
 

 

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. szeptember 1. és 2020. szeptember 30.  

közötti időszakban végzett tevékenységéről 

 

Üléseken való részvétel 

 
 

● 2020. szeptember 7. – HK ülés részvétel 
● 2020. szeptember 14. – HK ülés részvétel 
● 2020. szeptember 19. – Elektronikus szavazás részvétel 
● 2020. szeptember 21. – HK ülés részvétel 
● 2020. szeptember 27. – Elektronikus szavazás részvétel 

 

 

Kari Tanács, Kari Bizottsági üléseken való részvétel 

 
 

● Kari Tanács ülésen vettem részt 2020. szeptember 9-én. 
 

Kari Erasmus Bizottság: 
 

● Erasmus pótpályázatokat tekintettem át és véleményeztem. 

● Online Erasmus Bizottsági ülésen vettem részt. 

● Az Erasmus Bizottsági ülés jegyzőkönyvét írtam alá a BME K épületében. 

● Erasmus+ pályázattal kapcsolatos hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 
 

Bizottságban végzett tevékenység 
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Szociális Bizottság (vezető):  
 

● Szociális ösztöndíjakkal kapcsolatos hallgatói megkeresésekkel foglalkoztam. 

● Szociális bírálói tudásátadást tartottam. 

● Szociális referensi tudásátadást tartottam. 

● Szociális ösztöndíjak személyes bemutatásához szükséges dokumentumokat 
szerkesztettem. 

● Szociális ösztöndíj pályázatok határidejeinek hirdetésével kapcsolatban egyeztettem a 
PR tevékenységekkel foglalkozó képviselőkkel. 

● Külső Szociális Bizottság üléssel kapcsolatos, ráérést felmérő táblázatot töltöttem a 
hónapban több alakalommal. 

● Dáni Eszterrel egyeztettem szociális ösztöndíj pályázatokkal kapcsolatban. 

● Elektronikus szavazáson vettem részt az Egyetemi Szociális Bizottságban szeptember 
3-án. 

● Egyetemi Szociális Bizottság ülésen vettem részt 2020.09.11-én. 

● Szociális ösztöndíj pályázatokat szállítottam az EHK irodába az egyenlő bánásmód 
biztosítása érdekében. 

● Az EHK irodába szállított szociális ösztöndíj pályázatok pontszámigazoló 
dokumentumainak átvehetőségéről értesítettem az érintetteket. 

● Egyetemi Szociális Bizottság ülésen vettem részt 2020.09.17-én. 

● Külső Szociális Bizottsági ülést tartottam 1 alkalommal. 

● Szabó Dániellel egyeztettem a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás 
pályázatokkal kapcsolatban érkezett felszólalásról, továbbá a 2020.09.25-i ESZB ülésen 
történő helyettesítésemről. 

 
 
Ösztöndíj Bizottság (tag): 
 

●  
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Felelősi munkák 

 
 
Alelnök: 

 

● Puskely Gergővel egyeztettem. 

● Zsótér Emesével egyeztettem a képviselet jövőképével kapcsolatban. 
 

Egyéb feladatok 

 

 
● Megírtam és továbbítottam a 2020. szeptember 7. ülésünk emlékeztetőjét. 

● Megírtam és továbbítottam a 2020. szeptember 21. ülésünk emlékeztetőjét. 

● Elolvastam és véleményeztem a levelezőlistákra érkező anyagokat. 

● Önköltségcsökkentés kérvénnyel kapcsolatos hallgatói megkereséssel foglalkoztam. 

● Szűcs Angelikával egyeztettünk emlékeztető formázással kapcsolatban. 

● Kari Esélymentor tudásátadást tartottam. 

● Tudta-e bejegyezés sorozathoz gyűjtöttem posztokat a hónapban 2 alakalommal. 

● A HK iroda rendjéről gondoskodtam 2 alkalommal. 

● Egyeztetés a képviselettel. 

● Hibrid oktatással kapcsolatos kérdőívet fordítottunk Zsótér Emesével. 
 

Értékelés 

 

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

 

● Jelenlét pont: 14,25 pont 

● Munka pont: 65,89 pont 
o Bizottságban végzett tevékenység: 45,38 pont 
o Egyéb feladatok, felelősi munkák: 20,51 pont 



 

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

 

1111 Budapest, Kruspér utca 2. 

Építőmérnöki Kar Telefon: 463-1508 

Hallgatói Képviselet www.emkhk.bme.hu 

 

 

● Összesített pont: 80,14 pont 

A fenti időszakban végzett tevékenységért megítélt ösztöndíj: 68.100 Ft 


