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Beszámoló Tóth Ádám 

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

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2019. október 07.  – HK alakuló ülés részvétel 
2019. október 14. – HK ülésen való részvétel 
2019. október 21. – HK ülésen való részvétel  
2019. október 28. – HK ülésen való részvétel  
2019. október 31. – Elektronikus szavazás részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
Kari Erasmus Bizottság: - 
 
Kari Esélymentor: -  
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Szociális Bizottság (vezető):  
 

 Elektronikus szavazáson vettem részt 2019.10.01-én. 

 KSZB ráérésekkel kapcsolatos táblát töltöttem egész hónapra vonatkozóan. 
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 A Szociális bírálók utánpótlásával foglalkoztam. 

 A Szociális bírálók jutalmazásával, a bírálásra fenntartott keret szétosztásával és ennek 
dokumentálásával foglalkoztam. 

 A Szociális bírálók titoktartási nyilatkozatának bírálók felé történő továbbítását 
végeztem el, majd elszállítottam azokat az EHK részére. 

 Gólyatanács eseményen mutattam be a Szociális Bizottság működését és felépítését az 
elsőéves hallgatóknak. 

 Egyetemi Szociális Bizottság (ESZB) ülésen vettem részt meghívottként 2019.10.17-én. 

 A Szociális Bizottság Tisztújító Fórumán vettem részt és segédkeztem annak 
lebonyolításában. 

 
Ösztöndíj Bizottság (tag): 
 

 Sportösztöndíj pályázatok bírálását végeztük el Kindling Attilával és Bátori 
Boglárkával. 

 Bizottsági fogadóórát tartottam az ösztöndíjpályázatok átvételének céljából. 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Alelnök: 

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

 A Szociális Bizottság Tisztújító szavazásával kapcsolatban egyeztettem többször 
Lipcsei Attilával. 

 Puskely Gergővel látogattunk el a HSZI-be a Szociális Bizottság tisztújításának 
határidőre történő ütemezése okán. 

 

Egyéb feladatok 

 
 

 Gólyaárverés eseményen képviseletem a HK-t 2019.10.01-én. 
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 Az alakuló hétvége ellátmányának beszerzését végeztem Kovács Klementinával. 

 A HK iroda, és egyéb hallgatói célú helyiségek költöztetésében vettem aktívan részt. 

 Részt vettem az alakuló hétvégén. 

 Szociális Bizottságról szóló prezentációt készítettem és adtam elő. 

 Vezettem és megírtam a 2019.10.05-i előalakuló ülés emlékeztetőjét. 

 KVZoo-s közös nyitáshoz vásároltunk be Csete Balázzsal. 

 Vezettem és megírtam a 2019.10.14-i ülés emlékeztetőjét. 

 Önkéntes napon vettem részt 2019.10.16-án. 

 Fotózáson vettem részt. 

 Vezettem és megírtam a 2019.10.21-i ülés emlékeztetőjét. 

 Vezettem és megírtam a 2019.10.28-i ülés emlékeztetőjét. 

 Személyes teljesítményértékelésen vettem részt. 

 Gólyatanács eseménysorozat utolsó alkalmán vettem részt. 

 HÖK Szkéné programon vettem részt. 

 A Békéscsabai Kolbászfesztiválon képviseltem karunkat. 

 

Értékelés 

 

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

 

 Jelenlét pont: 10 pont 

 Munka pont: 59,89 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 7,9 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 51,99 pont 

 Összesített pont: 69,89 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 52.420 Ft 


