociális Bizottság elektronikus szavazáson vettem részt 2019.09.14-én. 

 Csete Balázzsal szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos híreket tettünk közzé 3 alkalommal 
a HK honlapon, illetve 3 alkalommal a HK facebook oldalán. 

 Egyetemi Szociális Bizottság ülésen vettem részt 2019.09.19-én. 

 Rendszeres szociális ösztöndíj/Alaptámogatás pályázatok dokumentálását készítettük 
el a Szociális Bizottsággal. 

 Egyetemi Szociális Bizottság ülésen vettem részt 2019.09.27-én. 

 KSZB ülésen vettem részt 2019.09.27-én. 

 Rendszeres szociális ösztöndíj/Alaptámogatás pályázatokat szállítottam a HSZI részére 
Oltvári Sándorral. 

 A Szociális Bizottság utánpótlása érdekében kerestem fel a jövőbeli potenciális szociális 
bírálónak jelentkező hallgatókat. 

 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Alelnök: 

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

 A Szociális Bizottság Tisztújító Szavazásának menetrendjét készítettem el, a szavazásról 
kiértesítettem az illetékes szerveket, felkértem a Szavazási Bizottság tagjait a Szociális 
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Bizottság Tisztújítás során felmerülő munkálatokban való segítésre, a Szociális 
Bizottság Tisztújításáról Csete Balázzsal közösen tettünk közzé hírt a HK honlapra. 

 
 

Irodafelelős:  

 Rendszeresen ellenőriztem a Hallgatói Képviselet irodájának rendjét. 

 A HK iroda rendjéről gondoskodtam 2 alkalommal. 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 Regisztrációs héten részt vettem a fórumon és segédkeztem a pakolásban. 

 Gólyatanács eseményen vettem részt, illetve segédkeztem a pakolásban 2 alkalommal. 

 A HK Alumni előkészületeiben segítettem. 

 Részt vettem az Alumni találkozón. 

 Elvittem a selejtes elektronikai cikkeket a HŐ épületbe 

 A Szakmai és Kulturális Hét alatt megrendezésre kerülő állófogadás eszközbeszerzését 
végeztem el. 

 Az öntevékeny körök számára rendezett vacsorához szükséges alapanyagok 
beszerzésében segédkeztem. 

 Az Oranzs adásában mutattam be a Képviseletet. 

 Részt vettem a Tisztújító fórumon, segédkeztem annak pakolási munkálataiban. 

 Projektort illetve Nagyterem kulcsot adtam ki és gyűjtöttem be a hónapban több 
alkalommal. 

 Posztomhoz nem kötődő hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 
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Értékelés 

 

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

 

 Jelenlét pont: 17,5 pont 

 Munka pont: 43,92 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 28,51 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 15,41 pont 

 Összesített pont: 61,42 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 46.065 Ft 


