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Beszámoló Tóth Ádám 

 
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. január 1. és 2020. január 31.  

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2020. január 6. – HK ülés részvétel 
2020. január 14. – HK ülés részvétel 
2020. január 20. – HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
Kari Erasmus Bizottság: 
 

● Erasmus pályázatokkal kapcsolatos hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Szociális Bizottság (vezető):  
 

● Az Építőmérnöki Kar szociális pályázatok bírálásra jogosult bírálóinak listáját 
továbbítottam. 

● Szociális bírálók vizsgáztatásával kapcsolatos ráérős táblázatot töltöttem. 

● Szociális bírálók vizsgáztatásához kapcsolódó segédletet véleményeztem, illetve 
összegyűjtöttem a vizsgáztatásokhoz szükséges mintapályázatokat. 

● Az ESZB által megfogalmazott vizsgáztatási alapelveket véleményeztem. 

● Ráérésekkel kapcsolatos táblázatot töltöttem. 

● Felkészültem a szociális referensi vizsgára és sikeresen teljesítettem azt. 

● Szociális bírálók szóbeli vizsgáztatásához szükséges mintapályázatot készítettem Csete 
Balázzsal. 

● A szociális bírálóknak szükséges tananyagot továbbítottam, illetve láttam el a 
tananyaghoz szükséges tájékoztatással. 
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● A rendszeres szociális ösztöndíj pályázatok személyes bemutatásának új koncepcióját 
véleményeztem. 

● Az egyetemen szociális pályázatok bírálására jogosult hallgatókat vizsgáztattam. 

● Az ESZB ügyrend módosítását véleményeztem. 

● Elektronikus szavazáson vettem részt a 2019/20. tanév tavaszi féléves bírálói vizsgák 
alapelvei -nek elfogadásával kapcsolatban. 

● A szociális pályázatokat bírálók betanításával foglalkoztam. 

● Az előző féléves, szociális pályázatok bírálása során felmerült hibák hibalistáját 
vizsgáltam meg. 

● Szociális pályázatokkal kapcsolatos hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 

● Szóbeli vizsgák hibalistájának súlyozását véleményeztem. 

● ESZB ülésen vettem részt 2020.01.23-án. 

● A szociális bírálói munkáért járó közösségi pontokat rendszereztem táblázatba. 

● Az Igazoláslistától eltérő esetek kezelésére felvetett megoldásokat véleményeztem. 

● A szociális pályázatok bírálásának rendszerezéséhez szükséges táblázatot készítettem. 

● A kollégiumi felvételihez szociális pontokra jogosult hallgatók listáját állítottam össze. 

● Egyeztettem Molnár Zsanettel a szociális pontokkal kapcsolatban 

● Elektronikus szavazáson vettem részt a Szociális alapon kollégiumi férőhelyet igénylő 
hallgatók szociális helyzetének megítélése 2019/2020/2 javaslattal kapcsolatban. 

 
Ösztöndíj Bizottság (tag): 
 

● Tudásfelmérésen vettem részt TJSZ témakörben. 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Alelnök: 

● Puskely Gergővel egyeztettem az aktuális eseményekkel kapcsolatban. 

● A Képviselet novemberi értékelését végeztük el az elnökséggel. 

● Egyeztettem Sárközi Ágnessel az ESN mentortoborzásával kapcsolatban 

● Doodle táblázat segítségével mértem fel a képviselet tagjainak ráérését egy közös 
csapatépítő program lebonyolításához. 

 
 

Egyéb feladatok 

 
 

● Segédkeztem a Szilveszteri HK esemény utáni rendrakásban. 
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● Puskely Gergővel az Educatio kiállításra szánt promóciós anyagokat szállítottam a 
VPK-ba. 

● Vezettem és megírtam a 2020.01.06-i ülésünk emlékeztetőjét. 

● Vezettem és megírtam a 2020.01.14-i ülésünk emlékeztetőjét. 

● Vezettem és megírtam a 2020.01.20-i ülésünk emlékeztetőjét. 

● Az ESN mentortoborzásával kapcsolatos hírt írtam meg. 

● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Puskely Gergővel. 

● A jövőbeli EHK delegált személyéről szóló megbeszélésen vettem részt. 

● Segítettem a VBK HK-val szervezett közös vacsora előkészületein, majd részt vettem 
a vacsorán. 

● A levelezőlistára érkező anyagok véleményezésével foglalkoztam. 

● A Pollák Zsombor által szervezett fórumon vettem részt. 

● HK ZH tudásfelmérésen vettem részt. 
 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 7,5 pont 

● Munka pont: 66,70 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 35,76 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 30,94 pont 

● Összesített pont: 74,20 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 63.070 Ft 
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