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Feladatkör - Juttatás-térítési referens 

 Hallgatói levelek megválaszolása. 

 A Hallgatói Képviselet Közösségi- és Építész HK közéleti ösztöndíj pályázatok 

dokumentációjának elkészítése, kihirdetése és továbbítása a HSZI-nek. 

 A Hangadó ösztöndíj pályázat hirdetményének véglegesítése, pályázati kiírás hirdetése, a 

felszólalások utáni eredmény továbbítása a HSZI-nek, végleges eredmények kihirdetése. 

 Következő félévi pályázatok hirdetményének továbbítása a HSZI-nek (2016.12.18.). 

 A tavaszi szociális pályázatok elbírálásához szükséges ütemezés elkészítése. 

 Kollégiumi és Szociális Bizottság bírálói vizsgára való felkészítése. 

 Belső Juttatási Bizottságra való felkészülés, bizottság levezetése . 

 Kollégiumi közösségi pontok meghatározásához az előzetes Közösségi – és 

Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázatok 1. és 2. fordulójának hirdetése, beérkezett 

pályázatok bírálása és eredmények hirdetése 

bírálás során közreműködtek: Bielik Judit, Dóka Antal, Horváth Bálint, Komonyi Dániel, 

Suhajda Richárd. 

 Rendszeres Szociális – és Alaptámogatás ösztöndíj pályázatok pályázási időszakának 

hirdetése. 

 Kollégiumi szociális pontok meghatározása a Kollégiumi és Szociális Bizottság 

közreműködésével. 

 Kollégiumi és Szociális Bizottság munkájának koordinálása. 

 Külső Szociális Bizottságon való részvétel, Rendkívüli szociális pályázatok, speciális 

rendszeres szociális esetek és Specifikáció véleményezése. 

 Betegségek pontozásának felülvizsgálata munkacsoport gyűlésén való részvétel, a BME-s 

és más egyetemeken használt pontrendszerek összehasonlítása. 

 Kollégiumi közösségi pontok és szociális pontok meghatározása. 

 

Feladatkör segítése – Öntevékenyköri felelős  

 Kapcsolattartás az öntevékenykörökkel és rendezvényszervezői csoportokkal 

 Közösségi és Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázattal kapcsolatos kérdések 

megválaszolása 

 

 



 

Egyéb  

 Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

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

 Részvétel a HK napon (2017. 01. 14.) 

 HK-iroda takarítása és tárolt anyagok rendszerezése (2016. 11. 24.) 

 Részvétel a Nyílt Napon (2016. 11. 24.) 

 Részvétel az Educatio Kiállításon (2017. 01. 21.) 

 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (11.28., 12.13., 01.09., 01.23.) 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (12.05.) 

 Kari Tanács (11.30.,  01.18.) 

 Belső Oktatási Bizottság (12.19., 01.18.) 

 Belső Juttatási Bizottság (12.01.) 

 Kari Tanács (11.30.,  01.18.) 

 Külső Szociális Bizottság (12.01., 01.03., 01.11.) 

 Betegségek felülvizsgálata munkacsoport gyűlés (01.09.) 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 14,59%. 

 

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 89 700 Ft. 

 


