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2017. szeptember 2 - október 1. 

Feladatkör – Öntevékeny köri felelős  

 Az öntevékeny körök Nyilatkozatainak, Taglistáinak és Rendezvény ütemtervük bekérése, a 

beérkezett anyagok véleményezése, iktatása, továbbítása. 

 A körvezetők adatainak ellenőrzése, a levelezőlista és a Rendezvénynaptár jogosultságainak 

frissítése Bönde Tamással. 

 A körvezetői kisokos frissítése. 

 Öntevékeny köri gyűlés előkészítése (körvezetői feladatokkal és programszervezéssel kapcsolatos 

tudnivalók összegyűjtése), majd levezetése. 

 Összefoglaló írása és továbbítása a körvezetőnek az öntevékeny köri gyűlésről. 

 A Kvint Kör SZMSZ és a Próbaterem Működési Szabályzat tervezeteinek véleményezése. 

 A Képkocka SZMSZ tervezetének véleményezése. 

 Az Öntevékeny Köri Ügyrend és mellékletei módosító javaslatának elkészítése, előterjesztése. 

 Öntevékeny köri SZMSZ sablon megírása, előterjesztése. 

 Segítség az Építész Klub előadásának szervezésében, megbeszélés Puskás Leventével és László 

Péterrel. 

 Kapcsolattartás az öntevékeny körök vezetőivel, tagtoborzóik egyeztetése. 

 Egyeztetés Nagy Gergellyel, a Bercsényi Bringakör vezetőjével a kör jövendőbeli működéséről. 

 Megbeszélés és leltár ellenőrzés az öntevékeny körök vezetőivel: Zöldi Anikó (Bercsényi DSK), 

Göőz Alexandra (SchÉK), Demjén Gergő (Bercsényi Fotókör), Hegyesi Gréta (Építész Klub), 

Somogyi Edit (BSZK), Gézárt József (Fordító Kör). 

 Megbeszélés Bönde Tamással az Öntevékeny Köri Börze szervezési feladataival kapcsolatban. 

Feladatkör – Szakmai közéleti felelős 

 Szakmai események és hírek továbbítása a hallgatóknak. 

Feladatkör segítése – PR felelős 

 A Tisztújítás, Kari Hallgatói Fórum és a Kari Hallgatói Szavazás hirdetése, kommunikációs anyagok 

elkészítése. 

 Több alkalommal egyeztetés Komonyi Dániellel a Tisztújítás hirdetésével, a Kari Papír tervezett 

ütemezésével és a választási különszámmal kapcsolatban. 

 A Kari Papír választási különszámának összeállítása, cikkek megírása. 

 

 

 



 

Egyéb  

 Közreműködés a Kommunikációs munkacsoport feladataiban (a honlap arculatának 

véleményezése). 

 Segítség a Gépészmérnöki Kar Hallgatói Képviseletével közös vacsora előkészületeiben, majd 

utómunkáiban. 

 Részvétel a Tisztújító Fórumon. 

 Előadás a Rendezvény Csoport gyűlésén. 

 Az SZMSZ módosító javaslatának és mellékleteinek véleményezése. 

 A Hallgatói Képviselet üléseiről készült emlékeztetők véleményezése. 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

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

 Hallgatói Képviselet rendkívüli ülése (09.24.) 

 Belső Gazdasági Bizottság (09.18.) 

 Belső Oktatási Bizottság (09.14., 09.26.) 

 Belső Kollégiumi Bizottság (09.20.) 

 IT bizottság (09.20.) 

 Kari Tanács (09.20., 09.28.) 

 Öntevékeny köri gyűlés (09.21.) 

 Rendezvény Csoport gyűlés (09.14.) 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 9,76%. 

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 68 800Ft. 


