
 

 

 Balázs Anna 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2016. szeptember 16 – október 14. 

 

Feladatkör - Elnök 

 Hallgatói levelek megválaszolása. 

 Hallgatói Képviselet üléseinek levezetése. 

 Hallgatói képviselők munkájuk, levelezésük a felügyelete. 

 Részvétel a Kar Diplomaosztó ünnepségén. 

 A Hallgatói Képviselet 2015/16. tanévben végzett munkájáról szóló értékelés elkészítése. 

 Bercsényi 28-30 Kollégium hálózati eszköz igényeinek továbbítása az Egyetemi Hallgatói 

Képviselet felé. 

 Egyeztetés Nemes Gábor oktatási dékánhelyettessel az alábbi témakörökben: 

o költségtérítés/önköltség csökkentés, 

o szakirányválasztási szabályzat. 

 Kérvények bírálása átruházott hatáskörben Nemes Gábor oktatási dékánhelyettessel 

o utólagos nem saját hibás tárgyfelvételi/tárgyleadási kérvények, 

o költségtérítés/önköltség csökkentésre vonatkozó kérvények, 

o méltányossági kérvények. 

 2016/17 őszi félévre vonatkozó normatíva levél elkészítése, elküldése. 

 2016/17-es ciklus delegáló, hivatalos leveleinek továbbítása Molnár Csaba dékán, Krisztián 

Dávid EHK elnök, Keresztes Péter HSZI igazgató felé, információk kiküldése a hallgatók 

részére. 

 2016/17-es ciklus képviselőinek adatainak továbbítása az Egyetemi Hallgatói Képviselet 

felé. 

 Hallgatói képviselők személyes beszámoltatása (10.11., 10.12., 10.13.). 

 Tisztújítással, szavazással kapcsolatos teendők egyeztetése Berkeszi Balázzsal. 

 Tisztújítással kapcsolatos villáminterjú elkészítése. 

 Gólyatáborral kapcsolatos visszajelzés továbbítása az Egyetemi Hallgatói Képviselet felé. 

 ÉPK HÖK Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló Kari Tanács előterjesztés 

elkészítése. 

 Megbeszélésen való részvétel a Balatonlellei táborfelújításról (10.10.) 

 Engedélyköteles kollégiumi rendezvények jóváhagyása. 

 Stratégiai Bizottság levezetése, anyagok előkészítése. 



 

 

 

 

 

Feladatkör segítése – Juttatás 

 

 Októberi ösztöndíj dokumentáció elkészítése, továbbítása Vermes Boldizsár felé. 

 Kari ösztöndíj pályázatok hirdetményeinek, mellékleteinek véleményezése, véglegesítése 

és továbbítása a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság és a Jogi Osztály felé. 

 Tanulmányi ösztöndíjjal kapcsolatos hallgatói levelek megválaszolása. 

 Tanulmányi ösztöndíj hirdetményből kimaradt hallgatók ösztöndíjairól adatszolgáltatás 

elküldése Vermes Boldizsár felé. 

 Kollégiumi és Szociális Bizottság tevékenységéről szóló dokumentáció továbbítása az 

Egyetemi Hallgatói Képviselet felé. 

Egyéb 

 Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

 ÉPK HÖK SZMSZ véleményezése. 

 Kari SZMSZ véleményezése. 

 Gólyatábor, Gólyahét kérdőív véleményezése. 

 Egyeztetés Dévay Katalinnal és Komonyi Dániellel a Bercsényi 28-30 Kollégium tornaterem 

foglalásával kapcsolatban. 

 Gólyatábor fotók továbbítása a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság felé. 

 Hallgatói Képviselet naptárainak jogosultságainak rendezése. 

 Évkönyvvel kapcsolatos dokumentáció továbbítása az Egyetemei Hallgatói Képviselet felé. 

 Gödör pályázat bírálói zárójelentés véleményezése, pályázatbírálás (09.22.) 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (09.19., 09.26., 10.03., 10.10.) 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (09.18., 09.21., 09.22.) 

 Hallgatói Képviselet alakuló ülése (10.03.) 

 Dékáni Tanács (09.19., 09.26., 10.03., 10.10.) 

 Kari Tanács (09.21., 10.05.) 

 Kari Tanulmányi Bizottság (10.12.) 

 Elnöki Értekezlet (09.28., 10.12.) 

 Stratégiai Bizottság (10.12.) 

 Belső Juttatási Bizottság (09.18., 10.11.) 

 Belső Oktatási Bizottság (10. 11.) 

 Belső Gazdasági Bizottság (10. 11.) 

 Utánpótlás Bizottság (10.13.) 

 



 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 15,22 %. 

 

A Hallgatói Képviselet 2016. 10. 17-i ülésén, 123./2016. sz. határozatával elfogadta az elnökség által 

a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 95.900 Ft. 

 


