
 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

 

 
Beszámoló Tóth Ádám 

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

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 

● 2020. július 6. – HK ülés részvétel 
● 2020. július 20. – HK ülés részvétel 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 

●  
 

Kari Erasmus Bizottság: 
 

●  
 

Bizottságban végzett tevékenység 

 
 

Szociális Bizottság (vezető):  
 

● Referensi vizsgával kapcsolatos ráérést felmérő táblázatot töltöttem. 

● Szociális bírálók vizsgáztatásával kapcsolatos ráérést felmérő táblázatot töltöttem. 

● Összegyűjtöttem és felvezettem az ehhez rendelt táblázatba a szociális bírálók 
vizsgatételhez szükséges adatait. 
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● Összegyűjtöttem és továbbítottam a bírálói vizsgák sikeres teljesítéséhez szükséges 
tudásanyagot a bírálónak megválasztott hallgatók számára. 

● Felkészültem és sikeresen teljesítettem a Szociális referensi vizsgát. 

● A szociális bírálónak megválasztott ÉMK-s hallgatók szociális bírálói vizsgára való 
ráérést mértem fel, továbbá egyeztettem velük a vizsgák menetéről. 

● Szociális bírálói felkészítést tartottam. 

● Külső Szociális Bizottság ülésen vettem részt 2020.07.08-án. 

● Az írásbeli szociális bírálói vizsgákkal kapcsolatban egyeztettem Csábi Eszterrel. 

● Szűcs Angelikával egyeztettünk a jövőbeli posztvállalásával kapcsolatban.  

● Zsótér Emesével egyeztettünk a jövőbeli posztvállalásával kapcsolatban.  

● Külső Szociális Bizottság ülésen vettem részt 2020.07.17-én. 

● Szociális ösztöndíjak hirdetésével kapcsolatos dokumentumok szerkesztésében vettem 
részt. 

● További szociális bírálói vizsgák kiírásával kapcsolatban érdeklődtem. 

● Szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 

● Szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos válaszok sablontárát formáztam. 

● Szociális bírálói munka vezetéséhez szükséges táblázatot készítettem. 

● Elsőéves hallgatóknak szóló, szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos tájékoztató 
készítésében segédkeztem. 

 
 
Ösztöndíj Bizottság (tag): 
 

 
 

Felelősi munkák 

 
 
Alelnök: 

 

● Puskely Gergővel elkészítettük a képviselet június havi értékelését. 

● Puskely Gergővel egyeztettem a képviselet jövőképével kapcsolatban. 
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Egyéb feladatok 

 
 
● Vezettem és továbbítottam a 2020.07.06-i HK ülés emlékeztetőjét. 

● Vezettem és továbbítottam a 2020.07.20-i HK ülés emlékeztetőjét. 

● Részt vettem a 2020-as nyári EHK táborban. 

● Részt vettem a területi tudásellenőrzéseken. 

● Átnéztem és véleményeztem az emlékeztetők felülvizsgálatával kapcsolatos Szűcs 
Angelika által készített dokumentumot. 

● Külügyi felelősök alapvető feladatinak megfogalmazásával kapcsolatban reagáltam az 
ezzel kapcsolatos levélfolyamra. 

● Véleményeztem a levelezőlistára érkező legtöbb anyagot. 

● Nyári HK ZH projekttel foglalkoztam külső bizottságok témakörben. 

● Kedvezményes Tanulmányi Rend iránti kérelemmel kapcsolatos szabályzatot 
tekintettem át, illetve reagáltam az ezzel kapcsolatos hallgatói megkeresésre. 

 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 4,25 pont 

● Munka pont: 57,56 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 45,97 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 11,59 pont 

● Összesített pont: 61,81 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 52.500 Ft 


