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Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2016. szeptember 16 – október 14. 

 

Feladatkör – Öntevékeny köri felelős 

 A Közösségi ösztöndíj pályázat és a Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázat 

hirdetményeinek és mellékleteinek módosítása (9.17.). 

 A Közösségi ösztöndíj pályázat és a Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázat meghirdetése, 

pályázatok begyűjtése, az első forduló eredményeinek előterjesztése. 

 Öntevékeny körök nyomtatási anyagainak igényfelmérése. 

 Öntevékeny köri gyűlés levezetése, anyagok előkészítése. 

 Öntevékeny köri kisokos elkészítése. 

 A Rendezvénynaptár szerkesztői jogosultságainak aktualizálása. 

 Megbeszélés Suhajda Richárddal és Józsa Katalinnal az öntevékeny körök szponzorációs 

lehetőségeiről (09.19.) 

 Egyeztetés a Társasjáték Öntevékeny Kör vezetőségével a Közösségi ösztöndíj pályázatról 

(09.21.). 

 Megbeszélés Nagy Gergellyel a Bercsényi Bringakör működéséről (09.28.), Enyedi Gellérttel a 

B3 kör féléves működéséről (10.04.). 

 Egyeztetés Fehér Barbarával és Suhajda Richárddal az Inventorok öntevékeny kör 

működéséről (10.04.). 

 Egyeztetés Bíró Árpáddal a Bercsényi Építész Tudástár öntevékeny kör féléves terveiről 

(10.04.). 

 Egyeztetés a Képkocka és az Építész Klub körvezetőjével. 

 Kollégiumi leltárak ellenőrzése, az eszközök felmérése az érintett öntevékeny körökkel, 

HSZI-s leltárak ellenőrzése Suhajda Richárddal 

 Öntevékeny köri SZMSZ-ek megküldése a körvezetőknek. 

 Körvezetők tájékoztatása, levelek megválaszolása, öntevékeny köri rendezvények 

koordinálása (szervezés, hirdetés). 

Feladatkör – Szakmai-közéleti felelős: 

 Egyeztetés Kulik Benedekkel Stuart Narofsky építész tervezett előadásáról. 

 Egyeztetés Vidovics Rékával egy közösségi építésről tervezett programsorozatról. 

 Egyeztetés Szabó Péter Róberttel a Szakkollégium 2016. június-októberi beszámolójáról. 



 

 

Egyéb: 

 Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

 ÉPK HÖK SZMSZ véleményezése. 

 Részvétel a  HSZI-JI konzultáción (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.) 

 Kari Tanács (10.05.) 

 Stratégiai Bizottság (10.12.) 

 Belső Juttatási Bizottság (09.18., 10.11.) 

 Belső Oktatási Bizottság (10. 11.) 

 Belső Gazdasági Bizottság (10. 11.) 

 Belső Kollégiumi Bizottság (10.11.) 

 Utánpótlás Bizottság (09.20., 10.13.) 

 Rendezvény Bizottság (10.13.) 

 Mentorgyűlés (09.18.) 

 Öntevékeny köri gyűlés (09.20.) 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 11,54 %. 

 

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 72.700 Ft. 


