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Beszámoló Tóth Ádám 
 

Építőmérnöki Kar Hallgatói Képviseletben 2020. április 1. és 2020. április 30.  
közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 

● 2020. április 6. HK ülés részvétel 
● 2020. április 20. HK ülés részvétel 
● 2020. április 27. HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 
Kari Erasmus Bizottság: 
 

●  
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Szociális Bizottság (vezető):  
 

● Ráéréses táblát töltöttem. 

● Szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 

● KSZB ülésen vettem részt 2020.04.10-én. 

● KSZB ülésen vettem részt 2020.04.17-én. 

● MŰEPER-el kapcsolatos tájékoztatón vettem részt Teams rendszeren keresztül. 
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● Szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos kérdőívet véleményeztem. 

● Szociális ösztöndíjakat bírálók számára készült kérdőívet véleményeztem. 

● Szociális referensi tudásátadó dokumentumot készítettem. 

● Szociális referensi és bírálói tudásátadást tartottam a tanácskozási jogú tagok számára. 
 
Ösztöndíj Bizottság (tag): 
 

● Közösségi ösztöndíj pályázatok bírálásában vettem részt. 

● Hallgatói megkeresésekre reagáltam. 
 

Egyéb felelősi munkák 

 
 
Alelnök: 

 

● Képviseleti ügyekkel kapcsolatban egyeztettem Molnár Zsanettel és Puskely Gergővel. 

● A HK jövőképével kapcsolatos kérdőív eredményeire vonatkozó véleményemet 
fejtettem ki az elnökség számára. 

 
Külügyi felelős: 
 

● Az Erasmus+ pótpályázattal kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket gyűjtöttünk és 
vezettük fel az ehhez rendelt dokumentumba Zsótér Emesével. 

● Az ÉMK hallgatóinak szóló távoktatással kapcsolatos kérdőívet fordítottuk le angol 
nyelvre Zsótér Emesével együtt a külföldi hallgatók számára. 

● Az ÉMK hallgatóinak szóló távoktatással kapcsolatos kérdőív angol nyelvű változatát 
egészítettük ki Zsótér Emesével. 

● Dr. Lovas Tamással egyeztettem a külföldi hallgatóknak készített kérdőívvel 
kapcsolatban. 

● Egyetemi Külügyi Testületi ülésen vettem részt Teams rendszeren keresztül. 
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Egyéb feladatok 

 
 
● A 2020.04.05-i stratégiai bizottságon vettem részt. 

● Vezettem és megírtam a 2020. április 06-i HK ülés emlékeztetőjét. 

● Vezettem és megírtam a 2020. április 20-i HK ülés emlékeztetőjét. 

● Vezettem és megírtam a 2020. április 25-i HK utóalakuló megbeszélésnek 
emlékeztetőjét. 

● Vezettem és megírtam a 2020. április 27-i HK ülés emlékeztetőjét. 

● Személyes teljesítményértékelésen vettem részt Puskely Gergővel. 

● SZMSZ módosításokkal kapcsolatos megbeszélésen való részvétel. 

● HK jövőképpel kapcsolatos kérdőívet töltöttem ki 

● HK napon vettem részt 2020.04.25-én. 

● Rendszeresen követtem, továbbítottam és válaszoltam a levelezőlistákra érkező e-
maileket. 
 

 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 5,25 pont 

● Munka pont: 57,58 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 25,97 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 31,61 pont 

● Összesített pont: 62,83 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 53.406 Ft 


