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Beszámoló Tóth Ádám 

 
Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. február 1. és 2020. február 29.  

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2020.02.02. – Elektronikus szavazás részvétel 
2020.02.04. – Kihelyezett HK ülés részvétel 
2020.02.09. – Elektronikus szavazás részvétel 
2020.02.10. – HK ülés részvétel 
2020.02.12. – Elektronikus szavazás részvétel 
2020.02.15. – Elektronikus szavazás részvétel 
2020.02.17. – HK ülés részvétel 
2020.02.21. – Elektronikus szavazás részvétel 
2020.02.23. – HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
2020. február 5. – Kari Tanács részvétel 
 
Kari Erasmus Bizottság: 
 

● Hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 

● Beérkezett Erasmus pályázatokat tekintettem át. 

● Kari Erasmus ülésen vettem részt 2020.02.21-én. 
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Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Szociális Bizottság (vezető):  
 

● Hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 

● KSZB ülésen vettem részt 2020.02.06-án. 

● Elektronikus szavazáson vettem részt 2020.02.06-án. 

● HK közeli pályázók névsorát gyűjtöttem össze és vezettem fel elektronikusan. 

● A szociális pályázatok személyes bemutatását koordináltam. 

● Elszállítottam a HK közeli pályázók szociális ösztöndíj pályázatait az EHK számára. 

● Szociális ösztöndíj pályázatokra vonatkozó határidőkről szóló hírek közzétételét 
kedvezményeztem. 

● ESZB ülésen vettem részt 2020.02.13-án. 

● A Rendszeres szociális ösztöndíj/Alaptámogatás pályázatok eredményéről szóló hírt 
tettünk közzé Csete Balázzsal. 

● Szociális alapú önköltségcsökkentés pályázatokkal kapcsolatos hírt tettünk közzé Csete 
Balázzsal. 

● Oktatást tartottam szociális juttatások témában a képviselet számára. 

● Szociális juttatásokkal kapcsolatos tudásfelmérőt készítettem a képviselet számára. 

● Véleményeztem a szociális pályázatokkal kapcsolatban beérkezett fellebbezéseket. 

● ESZB ülésen vettem részt 2020.02.25-én. 

● Hiányzó sorszámú szociális pályázatokkal kapcsolatos táblázatot készítettem és 
továbbítottam Török Lili számára. 

● 2019/20/1 féléves Önköltségcsökkentés/Költségtérítés szociális alapon pályázatokat 
gyűjtöttem össze és szállítottam az EHK részére. 

 
Ösztöndíj Bizottság (tag): 
 

● Hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 
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Egyéb felelősi munkák 

 
 
Alelnök: 
 

●  A többi kar kari lap felelőseit kerestem fel az adott kar kari lapjának HK különszámaival 
kapcsolatban. 

● A Zielinski Szilárd Szakkollégium taggyűlésén vettem részt 2020.02.27-én. 
 

Egyéb feladatok 

 
 

● Képviseltem karunkat a HK-k közötti sportnapon. 

● Közös tanuláson vettem részt a képviselet tagjaival együtt az időszak alatt több 
alkalommal a HK Zh-ra való felkészülés céljából. 

● HK Zh I. részéhez kapcsolódó projektfeladatot dolgoztam ki. 

● HK Zh megoldásokat tekintettem át és fogalmaztam meg az azzal kapcsolatos 
fellebbezéseimet. 

● Projektort adtam ki a DSK-nak. 

● Normatívaosztáson vettem részt. 

● Vezettem és megírtam a 2020.02.10-i ülésünk emlékeztetőjét. 

● Vezettem és megírtam a 2020.02.23-i ülésünk emlékeztetőjét. 
 
 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 11,75 pont 

● Munka pont: 64,58 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 22,42 pont 
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o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 42,16 pont 

● Összesített pont: 76,33 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 64.881 Ft 


