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Komonyi Dániel 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2017. március 18 – április 14. 

Feladatkör – alelnök 

 Képviselők munkájának és levelezésének folyamatos felügyelete. 

 Hallgatói levelek megválaszolása, info@epiteszhk.bme.hu e-mail cím kezelése. 

 Tudásfelmérő zárthelyi összeállítása a Képviselők számára három alkalommal. 

 Hallgatói Képviselet ösztöndíjának elbírálása Horváth Bálinttal, közreműködés az ösztöndíj 

dokumentációjának elkészítésében. 

 A Hallgatói Képviselet ösztöndíjának felülvizsgálata és új pontozási rendszer kidolgozása Horváth 

Bálinttal. 

 Képviselők féléves általános feladatairól szóló összefoglaló táblázat elkészítése. 

 Képviselők személyes beszámoltatása, összefoglaló emlékeztetők megírása. 

 Kommunikációs munkacsoport ülések (3) levezetése, összefoglaló anyagok elkészítése, feladatok 

kiosztása. 

 Facebookos évfolyamcsoportok admin jogosultságainak rendezése. 

 Egyetemi belépőkártyák jogosultságainak frissítése, továbbítása Nagy Gábornak. 

 Alkotóheti ügyeleti rend kihirdetése. 

 Általános leírás aktualizálása a HK honlapon. 

Feladatkör – Erasmus+ felelős 

 

 2017/18-as tanévre szóló pályázati időszak hibáiról szóló anyag összeállítása és továbbítása az EHK 

felé. 

 Hallgatói levelek megválaszolása. 

 

Feladatkör segítése – juttatás-térítési referens 

 

 A 2017/18-as tanév őszi félév Közösségi és Rendezvényszervezői ösztöndíjak bírálási rendszerének 

újragondolása Török Lilivel és Patai Boglárkával, ezek alapján a hirdetmények korrektúrázása. 

 Más kari ösztöndíj pályázatok kigyűjtése, véleményezése (ÉMK). 

 Egyeztetés az Épületgépészeti és Energetikai tanszékkel a demonstrátorok jutalmazásáról. 

Feladatkör segítése – kollégiumi referens 

 Kollégiumi felvételi pályázatról szóló Gy.I.K. véleményezése. 

 Félévközi kollégiumi kérdőív véleményezése. 
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Feladatkör segítése – gazdasági referens 

 Informatikai eszközbeszerzés összeállítása Horváth Bálinttal és Suhajda Richárddal. 

Feladatkör segítése – közéleti felelős 

 Az Építész Piknik főszervezői pályázatának véleményezése. 

 A Ballagás főszervezői pályázatának véleményezése. 

Feladatkör segítése – Gólyatanács elnök 

 Előadás összeállítása és tartása Gulyás Eszterrel az Erasmus+ pályázatról és a tantervreformról. 

Egyéb  

 Közreműködés a HK raktár kitakarításában (04.07.). 

 Ügyelet tartása. 

 Hallgatói Képviselet ülésein készült emlékeztetők véleményezése. 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (03.20., 03.27., 04.03., 04.11.) 

 Belső Oktatási Bizottság (03.21., 03.28., 04.04.) 

 Belső Juttatási Bizottság (03.21., 03.30., 04.06.) 

 Közéleti és Öntevékeny Köri Bizottság (03.22., 04.05.) 

 Utánpótlás Bizottság (04.06.) 

 Kommunikációs munkacsoport (03.30., 04.06., 04.09.) 

 Gólyatanács ülés (03.23.) 

 Tanácsadó Testület ülése (04.05.) 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 12,60 %. 

A Hallgatói Képviselet 2017.04.17-i ülésén, az 57./2017. sz. határozatával elfogadta az elnökség által a 

közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 63 000 Ft. 
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