
 

 

Komonyi Dániel 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2016. szeptember 17 – október 14. 

 

Feladatkör – HSB delegált 

 Személyes egyeztetés Dévay Katalinnal és Gácsig Gergővel a tornaterem bérlésekről Balázs 

Annával. 

 Egyeztetés Péter Kingával a Bercsényi 28-30 tornaterem eseti bérlési igényeiről. 

 Egyeztetés az Építész Sítábor főszervezőjével, az esemény hirdetése a HK információs 

csatornáin. 

 Személyes megbeszélés László Péter új sportfelelőssel, a poszthoz kapcsolódó feladatokról. 

 Egyetemi Sportnapon való részvétel: a BME Sportközpont területén szervezett programok 

és a regisztráció felügyelete (09.20.). 

Feladatkör – Alelnök 

 Ügyeleti rend elkészítése Horváth Bálinttal. 

 Adatok küldése az EHK-nak a BME Évkönyvbe bekerülő hallgatókról. 

 Egyeztetés a Fotókörrel a HK tablófotózásról. 

 Irodai belépőkártyák kiosztása, dokumentálása. 

 Adattáblák elkészítése az új ciklus képviselőinek adatairól; adatszolgáltatás az EHK felé 

 Adattábla készítése a képviselők leadandó vagyonnyilatkozatairól 

 Az újonnan bekerült képviselőknek szóló oktatás koncepciójának és ütemezésének 

elkészítése Horváth Bálinttal. 

 Tesztek elkészítése és kiadása az új képviselőknek két témában. 

 HK belső működéséről szóló SWOT-analízis anyagok elkészítése Filep Richárddal 

 Projektlisták vezetése. 

 Elnökségi megbeszélésen való részvétel Balázs Annával és Horváth Bálinttal (10.11.): 

o oktatások, események ütemezése, össznaptár létrehozása 

o Stratégiai Bizottság témáinak megírása, előkészítése 

o új projektlista koncepció 

o mentorrendszer létrehozása 

Feladatkör segítése – Oktatás 



 

 

 OHV szabályzat véleményezése Gulyás Eszterrel. 

Feladatkör segítése – Öntevékeny körök 

 Sporttal foglalkozó öntevékeny körök működésének véleményezése. 

Feladatkör segítése – Juttatás-térítés 

 A HK közéleti és a Hallgatói Képviselet közösségi ösztöndíjpályázat javított 

dokumentációjának elkészítése Balázs Annával. 

Egyéb 

 SZMSZ módosítás véleményezése, egyes paragrafusok újragondolása, kiegészítése. 

 Megbeszélés Lanczki Eszterrel a PR felelős poszthoz tartozó feladatokról, és a jövőbeni PR 

koncepció kialakításáról. 

 A Hallgatói Képviselet üléseiről készült jegyzőkönyvek véleményezése. 

 Bevásárlás Horváth Bálinttal és Suhajda Richárddal. 

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.) 

 Kari Tanács (10.05.) 

 Kari Oktatási Bizottság (09.20.) 

 Belső Kollégiumi Bizottság (10.11.) 

 Belső Juttatási Bizottság (09.18.) 

 Utánpótlás Bizottság (09.20.) 

 Belső Oktatási Bizottság (09.23., 10.11.) 

 Stratégiai Bizottság (10.12.) 

 Belső Gazdasági Bizottság (10.11.) 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 10,38 %. 

 

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

által a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 65.400 Ft. 



 

 

 

 


