
 

 

Komonyi Dániel 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2016. november 5 – 2016. november 24. 

Feladatkör – Alelnök 

 Közreműködés a Képviselet tagjaival való személyes elbeszélgetésekben. 

 Hallgatói Képviselet ösztöndíjára vonatkozó javaslat elkészítése Horváth Bálinttal és 

Balázs Annával. 

 A Képviselet projektlistájának folyamatos frissítése Horváth Bálinttal. 

 HK Búcsúvacsora megszervezése Horváth Bálinttal. 

 Képviselők munkájának folyamatos felügyelete. 

 Tudásfelmérő HK ZH kérdéseinek összeállítása három alkalommal, segédanyag 

összeállítása az Egyetem hivatalvezetőiről. 

 Online megtalálható elnöki dokumentumok, anyagok rendszerezése. 

 Képviselők vagyonnyilatkozatainak összegyűjtése. 

 HK prezentáció elkészítésében való segítség. 

 

Feladatkör segítése- Közéleti felelős 

 Más karokon lévő rendezvények elemzése, ötletek merítése. 

 Segítség az Építész Gólyabál helyszíni lebonyolításában, a felmerülő problémák 

megoldásában. 

Feladatkör segítése – Oktatási referens 

 Kari Tanulmányi Bizottság ügyrendjének véleményezése. 

 ,,Oktatás - Erasmus” menüpont frissítése Török Lilivel a www.epiteszhk.bme.hu 

weboldalon. 

 Kérdések gyűjtése a TVSZ-ből a HK tudásfelmérő zárthelyijeihez Gulyás Eszterrel. 

 Táblázat készítése Gulyás Eszterrel az új tanterv tárgyainak lehetséges felosztásáról. 

Feladatkör segítése – Juttatás - térítési referens 

 Összefoglaló leírások elkészítése a közösségi és rendezvényszervezi ösztöndíjak 

menüpontokhoz a www.epiteszhk.bme.hu weboldalra. 

 Gólyatábor szervezői ösztöndíj pályázatok összegyűjtése, továbbítása az EHK felé. 

 Hangadó ösztöndíj pályázat véleményezése. 

 



 

 

Feladatkör segítése – Gazdasági referens 

 HSZI leltárban lévő eszközök ellenőrzése Suhajda Richárddal. 

Feladatkör segítése – HSB-delegált 

 Egyeztetés a kisértékű sporteszközök beszerzéséről. 

 Egyeztetés a leendő Bercsényi Sport Kör SZMSZ-éről. 

Egyéb 

 Hallgatói Képviselet üléseiről készült jegyzőkönyvek véleményezése. 

 Elnöki megbeszélés (11.16., 11.23.) 

 Elnöki megbeszélés az EHK-delegáltakkal (11.24.) 

 Projektorral kapcsolatos egyeztetések. 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (11.07., 11.14., 11.21.) 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (11.06.) 

 Stratégiai Bizottság (11.16.) 

 Kari Oktatási Bizottság (11.23.) 

 Belső Gazdasági Bizottság (11.08.) 

 Belső Oktatási Bizottság (11.08., 11.15., 11.22.) 

 Belső Juttatási Bizottság (11.15.) 

 Belső Kollégiumi Bizottság (11.06.) 

 PR Bizottság (11.10.) 

 Rendezvény Bizottság (11.17.) 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 12,05%. 

 

A Hallgatói Képviselet 2016.11.27-i ülésén, 133./2016. sz. határozatával elfogadta az elnökség által a 

közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 116 900 Ft. 

 

 


