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Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2016. november  24 – 2017. január 27. 

Feladatkör - Elnök 

 Hallgatói levelek megválaszolása. 

 Hallgatói Képviselet üléseinek levezetése. 

 Hallgatói képviselők munkájának, levelezésének felügyelete. 

 Engedélyköteles kollégiumi rendezvények jóváhagyása. 

 Stratégiai Bizottság levezetése, anyagok előkészítése. 

 HK-iroda takarítása és tárolt anyagok rendszerezése (2016.11.24.). 

 A 2016. évi BME Nyílt Napon tájékoztató előadás tartása (2016.11.24.). 

 Megbeszélés Köves Bálinttal a Megfagyott Muzsikus kiadványról (2016.12.19.). 

 Hallgatói Képviselet stratégiai anyag elkészítése. 

 Hallgatói képviselőkkel a munkájukról, projektjeikről szóló személyes megbeszélés (2016.12.15.) 

 Hallgatói Képviselet búcsúvacsorájának szervezése, ajándékok készítése Horváth Bálinttal és 

Komonyi Dániellel. 

 Egyeztetés Kapovits Gézával az Épületszerkezettani Tanszék tantervhez kapcsolódó elképzeléseiről 

(2017.01.16.) 

 Hallgatói Képviselet stratégiai napjának előkészítése, tartása (2017.01.13., 01.14.). 

 Részvétel a tantervreform véleményező megbeszélésen (2017. 01. 13.) 

 Elnöki pályázat meghirdetése. 

 Egyeztetés Nemes Gábor oktatási dékánhelyettessel az alábbi témakörökben (2017.01.16.): 

o specializáció-választással kapcsolatos eredményhirdetésről, fellebbezésekről, 

o demonstrátori pályázat meghirdetéséről, 

o komplex tantárgyak meghirdetéséről. 

 Kérvények bírálása átruházott hatáskörben Nemes Gábor oktatási dékánhelyettessel (2016.12.14., 

12.22., 2017.01.16.): 

o méltányossági kérvények, 

o utólagos passzív félévre vonatkozó kérvények. 

 Hallgatói Képviselet ösztöndíjára vonatkozó javaslat elkészítése Horváth Bálinttal és Komonyi 

Dániellel. 

 Egyeztetés Molnár Csaba dékánnal (2017.01.25.): 

o a tantervreform anyagairól, 

o költségtérítés csökkentésről szóló Dékáni Utasításról. 

 Hallgatói Képviselők Egyetemi Hallgatói Képviselet által készített tudásfelmérő szekcióiba történő 

beosztása. 

 BME Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának véleményezése. 

 Egyeztetés Ficzek Zoltánnak a Hallgatói Képviselet használatában lévő eszközök selejtezéséről. 



 

 

Feladatkör segítése – Oktatási referens 

 Előterjesztés készítése és véleményezése a BSc képzéshez tartozó kötelezően választható 

tárgycsoportok átalakítására (2016.11.30.). 

 Hallgatói levelek megválaszolása Gulyás Eszter oktatási referens távollétében. 

Feladatkör segítése – Juttatási referens 

 A 2016/17. tanév tavaszi féléves ösztöndíj pályázatok hirdetményeinek véleményezése, egyeztetés 

Török Lilivel a pályázatokról. 

 Egyeztetés a 2016/17. tavaszi féléves kollégiumi pályázathoz tartozó közösségi pontszámok 

elosztásáról. 

Feladatkör segítése – Kollégiumi referens 

 Kollégiumi szabályzat-tervezetek véleményezése. 

Feladatkör segítése – Közéleti felelős 

 Rendezvény Csoport pályázati hirdetményének véleményezése, ütemezés egyeztetése Dóka Antallal. 

 Fakör Szervezeti és Működési Szabályzatának véleményezése. 

 Közreműködés az Öntevékeny köri állófogadás megszervezésében (2016. 12. 05.). 

Egyéb  

 Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

 Hallgatói Gazdasági Bizottság rendezvény kiadványának véleményezése. 

 Részvétel az EHK rendkívüli ülésén (2016. 11. 29.). 

 Részvétel a Mikulás-kupán (2016. 12. 03.). 

 Erasmus+ ösztöndíj pályázat hirdetményének véleményezése. 

 Az ÉPK Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat mellékleteinek (1., 2., 3., 4., 5., 

6., 7.)  elkészítése, kihirdetése. 

 Részvétel elnöki megbeszélésen (12. 07., 12. 14.,  12. 21., 01. 09.). 

 Ügyelet tartása vizsgaidőszakban hétfőnként (2017.01.02., 01.09., 01.16., 01.23.). 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (2016.11.28., 12.13., 2017.01.09., 01.23.) 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (2016.12.05.) 

 Kari Tanács (2016.11.30.,  2017.01.18.) 

 Dékáni Tanács (2016.11.28., 12.05., 12.14., 12.19., 2017.01.02., 01.09., 01.16., 01.23., 01.25.) 

 Kari Tanulmányi Bizottság (2017.01.27.) 

 Belső Oktatási Bizottság (2016.12.19., 2017.01. 18.) 

 Rendezvény Bizottság (2016.12.19.) 

 Tanácsadó Testület ülése (2017.01.11.) 



 

 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 15,30%. 

A Hallgatói Képviselet 2017.01.30-i ülésén, a 17./2017. sz. határozatával elfogadta az elnökség által a 

közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 94 100 Ft. 
 


