
 

 

 Balázs Anna 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2016. október 15. – 2016. november 4. 

 

Feladatkör - Elnök 

 Hallgatói levelek megválaszolása. 

 Hallgatói Képviselet üléseinek levezetése. 

 Hallgatói képviselők munkájuk, levelezésük a felügyelete. 

 Egyeztetés Nemes Gábor oktatási dékánhelyettessel az alábbi témakörökben: 

o szakirányválasztási szabályzat, 

o 2016/17 tavaszi féléves munkarend. 

 Kérvények bírálása átruházott hatáskörben Nemes Gábor oktatási dékánhelyettessel 

o költségtérítés/önköltség csökkentésre vonatkozó kérvények, 

o utólagos passzív félévre vonatkozó kérvények, 

o kedvezményes tanulmányi rendre vonatkozó kérvények. 

 Engedélyköteles kollégiumi rendezvények jóváhagyása. 

 Stratégiai Bizottság levezetése, anyagok előkészítése. 

 Kurzus kínálast változás véleményezése a Dékáni Hivatal számára. 

 Adatszolgáltatás az Egyetemi Hallgatói Képviselet számára a 2016/17 őszi féléves 

ösztöndíjakról. 

 A kari doktorandusz képviselő jelölt Lassú Péter elérhetőségeinek továbbítása Bell Evelin, az 

Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet elnöke felé, egyeztetés Gácsig Gergővel a 

szavazásról. 

 Gólyabál meghívók kiküldése a Tanszékvezetők, a Dékáni Hivatal munkatársai, az egyetemi 

vezetők felé. 

 

Feladatkör segítése – Juttatás 

 

 Októberi ösztöndíj dokumentáció átnézése, elkészítése. 

 Költségtérítés/önköltség csökkentés kérvényekre vonatkozó hallgatói levelek 

megválaszolása. 

 Egyeztetés Veress Beával a KTH által kiírt költségtérítés/önköltség összegéről. 

 Egyeztetés Simon Kristóf Péterrel a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar oktatási felelősével 

a tanulmányi ösztöndíj osztásról. 



 

 

 

Egyéb 

 Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

 Kari SZMSZ véleményezése. 

 Gólyabál videó engedélyeztetése a Kancellária által. 

 Egyeztetés Filep Richárddal a Nyílt Nap anyagairól. 

 Egyeztetés Köves Bálinttal a Megfagyott Muzsikus kari lapról. 

 Hallgatói Gazdasági Bizottság ügyrendjének véleményezése. 

 A Kari Papír és Megfagyott Muzsikus főszerkesztői pályázatok véleményezése. 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (10.17., 10.24., 11.02.) 

 Dékáni Tanács (10.17., 10.24., 11.02.) 

 Kari Tanács (11.02.) 

 Kari Tanulmányi Bizottság (11.03.) 

 Kari Gazdasági Bizottság (10.26.) 

 Kari Oktatási Bizottság (10.26.) 

 Stratégiai Bizottság (10.26.) 

 Utánpótlás Bizottság (10.19.) 

 Belső Oktatási Bizottság (10.25.) 

 Tanácsadó Testület ülése (10.19.) 

 Balatonlellei BME Ifjúsági Tábor férőhely kiosztása (10.25.) 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül  12,73%. 

 

A Hallgatói Képviselet 2016. 11. 06-i ülésén, 130./2016. sz. határozatával elfogadta az elnökség által 

a közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 76 400 Ft. 
 


