
 

 

Komonyi Dániel 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2017. szeptember 2 – október 1. 

Feladatkör – Alelnök 

 Képviselők munkájának és levelezésének folyamatos felügyelete.  

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

 Hallgatói Képviselet ösztöndíj pályázatának elbírálása Horváth Bálinttal, közreműködés az ösztöndíj 

dokumentációjának elkészítésében.  

 Ügyeleti rend összeállítása, kihirdetése. 

 Személyes megbeszélések, konzultációk tartása a képviselőkkel. 

 Elnök és alelnök féléves munkájáról szóló kérdőív véleményezése. 

 ÉPK HÖK SZMSZ 3. sz. melléklet véleményezése Horváth Bálinttal. 

 ÉPK HÖK SZMSZ 1., 5. és 6. sz. melléklet véleményezése. 

 Kari Papír Választási különszám elkészítése Patai Boglárkával és Dongó Tamással: 

o struktúra és grafikonok elkészítése, 

o grafikai megjelenés konzultálása, 

o megjelenéssel kapcsolatos egyeztetések Németh Ákossal, Jászai Zsuzsannával és Beluzsár 

Ádámmal. 

 Kommunikációs stratégia összegzése, új sablonok elkészítése Filep Richárddal. 

 EHK-s féléves rendezvény ütemterv kitöltése. 

 Tisztújítás PR-jának folyamatos segítése. 

 Kari lapok következő 2 éves megjelenési ütemtervének és műszaki tartalmának összeállítása Patai 

Boglárkával és Horváth Bálinttal. 

 Közreműködés a féléves normatívafelosztás elkészítésében. 

 Irodai belépőkártyák adatainak továbbítása Németh Ákosnak (HSZI). 

 

Feladatkör segítése – Oktatási referens 

 Oktatási Bizottság előterjesztés elkészítése a 8 féléves BSc képzés diplomaszabályzatának 

módosításával kapcsolatosan. 

 Egyeztetés Kissfazekas Kornéliával a 8 féléves BSc képzés diplomaszabályzat követelményeinek 

módosításával kapcsolatosan. 

 Az új, 7 féléves BSc diplomaszabályzat követelményeinek véleményezése, HK módosító javaslat 

elkészítése. 

 

Feladatkör segítése – PR felelős 

 EHK-s Hírcsatornára érkező hírek továbbítása az információs csatornákra. 

 Gólya oktatás sorozat hirdetése az információs csatornákon. 

 

Egyéb  

 Részvétel a Tisztújító Fórumon. 

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


 

 

 Részvétel a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviselettel közös vacsorán, segítés az előkészületekben 

és a főzésben. 

 Hallgatói Csoportok Ügyrend véleményezése. 

 Prezentáció készítése az Erasmus+ ösztöndíj pályázatról a második gólya oktatásra. 

 Részvétel az angol nyelvű képzések félév eleji tájékoztatóján (09.07.) 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (09.04., 09.11., 09.18., 09.25.) 

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (09.17., 09.24.) 

 Kari Oktatási Bizottság (09.13., 09.21., 09.27.) 

 Kari Tanulmányi Bizottság (09.04., 09.25.) 

 Belső Juttatási Bizottság (09.12.) 

 Belső Oktatási Bizottság (09.14., 09.19., 09.26.) 

 Belső Gazdasági Bizottság (09.18.) 

 Kari Tanács (09.20., 09.28.) 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 13,55%. 

A Hallgatói Képviselet 2017.10.16-i ülésén, a 106./2017. sz. határozatával elfogadta az elnökség által a 

közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 95 500Ft. 

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

