
 

Bönde Tamás 

Hallgatói Képviselet 

beszámoló 

2017. október 2 – szeptember 3. 

Feladatkör – IT felelős 

 Levelező listák ellenőrzése, emberek le és felvétele. 

 Facebook csoportok ellenőrzése, emberek felvétele és levétele. 

 Kapcsolattartás a Bercsényi Számítástechnikai Körrel. 

 HK Iroda informatikai eszközeinek karbantartása. 

 Az új Hallgatói Képviselőknek felhasználók készítése a HK honlaphoz, irodai gépekhez és HK 

Wikihez. 

 Dóka Antal számára adminisztrátori hozzáférés adása a kari rendezvényekkel kapcsolatos levelező 

listákhoz. 

Feladatkör segítése – Hallgató csoport felelős 

 Bercsényi Sport Kör Szervezeti és Működési Szabályzat megírásában segítség és részvétel a 

gyűlésen, megbeszélés a leendő körvezetővel. 

 A Kvint Kör Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a Bercsényi 28-30 Kollégium Próbaterem 

helyiségének használati rendje tervezetek véleményezése, a kör megalakulásának segítése. 

 Részvétel a Körvezetői megbeszéléseken (Közönséges Vetítés, Bercsényi Makettkör, Társasjáték 

Öntevékeny Kör, Bercsényi Főzőkör, Bercsényi Számítástechnikai Kör, Fordító Kör, Bercsényi 

Fotókör, Bercsényi Fűkör, Képkocka). 

 Öntevékeny Köri Börze szervezése, lebonyolítása, PR feladatok ellátása, egyeztetés a körvezetőkkel, 

bepakolás és takarítás irányítása, eredményhirdetés és ajándékok kiosztása. 

 Részvétel az Öntevékeny köri gyűlésen, Öntevékeny Köri Börze kiértékelése a körvezetőkkel. 

 Gödi tábor fogalálsi igények felmérése az Öntevékeny Köröktől. 

 Öntevékeny Köri leltárak átnézése, előkészítése az eszközigények felméréséhez. 

 Körvezetői kisokos frissítése. 

 A körök rendezvényeinek ellenőrzése, ütközések elkerülése érdekében egyeztetés a körvezetőkkel. 

Feladatkör Segítése – Oktatási referens 

 Tanszékek által hirdetett diploma leadási határidők átnézése. 

 9. félév zárthelyi ütemtervének átnézése. 

 Építészettörténeti és Műemléki Tanszék kötelező tankönyveinek átnézése a Digitális 

Tankönyvtárhoz. 

Egyéb 

 Közreműködés a Gólyatanács gyűlésének levezetésében (10.11.). 

 Új HK Tagok oktatásán segítség nyújtása (10.03.). 

 Részvétel a Hallgatói Képviselet továbbképző hétvégéjén . 

 Ösztöndíj pályázatok véleményezése. 



 

Általános HK-s teendők és bizottságok 

 Hallgatói Képviselet rendes ülése (10.02., 10.09., 10.16., 10.24., 10.30.) 

 Belső Oktatási Bizottság (10.03.,10.24.) 

 Utánpótlás Bizottság (10.06.) 

 Belső Juttatási Bizottság (10.13.,10.24.) 

 Stratégiai Bizottság (10.16.) 

 Öntevékeny Köri Gyűlés (10.26.) 

 

A képviselő teljesítménye a Hallgatói Képviselet összmunkáján belül 6,28%. 

A Hallgatói Képviselet 2017. 11. 09-i ülésén, a 117./2017. sz. határozatával elfogadta az elnökség által a 

közösségi tevékenység ösztöndíjára tett javaslatot. 

A képviselő fenti időszakra vett közösségi ösztöndíja 37 700 Ft. 


