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Beszámoló Tóth Ádám 

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

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 
2020. március 2. – HK ülés részvétel 
2020. március 9. – HK ülés részvétel 
2020. március 11. – Rendkívüli HK ülés részvétel 
2020. március 18. – HK ülés részvétel 
2020. március 23. – HK ülés részvétel 
2020. március 30. – HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
 
Kari Erasmus Bizottság: 
 

● Részt vettem a külföldi hallgatóknak szervezett Teams tájékoztatón. 

● A rendkívüli helyzetben kialakult Erasmus+ ösztöndíjjal kapcsolatos kérdésekről szóló 
hírt tettünk közzé közösen Csete Balázzsal. 

 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Szociális Bizottság (vezető):  
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● Elkészítettem a szociális bírálói jutalmazást. 

● Hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 

● Papír alapon szociális ösztöndíj pályázatot benyújtó hallgatók listáját vezettem fel az 
ehhez rendelt táblázatba. 

● Szociális pályázatok bírálásához kapcsolódó titoktartási nyilatkozatot írattam alá és 
szállítottam az EHK részére. 

● A Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok végleges eredményekkel 
szemben benyújtott fellebbezéseket tekintettem át és véleményeztem. 

● Rendkívüli szociális ösztöndíjak eredményéről szóló előterjesztést tekintettem át és 
részt vettem az ehhez tartozó elektronikus szavazáson. 

 
Ösztöndíj Bizottság (tag): 
 

● Bizottsági ülésen vettem részt. 

● Közösségi ösztöndíj pályázatok ellenőriztem. 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Alelnök: 
 

●  Megszerveztem és lebonyolítottam az első online meeting-et HK kereteken belül. 

● Képviseleti ügyekkel kapcsolatban egyeztettem Molnár Zsanettel és Puskely Gergővel. 
 

Egyéb feladatok 

 
 
● Részt vettem a KHK Továbbképző hétvégén. 

● Vezettem és megírtam a 2020.03.02-i HK ülés emlékeztetőjét. 

● Vezettem és megírtam a 2020.03.09-i HK ülés emlékeztetőjét. 

● Vezettem és megírtam a 2020.03.11-i rendkívüli HK ülés emlékeztetőjét. 

● Vezettem és megírtam a 2020.03.18-i HK ülés emlékeztetőjét. 
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● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Puskely Gergővel. 

● Vezettem és megírtam a 2020.03.23-i HK ülés emlékeztetőjét. 

● Vezettem és megírtam a 2020.03.30-i HK ülés emlékeztetőjét. 
 
 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 12,25 pont 

● Munka pont: 34,09 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 10,71 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 23,38 pont 

● Összesített pont: 46,34 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 39.389 Ft 


