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Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2017. szeptember 2 - október 1. 

Feladatkör – HGB vezető  

 Kapcsolattartás a Szakmai Napok támogatóival a rendezvényen való megjelenéssel, és részvétellel 

kapcsolatosan.  

 Éves támogatóink részére meghívó elkészítése, és elküldése a Szakmai Napok keretein belül 

tartandó Állófogadásra.  

 Tagok jutalmazásának elkészítése, beszámolók megírása. 

 Tagok munkájának felügyelése, és segítése. 

 Találkozón való részvétel Korpos Gergellyel a Graphisoft SE kapcsolattartójával az őszi előadásokkal 

kapcsolatosan. 

 Végső egyeztetések a Poli-Farbe Kft. kapcsolattartójával a BME Önkéntes Nap támogatásáról, és a 

rendezvényen való megjelenésről. 

Feladatkör – Gazdasági referens 

 Szakmai Napok költségvetésének elkészítése, egyeztetés Orbán Balázzsal és Catering rendelés, 

árajánlat kérés Németh Ádámtól, folyamatos kapcsolattartás a szervezőkkel. 

 Szakmai Napokra italrendelés elkészítése, és költségek egyeztetése Orbán Balázzsal. 

 Tisztújító Kirándulás szervezése, HSZI igénylések elkészítése (szállás foglalás, ételrendelés, 

bevásárlás, részvételi díjak beszedése). 

 Megbeszélés a B3 Öntevékeny Körrel a féléves működésükről. 

 Öntevékeny Körök nyomtatási igényeinek továbbítása. 

 Kollégiumi szabályzatok kivonatának megrendelése. 

 Irodai neon fénycsövek cseréjének megigénylése Nagy Gábor felé. 

 Belső Gazdasági Bizottság tartása, felkészülés. 

Feladatkör – Tisztújító felelős 

 Jelentkezési felület elkészítése, jelentkezések kezelése. 

 Tisztújítás szavazólapjainak megrendelése. 

 Tisztújító Kirándulásra jelentkezési felület elkészítése a Gólyatanácsba jelentkezett hallgatók 

számára, a kirándulás tudnivalóiról tájékoztatás. 

Feladatkör segítése – Oktatási referens 

 5. féléves tárgyak ZH ütemterveinek ellenőrzése. 

Egyéb  

 Segítség a Gépészkari Hallgatói Képviselettel közös vacsora előkészületeiben, majd utómunkáiban. 



 

 Részvétel a Tisztújító Fórumon. 

 SZMSZ módosítás véleményezése. 

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.) 

 Belső Gazdasági Bizottság (09.18.) 

 Belső Oktatási Bizottság (09.14., 09.26.) 

 Belső Kollégiumi Bizottság (09.20.) 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 10,41%. 

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 73 400Ft. 


