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Komonyi Dániel 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2017. június 17 – augusztus 1. 

Feladatkör – Alelnök 

 Képviselők munkájának és levelezésének folyamatos felügyelete.  

 Hallgatói levelek megválaszolása 

o info@epiteszhk.bme.hu e-mail cím kezelése, 

o oktatási témájú kérdések megválaszolása időszakosan. 

 Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatának elbírálása Horváth Bálinttal, közreműködés az ösztöndíj 

dokumentációjának elkészítésében.  

 Stratégiai megbeszélés Horváth Bálinttal a Képviselet nyári feladataival kapcsolatosan. 

 Kommunikációs munkacsoport feladatai: 

o a hivatalos információs csatornákon történő hírek összegyűjtése, témánként való 

kategorizálása, ezek ütemtervbe foglalása, 

o új naptárfelület elkészítése Filep Richárddal, 

o vizuális kommunikáció koncepciójának megalkotása, kiemelt kép és Facebook cover-fotó 

sablon elkészítése Filep Richárddal, 

o új aláírássablon elkészítése Filep Richárddal. 

 Gólyáknak szóló honlapfül átstruktúrálása Horváth Bálinttal, valamint ennek teljes újraírása. 

 Oktatásról szóló honlapfül átstruktúrálása Gulyás Eszterrel és Filep Richárddal. 

 Kari Papír tördelőszerkesztői pályázat megírása, kihirdetése. 

 Dékáni Hivatal kollégiumi adatbekérés ügyintézése. 

 EHK Tábor összesített jelentkezés elkészítése. 

 2017-es évfolyamcsoport adminisztrátori feladatainak ellátása. 

 

Feladatkör segítése – Gazdasági referens 

 Gólyatábor italrendelés véleményezése. 

 

Feladatkör segítése – Oktatási referens 

 Képzésről szóló kérdőív véleményezése. 

Feladatkör segítése – Öntevékeny-köri felelős 

 Kari Tábor Facebook esemény elkészítése, résztvevők meghívása. 

 

Egyéb  

 Részvétel a Közösségi és Rendezvényszervezői ösztöndíj pályázat első fordulójának bírálásán 

(06.19.). 

 Jegyzet-videotórium pályázathoz tárgyak gyűjtése Török Lilivel és Filep Richárddal. 

http://www.epiteszhk.bme.hu/
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 Belső levelezőlistára felkerült anyagok véleményezése. 

 Gólyáknak szóló Neptun üzenet véleményezése. 

 Hallgatói Képviselet működéséről szóló honlapfül tervezetének véleményezése. 

 Hallgatói Képviselet évértékelő előadás-tervezetének véleményezése. 

 Javaslattétel a 2017/18/1 féléves kollégiumi mentorok személyére. 

 Fegyelmi tárgyaláson való részvétel (07.14., 07.03.). 

 Hallgatói Jogorvoslati Bizottságon való részvétel (07. 27.). 

 Részvétel az EHK táborban (07.18-07.23.). 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (06.18.) 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (06.19.) 

 Közéleti és Öntevékeny Köri Bizottság (08.01.) 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 13,47%. 

A Hallgatói Képviselet 2017.08.29-i ülésén, a 72./2017. sz. határozatával elfogadta az elnökség által a 

közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 48 500Ft. 

http://www.epiteszhk.bme.hu/

